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ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 

19h37min. 

 

Às dezenove horas e trinta e sete minutos do vigésimo sexto 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 3ª 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 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 e VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS. Ausente o Vereador WADINHO PERETTI. Foram convocados para 

prestar seus serviços nesta Sessão Ordinária os seguintes funcionários desta Edilidade: 

ADRIANA HELENA CATOJO PIRES, ELISANDRA MACHADO VALADARES, IRINA PARISE 

MATTOS, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, NILTON CESAR MORSELLI, ROSALBINO 

PAGLIUSO JUNIOR, ROSA MARIA ROMANO 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. Em seguida, solicitou ao Vereador 

PROF. CAIO PORTO que lesse um versículo da Bíblia Sagrada. Nesse momento, convidou para 

receber MOÇÃO DE APLAUSO o cabo da Polícia Militar Elton Rodrigo Tresseto, escolhido como 

Policial do mês de dezembro de 2017 e também como Policial do ano de 2017, dentre os 4.396 

Policiais Militares existentes no Comando de Policiamento do Interior 3, que abrange 96 

municípios. Ele foi escolhido por ter participado de inúmeras ocorrências que se destacaram e 

pela vocação, dedicação e comprometimento em prol da segurança de Taquaritinga. Por ser de 

inteira justiça é reconhecida e aprovada com louvor essa homenagem que prestamos ao Cabo 

Elton Rodrigo Tresseto, moção que expressa o reconhecimento do nosso município a um de seus 

mais valorosos cidadãos... “Servindo e Protegendo”. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao 

1º Secretário que procedesse à leitura da matéria do Expediente. Ofício nº 001/2018 Dpto. 

Contabilidade - Encaminha o balancete referente ao mês de dezembro de 2017 da Prefeitura 

Municipal. Ofício nº 022/2018 – Encaminha o balancete referente ao mês de janeiro de 2018 

do SAAET. Ofício da Associação Amigos da Cultura e Lazer “A Jardineira” à Colenda 

Câmara de Vereadores agradecendo as verbas a eles destinadas por meio das emendas 
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impositivas. Ofício nº 003/2018 – Justiça Eleitoral – Cópia do Ofício enviado à Prefeitura 

Municipal solicitando um (a) funcionário (a) municipal para prestar serviços de limpeza 

diário no Cartório Eleitoral do município, conforme Convênio de Cooperação firmado entre 

as partes. Ofício nº 004/2018 – Justiça Eleitoral – Encaminhando cópia do Ofício enviado à 

Prefeitura Municipal, juntamente com cópia do Termo de Convênio firmado entre a Justiça 

Eleitoral e a Prefeitura Municipal. PROCESSO Nº 09/2018 - Projeto de Decreto Legislativo 

que concede o Título de Cidadão Taquaritinguense que especifica. (Rogério da Silva Julio - 

1º Tenente). Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal. Do Vereador MARCOS RUI GOMES MARONA, duas Indicações: 1-  no sentido de que 

através do departamento competente, determine a fiscalização e tome as providências em relação 

ao mato alto no terreno ao lado do nº 116 na Rua Maria José Fanelli Marona. 2- para que, 

juntamente com o Secretário da Cultura e Turismo, façam estudos a respeito de encontrar um 

local adequado para a Biblioteca Municipal “José Paulo Paes”, com a máxima urgência, tendo em 

vista as péssimas condições do local onde se encontra atualmente. Ocorre que a biblioteca foi 

transferida “provisoriamente” para um anexo do prédio do antigo Cine São Pedro, tendo em vista 

que no Centro Cultural, que deveria ter ficado pronto há dois anos, tinha previsão de um local 

adequado para biblioteca, museu e teatro. Sabedores que somos que as obras do referido prédio 

não deverão se concretizar num curto espaço de tempo, a reivindicação se justifica, já que os 

frequentadores da nossa Biblioteca Municipal “José Paulo Paes”, merecem um local mais 

confortável e adequado a leitura e pesquisa. Do Vereador JUNINHO PREVIDELLI: no sentido de 

que, por meio dos departamentos competentes, instale um “redutor de velocidade” e realize a 

sinalização na Avenida Dr. Arêa Leão na altura do Condomínio Scardoelli, uma vez que vários 

acidentes já aconteceram nesse local. Do Vereador PROF. CAIO PORTO, duas indicações: 1- no 

sentido que, por meio do setor competente, realize “operação tapa-buracos” nas ruas abaixo 

relacionadas, uma vez que são bastante movimentadas por pedestres e automóveis: 1.  Ruas 

Antônio do Amaral Botelho, Joséfina Funari Romano, Natal Casari e Ceniro Coletti, no Jardim 

Paraíso II; 2. Ruas Flávio Emanuel Forcel, Laura Matheus Messa e demais ruas, no Jardim 

Martinelli; 3. Rua João Nabuco (sentido Represa da Colombo), no Jardim Sesquicentenário; 4.  

Rua Nadyr de Paula Eduardo do Conjunto Habitacional Dr. Adail Nunes da Silva (CAIC). 2- no 

sentido que, por meio dos setores competentes, determine a colocação de iluminação pública na 

Rua Augusto Antonio Gonçalves, no Distrito de Guariroba, até altura da Indústria Killes, bem como 

realize a troca das lâmpadas queimadas, reforçando a indicação nº 39/2017. Pede-se também a 

troca de lâmpadas queimadas na Rua Lilian Cássia Turra, que dá acesso à Nova Guariroba. A 

população do local solicita tais providências uma vez que as referidas ruas encontram-se muito 

escuras. Do Vereador ÂNGELO BARTHOMEU: no sentido que, por meio do setor competente, 

realize a construção de “bocas de lobo” na Rua dos Domingues, próximo à Rodoviária, para evitar 
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que lixos, sujeiras e água entrem nas residências no período de chuvas, causando transtornos 

aos mesmos e dificultando que os imóveis daquele local sejam alugados. Do Vereador TENENTE 

LOURENÇANO: para que, por meio da COMUTRAN, estude as alternativas de engenharia de 

tráfego para redução da velocidade dos veículos que transitam na Rua Dr. Avelino Boselli, 202 – 

Jardim Santa Cruz, ou a possibilidade de implantação de uma ondulação transversal (lombada), 

sendo que a referida via também necessita de recape asfáltico urgente. O pedido justifica-se uma 

vez que moradores e comerciantes das proximidades reclamam da velocidade com que os 

veículos transitam na referida via, correndo risco de atropelamentos e acidentes. Do Vereador 

VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: no sentido que, por meio do setor competente, realize a 

capinagem e a limpeza ao redor da quadra do bairro Jardim Santa Cruz e na UBS Braz Curti. Do 

Vereador CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO: no sentido que, por meio dos setores competentes, 

realize a limpeza da Rua Alfio Sampieri, no bairro Vila Sargi, uma vez que, com a paralisação das 

atividades do frigorífico, a mesma ficou abandonada. Do Vereador ANTONIO VIDAL DA SILVA, 

duas indicações: 1- no sentido que, por meio dos setores competentes, proceda aos estudos que 

se fizerem necessários para verificar em todas as ruas do Jardim Buscardi onde devem ser 

realizadas operações tapa-buracos e abertura de sarjetões. 2- no sentido que, por meio dos 

setores competentes, determine a realização de novo concurso para contratação de mais 

pedreiros, pois a Administração Municipal só possui três funcionários trabalhando. O pedido 

justifica-se, pois, devido à demanda de trabalho, os funcionários não conseguem executar todos 

os serviços, não atendendo a todos os pedidos dos Vereadores por falta de funcionários. Do 

Vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO: no sentido que, por meio dos setores competentes, 

determine a realização da limpeza e manutenção do bueiro da FEPASA. Foram apresentados, 

lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do Vereador DR. DENIS EDUARDO 

MACHADO: REQUERER, depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja feito pedido de 

informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por meio dos setores 

competentes, informe o porquê e quem solicitou a retirada dos tablados da represa do Parque 

Municipal do Trabalhador Dona Dinha Camassuti Baptista. Colocado o presente requerimento em 

discussão. Não havendo nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o requerimento foi 

colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Do Vereador JUNINHO 

PREVIDELLI: REQUERER, depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja feito pedido 

de informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por meio dos setores 

competentes, informe a relação e onde se encontram os materiais que pertencem ao Programa 

Esporte e Lazer da Cidade – PELC. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da 

palavra o Vereador JUNINHO PREVIDELLI. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse 

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

unanimidade. Do Vereador TENENTE LOURENÇANO: REQUERER, depois de obedecidas as 
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formalidades regimentais, seja feito pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal para que, por meio do setor de fiscalização e tributação, informe a esta Casa de Leis os 

seguintes itens: 1. Quantas notificações referentes a terrenos com mato alto foram emitidas em 

2017; 1.1. Das notificações emitidas, quantas se transformaram em multas; 1.2. Caso tenham sido 

emitidas multas, quantas foram pagas; 2. Quantas notificações referentes à falta de calçadas e 

muretas foram emitidas em 2017; 2.1. Das notificações emitidas, quantas se transformaram em 

multas; 2.2. Caso tenham sido emitidas multas, quantas foram pagas. Tal solicitação prende-se ao 

fato que a população tem reclamado muito de terrenos com mato alto e terrenos sem calçada e 

mureta. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o Vereador 

TENENTE LOURENÇANO. Foi aparteado pelos Vereadores: PROF. CAIO PORTO, MARCOS 

RUI GOMES MARONA, CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, GILBERTO JUNQUEIRA, 

ANTONIO VIDAL DA SILVA e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, que fez um Requerimento 

Verbal: REQUERER, depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja feito pedido de 

informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que esclareça, em relação aos 

terrenos com mato alto e/ou sem calçadas e muretas, qual o prazo que os proprietários possuem, 

após expedidas as notificações, para regularizar a situação. Colocado o requerimento verbal em 

discussão, não havendo nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o requerimento foi 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. Não havendo mais nenhum Vereador que 

quisesse fazer uso da palavra, o requerimento anterior foi colocado em votação, sendo aprovado 

por unanimidade e subscrito pelos demais Vereadores. Do Vereador VALCIR CONCEIÇÃO 

ZACARIAS: REQUERER, depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja feito pedido de 

informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis 

uma planilha contendo o nome e o cargo de todos os funcionários da Vigilância Sanitária, com 

horário de entrada e saída dos mesmos, bem como dos servidores daquele setor que estão 

trabalhando em outros departamentos da administração por força de função de confiança. 

Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o Vereador VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da 

palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Do 

Vereador APARECIDO CARLOS GONÇALVES: encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO ao 

Instituto de Educação e Pesquisa Ambiental Planeta Verde, na pessoa de seu Diretor Executivo, 

Claudio Bedran, por ter sido indicado para representar a Sociedade Civil no Fórum Nacional das 

Águas junto ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande. Em consequência da nomeação 

acima, o Instituto foi também nomeado para representar a Sociedade Civil no Fórum Mundial das 

Águas, na cidade de Brasília nos dias 17 a 23 de Março. Esta nomeação foi feita pelo Comitê da 

Bacia Hidrográfica Tietê/Batalha. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da 

palavra o Vereador APARECIDO CARLOS GONÇALVES. Foi aparteado pelos Vereadores 
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CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO e PROF. CAIO PORTO. Não havendo mais nenhum 

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

aprovado por unanimidade e subscrito pelos Vereadores PROF. CAIO PORTO, DR. DENIS 

EDUARDO MACHADO, JUNINHO PREVIDELLI, CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, 

GILBERTO JUNQUEIRA, GENÉSIO APARECIDO VALENSIO e ÂNGELO BARTHOLOMEU.  

Nesse momento, a Mesa Diretora solicitou o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO Verbal 

ao Dr. Flávio Okamoto, promotor de Justiça que atuou na Comarca, em virtude do 

reconhecimento, por parte do Ministério Público do Estado de São Paulo, do trabalho por ele 

empreendido na criação do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de 

Taquaritinga. A Promotoria de Justiça da Infância e Juventude participou da regularização do 

Fundo e fiscaliza a aplicação dos recursos, proporcionando expressivo incremento das atividades 

disponíveis a crianças e adolescentes na cidade. O trabalho do promotor compõe a exposição 

“Retratos da Cidadania: arte e obras do Ministério Público”, em cartaz até 9 de março na Estação 

Cultura, espaço da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo – Rua Mauá, 51 – Luz – capital 

paulista. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o Vereador 

RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos Vereadores MARCOS RUI GOMES MARONA e 

APARECIDO CARLOS GONÇALVES. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer 

uso da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação, aprovado por unanimidade e 

subscrito pelos demais Vereadores. 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 171/17 – PROJETO DE LEI QUE ALTERA 

DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 4.477, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017, QUE 

ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente projeto em discussão. Fez 

uso da palavra o Vereador MARCOS RUI GOMES MARONA. Foi aparteado pelo Vereador 

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

presente projeto foi colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade, e recebendo o 

autógrafo de Projeto de Lei nº5.342 de 26 de fevereiro de 2018. 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. Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o 

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

palavra o presente projeto foi colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade, e 

recebendo o autógrafo de Projeto de Lei nº5.351 de 26 de fevereiro de 2018. PROCESSO Nº 

03/18 – AUTORIZA A DOAÇÃO DA ÁREA À EMPRESA “STEVAN TRANSPORTES LTDA - 

EPP”, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente projeto em 
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discussão. Fez uso da palavra o Vereador JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelos 

Vereadores MARCOS RUI GOMES MARONA, PROF. CAIO PORTO, GILBERTO JUNQUEIRA, 

ANTONIO VIDAL DA SILVA e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Não havendo mais nenhum 

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

sido aprovado por unanimidade, e recebendo o autógrafo de Projeto de Lei nº5.347 de 26 de 

fevereiro de 2018. PROCESSO Nº 161/17 - PROJETO DE LEI QUE DECLARA DE UTILIDADE 

PÚBLICA MUNICIPAL A 75.ª SUBSEÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB 

DE TAQUARITINGA. Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o Vereador 

DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. Foi aparteado pelos Vereadores MARCOS RUI 

GOMES MARONA, APARECIDO CARLOS GONÇALVES, PROF. CAIO PORTO, ANTONIO 

VIDAL DA SILVA e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Não havendo mais nenhum Vereador que 

quisesse fazer uso da palavra o presente projeto foi colocado em votação, tendo sido aprovado 

por unanimidade, e recebendo o autógrafo de Projeto de Lei nº5.333 de 26 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 – APARECIDO 

CARLOS GONÇALVES. Foi aparteado pelos Vereadores PROF. CAIO PORTO, GILBERTO 

JUNQUEIRA, JUNINHO PREVIDELLI, MARCOS RUI GOMES MARONA e TENENTE 

LOURENÇANO. Em seguida, o Vereador APARECIDO CARLOS GONÇALVES fez um 

requerimento verbal: REQUERER, depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja feito 

pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por meio da 

Secretaria Municipal de Educação, esclareça se estão sendo entregues os kits escolares 

municipais e, se não estão, informe o porquê. Colocado o presente requerimento em discussão. 

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

colocado em votação e aprovado por unanimidade. 2 – ÂNGELO BARTHOLOMEU. Foi 

aparteado pelos Vereadores GENÉSIO APARECIDO VALENSIO e PROF. CAIO PORTO. 3 – 

CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, que comunicou que sairá de licença durante o mês de março 

de 2018, assumindo o seu suplente. 4 – GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos 

Vereadores VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, 

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

APARECIDO CARLOS GONÇALVES. Nesse momento, o Vereador GILBERTO JUNQUEIRA fez 

um requerimento verbal: REQUERER, depois de obedecidas as formalidades regimentais, convite 

ao ex-Vereador e Presidente da Câmara Municipal, Luís José Bassoli, para que preste 

esclarecimentos acerca da revisão do Regimento Interno e Lei da Orgânica Municipal na sessão 

ordinária do dia 05/03/2018 e o por quê da retirada da licença sindical da Lei Orgânica. Colocado 

o presente requerimento em discussão. Não havendo nenhum Vereador que quisesse fazer uso 

da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 5 – 
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MARCOS RUI GOMES MARONA. Foi aparteado pelos Vereadores PROF. CAIO PORTO, 

JUNINHO PREVIDELLI, DR. DENIS EDUARDO MACHADO e VALCIR CONCEIÇÃO 

ZACARIAS. 6 – PROF. CAIO PORTO. Foi aparteado pelos Vereadores DR. EDUARDO 

HENRIQUE MOUTINHO, ANTONIO VIDAL DA SILVA e MARCOS RUI GOMES MARONA. 7 – 

JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelo Vereador APARECIDO CARLOS GONÇALVES. 8 – 

ANTONIO VIDAL DA SILVA. Foi aparteado pelo Vereador MARCOS RUI GOMES MARONA. 

Nesse momento, o Senhor Presidente fez uso da palavra para lembrar os Vereadores a respeito 

do prazo de entrega da indicação das homenageadas para a sessão do Dia Internacional da 

Mulher. Após, o Vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS fez uso da palavra. Foi aparteado 

pelos Vereadores ANTONIO VIDAL DA SILVA e MARCOS RUI GOMES MARONA. 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_____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.  


