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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 

19h38min. 

 

Às dezenove horas e trinta e oito minutos do décimo nono dia do mês de fevereiro do ano dois mil 

e dezoito, 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 2ª Sessão Ordinária do 2º ano da 17ª Legislatura. Mesa Diretora: Presidente – 

JOSÉ RODRIGO DE PIETRO; Vice-Presidente – MARCOS RUI GOMES MARONA; 1º 

Secretário – ORIDES PREVIDELLI JUNIOR; 2º Secretário – CAIO EDIVAN RIBEIRO PORTO. 

Presentes os demais Vereadores: ÂNGELO BARTHOLOMEU, ANTONIO VIDAL DA SILVA, 

APARECIDO CARLOS GONÇALVES, CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, DR. DENIS 

EDUARDO MACHADO, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, GENÉSIO APARECIDO 

VALÊNSIO, GILBERTO JUNQUEIRA, MARCOS APARECIDO LOURENÇANO, WADINHO 

PERETTI e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Foram convocados para prestar seus serviços 

nesta Sessão Ordinária os seguintes funcionários desta Edilidade: ANA MARIA DAVOGLIO, 

FABIO LUIS DE CAMARGO, IRINA PARISE MATTOS, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, 

JULIANA MARTA QUIMELLO, NILTON CESAR MORSELLI, ROSALBINO PAGLIUSO JUNIOR 

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 ÂNGELO BARTHOLOMEU que lesse um versículo da 

Bíblia Sagrada. Em seguida, convidou o Sr. Lucas Antonio da Silva para usar a Tribuna Livre que, 

no entanto, não esteva presente. Nesse momento, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário 

que procedesse à leitura da matéria do Expediente. Convite extensivo a todos os Vereadores – 

Presidente do Parlamento Metropolitano da Região Metropolitana de Ribeirão Preto (PMRP) 

convida para participar do 5º encontro do Parlamento Metropolitano. Ofício especial 2018 - 

Agradecimento extensivo a todos os Vereadores da Comunidade Terapêutica Conselheiros 

de Deus (Unidos pelo Amor) por indicação da Emenda Impositiva para a Comunidade. 

PROCESSO Nº 07/18 – PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA A DESAFETAÇÃO DE ÁREA 

LOCALIZADA NO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NADIR DE PAULA 

EDUARDO, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Foram apresentadas as 

seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do Vereador DR. DENIS 

EDUARDO MACHADO: no sentido de que, por meio dos setores competentes, providencie a 

colocação de um ponto de ônibus com cobertura no Jardim Osmar Girotto. Tal pedido se faz 

necessário visando abrigar as crianças do sol e da chuva considerando-se a volta às aulas. Do 
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Vereador CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO: no sentido de que, por meio dos setores 

competentes, providencie a colocação de placas com a identificação do nome das ruas no Jardim 

Ignez, onde não exista a sinalização. Do Vereador MARCOS RUI GOMES MARONA: no sentido 

de que seja feito Projeto referente ao transporte coletivo por lotação, que é um sistema alternativo 

para os usuários que buscam atributos como agilidade, rapidez e conforto, sendo realizado por 

vans ou micro-ônibus, veículo de baixa e média capacidade. Este sistema de lotação é 

normatizado nos itens relativos à fixação de tarifas, itinerários, horários e ao leiaute – interno e 

externo. As vans ou micro-ônibus podem transportar um número menor de passageiros que 

certamente atenderá a demanda necessária para Taquaritinga, uma vez que o projeto prevê a 

criação de diversas linhas de curto trajeto propiciando que veículo prevê a criação de diversas 

linhas de curto trajeto propiciando que o veículo saia do centro em direção ao bairro e retorne num 

curto espaço de tempo. O projeto de Transporte Coletivo por Vans ou micro-ônibus, além de 

solucionar o problema atual com o transporte coletivo, já que a própria empresa vencedora da 

licitação que tem o direito a explorar o transporte coletivo não tem mais interesse no contrato, por 

causa dos prejuízos que alega sofrer, abre a possibilidade de geração de renda aos 

Taquaritinguenses, podendo adquirir estes veículos e solicitar o registro na Prefeitura através da 

regulamentação do projeto, e passar a trabalhar como empresário do transporte coletivo, 

documentos anexos. Do Vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: no sentido de que, por 

meio do setor competente, faça a construção de uma lombada, na Rua Paschoal Pastore nº 71, 

Jardim Paraíso, em frente à EMEI “Professora Maria Helena Nogueira Rangel Faber”. Esta 

solicitação se faz necessária devido ao grande fluxo de carros neste local, podendo causar 

acidentes, em especial as crianças da escola. Do Vereador ÂNGELO BARTHOLOMEU: no 

sentido de que, por meio do setor competente, faça a reforma das passarelas do córrego 

Ribeirãozinho que estão apodrecendo, nos bairros: Vila Sargi, Jardim Scalize, Vila Rosa e Jardim 

Ribeirãozinho, ou que seja feita a troca por passarelas de ferro. Esta solicitação é um pedido dos 

moradores destes bairros que se utilizam das mesmas, correndo risco de vida pelo seu estado de 

depreciação. Do Vereador GENÉSIO APARECIDO VALENSIO: no sentido de que determine ao 

setor competente, com urgência a colocação de uma lombada e a correta sinalização indicando a 

existência de uma creche, na Avenida Capitão José Camargo de Lima, no Jardim São Sebastião, 

conforme solicitado anteriormente por meio da Indicação nº54/2017. Do Vereador ANTONIO 

VIDAL DA SILVA, duas indicações: 1- ao Senhor Superintendente do Serviço Autônomo de Água 

e Esgoto de Taquaritinga - SAAET no sentido de que seja solucionado o problema de vazamento 

de água da rede de esgoto na Rua Pedro Curti, no Jardim Buscardi, altura do número 20. Os 

moradores desta rua estão reclamando que já faz um tempo que tem este vazamento e o próprio 

SAAET já esteve no local, mas o problema persiste e corre o risco de uma erosão nesta rua, 

podendo causar problemas maiores. 2- no sentido de que seja feito o conserto do telhado da 
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quadra da EMEB Amando de Castro Lima, pois os pombos estão defecando na quadra e as 

crianças não conseguem nem se utilizar da quadra para realizarem as atividades esportivas, além 

de correr alto risco de saúde. Do Vereador GILBERTO JUNQUEIRA: no sentido de que através 

do departamento competente, seja feita a operação tapa-buracos nos bairros Conjunto 

Habitacional Dr. Adail Nunes da Silva e Jardim São Sebastião, pois as ruas estão muito 

esburacadas, causando avarias frequentes aos veículos dos moradores e frequentadores dos 

referidos bairros. Do Vereador PROF. CAIO PORTO: no sentido de que, seja colocado guarda 

municipal na EMEB “Profª Célia Regina Dib Renzo”, nos horários das 12 às 18 horas, de segunda 

a sexta-feira, evitando assim a entrada de vândalos. O pedido se justifica, porque os moradores 

reclamaram da presença de pessoas estranhas à escola nesses horários. Do Vereador 

WADINHO PERETTI: no sentido de que através do departamento competente, para que sejam 

procedidos os estudos visando à construção de um trevo ou rotatória na avenida Dr. Paulo 

Zuppani, acesso ao Jardim Ignez, devido ao fluxo de veículos e a periculosidade constatada no 

local. Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do Vereador 

PROF. CAIO PORTO: REQUERER pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal para que, por meio dos setores competentes, informe a respeito das providências a 

serem tomadas em relação: 1-Ao concurso público para PEB-I (Professor de Educação Básica I) - 

no município de Taquaritinga no decorrer de 2018; 2- A falta de funcionários nas unidades 

escolares, sendo que o último concurso realizado, cujo prazo foi prorrogado, tem validade prevista 

para agosto de 2018. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o 

Vereador PROF. CAIO PORTO. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da 

palavra, o requerimento foi colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Do 

Vereador MARCOS RUI GOMES MARONA: encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO ao 

jornalista, advogado e ex-vereador Dr. Hamilton Roberto Aiello pelo lançamento do livro “Primeiros 

Passos”, no Taquaritinga Nipo Clube, que conta a história do Município de Taquaritinga. Colocado 

o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o Vereador MARCOS RUI GOMES 

MARONA. Foi aparteado pelos Vereadores CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, GILBERTO 

JUNQUEIRA e ANTONIO VIDAL DA SILVA. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse 

fazer uso da palavra, o requerimento foi colocado em discussão e aprovado por unanimidade e 

subscrito pelos demais Vereadores. Do Vereador APARECIDO CARLOS GONÇALVES: 

REQUERER, depois de obedecidas as formalidades regimentais, convocar com fulcro do inciso X 

do artigo 9º da Lei Orgânica do Município de Taquaritinga o Secretário Municipal de Obras e Meio 

Ambiente, Sr. Luis Carlos Lourençano, para prestar informações sobre a obra parcialmente 

iniciada, paralisada e inacabada da Praça da Juventude no bairro Dr. Adail Nunes da Silva – 

CAIC. Solicito que a Câmara informe ao Secretário as datas das próximas sessões ordinárias que 

estarão dentro do tempo hábil da convocação. Colocado o presente requerimento em discussão. 
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Fez uso da palavra o Vereador APARECIDO CARLOS GONÇALVES. Foi aparteado pelos 

Vereadores JUNINHO PREVIDELLI, MARCOS RUI GOMES MARONA, DR. DENIS EDUARDO 

MACHADO, GILBERTO JUNQUEIRA, PROF. CAIO PORTO. Não havendo mais nenhum 

Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o requerimento foi colocado em votação, tendo sido 

aprovado por unanimidade. Do Vereador RODRIGO DE PIETRO: REQUERER, depois de 

obedecidas as formalidades regimentais, seja feito Pedido de informação ao Prefeito Municipal, 

para que informe: 1. Qual o valor desempenhado do cronograma de pagamentos no exercício de 

2017, encaminhando relação cronológica dos empenhos, data de empenhamento, empresa e 

valor? 2. Quais os fundamentos legais para o desempenho desses pagamentos? 3. Qual o valor 

do excesso de arrecadação apurado no exercício de 2017? Colocado o presente requerimento em 

discussão. Fez uso da palavra o Vereador RODRIGO DE PIETRO. Não havendo mais nenhum 

Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o requerimento foi colocado em votação, tendo sido 

aprovado por unanimidade. Do Vereador RODRIGO DE PIETRO: REQUERER, depois de 

obedecidas as formalidades regimentais, seja feito Pedido de informação ao Prefeito Municipal, 

solicitando as seguintes informações a respeito das gratificações que foram consideradas 

impróprias e suspensas pela Justiça em janeiro de 2017: 1. Quantidade de servidores que tiveram 

suspensão das gratificações? 2. Quantos servidores recebiam as gratificações havia mais de 5 

anos? 3. Quantas ações judiciais foram protocoladas e que a Prefeitura foi citada? 4. Valor total 

que a municipalidade deixou de pagar em folha devido a suspensão das gratificações desde 

janeiro de 2017? 5. Se existe alguma conta bancária em que a municipalidade determinou que se 

fizesse o depósito mensal do valor total das gratificações suspensas? 6. Se existe a conta qual o 

valor atualizado do saldo? Este pedido se faz necessário e oportuno, devido a quantidade de 

servidores que recebiam as gratificações havia mais de 5 anos e estão requerendo os direitos de 

estabilidade financeira por meio judicial. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez 

uso da palavra o Vereador RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos Vereadores: PROF. CAIO 

PORTO, JUNINHO PREVIDELLI, GILBERTO JUNQUEIRA, ANTONIO VIDAL DA SILVA. Não 

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

em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Dos Vereadores RODRIGO DE PIETRO e 

ANTONIO VIDAL DA SILVA: REQUEREREM, depois de obedecidas as formalidades 

regimentais, seja feito Pedido de informação ao Prefeito Municipal, com relação ao Conselho de 

Alimentação Escolar – CAE, informe e encaminhe os documentos pertinentes, quais sejam: 1. 

Nome e cargo dos membros a partir do ano de 2017 e cópia da portaria de nomeação; 2. Cópia 

das atas das reuniões realizadas em 2017; 3. Relatórios de visitas na cozinha piloto, nas escolas 

e creches do município, que recebem merenda escolar da municipalidade. 4. Relação das 

empresas fornecedoras de produtos alimentícios em geral (carne, legumes, hortifruti, arroz, feijão, 

etc.), no exercício de 2017. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra 
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o Vereador RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos Vereadores GILBERTO JUNQUEIRA, 

DR. DENIS EDUARDO MACHADO, PROF. CAIO PORTO, DR. EDUARDO HENRIQUE 

MOUTINHO e MARCOS RUI GOMES MARONA. Não havendo mais nenhum Vereador que 

quisesse fazer uso da palavra, o requerimento foi colocado em votação, tendo sido aprovado por 

unanimidade. Dos Vereadores APARECIDO CARLOS GONÇALVES, RODRIGO DE PIETRO e 

ANTONIO VIDAL DA SILVA: REQUEREREM, depois de obedecidas as formalidades 

regimentais, convocar com fulcro do inciso X do artigo 9º da Lei Orgânica do Município de 

Taquaritinga, o Sr. Fabrício Gibertoni, responsável pelo CEO – Centro de Especialidades 

Odontológicas, para prestar informações sobre as falhas constatadas pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo em fiscalização realizada in loco, conforme relatório do auditor daquela E. 

Corte, e também sobre os repasses efetuados ao setor, ficando previamente marcada a data da 

sessão ordinária do dia 19 de março de 2018, a partir das 19:30 horas, para esclarecimento sobre 

os fatos narrados. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o 

Vereador DENIS EDUARDO MACHADO. Foi aparteado pelos Vereadores APARECIDO 

CARLOS GONÇALVES, RODRIGO DE PIETRO, TENENTE LOURENÇANO, JUNINHO 

PREVIDELLI e MARCOS RUI GOMES MARONA. Fez uso da palavra o Vereador ANTONIO 

VIDAL DA SILVA. Foi aparteado pelo Vereador GILBERTO JUNQUEIRA, RODRIGO DE 

PIETRO, WADINHO PERETTI. 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. Em pauta: PROCESSO Nº 04/2018 – PROJETO DE EMENDA À LEI 

ORGÂNICA QUE INSERE INCISO IX AO ARTIGO 145 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 

TAQUARITINGA, QUE ESPECIFICA. Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da 

palavra o Vereador GILBERTO JUNQUEIRA, que pediu vistas do projeto. O pedido de vistas foi 

votado e aprovado por 13 votos favoráveis e um voto contrário. O Vereador PROF. CAIO PORTO 

fez uso da palavra. PROCESSO Nº 05/2018 - PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A 

CONSCIENTIZAÇÃO DO COMBATE AO FEMINICÍDIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o Vereador PROF. CAIO PORTO. 

Foi aparteado pelos Vereadores APARECIDO CARLOS GONÇALVES, WADINHO PERETTI, 

MARCOS RUI GOMES MARONA e RODRIGO DE PIETRO. Não havendo mais nenhum 

Vereador que quisesse fazer uso da palavra o presente projeto foi colocado em votação, tendo 

sido aprovado unanimidade e recebendo o autógrafo de Projeto de Lei nº5.349 de 19 de 

fevereiro de 2018. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação em Plenário na ORDEM DO 

DIA, o Senhor Presidente facultou a palavra aos Vereadores inscritos no TEMA LIVRE: 1 – 

RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos Vereadores APARECIDO CARLOS GONÇALVES, 

MARCOS RUI GOMES MARONA. 2 – CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO. Foi aparteado pelos 
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Vereadores WADINHO PERETTI, APARECIDO CARLOS GONÇALVES, PROF. CAIO PORTO, 

ÂNGELO BARTHOLOMEU, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, MARCOS RUI GOMES 

MARONA. 3 – GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos Vereadores VALCIR CONCEIÇÃO 

ZACARIAS, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, 

JUNINHO PREVIDELLI, WADINHO PERETTI, CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO E TENENTE 

LOURENÇANO. 4 – PROF. CAIO PORTO. Foi aparteado pelo Vereador VALCIR CONCEIÇÃO 

ZACARIAS. 5 – MARCOS RUI GOMES MARONA. Foi aparteado pelos Vereadores APARECIDO 

CARLOS GONÇALVES, RODRIGO DE PIETRO, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, 

GILBERTO JUNQUEIRA, WADINHO PERETTI, JUNINHO PREVIDELLI e ANTONIO VIDAL DA 

SILVA. 6 – ANTONIO VIDAL DA SILVA. Foi aparteado pelos Vereadores GILBERTO 

JUNQUEIRA, DR. DENIS EDUARDO MACHADO e JUNINHO PREVIDELLI. Em virtude do 

adiantado do horário, os demais inscritos no Tema Livre seriam convidados a começar a fala na 

próxima sessão. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação em Plenário na ORDEM DO 

DIA, após fazer suas considerações finais, sob a proteção de DEUS, o Senhor Presidente 

encerrou a presente sessão ordinária, às 22h02. E para constar eu__________________ 

JUNINHO PREVIDELLI, 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 mesa__________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.  


