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ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2019, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h30min. 

 

Às dezenove horas e trinta minutos do décimo quinto dia do mês de abril do ano dois mil e dezenove, 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 8ª Sessão 

Ordinária do 3º ano da 17ª Legislatura. Mesa Diretora: Vice-Presidente – DR. DENIS EDUARDO 

MACHADO; 1º Secretário – CAIO EDIVAN RIBEIRO PORTO; 2º Secretário – ANTONIO VIDAL DA 

SILVA. Presentes os Vereadores: ANGELO BARTHOLOMEU, APARECIDO CARLOS GONÇALVES, DR. 

EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, GENÉSIO APARECIDO VALÊNSIO, GILBERTO JUNQUEIRA, 

JOSÉ RODRIGO DE PIETRO, MARCOS APARECIDO LOURENÇANO, MARCOS RUI GOMES MARONA, 

WADINHO PERETTI e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Ausentes os vereadores: JOSÉ ROBERTO 

GIROTTO, Presidente desta Casa Legislativa, e ORIDES PREVIDELLI JUNIOR. Foram convocados para 

prestar seus serviços nesta Sessão Ordinária os seguintes funcionários desta Edilidade: ELISANDRA 

MACHADO VALADARES, FÁBIO LUÍS DE CAMARGO, IRINA PARISE MATTOS, JOÃO PEDRO 

CUCOLICCHIO ROSA, JOÃO VITOR MOHIEDDINE YULE, NILTON CESAR MORSELLI, ROSA MARIA 

ROMANO, ROSALBINO PAGLIUSO JUNIOR, TIAGO CHUECO e ZULEICA APARECIDA FRANCISCO 

DA SILVA COLOMBO. Na ausência do Presidente da Câmara Municipal, BETO GIROTTO, o Vice-

Presidente, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, assume a presidência nesta sessão. 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 VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS que lesse um versículo da Bíblia 

Sagrada. Neste momento, foi entregue pelo vereador propositor PROF. CAIO PORTO, MOÇÃO DE 

APLAUSO ao senhor Sebastião Alfredo Costa, “Tião da Bocha”, estendido a todos os funcionários do setor 

do transporte da Secretaria de Educação. Em seguida foi entregue pelo vereador propositor CIDO 

BOLIVAR, MOÇÃO DE APLAUSO ao Arnaldo Baptista, que possui um projeto social no Jardim São 

Sebastião denominado Escolinha do Tio Arnaldo. Em seguida foi entregue pelo vereador propositor 

TENENTE LOURENÇANO, MOÇÃO DE APLAUSO à 3º Sargento da Polícia Militar, Maria Antônio Osana 

de Paiva, que se destacou pela vocação do bem e pelo esforço, desenvolvendo há muitos anos serviços em 

prol da segurança de nosso município, missão extremamente árdua e gratificante. Em seguida foi entregue 

pelo vereador propositor GILBERTO JUNQUEIRA, MOÇÃO DE APLAUSO ao servidor público do Poder 

Legislativo, Fábio Luís de Camargo, atualmente diretor legislativo dessa Casa, pelos relevantes serviços 

prestados ao município de Taquaritinga nos seus 35 anos de Casa, completados no dia 1º de abril de 2019. 

Neste momento, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário que procedesse à leitura dos ofícios, 

convites e comunicados: Ofício Nº 010/2019 da Prefeitura Municipal de Taquaritinga, referente aos 

balancetes do mês de fevereiro de 2019; Solicitação na Ouvidoria da Câmara Municipal através do e-mail, 

de Claudemirson Peria, cuja mensagem foi: “quando é que vão tomar providencias das calçadas de 

Taquaritinga, pois está impossível passar pelas mesmas, está na hora da prefeitura obrigar os proprietários 

a cuidarem das mesmas, estão esperando acontecer algum acidente para tomarem providências. Passem 

pela rua da República com a Prudente, esse é só um exemplo”. Neste instante, o Senhor Presidente 
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solicitou ao 1º Secretário, o vereador PROF. CAIO PORTO, que procedesse à leitura da matéria do 

Expediente. PROCESSO Nº 26/2019 – PROJETO DE LEI Nº 5520/2019, DISPÕE SOBRE A 

DENOMINAÇÃO DE ROTATÓRIA QUE ESPECIFICA. PROCESSO Nº 27/2019 - PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 5521/2019, QUE CRIA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI 

PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ACERVO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL 

JOSÉ MARTINS SANCHES FILHO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Foram apresentadas as seguintes 

INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Dos vereadores MARCOS BONILLA e 

RODRIGO DE PIETRO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor 

competente, seja realizada uma parceria com o Cartório Eleitoral, no sentido de proporcionar biometria 

itinerante aos munícipes. A ideia é de que, em parceria com a Prefeitura, se monte uma estrutura para levar 

aos bairros e, principalmente aos distritos, funcionários do cartório eleitoral para que o munícipe possa fazer 

a biometria, a fim de que se minimize a quantidade de títulos de eleitor que poderão ser cancelados para a 

próxima eleição. Do vereador PROF. CAIO PORTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no 

sentido de que, por meio do setor competente, seja realizada a sinalização terrestre dos bairros: Santo 

Antônio, Maria Luiza I e II, Sesquicentenário, Santa Cruz, Jardim Sobral I, Jardim Micali, Vinícius de Moraes, 

Martinelli, Jardim Paraíso I e II e os demais bairros da região. Do vereador GENÉSIO APARECIDO 

VALENSIO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, 

providencie, com urgência, a colocação de uma lombada na Rua Francisco Cantuário, próximo à farmácia, 

no Bairro Maria Luiza, e também seja realizada sinalização terrestre nesta rua, pois nesta localidade há 

embarque e desembarque de alunos, e atualmente sem lombada e sinalização adequada há perigo de 

acidentes. Há também a necessidade de que seja realizada a sinalização de solo nas proximidades da 

Igreja Santíssima Trindade, e seja realizada operação tapa-buracos no entorno da praça existente nesta 

localidade. Do vereador MARCOS BONILLA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de 

que, por meio do setor competente, seja determinado que em todos os documentos, receituários e placas 

de identificação da UPA 24 horas "Wilson Roberto Alves Rodrigues" sejam identificados com o nome da 

unidade, já que o nome do homenageado foi aprovado por lei nesta Câmara de Vereadores. Do vereador 

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

do setor competente, seja realizada operação tapa-buracos em toda extensão da Rua 25, no Bairro 

Talavasso. Do vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, para que providencie o imediato serviço de 

capinação e roçagem das praças do Tomate e do Navio, ambas localizadas na Avenida José Schwazmaier. 

Tal medida se faz necessária uma vez que referidos espaços públicos estão com mato alto impossibilitando 

que munícipes residentes nas imediações frequentem o local, bem como se transformando em criadores do 

mosquito da dengue. Do vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO: A esta Presidência para que 

analise a possibilidade de substituição da assessora jurídica da Câmara Municipal, atualmente confiada a 

UVESP (União dos Vereadores de São Paulo). Em que pese seja ato de prerrogativa da Presidência, requer 

ainda que, caso entenda conveniente a substituição, sejam todos os vereadores consultados e instados a 

se manifestar sobre a nova assessoria a ser contratada. Foram apresentados, lidos e aprovados os 

seguintes REQUERIMENTOS. Do vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO: Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito para que informe a esta Casa de Leis em tempo hábil sobre os seguintes itens: 1) Relação dos 
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funcionários que estavam em desvio de função na Secretaria Municipal de Educação, bem como os locais 

para os quais foram enviados, e as suas respectivas funções de origem; 2) Relação dos contendo horários e 

nome dos supervisores, diretores e coordenadores de creche no ano de 2019, bem como aqueles que 

acumulam cargo; 3) Relação contendo nome dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação que 

foram alçados a cargos comissionados entre os meses de novembro de 2018 a abril de 2019; 4) Relação 

contendo o nome de todas as auxiliares de desenvolvimento infantil que estavam em desvio de função , 

bem como aqueles(as) que foram remanejados e qual o motivo do supracitado. Sem mais para o momento 

reitero votos de elevada estima e consideração. Do vereador PROF. CAIO PORTO: Ao Secretário Municipal 

de Esportes, para que informe a esta Casa de Leis em tempo hábil, sobre quando as praças de esportes, 

quadras e campos de areia serão reformados. Fez uso da palavra o vereador PROF. CAIO PORTO. Foi 

aparteado pelos vereadores CIDO BOLIVAR, MARCOS BONILLA, TONHÃO DA BORRACHARIA, 

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. Do vereador 

ANGELIM: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que informe a esta Casa de Leis em tempo hábil, por 

que não está sendo aplicado o dispositivo contido no Código de Normas e Posturas do Município, que 

determina capinação de terrenos ou então realização do serviço por parte da Prefeitura e posterior cobrança 

do serviço ao proprietário do terreno. Um dos exemplos concretos que este vereador traz é do terreno 

localizado na Rua José Garibalde Maio, no Portal Itamaracá, em frente a uma academia de ginástica. No 

caso em questão, o mato invadiu a calçada, obrigando os pedestres a andarem na rua. Dos vereadores 

GENÈSIO APARECIDO VALENSIO e BETO GIROTTO: Solicitam o encaminhamento de MOÇÃO DE 

APLAUSO ao ex-funcionário da Secretaria de Esportes Carlos Henrique Abud Bussadori, “Cacá Bussadori”, 

pelos relevantes serviços prestados junto a Secretaria de Esportes no nosso município. Fez uso da palavra 

o vereador GENÉSIO APARECIDO VALENSIO. 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 requerimento foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade e subscrito por todos vereadores. Do vereador RODRIGO DE PIETRO: Requer informações 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito sobre em que fase se encontra o processo de implantação do “Porto 

Seco” em Taquaritinga. Durante campanha eleitoral em 2018, o prefeito apresentou um projeto de 

implantação do “Porto Seco” na cidade de Taquaritinga ao então candidato a Governado do estado João 

Dória. Referido projeto foi inclusive veiculado na imprensa local com informações de que “caso o candidato 

fosse eleito teríamos a viabilidade de implantação do Porto Seco no município”. Sem dúvidas que a 

população aguarda ansiosamente pelo início das obras do “Porto Seco” que ligará rodovias, linhas férreas e 

transporte fluvial, trazendo sobremaneira, redução de gastos e melhorando a vida da população. Pede, 

portanto, informações sobre a implantação desse importantíssimo, vez que é indagado pela população e 

empresários. Do vereador RODRIGO DE PIETRO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que envie a 

esta Casa de Leis em tempo hábil, cópia do processo de licitação capa a capa da obra de cobertura da 

UPA, contrato com a empresa vencedora empenhos e valores pagos até o presente momento. Do vereador 

TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que informe a esta Casa de Leis 

em tempo hábil quantos funcionários voltaram aos cargos de origem nas funções de: encanadores, 

pedreiros e eletricistas. Do vereador GENÉSIO APARECIDO VALENSIO: Requer o envio de ofício ao 
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Deputado Federal Celso Russomanno, com a finalidade de solicitar ao deputado o valor de R$ 500.000 

(quinhentos mil reais) para ser destinado à infraestrutura em Taquaritinga, como: reformas de praças, 

recapeamento asfáltico e melhora da malha viária urbana do município. Fez uso da palavra o vereador 

GENÉSIO APARECIDO VALENSIO. Do vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO: ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito, para que encaminhe a esta Casa de Leis em tempo hábil os seguintes documentos e 

preste as seguintes informações: 1) Relação de inscrições dos Processos Seletivos realizado nesta gestão 

referentes à Frente de Trabalho; 2) Qual a Secretaria e qual o servidor público que foi e é o responsável 

pelas seleções? 3) Relação final e todos os processos seletivos realizados desde 2017; 4) Relação das 

pessoas que foram contratadas desde o início da atual gestão. Neste momento, pela ordem, o vereador 

TENENTE LOURENÇANO fez pedido de REQUERIMENTO ORAL ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para 

que informe a este vereador o motivo pelo qual não foi empregado o valor enviado por meio de Emenda 

Impositiva para o aumento de policiamento nos distritos de Guariroba, Vila Negri e Jurupema. Durante as 

sessões itinerantes em 2018 nestes distritos, foi constatado que havia necessidade urgente do aumento do 

policiamento nesses lugares. Em virtude disto, foram destinados valores por meio de Emendas Impositivas 

para este fim, e até o presente momento ainda não houve o aumento de policiamento nos referidos distritos. 

O Requerimento Oral foi aprovado. Não havendo mais matéria sujeita a deliberação do Plenário no 

Expediente, o Senhor Presidente solicitou ao 1º 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. 

Foram deliberados e votados os seguintes Projetos de Lei: PROCESSO Nº 25/2019 – PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 4.307, DE 22 DE 

DEZEMBRO DE 2015, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Este projeto possui uma 

EMENDA MODIFICATIVA. Colocada a presente Emenda em discussão, fez uso da palavra o vereador 

MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelo vereador PROF. CAIO PORTO. Neste momento, o vereador 

PROF. CAIO PORTO fez pedido de Vistas do Projeto. Colocado o pedido de Vistas em votação foi rejeitado 

por oito votos (MARCOS BONILLA, CIDO BOLIVAR, GENÉSIO APARECIDO VALENSIO, DR. EDUARDO 

HENRIQUE MOUTINHO, GILBERTOO JUNQUEIRA, WADINHO PERETTI, TENENTE LOURENÇANO e 

ANGELIM). Colocada a presente Emenda em votação foi aprovada por onze votos favoráveis e uma 

abstenção (PROF. CAIO PORTO). Colocado o presente projeto em discussão. Fez o uso da palavra o 

vereador MARCOS BONILLA. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o 

presente projeto foi colocado em votação e foi aprovado por onze votos favoráveis e uma abstenção (PROF. 

CAIO PORTO). Desta forma, aprovado, o projeto recebeu o  autógrafo de Projeto de Lei Complementar 

Nº 5519 de 15 de abril de 2019. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação em Plenário na ORDEM 

DO DIA, o Senhor Presidente facultou a palavra aos vereadores e inscritos no TEMA LIVRE. Em seguida, 

os vereadores tomam a palavra no Tema Livre: 1 – GENÉSIO APARECIDO VALENSIO. Foi aparteado pelo 

vereador TONHÃO DA BORRACHARIA e MARCOS BONILLA. 2 – ANGELIM. 3 – GILBERTO 

JUNQUEIRA. Neste momento, o vereador GILBERTO JUNQUEIRA fez INDICAÇÃO ORAL ao 

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

retirada de galhos das ruas. Sabendo que a coleta de galhos está comprometida por causa do 

remanejamento de pessoal da Prefeitura, solicita que o Executivo faça a limpeza ou contrate um caminhão 

para poder realizar este serviço. Ademais, recomenda-se ao Poder Executivo que avise e dê um prazo para 
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os munícipes para que sejam responsáveis por suas próprias coletas de galhos. Foi aparteado pelo 

vereador RODRIGO DE PIETRO. 4 – MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelos vereadores PROF. CAIO 

PORTO, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO e GILBERTO JUNQUEIRA. 5 – TENENTE 

LOURENÇANO. 6 – RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos vereadores MARCOS BONILLA, 

VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, GILBERTO JUNQUEIRA, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO e 

TENENTE LOURENÇANO. 7 – TONHÃO DA BORRACHARIA. Foi aparteado pelos vereadores 

GILBERTO JUNQUEIRA, MARCOS BONILLA e DR. DENIS EDUARDO MACHADO. 8 – PROF. CAIO 

PORTO. Foi aparteado pelos vereadores MARCOS BONILLA 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 21h32min. E para constar 

eu______________________ PROF. CAIO PORTO, 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


