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ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2018, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h33min. 

 

Às dezenove horas e trinta e três minutos do décimo quarto dia do mês de maio 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 11ª 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: ELISANDRA MACHADO VALADARES, FABIO LUÍS DE 

CAMARGO, IRINA PARISE MATTOS, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, JULIANA MARTHA 

QUIMELLO, NILTON CESAR MORSELLI, ROSALBINO PAGLIUSO JUNIOR e ZULEICA APARECIDA 

FRANCISCO DA SILVA COLOMBO. 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 GENÉSIO APARECIDO VALENSIO que lesse um versículo da Bíblia Sagrada. Nesse momento, 

conforme convocação por meio de requerimento aprovado em plenário, o Senhor Presidente convidou a 

senhora servidora Ana Lúcia Sales Teodoro  da Silva, responsável pela Unidade de Pronto Atendimento – 

UPA, para esclarecer os devidos problemas constantes de segurança que a unidade vem enfrentando. Foi 

aparteada pelos vereadores TONHÃO DA BORRACHARIA, PROF. CAIO PORTO, VALCIR CONCEIÇÃO 

ZACARIAS, TENENTE LOURENÇANO, MARCOS BONILLA, JUNINHO PREVIDELLI e RODRIGO DE 

PIETRO. Nesse momento, o Senhor Presidente solicitou ao 2º Secretário que procedesse à leitura dos 

ofícios, convites e comunicados. Através de ofício, encaminhamento de Balancetes da Receita e Despesa 

da Câmara Municipal, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2018. Em seguida, o Senhor 

Presidente solicitou ao 1º Secretário que procedesse à leitura da matéria do Expediente. PROCESSO 

Nº26/2018 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 

TAQUARITINGUENSE  AO SENHOR MÁRCIO LUIZ FRANÇA GOMES – GOVERNADOR DO ESTADO 

DE SÃO PAULO. PROCESSO Nº30/2018 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE DISPÕE SOBRE 

A CRIAÇÃO DE CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA NO QUADRO PERMANENTE DO ESTATUTO E 

PLANO DE CARREIRAS DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPO DE TAQUARITINGA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal. Dos Vereadores PROF. CAIO PORTO e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: no sentido de que, 

por meio dos setores competentes, providencie a sinalização aérea (placas de proibido estacionar em um 

dos lados da via) na rua Redorno Maurutto, no Jardim Osmar Girotto (Acapulco). Do vereador VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS: no sentido de que, por meio dos setores competentes, verifique a possibilidade 

de construção de uma quadra de futsal no Jardim São Sebastião. O pedido justifica-se uma vez que esse 

bairro é um dos mais antigos da cidade e diversos moradores têm solicitado essa providência. Do vereador 
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ANGELO BARTHOLOMEU: no sentido de que, por meio dos setores competentes, providencie a 

iluminação na Rua Antônio Sacomano, em frente a E.E. Carmela Morano Previdelli, no Jardim Santa Cruz, 

pois a mesma sem encontra em total escuridão, causando riscos aos munícipes.E que se coloque também 

a placa indicativa com a denominação da rua. Do vereador PROF. CAIO PORTO: para que notifique o 

proprietário do terreno localizado entre as Avenidas Emílio Girotto e Elvira de Lucca, para que seja feita a 

limpeza do mato que está muito alto e a construção da calçada, uma vez que os mesmos precisam 

caminhar pela Avenida, conforme: “Art. 141- Os proprietários de terrenos, localizados na zona urbana, são 

obrigados a construir muros e calçadas de passeios, independente de qualquer comunicação da administração”, da Lei 

Ordinária n° 3.218, de 27 de dezembro de 2001, que  Institui o Código de Normas e Posturas do Município de 

Taquaritinga e dá outras providências. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: no sentido de que 

providências sejam tomadas na EMEB Rosa Tafuri Di Santi, na Vila Di Santi, uma vez que a referida Creche 

necessita de: troca dos pisos; troca das janelas e portas enferrujadas (vidros quebrados);  troca da 

Geladeira e Freezer, pela falta de condições de uso e pintura do local. Do vereador Dr. DENIS EDUARDO 

MACHADO: no sentido de que reveja com carinho o auxílio transporte que foi cortado de aproximadamente 

53 estudantes universitários. Que sejam feitos os estudos por parte da comissão responsável e pelo próprio 

Prefeito e seja acionada a Assistência Social para averiguar se essas pessoas realmente precisam do 

auxílio e, contatada a necessidade seja o mesmo concedido. Foram apresentados, lidos e aprovados os 

seguintes REQUERIMENTOS. Do Vereador WADNHO PERETTI, dois requerimentos: 1 -  REQUER, depois 

de obedecidas as formalidades regimentais, pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal para que, por meio da Secretaria Municipal de Saúde informe: Quantos profissionais da área da 

saúde foram vacinados com vacina antirrábica em 2017? Quantas sorologias foram feitas em 2017; Qual a 

data prevista para vacinação e sorologia destes profissionais PARA 2018? Colocado o presente 

requerimento em discussão. Fez uso da palavra o vereador WADINHO PERETTI. Não havendo mais 

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

aprovado por unanimidade e subscrito pelos demais Vereadores. 2 -  REQUER, depois de obedecidas as 

formalidades regimentais, pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que 

informe: Quantos animais já foram castrados e microchipados por meio do convênio? Qual o valor pago até 

o momento? Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o Vereador WADINHO 

PERETTI. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente 

requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade e subscrito pelos demais vereadores. 

Do Vereador ANTONIO VIDAL DA SILVA “TONHÃO DA BORRACHARIA: REQUER, depois de 

obedecidas as formalidades regimentais, o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO ao Senhor José 

Roberto Girotto, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo frente à Secretaria de Esportes e Lazer. 

Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o Vereador ANTONIO VIDAL DA 

SILVA. Foi aparteado pelo Vereador MARCOS RUI GOMES MARONA. 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. Do vereador CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO: 

REQUER, depois de obedecidas as formalidades regimentais, pedido de informação ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal para que informe porque ainda não licitaram a empresa responsável para 
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realização dos trabalhos em relação a área azul, e qual o prazo para a mesma. Colocado o presente 

requerimento em discussão. Fez uso da palavra o Vereador CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO. Foi 

aparteado pelo Vereador MARCOS RUI GOMES MARONA, ANTONIO VIDAL DA SILVA, PROF. CAIO 

PORTO, GILBERTO JUNQUEIRA, Dr. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, JUNINHO PREVIDELLI, 

TENENTE LOURENÇANO e RODRIGO De PIETRO.  Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse 

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

subscrito pelos Vereadores GENÉSIO APARECIDO VALENSIO, APARECIDO CARLOS GONÇALVES, 

ANTONIO VIDAL DA SILVA e JUNINHO PREVIDELLI. Do vereador RODRIGO De PIETRO , dois 

requerimentos: 1 -  REQUER, depois de obedecidas as formalidades regimentais, pedido de informação ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que envie à essa Casa de Leis explicações sobre os 

apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado, e quais as medidas a serem tomadas, no tocante 

ao Pregão e Contratação da empresa Logfarma Distribuição me Serviços Ltda. Que as informações 

solicitadas pelo Tribunal de Contas nos processos eTC-17573/989/15-, eTC-17816/989/17-2, eTC-

10943/989/17-8, sejam encaminhadas à Câmara Municipal sempre que forem respondidas, trazendo assim 

ciência aos Vereadores sobre o deslinde da representação proposta pela concorrente a empresa RV Ímola 

Transportes e Logística Ltda, bem como os apontamento de erros no edital e de descumprimento contratual 

levantados pelo Tribunal de Contas. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o 

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

MARCOS RUI GOMES MARONA, ANTONIO VIDAL DA SILVA, PROF. CAIO PORTO, GENÉSIO 

APARECIDO VALENSIO e Dr. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. Não havendo mais nenhum Vereador 

que quisesse fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação, sendo aprovado por 

oito votos favoráveis e seis contrários  dos vereadores: MARCOS RUI GOMES MARONA,GILBERTO 

JUNQUEIRA, ANGELO BARTHOLOMEU, CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, MARCOS APARECIDO 

LOURENÇANO e GENÉSIO APARECIDO VALENSIO e subscrito pelos vereadores PROF. CAIO PORTO 

e ANTONIO VIDA DA SILVA. 2 - REQUER, depois de obedecidas as formalidades regimentais, para que o 

IAMSPE envie a relação de Associados ao Instituto, dos funcionários públicos Estadual e seus dependentes 

e agregados, residente no município de Taquaritinga. Solicito também por quais motivos o instituto não tem 

o convênio para atendimento junto a Santa Casa de Taquaritinga. Colocado o presente requerimento em 

discussão. Fez uso da palavra o Vereador RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos Vereadores 

JUNINHO PREVIDELLI, CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, Dr. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, 

TENENTE LOURENÇANO e PROF. CAIO PORTO. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse 

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

subscrito pelos demais vereadores. Em seguida usou da palavra o vereador APARECIDO CARLOS 

GONÇALVES  que fez pedido de requerimento verbal: REQUER, depois de obedecidas as formalidades 

regimentais, ao Excelentíssimo senhor Prefeito, para informe quantas cestas básicas foram adquiridas neste 

ano, até o presente momento e quantas foram doadas. Colocado o presente requerimento em discussão. 

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

em votação sendo aprovado por unanimidade e subscrito pelos demais Vereadores. Em seguida o vereador 

TENENTE LOURENÇANO fez pedido de requerimento verbal: REQUER, depois de obedecidas as 

formalidades regimentais, ao Excelentíssimo senhor Prefeito, para que explique o motivo das entidades 
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declaradas Utilidade Pública, estarem pagando taxas de expediente. 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 e subscrito pelos demais vereadores. Logo após os 

vereadores JUNINHO PREVIDELLI e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS fizeram uma indicação verbal: 

no sentido de que sejam instalados sanitários públicos na Praça Dr. Horácio Ramalho. Não havendo mais 

matéria sujeita a deliberação do Plenário no expediente, o Senhor Presidente solicitou ao 2º 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. PROCESSO Nº 14/2018 – PROJETO DE LEI QUE 

DISPÓE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA “SEMANA CULTURAL EVANGÉLICA” NO MUNICÍPO DE 

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

vereador GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos vereadores: GENÉSIO APARECIDO VALENSIO, 

JUNINHO PREVIDELLI, 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, 

sendo aprovado por unanimidade, recebendo o autógrafo de Projeto de Lei nº5358 de 14 de maio de 

2018. PROCESSO Nº27/18 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO QUE INSTITUI A SESSÃO 

SOLENE DO JUBILEU EM COMEMORAÇÃO AOS 150 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

TAQUARITINGA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da 

palavra o vereador JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelos vereadores GILBERTO JUNQUEIRA e 

ANTONIO VIDAL DA SILVA. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o 

presen te projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade, recebendo o autógrafo de 

Projeto de Lei nº5371 de 14 de maio de 2018. PROCESSO Nº 16/2018 – PROJETO DE LEI QUE 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.478, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 QUE 

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

palavra o vereador Dr. DENIS EDUARDO MACHADO. Foi aparteado pelos vereadores MARCOS 

BONILLA e PROF. CAIO PORTO. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, 

o presen te projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade, recebendo o autógrafo de 

Projeto de Lei nº5360 de 14 de maio de 2018. PROCESSO Nº 19/2018 – PROJETO DE LEI QUE 

ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DOA “FOOD TRUCKS” OU COMERCIANTES DE ALIMENTOS 

EM VIAS PÚBLICAS OU ESPAÇOS PÚBLICOS (COMÉRCIO AMBULANTE) DE DISPONIBILIZAREM 

ÁLCOOL EM GEL. Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador GILBERTO 

JUNQUEIRA. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto 

foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade, recebendo o autógrafo de Projeto de Lei 

nº5363 de 14 de maio de 2018.  Não havendo mais matéria sujeita à deliberação em Plenário na ORDEM 

DO DIA, o Senhor Presidente, solicitando a dispensa dos Vereadores inscritos no TEMA LIVRE. 1 – JOSÉ 

RODRRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelo vereador WADINHO PERETTI. 2 – GILBERTO JUNQUEIRA. 

Foi aparteado pelo vereador WADINHO PERETTI. 3 – GENÉSIO APARECIDO VALENSIO. 4 – PROF. 

CAIO PORTO. Foi aparteado pelos vereadores: MARCOS APARECIDO LOURENÇANO, TONHÃO DA 

BORRACHARIA e MARCOS BONILLA. 5 – JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelo vereador PROF. 

CAIO PORTO. 6 – ANGELO BARTHOLOMEU. Foi aparteado pelos vereadores: GILBERTO JUNQUEIRA 

e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da 
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palavra, 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__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.; 

 

 

  

 


