CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
- Estado de São Paulo ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h45min.

Às dezenove horas e quarenta e cinco minutos do décimo oitavo dia do mês de junho 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 15ª
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. 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 LUÍS DE CAMARGO, IRINA
PARISE MATTOS, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, JOÃO VITOR MOHIEDDINE YULE, NILTON
CESAR MORSELLI, ROSALBINO PAGLIUSO JUNIOR e ROSA MARIA ROMANO. 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 MARCOS RUI GOMES MARONA 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,
proposta pelo vereador TENENTE LOURENÇANO, à Coordenação de Festa da Comunidade São Bento de
Vila Negri por ter reativado a tradicional festa quermesse em louvor a São Bento. O Senhor Presidente
solicitou ao 1º Secretário que procedesse à leitura dos ofícios, convites e comunicados. Em seguida, foi
feita a leitura do convite do Sarau 2018, enviado pelo Colégio Pequeno Príncipe. Através de ofício nº
165/2018, encaminhamento de Balancetes da Receita e Despesa do Instituto de Previdência do Servidor
Municipal de Taquaritinga, referente ao mês de maio de 2018. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao
1º Secretário que procedesse à leitura da matéria do Expediente: PROCESSO Nº 54/2018 – PROJETO DE
LEI Nº 5398/2018, QUE AUTORIZA O EXECUTIVO, NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRAR
O CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA MOGIANA (CMM), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO
Nº 56/2018 – PROJETO DE LEI Nº 5400/2018, QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR
Nº 4482, DE 29 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: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que o departamento responsável tome
providência a respeito da manutenção da pintura e toda sinalização de trânsito terrestre da região central da
cidade, principalmente as ruas de maior movimento, entre elas as ruas Prudente de Moraes e Campo Sales.
Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que através do
setor competente, seja feita faixa (travessia) elevada em frente ao AME – Ambulatório Médico de
Especialidades para segurança dos pedestres, já que este local encontra-se em uma avenida de intensa
movimentação e circulação de pessoas. Do vereador ÂNGELO BARTHOLOMEU: Ao Excelentíssimo
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- Estado de São Paulo Senhor Prefeito Municipal, para que o prefeito determine a instalação de um redutor de velocidade na Av.
Gabriel Cavalheiro, no sentido de quem desce da Av. Mário da Silva Camargo para a Av. Paulo Roberto
Scandar, nas proximidades da Praça Tóquio. Nesse trecho, carros e motos desenvolvem velocidade acima
do tolerável, colocando pedestres em risco. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que o departamento responsável providencie a poda das
árvores na Rua A, no Vale do Sol, local de Área Verde. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA duas
indicações: 1 -

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, através do departamento

competente, providencie a reforma e sinalização da lombada em frente a Solange Modas, na altura do
número 1721, na Avenida Washington Luiz, Jardim São Sebastião. Esta via foi recapeada por duas vezes,
deixando assim a lombada sem eficácia, causando perigo aos moradores do entorno. 2 - Ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal para que, através do departamento competente, faça estudos para melhorar a
sinalização de trânsito em frente a UPA e para abertura de mais vagas de estacionamento. Devido ao
grande fluxo de pessoas que carecem de atendimento na UPA, há necessidade de mais aberturas de vagas
para estacionar, principalmente vagas para idosos e portadores de necessidades especiais. Do vereador
GENÉSIO APARECIDO VALENSIO duas indicações: 1 - Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no
sentido de que, por meio dos setores competentes, sejam tomadas as devidas providencias para a melhoria
da infraestrutura da represa do Parque de Lazer Ernesto Salvagni, para que as pessoas possam a voltar a
usufruir, tanto para a pesca bem como para a prática esportiva. 2 - Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal no sentido de que, por meio dos setores competentes, seja realizada a fiscalização nas lojas que
obstruem as calçadas com seus produtos, dificultando o trânsito de pessoas, principalmente das pessoas
com necessidades especiais. Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do
Vereador RODRIGO DE PIETRO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, no sentido de que envie informe,
quais os valores liquidados para pagamento das notas fiscais, referentes a compra de medicamentos em
geral, fornecidos pela municipalidade: 1- Enviar 1º quadrimestre de 2016; 2- 1º quadrimestre de 2017; 3- 1º
quadrimestre de 2018. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o vereador
RODRIGO DE PIETRO, foi aparteado pelos vereadores MARCOS BONILLA E CIDO BOLIVAR. 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 PROF. CAIO E CIDO BOLIVAR. Do
vereador DENIS EDUARDO MACHADO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que informe à Câmara
Municipal de Taquaritinga o desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana para o município. Colocado o
presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o vereador DENIS EDUARDO MACHADO, foi
aparteado pelos vereadores CIDO BOLIVAR 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 por todos os vereadores. Do vereador TENENTE LOURENÇANO: Ao
Excelentíssimo senhor Prefeito, que informe a esta Casa de Leis o porquê não está sendo cumprida a Lei
Federal nº 12.527, de 18/11/2011 (Lei de Acesso à Informação) referente a cargos e salários do
funcionalismo municipal, pois no site da Prefeitura Municipal consta apenas nome, cargo, admissão e
salário base, sendo que o correto seria: nome, órgão, cargo, remuneração do mês bruta,
descontos/deduções e remuneração valor líquido, como consta no portal da transparência dos governos
Federal e Estadual. Justificativa: De acordo com o Artigo 8º da referida Lei Federal, é dever dos órgãos e
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- Estado de São Paulo entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso,
no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou
custodiadas. Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou
militar: I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu
fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Colocado o
presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o vereador TENENTE LOURENÇANO. Foi
aparteado pelo vereador MARCOS BONILLA. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso
da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade e subscrito por
todos os vereadores. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que
informe quem está responsável pela retirada dos sacos com folhas recolhidas das calçadas nas residências.
Os munícipes estão insatisfeitos, pois nem o serviço de coleta de lixo e nem o caminhão que faz coleta de
galhos estão fazendo o serviço. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o
vereador GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos vereadores EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO,
TENENTE LOURENÇANO, MARCOS BONILLA, CIDO BOLIVAR, JUNINHO PREVIDELLI, WADINHO
PERETTI 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 por
todos vereadores. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal para que, por meio do departamento responsável, informe qual a situação atual da rotatória do
Jardim Ignes e quando serão realizadas as obras. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez
uso da palavra o vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Foi aparteado pelos vereadores PROF.
CAIO PORTO, GILBERTO JUNQUEIRA, CIDO BOLIVAR, RODRIGO DE PIETRO, EDUARDO
HENRIQUE MOUTINHO, JUNINHO PREVIDELLI, TONHÃO DA BORRACHARIA, MARCOS BONILLA E
MIRÃO BASSO. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente
requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade e subscrito por todos vereadores. Dos
vereadores CIDO BOLIVAR E PROF. CAIO PORTO: Seja encaminhada MOÇÃO DE REPÚDIO ao
Governo Federal em razão do remanejamento das verbas do esporte convencional, do paradesporto, bem
como da cultura, para a criação do Fundo Nacional de Segurança, conforme a Medida Provisória 841, de
2018. Assinada pelo presidente da República, a medida, veementemente combatida pela sociedade, vai
contra o desenvolvimento desses setores, que já contam com recursos escassos. Colocado o presente
requerimento em discussão. Fez uso da palavra o vereador CIDO BOLIVAR. Foi aparteado pelo vereador
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 vereadores MARCOS
BONILLA, TONHÃO DA BORRACHARIA, JUNINHO PREVIDELLI E WADINHO PERETTI. Do vereador
EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que informe através do
setor competente da municipalidade, a razão pela qual determinou a instalação de uma placa de Proibido
Estacionar na Rua Augusto Troiano, no Jardim Paraíso. Requer ainda que o departamento competente
esclareça se houve um estudo prévio sobre a necessidade da sinalização no local, bem como se analisou a
possibilidade de instalá-la no sentido Jardim Micali – Santo Antonio, e não Santo Antonio - Jardim Micali,
como está. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez o uso da palavra o vereador EDUARDO
HENRIQUE MOUTINHO. Foi aparteado pelos vereadores: TENENTE LOURENÇANO E PROF. CAIO
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RODRIGO DE PIETRO: Requer convocar com fulcro do inciso X do artigo 9º da Lei Orgânica do Município
de Taquaritinga o Superintendente do Instituto de Previdência do Servidor Municipal – IPREMT, Senhor
Aristeu de Campos Silva, para prestar informações sobre o Projeto de Lei n.º 5384/2018, de autoria do
Poder Executivo, protocolado no Poder Legislativo no dia 06/06/2018, pelo ofício n.º 314/2018, que tem por
objetivo aumentar a idade da aposentadoria compulsória (obrigatória) dos servidores públicos municipais de
70 para 75 anos. Solicito o envio de cópia integral do projeto para o Superintendente e que a explanação
fique agendada para a próxima sessão ordinária a ocorrer no dia 06 de agosto de 2018. Colocado o
presente requerimento em discussão. Fez o uso da palavra o vereador RODRIGO DE PIETRO. Foi
aparteado pelos vereadores GILBERTO JUNQUEIRA, MARCOS BONILLA, CIDO BOLIVAR, JUNINHO
PREVIDELLI, PROF. CAIO PORTO, TONHÃO DA BORRACHARIA E EDUARDO HENRIQUE
MOUTINHO. 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 JUNINHO
PREVIDELLI, TONHÃO DA BORRACHARIA, PROF. CAIO PORTO, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS E
CIDO BOLIVAR. Em seguida, pela ordem, o vereador TONHÃO DA BORRACHARIA fez um
REQUERIMENTO VERBAL, para a próxima sessão, no sentido de convocar o superintendente da SAAET
para prestar esclarecimentos sobre o mau cheiro oriundo da Estação de tratamento de esgoto. O
requerimento foi aprovado. Na sequencia, o vereador WADINHO PERETTI fez REQUERIMENTO VERBAL,
para a próxima sessão, solicitando esclarecimentos sobre a falta de varredores de vias públicas na Rua
Major Calderazzo, lateral do Colégio 9 de Julho. O requerimento foi aprovado. 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 42/2018: PROJETO DE LEI QUE ALTERA
DISPOSITIVOS NA LEI MUNICIPAL Nº 3364, DE 24 DE MARÇO DE 2004, QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente projeto em discussão. Fez o uso da palavra o vereador
RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos vereadores: EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, VALCIR
CONCEIÇÃO ZACARIAS, TONHÃO DA BORRACHARIA, JUNINHO PREVIDELLI, CIDO BOLIVAR E
GILBERTO JUNQUEIRA. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o
presente projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por dez votos favoráveis e quatro contrários,
sendo os votos contrários dos vereadores TONHÃO DA BORRACHARIA, PROF. CAIO PORTO, DR.
DENIS EDUARDO MACHADO E WADINHO PERETTI, desta forma, aprovado o projeto recebeu o
autógrafo de Projeto de Lei Nº 5386 de 18 de junho de 2018. PROCESSO Nº 34/2018 – PROJETO DE
LEI QUE AUTORIZA IMPLANTAÇÃO DA ÁREA AZUL. Fez uso da palavra o vereador PROF. CAIO
PORTO. Foi aparteado pelos vereadores: CIDO BOLIVAR, RODRIGO DE PIETRO, MARCOS BONILLA,
MIRÃO BASSO, TONHÃO DA BORRACHARIA, JUNINHO PREVIDELLI. Em seguida o vereador
GILBERTO JUNQUEIRA requereu que a emenda fosse retirada, sendo aprovado o pedido. 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 Nº 5378 de 18 de junho de
2018. PROCESSO Nº 39/2018 – PROJETO DE LEI QUE ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº
1128, DE 15 DE SETEMBRO DE 1970, QUE DISPÕE SOBRE REGIME JURÍDICO DOS FUNCIONÁRIOS
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palavra o vereador PROF. CAIO PORTO. Foi aparteado pelo 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 nº 5383 de 18 de
junho 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. Neste momento, os vereadores
tomam a palavra no Tema Livre: 1 – PROF. CAIO PORTO. Fez uma indicação verbal ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal para que, por meio SAAET, coloque na conta de água o calendário de coleta de
galhos.. 2 – CIDO BOLIVAR. 3 – GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos vereadores: CIDO
BOLIVAR, JUNINHO PREVIDELLI, PROF. CAIO PORTO. 4 – DR. DENIS EDUARDO MACHADO. Foi
aparteado pelos vereadores: MARCOS BONILLA, RODRIGO DE PIETRO, GILBERTO JUNQUEIRA,
JUNINHO PREVIDELLI E TONHÃO DA BORRACHARIA. Não havendo 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______________________ ORIDES
PREVIDELLI JÚNIOR, 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___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

