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ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 

19h39min. 

 

Às dezenove horas e trinta e nove minutos do segundo dia do mês de abril 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 7ª 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, WADINHO 

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

nesta Sessão Ordinária os seguintes funcionários desta Edilidade: ADRIANA HELENA CATOJO 

PIRES, ELISANDRA MACHADO VALADARES, FABIO LUÍS 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. Em seguida, solicitou ao Vereador 

VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS que lesse um versículo da Bíblia Sagrada. Nesse momento, o 

Senhor RAFAEL MIRANDA DE OLIVEIRA fez uso da palavra na Tribuna Livre para tratar do 

tema acessibilidade social. Foi aparteado pelos Vereadores PROF. CAIO PORTO, RODRIGO DE 

PIETRO, MARCOS RUI GOMES MARONA e APARECIDO CARLOS GONÇALVES. Em 

seguida, foi entregue a MOÇÃO DE APLAUSO aos funcionários da Central Municipal de 

Alimentação (Cozinha Piloto) pelos relevantes trabalhos prestados em Taquaritinga com zelo, 

afinco e dedicação em prol das crianças e adolescentes que são alimentados diariamente em 

nosso município. Nesse momento, foi entregue a MOÇÃO DE APLAUSO ao Professor Rodrigo 

Micalli, que tem feito um espetacular trabalho esportivo com crianças no Distrito de Guariroba, 

difundindo a prática metódica, individual e coletiva, com exercícios físicos e destreza, 

proporcionando a recreação, manutenção do condicionamento corporal e da saúde dessas 

crianças. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário que procedesse à leitura da 

matéria do Expediente. PROCESSO Nº 15/18 – PROJETO DE LEI QUE ALTERA 

DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL N.º 2.249, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1991, QUE 
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ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº16/18 – PROJETO DE LEI QUE 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL N.º 4.478, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 QUE 

ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do Vereador PROF. CAIO PORTO: no sentido de 

que, por meio dos setores competentes, verifique a possibilidade de criação de uma nova lei, em 

substituição à Lei nº 3.425, de 03 de dezembro de 2004 (anexa), que cria o Programa de Coleta 

de Produtos Recicláveis, incluindo, além das EMEBs, os demais departamentos municipais, 

autarquias, fundações, secretarias, entre outros. Do Vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, 

duas indicações: 1- no sentido de que, por meio dos setores competentes, determine a colocação 

de uma lombada ou algum tipo de redutor de velocidade na Rua Alessandra Parise Mattos 

Davoglio, no Jardim Osmar Girotto (Acapulco), altura do número 254. Diversos moradores 

solicitaram tal providência uma vez que os veículos trafegam em alta velocidade na referida via, 

trazendo riscos de acidentes, principalmente para as crianças. 2- no sentido de que, por meio dos 

setores competentes, realize a manutenção dos banheiros, condicionadores de ar e aparelhos 

para tratamento de saúde que se encontram quebrados na Unidade de Pronto Atendimento – 

UPA. Tal pedido se justifica ante as diversas solicitações dos usuários e, inclusive, reforça 

indicações anteriores nesse sentido (como a de nº160/2017). Do Vereador MARCOS RUI 

GOMES MARONA, duas indicações: 1- No sentido de que providencie a contratação de empresa 

terceirizada ou até mesmo que disponibilize funcionários públicos municipais para a função de 

segurança na UPA 24 "Wilson Rodrigues", tendo em vista que os funcionários que ali trabalham 

sofrem diversas vezes ameaças de alguns usuários daquela unidade de atendimento. Sabedores 

que somos de que o limite prudencial da folha de pagamento impediria o aumento do gasto com 

pessoal, fica a sugestão de aumentar os valores repassados a Polícia Militar através do convênio 

da Atividade Delegada, a fim de que assuma, pelo menos provisoriamente, a segurança da UPA 

24 "Wilson Rodrigues". Tal pedido reforça, inclusive, indicações feitas anteriormente nesse sentido 

(como a nº172/2017 e nº266/2017). 2- no sentido de que disponibilize para o Centro Cultural 

ADESCA, em forma de comodato, o barracão que se encontra no Horto Florestal, para que a 

entidade instale a sua sede. Para tanto, a ADESCA seria responsável pelo projeto arquitetônico, 

reforma e captação de recursos junto aos governos do estado e federação, a fim de efetuar a 

reforma e adaptação do espaço. A entidade se responsabiliza em entregar o espaço cultural em 

condições de uso compartilhado com o poder público, no prazo de 12 meses. Do Vereador 

GENÉSIO APARECIDO VALENSIO: no sentido de que, por meio dos setores competentes, 

determine a colocação de uma lombada na Rua Benedito Galdino, no Jardim Santo Antonio. Tal 

providência se faz necessária uma vez que a rua é muito movimentada, evitando-se assim, o risco 

de ocorrência de acidentes. Do Vereador GILBERTO JUNQUEIRA, duas indicações: 1- no 

sentido de que, por meio dos setores competentes, verifique a possibilidade de contratação ou 
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realocação de três funcionários para trabalhar, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, à 

disposição do Jardim Botânico (Horto Florestal), prestando os serviços de limpeza, inclusive a 

limpeza/manutenção de praças, vielas e terrenos em que tal providência se fizer necessária. 2- no 

sentido de que, por meio dos setores competentes, determine a realização da limpeza das vielas 

do Jardim Pagliuso, principalmente devido ao mato e a sujeira em referidos locais, verificando, 

inclusive, a possibilidade do calçamento de concreto nessas vielas para a solução do problema. 

Do Vereador JUNINHO PREVIDELLI: no sentido de que, por meio dos setores competentes, 

determine a tomada de providências urgentes e necessárias com relação à iluminação pública no 

Conjunto Residencial Ipiranga (Talavasso). Tal solicitação se faz urgente e necessária ante as 

diversas solicitações dos moradores e vem a reforçar indicações feitas anteriormente nesse 

sentido, como as Indicações nº179/2017, nº 242/17; nº285/2017. Do Vereador DR. DENIS 

EDUARDO MACHADO: no sentido de que, por meio de contato com o Governo Estadual, 

verifique a possibilidade de implementação do sistema “Detecta”, sistema de segurança realizado 

por meio de câmeras inteligentes em locais pontuais na cidade. Tal pedido se faz necessário 

visando melhorias em aspectos de segurança em nosso município, evitando furtos e roubos, como 

os que têm ocorrido recentemente. Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTOS. Do Vereador PROF. CAIO PORTO: REQUERER, depois de obedecidas as 

formalidades regimentais, seja encaminhado pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal para que informe por que o serviço de limpeza e conserto de bueiros (tampas 

quebradas) não está sendo realizado em nosso município, uma vez que tais pedidos estão sendo 

feitos desde o começo de 2017, como por meio da Indicação nº279/17 de autoria deste Vereador. 

Ademais, solicita-se que informe quem são os funcionários responsáveis por esses serviços. 

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

PORTO. Foi aparteado pelos Vereadores ANTONIO VIDAL DA SILVA, MARCOS RUI GOMES 

MARONA e CLAUDEMIR SEBASTIÃO MIRÃO BASSO. 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 ANTONIO VIDAL DA SILVA e APARECIDO 

CARLOS GONÇALVES. Do Vereador TENENTE LOURENÇANO: REQUERER,  depois de 

obedecidas as formalidades regimentais e depois de ouvidos os integrantes do Plenário desta 

Casa de Leis, o envio de Moção de Apoio às reivindicações dos 2º tenentes da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo que buscam equiparação salarial. A Polícia Militar do Estado de São Paulo 

(PMESP) tem por função primordial a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública paulista. 

Para fins de organização é uma força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro, assim como suas 

co-irmãs e integra o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social brasileiro e está subordinada 

ao Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria Estadual de Segurança Pública SSP. 

Mesmo com toda importância que a polícia militar tem no cenário estadual, ainda é a categoria 
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que mais sofre com a falta de reconhecimento por parte da administração pública e com 

remunerações que são incompatíveis com suas funções. A política salarial não prestigia a 

categoria e causa desigualdade salarial entre os próprios integrantes da polícia militar. Em 

especial a categoria de 2º Tenente da Polícia Militar, que há muito tempo vem sendo 

discriminatória a forma de remuneração com os policiais que passam para a inativa no posto de 2º 

Tenente da Polícia Militar. Chega a ser injusto, pois os policiais que vêm se aposentando como 2º 

Tenente PM, em nenhum momento foram beneficiados com nenhuma lei, todos conquistaram 

seus postos cumprindo seu dever como Praça, onde galgaram todas as promoções através de 

mérito próprio. Com tudo exposto, apoio as reivindicações dos policiais militares com patente de 

2º Tenente da Polícia Militar que buscam a equiparação salarial perante os 1º Tenentes da Polícia 

Militar, visto que a função que desenvolvem são as mesmas, diferenciando apenas as formas de 

condução ao cargo. Diante do exposto, requeiro à V. Exa. que submeta a presente Moção à 

apreciação do Plenário, para que passe a expressar o pensamento dessa Câmara Municipal. 

Observadas as formalidades legais requeiro, ainda, seja oficiada toda a corporação apoiada. 

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

LOURENÇANO. Foi aparteado pelo Vereador JUNINHO PREVIDELLI. Não havendo mais 

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

votação, aprovado e subscrito por todos os Vereadores. Do Vereador ANTONIO VIDAL DA 

SILVA: depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja encaminhado pedido de 

informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que informe acerca da realização 

das melhorias solicitadas na Unidade de Pronto Atendimento – UPA por meio da Indicação 

nº160/2017, se já foram realizadas e se não, informe o porquê: 1. Troca das fechaduras das 

portas, que estão quebradas: banheiros masculino e feminino de pacientes, das portas ao lado da 

recepção, da porta que dá acesso à triagem; 2. Troca dos ares condicionados, que estão 

quebrados e gotejam muito, obrigando a colocação de baldes e panos; 3. Verificação da 

viabilidade da compra de uma nova máquina de raio-x, pois a que está em uso quebra muito; 4. 

Colocação de um portão eletrônico no prédio do SAMU, localizado na parte de trás da UPA, o que 

também protegeria o acesso à UPA, facilitando e regulando a entrada e saída das viaturas, além 

de impedir a entrada de estranhos. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da 

palavra o Vereador ANTONIO VIDAL DA SILVA. Foi aparteado pelos Vereadores JUNINHO 

PREVIDELLI, MARCOS RUI GOMES MARONA 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 JUNINHO PREVIDELLI e 

PROF. CAIO PORTO. Do Vereador JUNINHO PREVIDELLI: REQUERER, depois de obedecidas 

as formalidades regimentais, seja encaminhado pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal para que apresente a prestação de contas dos projetos técnico-sociais do 
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Jardim do Bosque Santa Luzia e também do Conjunto Habitacional Cônego Cavalini, localizado no 

Jardim São Sebastião. 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 presente requerimento foi colocado em votação, aprovado por unanimidade e 

subscrito pelos Vereadores WADINHO PERETTI, TENTENTE LOURENÇANO, DR. DENIS 

EDUARDO MACHADO, CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, 

GENÉSIO APARECIDO VALENSIO, GILBERTO JUNQUEIRA, APARECIDO CARLOS 

GONÇALVES, ÂNGELO BARTHOLOMEU e ANTONIO VIDAL DA SILVA. Do Vereador 

ANTONIO VIDAL DA SILVA: REQUERER, depois de obedecidas as formalidades regimentais, 

convocar com fulcro do inciso X do artigo 9º da Lei Orgânica do Município de Taquaritinga, a Sra. 

Ana Lucia Sales Teodoro Silva, responsável pela urgência e emergência, para falar sobre a 

Unidade de Pronto Atendimento – UPA, principalmente devido aos problemas constantes com 

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

ANTONIO VIDAL DA SILVA, que solicitou a retirada do requerimento. Nesse momento, fez uso 

da palavra o Vereador RODRIGO DE PIETRO, que fez um requerimento verbal: REQUERER, 

depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja encaminhado pedido de informação ao 

Superintendente do IPREMT para que informe sobre o montante devido pelo INSS ao IPREMT, a 

título de repasse por depósitos patronais em favor de funcionários que migraram da iniciativa 

privada para o serviço público municipal. Que informe, ainda, se alguma medida legal está sendo 

tomada para que o repasse seja feito ao regime próprio dos servidores de Taquaritinga. 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 foi requerimento foi 

colocado em votação, aprovado por unanimidade e subscrito pelos Vereadores CLAUDEMIR 

SEBASTIÃO BASSO, APARECIDO CARLOS GONÇALVES, PROF. CAIO PORTO, ANTONIO 

VIDAL DA SILVA, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, GILBERTO JUNQUEIRA e JUNINHO 

PREVIDELLI. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador APARECIDO CARLOS GONÇALVES, 

que fez um requerimento Verbal: REQUERER, depois de obedecidas as formalidades 

regimentais, seja encaminhado pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal para que explique o motivo pelo qual Taquaritinga ficou fora do rol de municípios que 

receberão o Circuito Sesc de Artes no ano de 2018. Colocado o presente requerimento em 

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

Vereador PROF. CAIO PORTO, que o subscreveu. Não havendo mais nenhum Vereador que 

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

unanimidade. 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 



      CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 
      - Estado de São Paulo - 

 

DIA. PROCESSO Nº04/18 – PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA QUE INSERE INCISO 

IX AO ARTIGO 145 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA, QUE 

ESPECIFICA. Antes de colocar em discussão a proposta, fez uso da palavra o Vereador 

RODRIGO DE PIETRO, explicando sobre a prorrogação de prazo de 30 dias solicitada pelo 

Executivo Municipal. Fizeram uso da palavra os Vereadores APARECIDO CARLOS 

GONÇALVES, PROF. CAIO PORTO e MARCOS RUI GOMES MARONA, que explicou sobre a 

realização da inclusão de referido inciso no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, 

conforme parecer da UVESP. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da 

palavra, o presente pedido de prorrogação do prazo foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade. Nesse momento, o Vereador MARCOS RUI GOMES MARONA fez uso da palavra 

para esclarecimentos acerca do prazo. PROCESSO Nº11/18 – PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ TAQUARITINGUENSE QUE 

ESPECIFICA. (MARIA CARLA MARTINS MUNUERA OGATA). 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 secreta, 

cuja apuração foi acompanhada pelos Vereadores MARCOS RUI GOMES MARONA e ANTONIO 

VIDAL DA SILVA, aprovado por treze votos favoráveis e dois votos contrários, recebendo o 

autógrafo de Projeto de Decreto Legislativo nº 5.355, de 02 de abril de 2018. PROCESSO 

Nº12/18 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 

TAQUARITINGUENSE QUE ESPECIFICA. (RILDO ROBERTO FERREIRA). Colocado o 

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

Foi aparteado pelo Vereador ANTONIO VIDAL DA SILVA. Não havendo mais nenhum Vereador 

que quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto foi colocado em votação secreta, cuja 

apuração foi acompanhada pelos Vereadores TENENTE LOURENÇANO e JUNINHO 

PREVIDELLI, aprovado por unanimidade, recebendo o autógrafo de Projeto de Decreto 

Legislativo nº 5.356, de 02 de abril de 2018. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação no 

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

RODRIGO DE PIETRO, que fez um requerimento Verbal: REQUERER, depois de obedecidas as 

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

Município de Taquaritinga, a coordenadora da Casa do Menor de Taquaritinga para que 

esclareça, em sessão ordinária, assuntos relacionados ao espaço físico do imóvel e quais as 

medidas apresentadas por ela à Administração Municipal para melhorias na casa. Colocado o 

presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o Vereador RODRIGO DE PIETRO. Foi 

aparteado pelos Vereadores MARCOS RUI GOMES MARONA, DR. DENIS EDUARDO 

MACHADO, GILBERTO JUNQUEIRA, APARECIDO CARLOS GONÇALVES e TENENTE 

LOURENÇANO. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o 
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presente projeto foi colocado em votação e aprovado por oito votos favoráveis e seis contrários. 2 

– ANTONIO VIDAL DA SILVA. 3 – JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelos Vereadores DR. 

EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, MARCOS RUI GOMES MARONA e APARECIDO CARLOS 

GONÇALVES. 4 – ÂNGELO BARTHOLOMEU. Foi aparteado pelos Vereadores ANTONIO 

VIDAL DA SILVA, CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, PROF. CAIO PORTO. 5 – GILBERTO 

JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos Vereadores ANTONIO VIDAL DA SILVA, PROF. CAIO 

PORTO, APARECIDO CARLOS GONÇALVES e MARCOS RUI GOMES MARONA. 6 – 

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

DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, GILBERTO JUNQUEIRA, MARCOS RUI GOMES 

MARONA, ANTONIO VIDAL DA SILVA e CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO. 7 – MARCOS RUI 

GOMES MARONA. Foi aparteado pelos Vereadores WADINHO PERETTI, RODRIGO DE 

PIETRO e PROF. CAIO PORTO. 8 – PROF. CAIO PORTO. Foi aparteado pelos Vereadores 

WADINHO PERETTI e JUNINHO PREVIDELLI. Após fazer suas considerações finais, sob a 

proteção de DEUS, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão ordinária, às 21h56. 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__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

 


