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ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 20h04min. 

 

Às vinte horas e quatro minutos do décimo oitavo dia do mês de novembro do ano dois mil e dezenove, no 

prédio sito à Praça Dr. Horácio Ramalho, nº. 156, Edifício José Camilo de Camargo, Sala das Sessões 

Presidente Manoel dos Santos, Plenário Dr. Edner Antonio Sendão Accorsi, realizou-se a 27ª Sessão 

Ordinária do 3º ano da 17ª Legislatura. Mesa Diretora: Presidente - JOSÉ ROBERTO GIROTTO; Vice-

Presidente – DR. DENIS EDUARDO MACHADO; 1º Secretário – CAIO EDIVAN RIBEIRO PORTO; 2º 

Secretário – ANTONIO VIDAL DA SILVA. Presentes os Vereadores: ANGELO BARTHOLOMEU, 

APARECIDO CARLOS GONÇALVES, GENÉSIO APARECIDO VALÊNSIO, DR. EDUARDO HENRIQUE 

MOUTINHO, GILBERTO JUNQUEIRA, JOSÉ RODRIGO DE PIETRO, MARCOS APARECIDO 

LOURENÇANO, MARCOS RUI GOMES MARONA, ORIDES PREVIDELLI JUNIOR, WADINHO PERETTI 

e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Foram convocados para prestar seus serviços nesta Sessão Ordinária 

os seguintes funcionários desta Edilidade: ANA MARIA DAVOGLIO MOLINARI, ELISANDRA MACHADO 

VALADARES, FÁBIO LUÍS DE CAMARGO, IRINA PARISE MATTOS, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO 

ROSA, JULIANA MARTA QUIMELLO, NILTON CESAR MORSELLI, ROSALBINO PAGLIUSO JUNIOR, 

TIAGO CHUECO e ZULEICA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA COLOMBO. O Senhor Presidente 

solicitou ao 1º Secretário que fizesse a chamada regimental. Após chamada regimental, havendo número 

legal em plenário, sob a proteção de DEUS, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos. Nesse 

momento, solicitou ao Vereador PROF. CAIO PORTO que lesse um versículo da Bíblia Sagrada. Em 

seguida, foi entregue pelo vereador propositor TENENTE MARCO LOURENÇANO, MOÇÃO DE APLAUSO 

à Investigadora da Policia Civil Normandia Lucera Elia Guimarães, por ter se destacado pela vocação do 

bem e pelo esforço, desenvolvendo há muitos anos serviços em prol da segurança de nosso município, 

missão extremamente árdua e gratificante. Neste momento, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário 

que procedesse à leitura dos ofícios, convites e comunicados: Ofício SEI nº 58730/2019/ME – Ministério da 

Economia- Solicitação de Auditoria – Referencia: Doc. s/n, de 23.05.2019 – Processo nº 

12600.112314/2019-92. Ofício nº 220/2019 – SAAET – Balancetes referente mês de Outubro de 2019. 

Ofício nº 1401/2019/GIGOV/SR – Caixa Federal – Crédito de Recursos Financeiros – Orçamentos Geral da 

União. Neste instante, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário, o vereador PROF. CAIO PORTO, que 

procedesse à leitura da matéria do Expediente. Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do vereador GENÉSIO APARECIDO VALENSIO para que 

encaminhe COMUNICADO às unidades escolares do nosso município sobre a Lei Federal nº 13.246, de 12 

de janeiro de 2016, que Institui o dia 31 de outubro como o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. 

Visto que há ampla divulgação do dia 31 de outubro como o dia de Halloween, há necessidade de maior 

divulgação do Poder Público para as unidades escolares sobre o Dia Nacional da Proclamação do 

Evangelho, que é instituído para o dia 31 de outubro também como Lei Federal; Do vereador DR. DENIS 

EDUARDO MACHADO para que, por meio do setor competente, providencie, com urgência, a colocação de 

uma lombada na Rua Carlos Soldi, número 410, em frente à igreja do Pastor Samuel, no Jardim São 

Sebastião. Este vereador vem sendo procurado pelos munícipes que residem naquela região, pois estão 
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muito preocupados com o número de acidentes que ocorrem na referida via; Do vereador GENÉSIO 

APARECIDO VALENSIO para que, por meio do setor fiscalização, notifique o proprietário do imóvel 

localizado na Avenida Heitor Alves Gomes esquina com a Rua Isaías Joaquim de Sant'Anna (Rua 6), no 

Conjunto Residencial Ipiranga (Talavasso), com a finalidade de que o proprietário realize a limpeza do seu 

imóvel, pois o mato alto, conforme imagens anexas, está causando desconforto, além de atrair animais 

peçonhentos para as residências do entorno. Há a necessidade também de notificação do proprietário do 

imóvel localizado na rotatória de entrada do Bairro Tennis Park, conforme imagens anexas, pois o mato alto 

da sua calçada está atrapalhando a visibilidade dos motoristas, causando alto risco de acidentes; Do 

vereador ANGELIM BARTHOLOMEU para que, por meio do setor competente, providencie, com urgência, 

a colocação de várias bocas de lobo na extensão da Rua Flávio Emanuel Forcel (Rua 1), no Jardim 

Martinelli. Este vereador recebeu um abaixo assinado dos munícipes residentes naquela rua, pois em 

períodos de chuva a rua sofre com alagamentos, principalmente em sua parte baixa. Do vereador PROF. 

CAIO PORTO para que, por meio do setor competente, providencie a colocação de placas de velocidade de 

40 Km/Hora na Rua 13 de Maio no bairro Jardim Buscardi. Este vereador recebeu reclamações dos 

munícipes do referido bairro, pela alta velocidade percorrida pelos veículos; Do vereador MARCOS 

BONILLA para que, determine a pintura dos bancos com as devidas inscrições educativas, conforme lei 

Municipal nº4.594 de 10/05/2019, instalados no interior da unidade de saúde “Dr. Ernesto Pagliuso”, tendo 

em vista que se trata de próprio público e os referidos bancos contêm anúncios publicitários sem o devido 

processo licitatório; Do vereador MARCOS BONILLA para que, determine com urgência, a instalação de ar 

condicionado nas novas instalações da Biblioteca Municipal “José Paulo Paes”, já que o local não possui 

janelas para a parte de fora do prédio e o calor é insuportável dificultando o trabalho do servidor e o 

atendimento ao usuário. Do vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO para que o mesmo adote, 

em caráter de urgência, medidas necessária a concessão do espaço público destinado a Lanchonete no 

interior do Terminal Rodoviário desta cidade. Cite-se que referido espaço está desativado há 

aproximadamente 60 dias o que tem causado transtornos aos usuários daquele espaço público que ficam 

impossibilitados de adquirir alimentos e até mesmo um simples garrafa d´água. Cremos que V. Sa. deva 

analisar também a possibilidade de, além da Lanchonete, conceder todos os demais espaços (boxes) alí 

existentes, uma vez que tal medida poderia revitalizar referido espaço público e afastar a sensação de 

„cidade abandonada‟ que é transmitida a quem embarca e desembarca em Taquaritinga. Do vereador 

VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS para que, faça a limpeza em toda a extensão dos canteiros centrais da 

“Avenida Heitor Alves Gomes” e “Avenida Celso Ferreira de Camargo”. Foram apresentados, lidos e 

aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Dos vereadores DR. DÊNIS EDUARDO MACHADO e 

WADINHO PERETTI MOÇÃO DE APLAUSO aos atletas vencedores na competição de Tênis, nos Jogos 

Abertos realizado na cidade de Marília, sendo que é a primeira vez que vencem nesta modalidade, e ao 

Secretário de Esportes Claudemir Sebastião Basso, por todo apoio disponibilizado. Atletas: •João Batista 

Machado Jr.; •André Luiz Volpe Miele; •Celio Pereira de Castro; •Nicolas C.M.C.dos Santos ; •Vitorio 

Henrique Pagliuso. Técnico: • Edmilson José Gandini Volpi. Assistente técnico: • Vilmar Alicio Pureza. Fez 

uso da palavra o vereador DR. DENIS MACHADO. Foi aparetado pelo vereador Cido Bolivar. Não 

havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado 

em votação e foi aprovado por unanimidade e subscrito por todos vereadores. Do vereador RODRIGO DE 
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PIETRO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que diante da grande reclamação por falta de 

medicamentos na rede pública, envie à esta Casa Legislativa cópia do processo licitatório capa a capa que 

teve como vencedora a empresa LOGFARMA, cópia das notas ficais dos serviços realizados e 

medicamentos entregues por essa empresa até a presenta data. Em seguida pela Ordem, o senhor 

Presidente BETO GIROTTO, usou da palavra, sendo aparteado pelo vereador MARCOS BONILLA, que 

solicitou encaminhamento de Ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que diante demanda no 

Cadastramento Biométrico, formalize uma parceria para que leve o cadastramento de Biometria até os 

distritos. Não havendo mais matéria sujeita a deliberação do Plenário no Expediente, o Senhor Presidente 

solicitou ao 1º Secretário que fizesse a chamada regimental e em seguida deu continuidade à sessão, 

solicitando que procedesse a leitura da matéria destinada à ORDEM DO DIA. Foi deliberado e votado o 

seguinte Projeto de Lei: PROCESSO Nº 135/2019 – PROJETO DE LEI QUE PROIBE A VENDA DE RIFAS 

POR ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO ENSINO DO MUNICÍPIO DE 

TAQUARITINGA/SP. Colocado o presente projeto de lei em discussão. Fez uso da palavra o vereador 

JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelos vereadores: CIDO BOLIVAR E GILBERTO JUNQUEIRA que 

solicitou Pedido de Vistas. Colocado o presente PEDIDO DE VISTAS em votação, sendo o mesmo 

aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação em Plenário na ORDEM DO 

DIA, o Senhor Presidente facultou a palavra aos vereadores e inscritos no TEMA LIVRE. Em seguida, os 

vereadores tomam a palavra no Tema Livre: 1 – PROF. CAIO PORTO; 2 – ANGELIM BARTHOLOMEU, 

foi aparteado pelos vereadores: CIDO BOLIVAR, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO E BETO 

GIROTTO; 3- GILBERTO JUNQUEIRA, solicitou uma Moção de Aplausos à Senhora Thereza Máximo 

Bassi, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Taquaritinga, onde trabalhou por 35 anos na 

EMEB “Anunciada Colombo”, se aposentando no ano de 2009 aos 70 anos de idade sempre com muito 

amor e dedicação. Em seguida o Senhor Presidente colocou a presente moção de aplausos em votação, 

sendo a mesma aprovada por unanimidade. 4 – TONHÃO DA BORRACHARIA, solicitou Pedido de 

Indicação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que destine uma equipe de reparos com 

pedreiro, encanador, eletricista, pintor e carpinteiro em todas as creches e escolas do município. 5 – 

RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos vereadores: MARCOS BONILLA, DR. DENIS MACHADO,  

BETO GIROTTO ( solicita que seja encaminhado Ofício ao Executivo para que informe se estão realizando 

os pagamentos em dia com a Empresa LOGFARMA), e JUNIOR PREVIDELLI; 6 – GENÉSIO VALENSIO; 

7 – CIDO BOLIVAR. Foi aparteado pelo vereador VALCIR APARECIDO ZACARIAS (solicitou Indicação ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que retorne o serviço das ambulâncias nos distritos, pois a 

falta das mesmas vem prejudicando a população diante da necessidade do transporte de pacientes até a 

UPA). 8- MARCOS BONILLA, foi aparteado pelo vereador TONHÃO DA BORRACHARIA;  9 -TONHÃO 

DA BORRACHARIA. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação em Plenário e não havendo nenhum 

Vereador que quisesse fazer uso da palavra, após fazer suas considerações finais, sob a proteção de 

DEUS, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão ordinária, às 21h40min.E para constar 

eu______________________ PROF. CAIO PORTO, 1º Secretário, determinei lavrar a presente Ata, que 

conforme o disposto nos artigos 156 e 157 do Regimento Interno (ata eletrônica) a gravação encontra-se 

arquivada no sistema de gerenciamento eletrônico na Diretoria Legislativa da Câmara Municipal, e após ser 

lida e aprovada, segue assinada pelos membros da 
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Mesa______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________.  


