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ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h34min. 

 

Às dezenove horas e trinta e quatro minutos do quinto dia do mês de novembro do ano dois mil e dezoito, 

no Pavilhão de festas da Igreja de São João Batista, distrito de Jurupema, realizou-se a 25ª 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, CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, , DR. EDUARDO HENRIQUE 

MOUTINHO, GENÉSIO APARECIDO VALÊNSIO, GILBERTO JUNQUEIRA, MARCOS APARECIDO 

LOURENÇANO, WADINHO PERETTI e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Ausentes os vereadores: DR. 

DENIS EDUARDO MACHADO e APARECIDO CARLOS GONÇALVES. 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, JOÃO VITOR MOHIEDDINHE YULE, JULIANA MARTA QUIMELLO, NILTON CESAR MORSELLI 

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 solicitou ao 1º Secretário que procedesse à leitura dos ofícios, convites e comunicados: 

Ofício da Associação Comercial e Industrial de Taquaritinga agradecendo a presença do Poder Executivo, 

Poder Legislativo, comerciantes e diretores da Associação Comercial presentes na reunião onde iniciou-se 

o estudo para melhorar e aperfeiçoar a cobrança da Taxa de Alvará e Licença de Localização e 

Funcionamento no município de Taquaritinga; Ofício 227/2018 do SAAET, referente aos balancetes do mês 

de Setembro de 2018. 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 MIRÃO BASSO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no 

sentido de que, por meio do setor competente, providencie a instalação de três braços de luz com lâmpadas 

na Rua João Nabuco, na altura do número 311. Do vereador WADINHO PERETTI: Ao Excelentíssimo 

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

instalação elétrica da Praça Dr. Waldemar D’Ambrósio, reiterando a Indicação 188/2018. Há necessidade de 

urgência no reparo nos postes de energia da referida praça (conforme imagens anexas), pois comerciantes 

locais (feirantes e ambulantes) dependem do fornecimento de energia para não recorrerem a improvisações 

na instalação elétrica, além de oferecer mais segurança aos frequentadores no período noturno. Do 

vereador PROF. CAIO PORTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio 

do setor competente, providencie a instalação de um poste com braço de luz com lâmpada na Rua 

Adelmires Silva Pavarina, na altura do número 244, no Jardim dos Ipês. Este local está sem iluminação, e 

consequentemente esta falta de iluminação traz transtornos e insegurança aos moradores do entorno. Do 

vereador ANGELIM: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor 

competente, providencie a limpeza da Praça Cubatão, que liga a Vila Sargi a Talavasso, pois a referida 
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praça encontra-se com mato alto, prejudicando a visibilidade do trânsito. Do vereador ANGELIM: Ao 

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

instalação de um poste com braço de luz com lâmpada nas imediações do semáforo entre a Rua Rui 

Barbosa e a Rua Barão do Triunfo. Este local está sem iluminação, e consequentemente esta falta de 

iluminação traz transtornos e insegurança aos moradores e estudantes que precisam trafegar por este local. 

Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de 

que, por meio do setor competente, viabilize a permanência de uma viatura de polícia no Distrito de 

Jurupema por 24 horas todos os dias. Segundo informações dos moradores a este vereador, o distrito 

encontra-se em uma onda de criminalidade por falta de policiamento, principalmente no cemitério, onde 

estão ocorrendo muitos furtos, necessitando, assim, de uma viatura para as rondas. Do vereador TONHÃO 

DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor 

competente, providencie estudos para as seguintes proposições para o Distrito de Jurupema: 1) Viabilizar a 

reforma do velório no distrito de Jurupema, com pintura e a construção de uma cobertura externa. 2) 

Viabilizar a volta da farmácia pública no distrito, pois os moradores estão enfrentando transtornos com a 

locomoção até Taquaritinga para a retirada dos remédios. Do vereador JUNINHO PREVIDELLI: Ao 

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

construção de uma cobertura para a quadra da EMEI Engenheiro Vilo Vincenzzi. As crianças da referida 

EMEI estão sendo prejudicadas em suas atividades escolares, pois estão sem espaço coberto adequado 

para fazerem suas atividades recreativas. Do vereador JUNINHO PREVIDELLI: Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, providencie a limpeza da Área Verde 

no início do bairro Santa Cruz, pois animais peçonhentos andam invadindo as residências do entorno. Do 

vereador WADINHO PERETTI: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio 

do departamento responsável, faça a instalação de lombada na Rua Ivone Fumagalli Morano, nas 

imediações do número 206, no Jardim Maria Luiza I. Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTOS. Do vereador PROF. CAIO PORTO: Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, para que, 

por meio do setor competente, informe a esta Casa de Leis sobre o convênio entre a Prefeitura e os 

Correios, especificamente sobre a entrega de correspondências nos distritos de Guariroba, Jurupema e Vila 

Negri. Requer informações se o município continua recebendo o repasse dos Correios para tal serviço. E no 

caso se estiver recebendo, qual o motivo dos funcionários responsáveis não estar recebendo pela execução 

deste serviço. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da palavra o vereador PROF. 

CAIO PORTO. Foi apartado 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. Dos vereadores MARCOS BONILLA e TENENTE LOURENÇANO: Solicitam o 

encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO à Daniela Durante Maria, idealizadora da “Caravana do Amor”, 

extensivo a todos os membros desta Organização da Sociedade Civil, que neste ano distribuiu mais de 

quatro mil brinquedos às crianças carentes. Colocado o presente requerimento em discussão. Fez uso da 

palavra o vereador MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelo 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 e subscrito por todos vereadores. Do vereador WADINHO 

PERETTI: Solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO a Nelson de Azevedo e Cristina Gibertoni 
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de Azevedo, proprietários da Casa Modelo, que está completando trinta e oito anos de atividade em 

Taquaritinga. Através desta Moção enaltecemos os empresários e também o empreendimento que gera 

diversos empregos diretos e indiretos para Taquaritinga. Empresa que sempre se destacou no comércio, é 

merecedora dos elogios e louvores, pois em uma época de queda econômica, podemos avistar que sempre 

esteve voltada ao empreendimento acreditando no poder econômico do município. 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 por todos vereadores. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Ao 

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

sobre o atendimento na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, especificamente com relação a falta de 

encaminhamento dos pacientes para a internação. Este vereador teve conhecimento de pacientes que 

precisam voltar até cinco vezes e somente recebem medicação, não sendo encaminhados à internação 

para um acompanhamento melhor da situação clínica. 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 e subscrito por todos vereadores. Neste momento, o 1º Secretário fez a leitura do 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 DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS, de autoria do vereador GENÉSIO VALENSIO. O presente projeto está com prazo 

expirado e o propositor pediu a prorrogação do prazo. O pedido de prorrogação de prazo foi votado e 

aprovado por unanimidade. Em seguida, o 1º Secretário fez a leitura do PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 5457/2018, QUE INSTITUI O PROGRAMA IPTU VERDE NO MUNICÍPIO DE 

TAQUARITINGA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, de autoria dos vereadores WADINHO PERETTI e 

RODRIGO DE PIETRO. O presente projeto está com falta de documentação necessária para votação e o 

vereador RODRIGO DE PIETRO pediu a prorrogação de prazo. O pedido de prorrogação de prazo foi 

votado 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 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 MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelo vereador JUNINHO 

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

foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Desta forma, aprovado, o projeto recebeu o  

autógrafo de Projeto de Lei Nº 5468 de 05 de novembro de 2018. PROCESSO Nº 117/2018 - PROJETO 

DE LEI QUE AUTORIZA A DOAÇÃO DA ÁREA À EMPRESA MADEIREIRA MICALLI EIRELLI, QUE 

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

palavra o vereador JUNINHO PREVIDELLI. Neste momento, o vereador  JUNINHO PREVIDELLI fez o 

pedido de vistas do projeto. Colocado o pedido de vistas em votação foi aprovado por unanimidade. 

PROCESSO Nº 118/2018 - PROJETO DE LEI QUE CRIA O FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente projeto em discussão. Fez o uso da palavra o vereador 



      CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 

      - Estado de São Paulo - 
 

MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelos vereadores JUNINHO PREVIDELLI, DR. EDUARDO HENRIQUE 

MOUTINHO, PROF. CAIO PORTO e GILBERTO JUNQUEIRA. Neste momento, o vereador  PROF. CAIO 

PORTO fez o pedido de vistas do projeto. Colocado o pedido de vistas em votação houve empate por seis 

votos a favor e seis votos contrários. Para desempatar, o Presidente da Câmara, RODRIGO DE PIETRO, 

votou a favor de manter o pedido de vistas. PROCESSO Nº 123/2018 – PROPOSTA DE EMENDA À LEI 

ORGÂNICA DO MUNICÍPIO QUE INSERE O INCISO IX AO ARTIGO 145 DA LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA, QUE ESPECIFICA. Colocado o presente projeto em discussão. Fez o 

uso da palavra o vereador JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelos vereadores: GILBERTO 

JUNQUEIRA, PROF. CAIO PORTO e MARCOS BONILLA. Neste momento foi lido o parecer da Comissão 

que decidiu pela inadmissibilidade do projeto. Colocado o parecer em votação foi aprovado por onze votos 

favoráveis e um voto contrário. Não havendo matéria sujeita à deliberação em Plenário na ORDEM DO DIA, 

o Senhor Presidente facultou a palavra aos vereadores e moradores do Distrito de Jurupema inscritos no 

TEMA LIVRE. Em seguida, os moradores e vereadores tomam a palavra no Tema Livre: 1 – ANDREA TAÍS 

DOS SANTOS. 2 – IRACI MESTRINERO.  Neste momento, os vereadores fizeram uma INDICAÇÃO 

VERBAL ao Excelentíssimo Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do departamento responsável, 

providencie com urgência a instalação de poste de luz na Rua Adolfo Gardezani, no Loteamento Popular 

Nova Jurupema, no Distrito de Jurupema, pois em sessão realizada no Distrito de Jurupema a população 

relatou a falta de iluminação neste local, trazendo muita insegurança aos moradores, reiterando a Indicação 

199/2018, do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA. 3 – TONHÃO DA BORRACHARIA.  Neste 

momento, o vereador TONHÃO DA BORRACHARIA fez um REQUERIMENTO VERBAL ao Excelentíssimo 

Prefeito Municipal, para que, por meio do setor competente, informe a este vereador sobre as providências 

do Executivo com relação a Indicação 147/2017, sobre a reforma do clube de Jurupema, especificamente a 

sua reativação, providenciando a reforma da piscina e da área de lazer e tomando as demais medidas que 

se fizerem necessárias. Requer também informações sobre as providências do Executivo com relação a 

Indicação 296/2017, que diz respeito sobre a construção do muro da ponte conhecida como “Ponte do 

Gastão”, na vicinal que liga Taquaritinga a Jurupema, pois há necessidade de urgência para a construção 

desse muro devido aos vários acidentes acontecidos neste local. 4 – TENENTE LOURENÇANO. Foi 

aparteado pelos vereadores TONHÃO DA BORRACHARIA e JUNINHO PREVIDELLI. 5 – PROF. CAIO 

PORTO. Foi aparteado pelos vereadores TONHÃO DA BORRACHARIA, WADINHO PERETTI e GENÉSIO 

APARECIDO VALENSIO. 6 – GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelo vereador TONHÃO DA 

BORRACHARIA e pelo morador ODINEI ANTONIO ROSSI. Neste momento, o vereador GILBERTO 

JUNQUEIRA fez uma INDICAÇÃO VERBAL ao Excelentíssimo Prefeito Municipal no sentido de que, por 

meio do departamento responsável, faça a instalação de postes de iluminação no entorno do cemitério do 

Distrito de Jurupema. Há reclamação de muitos furtos no referido cemitério e a falta de iluminação neste 

local contribui ainda mais para a ocorrência dessa criminalidade. 7 – WADINHO PERETTI. Foi aparteado 

pelo vereador JUNINHO PREVIDELLI. 8 – MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelo vereador JUNINHO 

PREVIDELLI. 9 – RODRIGO DE PIETRO. Neste momento o vereador MARCOS BONILLA assume a 

presidência para o Presidente da Câmara falar no Tema Livre. Foi aparteado pelos vereadores WADINHO 

PERETTI, JUNINHO PREVIDELLI, PROF. CAIO PORTO e GILBERTO JUNQUEIRA. Não havendo 

nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, após fazer suas considerações finais, sob a proteção 
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de DEUS, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão ordinária, às 21h27min. 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  

 


