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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2018, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h32min.

Às dezenove horas e trinta e dois minutos do vigésimo primeiro 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 12ª
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: ANA MARIA DAVÓGLIO, FABIO LUÍS DE CAMARGO, IRINA
PARISE MATTOS, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, ROSA MARIA ROMANO RODRIGUES,
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
ANGELO BARTHOMEU que lesse um versículo da Bíblia Sagrada. 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, foi
entregue MOÇÃO DE APLAUSO ao Senhor Nelson Parise Filho proposta pelo vereador CIDO BOLIVAR
pelos relevanates serviços prestados ao esporte amador de Taquaritinga. Em seguida, o Senhor Presidente
solicitou ao 1º Secretário que procedesse à leitura dos ofícios, convites e comunicados: Leitura do Acórdão
do Tribunal de Justiça – Poder Judiciário de Saõ Paulo. Através de ofício nº 141/2018, encaminhamento de
Balancetes da Receita e Despesa do IPREMT, referente ao mes de Abril de 2018. Através de ofício
nº096/2018, encaminhamento de Balancetes da Receita e Despesa do SAAET, referente ao mes de Abril de
2018. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário que procedesse à leitura da matéria do
Expediente. PROCESSO Nº31/2018 – PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA A DOAÇÃO DA ÁREA À
EMPRESA “J. SABATINI & CIA LTDA. – ME”, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROCESSO Nº 32/2018 – PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR
CONVÊNIO COM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
CULTURA. PROCESSO Nº 24/2018 – PEDIDO DE ALTERAÇÃO À EMENDA IMPOSITIVA Nº5368/2018.
EMENTA: AVALIE A POSSIBILIDADE DE REMANEJAMENTO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOS RECURSOS. Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal. Do vereador CIDO BOLIVAR: no sentido de que através do departamento competente, estude a
possibilidade de reforma da passarela localizada no Jardim São Sebastião. Do vereador CLAUDEMIR
SEBASTIÃO BASSO, duas indicações: 1 - no sentido de que através do departamento competente,
estude a possibilidade de colocação de lombada na Avenida Paulo Zuppani, nas proximidades do
cruzamento com a Rua A do Jardim São Luiz, sentido Jardim São Sebastião/Conjunto Residencial Ipiranga
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e uma lombada no citado cruzamento no sentido contrário. 2 - no sentido de que através do departamento
competente, providencie o conserto do sarjetão na Rua Prudente de Moraes, entre a Rua Clineu Braga de
Magalhães e a Rua São José. Justifica-se este pedido, pois o mesmo está com muitos buracos, danificando
os veículos que por ali trafegam. Do vereador ANGELO BARTHOLOMEU: no sentido de que através do
departamento competente, providencie a colocação de placas de denominação de rua e iluminação, nos
bairros jardim São Sebastião, Conjunto Residencial Ipiranga e no centro. Justifica-se esta solicitação, pois
os moradores estão reclamando que muitas ruas encontram-se escuras, e sem a devida identificação. Do
vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: no sentido de que, através do departamento competente,
providencie a limpeza semanal da Praça Dona Maria Soni Sargi, localizada na Vila Sargi, pois neste período
de seca, a mesma necessita de cuidados. Do vereador PROF. CAIO PORTO: no sentido de que, através do
departamento competente, realize a operação tapa-buracos das seguintes ruas do Jardim Paraiso I:
Teodorico Davoglio; Dr. Rafael Lofrano; Humberto Mirabeli; Imaculada A. Lourenço; Lindolfo Rodrigues dos
Santos; Rua Hugo Maestrine; Paschoal Pastore. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA duas
indicações: 1 -

no sentido de que, através do departamento competente, estude a possibilidade de

colocação de uma lombada na Rua Senador Inácio Uchoa, altura do nº 179, Jardim Buscardi. Justifica-se
este pedido, por ser uma rua muito movimentada, que dá acesso a vários bairros da cidade, e os carros
trafegam em alta velocidade, causando riscos aos transeuntes, e também é um antigo pedido do Alemão
Chaveiro e dos moradores desta rua. 2 - no sentido de que, através do departamento competente, estude a
possibilidade de instalação de uma lombada na Rua 13 de Maio, em frente a Mercearia 13 de Maio, antiga
Mercearia do Mané Careca. Justifica-se este pedido, por ser uma rua muito movimentada, e os carros
trafegam em alta velocidade, causando riscos de acidentes, como já ocorreu neste local. Do vereador
TENENTE LOURENÇANO: para que através da COMUTRAN estude as alternativas de engenharia de
tráfego para redução da velocidade dos veículos que transitam na Rua João Nabuco, próximo ao número 19
– Jardim Santo Antônio, ou a possibilidade de implantação de uma ondulação transversal (lombada).
Justificativa: Moradores e pedestres reclamam da velocidade que os veículos transitam na referida via,
correndo risco de atropelamentos e acidentes. Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes
REQUERIMENTOS. Do Vereador JUNINHO PREVIDELLI: REQUER, depois de obedecidas as
formalidades regimentais, ao Excelentíssimo senhor Prefeito, no sentido de que em relação ao pregão
presencial, efetuado para contratação de licenciamento de Sistema para Modernização da administração
tributária municipal, incluindo implantação, conversão, treinamento e suporte por um prazo de 12 meses,
informe: Se a empresa Primax Online Gestão e Tecnologia Ltda, e a empresa Eicon Controles Inteligentes
de Negócios Ltda, participaram do certame? Quais os valores ofertados pelas mesmas? Se a empresa
vencedora, passou a prestar os serviços? Se a empresa vencedora não prestou os serviços, quais os
motivos? O porquê da segunda colocada estar prestando os serviços? Se empresa vencedora do certame
foi reprovada, e posteriormente, passou a prestar os serviços? Se o pregão foi realizado no ano de 2014?
Solicito também que seja encaminhada cópia de todos os documentos referentes ao pregão, processo na
íntegra. 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 e aprovado por unanimidade. Do vereador Dr.DENIS EDUARDO
MACHADO, dois requerimentos: 1 - REQUER, depois de obedecidas as formalidades regimentais, ao
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Excelentíssimo senhor Prefeito, que tome as devidas providencias através do departamento competente, ou
oficie o IBAMA, conforme Lei nº 9.605/98, Decreto nº 6.514/2008 e instrução normativa IBAMA 140 criada
em 19/12/2006, que dispõe sobre o controle de animais sinantrópicos nocivos, como pombos. Ocorre que
há um posto desativado, localizado no início da rua Prudente de Moraes, antigo Netinho Petróleo, onde
existem muitos pombos, vindo a causar a proliferação da meningite. Considerando ainda que em nossa
região está tendo um surto de meningite, solicito as medidas cabíveis para sanar tal problema. Colocado o
presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o vereador Dr. DENIS EDUARDO MACHADO.
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, ao Excelentíssimo senhor Prefeito, informe a esta Casa
de Leis, a decisão da administração com relação a pauta de reinvindicação do Sindicato dos Funcionários
Públicos Municipais, principalmente o que ficou definido a ser concedido a título de “dissídio”, reajuste
salarial ao servidor publico municipal. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra
o vereador Dr. DENIS EDUARDO MACHADO. 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 PROF. CAIO PORTO: REQUER, depois de obedecidas as
formalidades regimentais, ao Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para que a Estação
de Tratamento de Esgoto – ETE, tome providencias em relação ao mau cheiro na cidade e nas residências
que ficam naquela região. Caso a solução seja judicial, informar o número do processo, e se for
administrativa, solicito o Projeto e a previsão do término. Colocado o presente requerimento em discussão.
Fez uso da palavra o vereador PROF. CAIO PORTO. Foi aparteado pelos vereadores: MARCOS BONILLA,
JUNINHO PREVIDELLI, Dr. EDURADO MOUTINHO, TENENTE LOURENÇANO e TONHÃO DA
BORRACHARIA. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente
requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade e subscrito pelo vereador CIDO
BOLIVAR. Do vereador RODRIGO DE PIETRO, dois requerimentos: 1 - REQUER, depois de obedecidas
as formalidades regimentais, ao Excelentíssimo senhor Prefeito, para que envie a esta Casa de Leis,
planilha dos materiais de construção, alvenaria, elétrico, hidráulico e a relação dos funcionários com os dias
trabalhados no prédio da antiga Stéfani, adquirido pela municipalidade em 2017, para acomodação do Paço
Municipal. 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 presente requerimento
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade e subscrito pelos vereadores CIDO BOLIVAR,
WADINHO PERETTI, TENENTE LOURENÇANO e VACIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. 2 - REQUER, depois
de obedecidas as formalidades regimentais, ao Excelentíssimo senhor Prefeito, para que envie a esta Casa
de Leis, Pedido de Informações se a municipalidade vem cumprindo a Resolução do Ministério da Saúde
que obriga o credenciamento de atendimento de urgências nas Unidades de Pronto Atendimento – UPA,
onde as chances de salvar vidas aumentam em até 30%. Caso a municipalidade não vem cumprindo que se
determine ao setor competente que faça a norma para que a população tenha um melhor atendimento.
Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o vereador RODRIGO DE PIETRO.
Foi aparteado pelo vereador TONHÃO DA BORRACHARIA. Não havendo mais nenhum Vereador que
quisesse fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por
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unanimidade e subscrito pelos demais vereadores. Do vereador WADINHO PERETTI: REQUER, depois de
obedecidas as formalidades regimentais, para que se envie ofício ao Deputado Estadual Marco Vinholi,
solicitando os esforços e a sua força na ALESP para que Taquaritinga seja declarada “Capital Estadual da
Goiaba”, considerando a grande produção agrícola da fruta em nosso território. Colocado o presente
requerimento em discussão. Fez uso da palavra o vereador WADINHO PERETTI. Foi aparteado pelos
vereadores MARCOS BONILLA, GILBERTO JUNQUEIRA e RODRIGO DE PIETRO. 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 pela ordem, fez uso da
palavra o vereador GILBERTO JUNQUEIRA solicitando um requerimento verbal: REQUER, depois de
obedecidas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao superintendente do SAAET, no sentido
de que haja esforço para, como faz o Poder Executivo, antecipar 40% do 13.º salário, a pedido do servidor.
Que a direção da autarquia informe por que a decisão não está sendo cumprida, uma vez que os
funcionários do SAAET têm o mesmo direito. Da mesma forma, se vem sendo cumprida a lei complementar,
aprovada pela Câmara, que autoriza o pagamento de auxílio restabelecimento de saúde (no valor de R$
300) aos servidores municipais efetivos dos órgãos da administração direta e indireta afastados junto ao
Ipremt. 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.
Também fez uso da palavra o vereador MARCOS BONILLA com pedido de requerimento verbal:
REQUER, depois de obedecidas as formalidades regimentais, que seja enviado pedido de informação ao
chefe do Executivo para que esclareça se alguma empresa se habilitou no programa “Adote uma Praça”,
após a lei passar por adequação na Câmara. Se sim, informe o nome da empresa e qual praça foi adotada.
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.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 26/2018: PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO QUE CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO TAQUARITINGUENSE AO SENHOR MÁRCIO
LUIZ FRANÇA GOMES – GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO. Colocado o presente projeto em
discussão. Fez uso da palavra o vereador Dr. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. Foi aparteado pelos
vereadores: GILBERTO JUNQUEIRA, PROF. CAIO PORTO, MARCOS BONILLA e JUNINHO
PREVIDELLI. 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 Decreto
Legislativo nº5370 de 21 de maio de 2018. PROCESSO Nº 25/2018 – PROJETO DE LEI QUE
DENOMINA VIA PÚBLICA COM INÍCIO NA AVENIDA VICENTE JOSÉ PARISE, LOCALIZADA
PARALELAMENTE ENTRE AS RUAS JOSÉ GUERRA E JOAQUIM LOURENÇO SOBRINHO (RUA
GUERINO GUERRA). Colocado o presente projeto em discussão. Não havendo 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 nº 5369 de 21 de maio de 2018. PROCESSO Nº
28/2018 – PROJETO DE LEI QUE INSTITUI EM TAQUARITINGA, A SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO
QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Fez uso da palavra o vereador WADINHO PERETTI.
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Foi aparteado pelos vereadores: PROF. CAIO PORTO, JUNINHO PERETTI, GILBERTO JUNQUEIRA e
Dr. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, Colocado o presente projeto em discussão. Não havendo 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 nº 5372 de 21 de maio de 2018. PROCESSO
Nº30/2018 – PROJETO DE LEI QUENCRIA CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA NO QUADRO
PERMANENTE DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRAS DO MAGISTÉRIO. Colocado o presente
projeto em discussão. Fez suso da palavra o vereador MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelos
vereadores; PROF. CAIO PORTO e RODRIGO DE PIETRO. Não havendo 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 nº 5372 de 21 de maio de 2018. PROCESSO Nº29/2018 –
PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS NAS
ESCOLAS PÚBLICAS, PARTICULARES, DE ENSINO BÁSICO E FACULDADES NO MUNICÍPIO DE
TAQUARITINGA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocada a Emenda em discussão. Fez uso da palavra
o vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Colocado a presente emenda em discussão. Não havendo
nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, a presente emenda foi colocado em votação, sendo
aprovada por unanimidade. Colocado o projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador VALCIR
CONCEIÇÃO ZACARIAS. Foi aparteado pelos vereadores; MARCOS BONILLA, TONHÃO DA
BORRACHARIA e 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 nº5373 de 21 de maio de 2018. Em seguida a Câmara Municipal entregou
uma Moção de Aplauso proposta pelo vereador TONHÃO BORRACHARIA ao Senhor Antonio Naudenir
Tebatini. Logo após pela ordem, o vereador CIDO BOLIVAR fez pedido de um requerimento verbal:
REQUER, depois de obedecidas as formalidades regimentais, que seja enviado pedido de informação ao
chefe do Executivo no sentido de que, por meio do Serviço de Saúde Bucal, esclareça porque não é
permitido aos pais acompanharem crianças menores de 12 anos durante atendimento nos gabinetes
dentários municipais.Colocado o presente requerimento em discussão. Não havendo nenhum vereador que
quisesse fazer uso da palavra, o presen te requerimento foi colocado em votação, sendo aprovado por
unanimidade. 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 – TONHÃO DA
BORRACHARIA. Foi aparteado pelo vereador PROF. CAIO PORTO. 2 –

Dr. DENIS EDEUARDO

MACHADO. Foi aparteado pelo vereador WADINHO PERETTI e MARCOS BONILLA. 3 - CIDO BOLIVAR.
Foi aparteado pelo vereador WADINHO PERETTI,

MARCOS BONILLA, Dr. EDUARDO HENRIQUE

MOUTINHO, JUNINHO PREVIDELLI, ANGELO BARTHOLOMEU e CIDO BOLIVAR. 4 – JUNINHO
PREVIDELLI, que fez um requerimento verbal: REQUER, depois de obedecidas as formalidades
regimentais, que seja enviado pedido de informação ao chefe do Executivo para que esclareça se, na
gestão passada, houve a rescisão de contrato com uma organização social de São João do Rio Preto,
prestadora de serviço na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Wilson Rodrigues. Se sim, quanto a
rescisão custou aos cofres públicos, se o valor já foi pago e por quanto tempo a referida organização
prestou serviço na UPA. Colocado o presente requerimento em discussão. Não havendo nenhum vereador
que quisesse fazer uso da palavra, o presen te requerimento foi colocado em votação, sendo aprovado por
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unanimidade. 5 – CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO. Foi Aparteado pelo vereador JOSÉ RODRIGO DE
PIETRO. Neste momento o vereador CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, fez pedido de um requerimento
verbal: Colocado o presente requerimento em discussão. Não havendo nenhum vereador que quisesse
fazer uso da palavra, o presen te requerimento foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.
Colocado o presente requerimento em discussão. 6 – JOSÉ RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos
vereadores JUNINHO PREIVDELLI e Dr. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. 7 – GILBERTO
JUNQUEIRA. Não havendo nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presen te requerimento
foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais 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 22h. 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___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

