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ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2018, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h33min. 

 

Às dezenove horas e trinta e três minutos do décimo quinto dia do mês de outubro 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 24ª 

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, ELISANDRA MACHADO 

VALADARES, FABIO LUÍS DE CAMARGO, IRINA PARISE MATTOS, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO 

ROSA, NILTON CESAR MORSELLI, ROSA MARIA ROMANO, 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 PROF. CAIO PORTO que lesse um versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida, o 

Senhor Presidente convidou para fazer o uso da Tribuna Livre a professora Leidjane Alves dos Santos e a 

munícipe Aline Barbosa Nunes. Foram aparteadas pelos vereadores PROF. CAIO PORTO, GILBERTO 

JUNQUEIRA, TONHÃO DA BORRACHARIA, MARCOS BONILLA e RODRIGO DE PIETRO. Em seguida, 

a Comunidade Surda de Taquaritinga fez uma apresentação e recebeu a MOÇÃO DE APLAUSO do 

vereador GILBERTO JUNQUIERA, pela brilhante apresentação do grupo na comemoração do desfile cívico 

em Taquaritinga. Neste instante, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário que procedesse à leitura da 

matéria do Expediente. Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal. Do vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

no sentido de que, por meio do departamento responsável, providencie a manutenção da iluminação da 

Praça da Matriz, principalmente no local onde está localizado o Pastel do Machado, pois há muito tempo 

este local está com a lâmpada queimada. Do vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO: Ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, providencie a 

licitação para instalação de câmeras de segurança nas ruas e escolas do município, já que alega não ter 

dinheiro para implantar guarda municipal, apesar do Poder Executivo gastar quatro milhões de reais com 

informática. A população de Taquaritinga necessita de mais segurança, principalmente pelos furtos e 

vandalismos que andam acontecendo nas creches e no cemitério. Do vereador WADINHO PERETTI: Ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que sejam feitos os estudos necessários com 

“prioridade” para se refazer o trevo (rotatória) localizado na via de acesso à Rodovia Vicinal Dr. Horácio 

Ramalho que dá acesso ao município de Santa Ernestina uma vez que o local é por demais perigoso, com 

limites de tamanho muito inferior ao necessário o que vem ocasionando diversos acidades de trânsito. Pede 
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este Vereador que seja refeita a rotatória de acesso aos bairros Tênis Park e Acapulco (Rua Alexandre 

Donato Monteiro / Rua Redorno Maurutto) com mais visibilidade e espaço para que os veículos de pequeno 

médio e grande porte consigam trafegar sem perigo de acidentes e sem risco para os pedestres, 

motociclistas e ciclistas. Do vereador ANGELIM: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de 

que seja feita reforma do sarjetão na esquina da rua Visconde do Rio Branco com a rua Major Calderazzo, 

visto o existente possuir grande profundidade trazendo assim danos de monta aos veículos que trafegam 

pelo local. Este é um pedido constante dos motoristas que passam pelo local e moradores do em torno. 

Salienta também que diversos outros sarjetões daquela região foram reformados, e este não. Do vereador 

GENÉSIO APARECIDO VALENSIO: À Diretoria do SAEET para que estude a possibilidade de se 

desenvolver um projeto de lei que conceda tarifa de baixa renda às pessoas mais carentes de nossa cidade. 

Dos vereadores JUNINHO PREVIDELLI, PROF. CAIO PORTO, TENENTE LOURENÇANO e VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que determine com urgência uma 

operação tapa buracos no Residencial Sobral 1, visto as ruas estarem intransitáveis. Do vereador MARCOS 

BONILLA: Ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que determine com urgência as seguintes ações: 1. 

Para que a fiscalização notifique o proprietário de um terreno na Rua Hércules Boschini, na altura do nº 80, 

para que providencie a limpeza e o corte do mato alto, pois propicia a disseminação de animais 

peçonhentos pondo em risco os moradores vizinhos. Fotos em anexo; 2. Para que seja providenciado o 

recape ou, pelo menos, uma operação "tapa buracos" da Rua Lavínia de Abreu Moreira da Silva, localizada 

no Jardim Laranjeiras, já que a mesma está intransitável; 3. Limpeza de um terreno na Rua José Domingos 

Ramalho, na altura número 50, também com fotos em anexo. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO 

ZACARIAS: Ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal solicita ao setor competente que as árvores de grande 

porte, de espécie proibida plantadas por terceiro em canteiro da Av. Mário da Silva Camargo, laranjeiras, 

sejam removidas, haja vista que ha 20 anos foram plantadas irregularmente. Ocorre que os moradores e 

requerem a remoção a fim de que evite maiores danos às propriedades ao redor. Assim, poderão ser 

plantadas outras árvores de espécie permitida contribuindo para o meio ambiente. Portanto, requer a 

remoção com a devida análise do órgão competente. No presente caso, ficou demostrado que em razão de 

reforma em imóvel, foram encontradas raízes a aproximadamente 30 metros de distância, envolvidas em 

canos de água, gerando danos de elevada proporção, conforme fotos das raízes encontradas já no interior 

do imóvel. Nesse sentido, em razão da espécie, certamente os imóveis estão sob o risco de outros danos 

emergentes. Do vereador MIRÃO BASSO: Construção de uma lombada na Rua General Osório 

cruzamento com a Rua Tiradentes. Do vereador MIRÃO BASSO: Reforma dos sarjetões existentes na rua 

Pedroni, extensão da Rua Rui Barbosa, visto os existentes estarem causando danos de monta aos veículos 

que por lá trafegam. Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do vereador 

GILBERTO JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo Superintendente do SAAET, informe a esta Casa de Leis 

quantos funcionários recebem “Insalubridade”, com nome, data de admissão e função de cada um. 

Colocado o presente requerimento em discussão. Fez 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. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Ao 

Excelentíssimo Prefeito Municipal, para que por meio do setor competente, informe a esta Casa de Leis, se 

há previsão para reformar a represa da Colombo e colocá-la em funcionamento, para que os munícipes 
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possam usufruir de momentos de lazer. Caso tenha previsão, qual a data para início das reformas?. 

Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o vereador GILBERTO JUNQUEIRA. 

Foi aparteado pelos vereadores MIRÃO BASSO, JUNINHO PREVIDELLI, PROF. CAIO PORTO, MARCOS 

BONILLA, TONHÃO DA BORRACHARIA, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, RODRIGO DE 

PIETRO e 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 por todos 

vereadores. Neste momento, pela ordem, o vereador TONHÃO DA BORRACHARIA fez um 

REQUERIMENTO VERBAL para convocar, com fulcro do inciso X do artigo 9º da Lei Orgânica do Município 

de Taquaritinga, o Ilustríssimo Senhor Subprefeito do Distrito de Jurupema, Fernando André Apis, para 

prestar esclarecimentos em relação aos problemas gerais encontrados no referido distrito. O presente 

Requerimento foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o vereador 

JUNINHO PREVIDELLI, pela ordem, fez um REQUERIMENTO VERBAL ao Excelentíssimo Prefeito 

Municipal, para que por meio do setor competente, informe a esta Casa de Leis, se está correto conforme 

as leis do município ceder o ginásio de esportes para uso exclusivo dos estudantes de escolas particulares 

de outras cidades, e se nessas oportunidades foram realizadas festas dentro do ginásio de esportes, e se 

as saídas de emergência foram fechadas. 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 92/2018 - PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO 

N.º 61, DE 20 DE MAIO DE 2016, REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

vereador MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelos vereadores: PROF. CAIO PORTO, RODRIGO DE 

PIETRO e JUNINHO PREVIDELLI. O vereador PROF. CAIO PORTO fez pedido de vistas do projeto. 

Colocado em votação o pedido de vistas foi rejeitado. Em seguida, o presente projeto foi retirado pela Mesa 

propositora. PROCESSO Nº 122/2018 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE ACRESCE 

DISPOSITIVOS NA LEI COMPLEMENTAR N.º 4.482, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017, QUE 

ESPECIFICAM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Foi discutida neste projeto a emenda modificativa de 

número um. Colocado o presente projeto e sua emenda em discussão. Fez o uso da palavra o vereador 

WADINHO PERETTI. Foi aparteado pelos vereadores: MIRÃO BASSO, MARCOS BONILLA, GILBERTO 

JUNQUEIRA, TONHÃO DA BORRACHARIA, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS, PROF. CAIO PORTO, RODRIGO DE PIETRO e JUNINHO PREVIDELLI. Neste 

momento, o vereador  VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS fez o pedido de vistas do projeto. Colocado o 

pedido de vistas em votação foi aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 121/2018 - PROJETO DE LEI 

QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL N.º 3.218, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001, QUE 

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

palavra o vereador JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelo vereador RODRIGO DE PIETRO. Neste 

momento, o vereador  RODRIGO DE PIETRO fez o pedido de vistas do projeto. Colocado o pedido de 

vistas em votação foi aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 124/2018 - PROJETO DE LEI SOBRE A 

ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Colocado o presente projeto em discussão. Fez o uso da palavra o vereador PROF. CAIO PORTO. Foi 
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aparteado pelos vereadores: WADINHO PERETTI e MARCOS BONILLA. Em seguida, o presente projeto 

foi retirado da pauta pelo vereador RODRIGO DE PIETRO para a correção do projeto. Não havendo matéria 

sujeita à deliberação em Plenário na ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente facultou a palavra aos 

vereadores inscritos no TEMA LIVRE. Em seguida, os vereadores tomam a palavra no Tema Livre: 1 – 

ANGELIM. Foi aparteado pelos vereadores CIDO BOLIVAR, PROF. CAIO PORTO, MIRÃO BASSO, 

JUNINHO PREVIDELLI e GILBERTO JUNQUEIRA. O vereador PROF. CAIO PORTO quer que consta em 

ata que em nenhum momento se dirigiu a pessoa do vereador ANGELIM. 2 – RODRIGO DE PIETRO.  

Neste momento o vereador MARCOS BONILLA assume a presidência para o Presidente da Câmara falar 

no Tema Livre. Em seguida, o vereador RODRIGO DE PIETRO fez um REQUERIMENTO VERBAL ao 

Excelentíssimo Prefeito Municipal para que informe a esta Casa de Leis se abriu sindicância para apurar as 

irregularidades na Casa do Menor, conforme recomendação do Ministério Público. Colocado o presente 

requerimento verbal em votação foi aprovado por unanimidade. Foi aparteado pelo vereador PROF. CAIO 

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

WADINHO PERETTI. Foi aparteado pelos vereadores DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, MARCOS 

BONILLA, PROF. CAIO PORTO, TONHÃO DA BORRACHARIA e TENENTE LOURENÇANO. 5 – PROF. 

CAIO PORTO. Foi aparteado pelos vereadores TONHÃO DA BORRACHARIA, GILBERTO JUNQUEIRA e 

MARCOS BONILLA. 6 – 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 21h00min. 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  

 


