CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
- Estado de São Paulo ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h31min.

Às dezenove horas e trinta e um minutos do décimo sétimo dia do mês de setembro 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 21ª
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 DAVOGLIO MOLINARI, FABIO LUÍS DE
CAMARGO, IRINA PARISE MATTOS, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, JOÃO VITOR MOHIEDDINE
YULE, 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. Nesse momento,
solicitou ao Vereador GILBERTO JUNQUEIRA que lesse um versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida, foi
entregue pelo vereador PROF. CAIO PORTO MOÇÃO DE APLAUSO ao engenho Cachaça Sertaneja,
tradicional empresa de Taquaritinga, que produz há muitos anos produtos de qualidade, de reconhecimento
em todo Estado de São Paulo. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Manoel Silveira Bueno
Neto, DD. Superintendente da SAAET, para prestar esclarecimentos sobre o mau cheiro oriundo da Estação
de Tratamento de Esgoto – ETE do Município, em cumprimento a convocação com fulcro do inciso X do
artigo 9º da Lei Orgânica do Município de Taquaritinga, requerida pelo vereador TONHÃO DA
BORRACHARIA. O Senhor Manoel Silveira Bueno prestou esclarecimentos juntamente com o Engenheiro
do
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BORRACHARIA, JUUNINHO PREVIDELLI, RODRIGO DE PIETRO, GILBERTO JUNQUEIRA, VALCIR
CONCEIÇÃO ZACARIAS, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, PROF. CAIO PORTO, DR. DENIS
EDUARDO MACHADO e MARCOS BONILLA. Neste momento, o prefeito VANDERLEI MÁRSICO
requereu a palavra e o Presidente RODRIGO DE PIETRO colocou o pedido de aparte em votação, sendo
aprovado por unanimidade. O prefeito foi aparteado pelos vereadores JUNINHO PREVIDELLI, RODRIGO
DE PIETRO e MIRÃO BASSO. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário que procedesse
à leitura da matéria do Expediente: PROCESSO Nº 113/2018 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
5457/2018, QUE INSTITUI O PROGRAMA IPTU VERDE NO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº 114/2018 – PROJETO DE LEI Nº 5458/2018, QUE DISPÕE
SOBRE A LEITURA E DISPONIBILIDADE DA BÍBLIA NAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DO
MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA E DÀ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº 115/2018 - PROJETO
DE LEI Nº 5459/2018, QUE DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS QUE
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Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do vereador TENENTE LOURENÇANO: Ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do departamento responsável, realize melhorias na
iluminação pública dos bairros Bela Vista e Vila Rosa, considerando a reclamação dos moradores que os
referidos bairros estão escuros, colocando em risco a segurança dos moradores. Do vereador GILBERTO
JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do departamento
responsável, realize o término com urgência da reforma da Escola Municipal de Educação Básica Professor
Modesto Bohrer. Este vereador, em visita a referida escola, constatou que a reforma está parada e que
atualmente quatro salas estão desativadas, inclusive uma das salas é usada para crianças que precisam de
atenção especial. Os alunos e professores estão sendo prejudicados com essa reforma prolongada, pois os
alunos das salas em reforma estão tendo aula com alunos de outras salas, deixando assim salas
superlotadas. Desta forma, há necessidade de urgência no término da reforma. Do vereador WADINHO
PERETTI: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente,
realize a reforma da passarela no Córrego Ribeirãozinho, atrás do recinto Os Pampas, na Avenida Gagliano
Pagliuso, no bairro Vila Rosa. A passarela está com avarias estruturais, colocando em risco a vida dos
muitos usuários que se utilizam da mesma. Inclusive há informações de que um estudante caiu no rio
recentemente ao usar essa passarela, necessitando, desta forma, a urgência em sua reforma. Do vereador
VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por
meio do setor competente, seja feita uma calçada ao lado da grade de proteção na Avenida Alfi Olyntho
Cucolicchio, no Bairro Vale do Sol, para que os moradores dos bairros vizinhos (Tennis Park e Jardim
Osmar Girotto) transitem com segurança. O local já possui o canteiro, mas o mesmo está sendo utilizado
para jogar lixos e galhos de árvores, dificultando assim a passagem dos pedestres naquele local. Do
vereador JUNINHO PREVIDELLI: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio
do setor competente, realize estudos para o Poder Executivo formar convênio com clínicas e laboratórios
para agilizar os atendimentos aos pacientes que se utilizam da saúde pública do município, pois inúmeras
pessoas estão aguardando por consultas e exames em algumas especialidades. Do vereador TONHÃO DA
BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do
departamento responsável, faça operação tapa-buracos na Rua João Stroze, na altura do número 110, na
Vila Fucci, pois a quantidade de buracos neste local está colocando em perigo os motoristas. Ademais,
esses buracos estão deixando águas empossadas, causando transtorno aos moradores das imediações,
causando mau cheiro e risco de proliferação de doenças, como por exemplo dengue. Do vereador TONHÃO
DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do
departamento responsável, faça operação tapa-buracos na Rua Antonio D’Ambrósio, na altura do número
294, na Vila Esperança, pois a última operação tapa-buracos realizada na referida rua foi incompleta,
faltando para ser completa a última rua, na altura do número citado nesta indicação, conforme reclamações
dos moradores do local a este vereador. Do vereador EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO: Ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do departamento responsável, faça a
imediata sinalização da rotatória construída na Avenida Dr. Paulo Zuppani que dá acesso ao Jardim Ignez.
Em que pese o trabalho ter sido muito bem realizado pela prefeitura, uma boa sinalização do local é
imprescindível para dar maior segurança aos motoristas que trafegam pela referida via pública,
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Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, providencie estudos para a construção de uma
PISTA DE SKATE na Praça Guilherme Franco. A praça possui quase que todos os tipos de lazer e
entretenimento esportivo, porém não foi construída a Pista de Skate, que segundo informações estaria no
projeto executivo da obra. Muitos são os pedidos a esse Vereador por parte dos esportistas praticantes do
skate, em grande maioria adolescentes e jovens que se identificam com essa modalidade esportiva. Por
todos os motivos acima expostos, solicito ao Exmo. Senhor Prefeito que estude com carinho e determine
rapidamente a construção da Pista de Skate para que esses adolescentes e jovens possam ter um local
para praticarem o esporte e terem mais distração, visto inclusive o fato da Praça Guilherme Franco possuir
extensa área, sendo completamente possível se achar um local adequado dentro dos seus limites. Foram
apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do Vereador PROF. CAIO PORTO: Ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que por meio do setor competente, informe qual o motivo de não ter
realizado a implantação da sinalização vertical para uso exclusivo de veículos de autoescola com o intuito
de melhorar o tempo de aproveitamento das aulas de direção, conforme Indicação 244/2017, deste
vereador. O pedido se faz necessário uma vez que algumas autoescolas do município procuraram este
Vereador solicitando tal providência, considerando-se o fluxo intenso de veículos e a falta de vagas para
estacionamento nas ruas centrais da cidade. Fez uso da palavra o 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. Do vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO: Solicita o
encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO ao empresário Fabrízio Gudin, proprietário das lojas Atacadão
das Tintas, loja 1 em Taquaritinga e loja 2 na cidade de Matão, que está no mercado há mais de 7 anos em
Taquaritinga e cerca de 3 anos em Matão. O empresário, com seu empreendimento de sucesso, gera
muitos empregos diretos e indiretos no ramo de tintas, dando oportunidades há muitas famílias de
Taquaritinga. 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 por todos
vereadores. Do vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito,
para que por meio do setor competente, informe se o SIM (Serviço de Inspeção Municipal) foi instalado no
município, e se caso a resposta seja positiva, quantas empresas já receberam a certificação para atuar no
segmento de abate e processamento de produtos de origem animal? Colocado o presente requerimento em
discussão. Fez uso da palavra o vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. Foi aparteado pelos
vereadores MARCOS BONILLA, WADINHO PERETTI e GILBERTO JUNQUEIRA. 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 RODRIGO DE PIETRO:
Solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO ao bombeiro Luciano Azevedo, pelo brilhante
trabalho desenvolvido em nosso município divulgando, alertando e prevenindo a população, trabalho esse
denominado “Bombeiro Educador”. Fez uso da palavra o vereador RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado
pelos vereadores DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, DR. DENIS EDUARDO MACHADO 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
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competente, informe Planilha dos gastos (valores e percentuais) totais do exercício 2017 e 1º quadrimestre
2018, contendo: 1. Salário dos Professores; 2. Transporte; 3. Manutenção e reforma das Unidades
Escolares e Creches; 4. Serviços de expediente (apostilas, material de escritório, material de limpeza). 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
por todos vereadores. Do vereador JUNINHO PREVIDELLI: Ao Gerente local e Superintendência Regional
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, solicitando o empenho em disponibilizar na agência de
Taquaritinga banheiro para os usuários dos serviços da agência que aguardam por um longo tempo o
atendimento na fila de espera. É notório que os Correios desenvolvem inúmeros serviços, não só de
postagens, mas como recebimentos de duplicatas, cartelas de jogos de sorteios, saques bancários, retirada
de objetos, informações em geral e com essa gama de serviços prestados aos usuários a demanda é muito
alta e o tempo de espera para o atendimento demorado. Com esse fato, os usuários em geral, idosos,
portadores de necessidades especiais e crianças por muitas vezes se vêm em situação de constrangimento,
pois na unidade dos Correios de Taquaritinga não existe banheiro adequado e adaptado. Fez uso da
palavra o vereador JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelo vereador DR. 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 por todos vereadores. Do
vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que por meio do setor
competente, informe o valor arrecadado com a taxa de embarque no período de 1 de janeiro a 31 de agosto
de 2018, detalhado mês a mês, na rodoviária. Fez o uso da palavra o vereador GILBERTO JUNQUEIRA.
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 GENÉSIO
APARECIDO VALENSIO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que por meio do setor competente,
informe a esta Casa de Leis se há ginecologista atendendo no postinho de saúde do bairro Vale do Sol, pois
este vereador teve informações de que não há atendimento da referida especialização neste local. Fez o
uso da palavra o vereador GENÉSIO APARECIDO VALENSIO. 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 GENÉSIO APARECIDO VALENSIO: Ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que por meio do setor competente, informe a esta Casa de Leis se há
previsão da liberação do Clube de Jurupema para a prática de atividades esportivas para a terceira idade.
No caso de não existir previsão da liberação, que o Poder Executivo instale uma academia ao ar livre na
praça. Fez o uso da palavra o vereador GENÉSIO APARECIDO VALENSIO. 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 unanimidade e subscrito por todos
vereadores. Neste momento, pela ordem, o vereador CIDO BOLIVAR fez um REQUERIMENTO VERBAL
solicitando o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO à Associação Cultural Artística e de
Desenvolvimento Social – ACADES, pela organização do Festival de Dança CRIARTE, que comemora 10
anos em 2018, realizado em Taquaritinga. Este Requerimento foi votado, aprovado e subscrito por todos os
vereadores. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário que procedesse à leitura dos
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120 anos de fundação. 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 111/2018 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE DISPÕE SOBRE A ADEQUAÇÃO
SALARIAL AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE TAQUARITINGA. Colocado o presente
projeto em discussão. Fez o uso da palavra o vereador RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos
vereadores: DR. DENIS EDUARDO MACHADO, MARCOS BONILLA, TENENTE LOURENÇANO,
GILBERTO JUNQUEIRA e TONHÃO DA BORRACHARIA. Não havendo mais nenhum vereador que
quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por doze votos
favoráveis e dois contrários, sendo os votos contrários dos vereadores DR. DENIS EDUARDO MACHADO
e DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. Desta forma, aprovado, o projeto recebeu o autógrafo de
Projeto de Lei Complementar Nº 5455 de 17 de setembro de 2018. PROCESSO Nº 92/2018 – PROJETO
DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO Nº 61, DE 20 DE MAIO DE 2016,
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, QUE ESPECIFICA. Fez uso da
palavra o vereador RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos vereadores: CIDO BOLIVAR e GILBERTO
JUNQUEIRA. Neste momento, foi pedido a prorrogação de prazo pelo vereador RODRIGO DE PIETRO
para fazer emendas ao projeto. O pedido de prorrogação foi votado e aprovado por unanimidade. Não
havendo mais tempo restante para continuar a deliberação em Plenário na ORDEM DO DIA, o Senhor
Presidente, sob a proteção de DEUS, encerrou a presente sessão ordinária, às 22h01min. 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,
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