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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 20h25min. 

 

Às vinte horas e vinte e cinco minutos do décimo quarto dia do mês de outubro 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 23ª Sessão 

Ordinária do 3º ano da 17ª Legislatura. Mesa Diretora: Presidente - JOSÉ ROBERTO GIROTTO; 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, GENÉSIO APARECIDO VALÊNSIO, DR. EDUARDO HENRIQUE 

MOUTINHO, GILBERTO JUNQUEIRA, JOSÉ RODRIGO DE PIETRO, MARCOS APARECIDO 

LOURENÇANO, MARCOS RUI GOMES MARONA, ORIDES PREVIDELLI JUNIOR e VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS. Ausente o vereador WADINHO PERETTI. Foram convocados para prestar seus 

serviços nesta Sessão Ordinária os seguintes funcionários desta Edilidade: ANA MARIA DAVOGLIO 

MOLINARI, ELISANDRA MACHADO VALADARES, 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 GENÉSIO APARECIDO VALENSIO 

que lesse um versículo da Bíblia Sagrada. Neste momento, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário 

que procedesse à leitura dos ofícios, convites e comunicados: Requerimento do Senhor Valmir Carrilho 

Marciano à Câmara Municipal de Taquaritinga. Valmir Carrilho Marciano, advogado regularmente inscrito na 

OAB/SP sob nº 259.525, com escritório profissional na Rua Visconde do Rio Branco, nº 460 – 

Taquaritinga/SP, venho a presença de V. Exa. informar e requerer o que segue: É de domínio público os 

vultuosos valores contratados pelo município de Taquaritinga para revitalização das praças Waldemar 

D’Ambrosio e Horário Ramalho, que por si só, ferem os princípios da impessoalidade e da moralidade, 

portanto já passiveis de abertura de comissão parlamentar de inquérito, há ainda um agravante, em que 

pese a contratação versar sobre fornecimento, instalação, mão de obra especializada, materiais e 

equipamentos, houve supostamente o aproveitamento de mão de obra de servidores municipais. Referida 

informação se dá pelas inúmeras fotos que circulam nas redes sociais, onde é possível se constatar a 

presença de servidores públicos municipais presentes nas obras. Assim, diante do informado, requeiro a V. 

Exa. com fulcro no artigo 319 do Código Penal que instaure um procedimento para averiguações; 

Requerimento do Senhor Valmir Carrilho Marciano à Câmara Municipal de Taquaritinga. Valmir Carrilho 

Marciano, advogado regularmente inscrito na OAB/SP sob nº 259.525, com escritório profissional na Rua 

Visconde do Rio Branco, nº 460 – Taquaritinga/SP, venho a presença de V. Exa. informar que protocolei na 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga/SP, conforme cópia anexa, pedido de informações sobre a frequência 

do Senhor Secretário de Fazenda do Município Carlos Fernando Montanholi, justifiquei referido pedido pelo 

fato  de ter chegado ao meu conhecimento através de munícipes, reiteradas ausências do titular da pasta. 
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Assim, diante do informado requeiro a V. Exa, com fulcro no artigo 319 do Código Penal que instaure um 

procedimento para averiguações. Neste instante, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário, o vereador 

PROF. CAIO PORTO, que procedesse à leitura da matéria do Expediente. PROCESSO Nº 129/2019 – 

PROJETO DE LEI Nº 5623/2019, QUE DENOMINA A RUA QUE LIGA A AVENIDA JOÃO DE JORGE E 

AVENIDA DR. ANIBAL DO PRADO E SILVA FILHO. (RUA DIVALDO LUIS DAVÓGLIO). Foram 

apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do vereador 

TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por meio do setor 

competente, determine a manutenção da EMEB Profª Reneé Lutaif Dolci, com: 1) A pintura nova para o 

imóvel; 2) A colocação de porta em uma sala que está sem; 3) Montagem dos brinquedos do parquinho. Do 

vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por meio 

do setor competente, determine a manutenção da EMEB Dona Rosa Mucci Ordine, com: 1) A retirada de 

uma árvore que está danificando a estrutura do imóvel; 2) A colocação de uma porta em uma sala de aula; 

3) Manutenção do portão, que não está fechando direito, oferecendo risco à segurança das crianças da 

escola; 4) A compra de um aparelho de DVD, para os filmes das crianças; 5) Manutenção da porta do 

banheiro; 6) Troca do fogão, pois o atual está em péssimo estado de conservação; 7) Manutenção do forro. 

Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por 

meio do setor competente, determine a manutenção da iluminação da Praça Dr. Horácio Ramalho, pois a 

mesma encontra-se com algumas lâmpadas queimadas. Vale ressaltar a importância desta manutenção, 

pois a referida praça fica na região central da cidade, sendo muito frequentada pelos munícipes. Do 

vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por 

meio do setor de fiscalização, determine a notificação dos proprietários dos terrenos situados na Avenida 

Celso Ferreira de Camargo, para que os mesmos tomem as devidas providências com relação à construção 

de suas devidas calçadas, uma vez que muitos munícipes realizam suas atividades físicas na referida 

avenida. Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do vereador MARCOS 

BONILLA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que informe a este vereador, em tempo hábil, onde os 

servidores do distrito de Vila Negri, por ordem do subprefeito, descartam os detritos, entulhos e até lixos 

daquele distrito. Ocorre que moradores denunciaram que o trator da própria Prefeitura tem descartado 

entulhos em área de preservação permanente. Este vereador, e também o colega Wadinho Peretti, já 

haviam feito Indicação ao prefeito para que limpasse o local e transformasse aquela área em espaço de 

lazer para os munícipes, sendo que até o momento nada aconteceu, muito pelo contrário, a situação piorou, 

como mostram as fotos em anexo. A área de preservação permanente se transformou em lixão a céu 

aberto, com vários recipientes cheios de água, tornando o local um verdadeiro criadouro do mosquito Aedes 

aegypti, expondo a população daquela área ao risco de contrair dengue e outras doenças. Do vereador 

TENENTE LOURENÇANO: Solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO aos soldados André 

Gonçalves dos Santos e Rodrigo Aparecido Bito, da 2ª Companhia do 13º Batalhão da Polícia Militar do 

Interior, por salvarem um menino, de apenas sete anos, após ele se engasgar com balas, na tarde de 

quarta-feira, 9 de outubro. A vida do pequeno garoto foi salva graças ao preparo e treinamento dos policiais. 

Fez uso da palavra o vereador TENENTE LOURENÇANO. Não havendo mais nenhum Vereador que 

quisesse fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e foi aprovado por 

unanimidade e subscrito por todos os vereadores. Do vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO: Ao 
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Excelentíssimo Senhor Prefeito para que informe a esta Casa de Leis, em tempo hábil, se as obras da 

construção da Praça da Juventude, no Residencial Dr. Adail Nunes da Silva (bairro CAIC), foram 

paralisadas por falta de pagamento, conforme informações recebidas por este vereador. No caso de 

resposta afirmativa para a paralisação, requer informações de quais serão as medidas tomadas para a 

conclusão desta obra. Do vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

para que informe a esta Casa de Leis, em tempo hábil, quais providências o Poder Executivo irá tomar para 

realizar o conserto do veículo pertencente ao Serviço de Atenção Domiciliar – SAD, do município de 

Taquaritinga. Conforme imagens em anexo, o orçamento do conserto do veículo prefixo NG 1 SAD gol ano 

2016/17 está pronto desde o dia 20/07/19, e até o presente momento não foi tomada nenhuma medida pela 

Prefeitura Municipal. Atualmente o carro encontra-se parado no pátio da Secretária Municipal de Saúde. Os 

servidores do SAD precisam urgente do veículo para realizar os seus serviços. Pelos motivos acima 

expostos, requer informações sobre quais providências o Poder Executivo irá tomar e informe uma data 

para solucionar esse impasse. Do vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO: Sirvo-me do presente 

para apresentar este REQUERIMENTO a fim de que o senhor Prefeito Municipal, através do setor 

competente forneça cópia integral Processo Licitatório 109/19 (Convite 029/19) em que esta municipal está 

contratando 30.000 metros quadrados de serviço de pintura de parede. Além da cópia dos autos, requer 

seja fornecido o cronograma de trabalho constando locais e data em que os serviços serão realizados. Do 

vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO ao empresário 

João Gilmar Vicente, proprietário da empresa J & J Distribuidora de Alimentos Pepol, que fica situada na 

Avenida Arêa Leão, número 989. A empresa recebeu investimentos de seu proprietário, e foram construídos 

dois barracões com 1400 metros. Em plena crise econômica do país, a empresa expande seus negócios e 

oferece mais oportunidades de emprego para o nosso município. 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 foi aprovado por unanimidade e subscrito por todos os vereadores. 

Do vereador RODRIGO DE PIETRO: Ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga (SAAET), 

para que encaminhe a este vereador, em tempo hábil, os resultados das análises realizadas recentemente 

na Estação de Tratamento de Esgoto de Taquaritinga. Requer também informações sobre os parâmetros 

adotados pela CETESB. Fez uso da palavra o vereador RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos 

vereadores PROF. CAIO PORTO e CIDO BOLIVAR. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse 

fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e foi aprovado por treze votos 

favoráveis e um contrário (CIDO BOLIVAR), e subscrito pelo vereador PROF. CAIO PORTO. Do vereador 

PROF. CAIO PORTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que informe a esta Casa de Leis, em tempo 

hábil, quando o Poder Executivo realizará a limpeza das margens das estradas municipais de Taquaritinga, 

pois há muito entulho que os munícipes descartam nas margens dessas estradas vicinais. Do vereador 

BETO GIROTTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que encaminhe a esta Casa de Leis, em tempo 

hábil, cópia das notas fiscais relativas à reforma da fonte da Praça Dr. Waldemar D’Ambrosio. PEDIDO DE 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 1/2019 – Do Poder Executivo. Resposta ao ofício 418/2019. Referente ao 

Requerimento Nº 187/2019, do vereador José Rodrigo De Pietro. Excelentíssimo Senhor Vanderlei José 

Mársico, DD. Prefeito Municipal de Taquaritinqa-SP. Através do presente, solicito a prorrogação do prazo 

devido a mudança de prédio deste departamento, ainda mais considerando que a cópia é de grande 
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volume. Dessa maneira, necessitamos de mais 10 dias. Sem mais, renovamos nossos protestos de elevada 

estima e distinta consideração. Não havendo nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o 

presente pedido de prorrogação de prazo foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Neste 

momento, pela ordem, o vereador JUNINHO PREVIDELLI fez pedido de REQUERIMENTO ORAL 

solicitando o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO à Daniela Durante Maria e Mário Maria, 

idealizadores da “Caravana do Amor”, extensiva a toda comissão da Caravana do Amor, em razão do 

sucesso de mais uma edição do evento, realizada no dia 12 de outubro. O pedido foi votado, aprovado por 

unanimidade e subscrita por todos os vereadores. Posteriormente, o vereador PROF. CAIO PORTO fez 

pedido de REQUERIMENTO ORAL ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que encaminhe a esta Casa de 

Leis, por meio do setor competente, em tempo hábil, informações sobre as reais condições atuais do veículo 

destinado a levar pacientes para a cidade de São Paulo. Ademais, requer informações se o Poder Executivo 

está fazendo a manutenção periódica deste veículo. Por fim, solicita informações se a Prefeitura Municipal 

têm planos para adquirir outro veículo para esta finalidade e se há previsão de data para isto acontecer. O 

pedido foi votado, aprovado por unanimidade. 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 128/2019 – PROJETO 

DE LEI QUE OBRIGA ESTABELECIMENTOS PRIVADOS A INSERIR NAS PLACAS DE ATENDIMENTO 

PRIORITÁRIO O SÍMBOLO MUNDIAL DO AUTISMO. Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso 

da palavra o vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Foi aparteado pelos vereadores MARCOS 

BONILLA, CIDO BOLIVAR, GILBERTO JUNQUEIRA, JUNINHO PREVIDELLI, PROF. CAIO PORTO. 

ANGELIM, TONHÃO DA BORRACHARIA, GENÉSIO APARECIDO VALENSIO e BETO GIROTTO. Não 

havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto de lei foi colocado 

em votação e foi aprovado por unanimidade. Desta forma, aprovado, o projeto recebeu o autógrafo de 

Projeto de Lei Nº 5622 de 14 de outubro 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 – ANGELIM. 2 – DR. DENIS 

EDUARDO MACHADO. Foi aparteado pelos vereadores MARCOS BONILLA, BETO GIROTTO e PROF. 

CAIO PORTO. 3 – MARCOS BONILLA.  Foi aparteado pelos vereadores JUNINHO PREVIDELLI, 

GILBERTO JUNQUEIRA, PROF. CAIO PORTO e CIDO BOLIVAR. 4 – CIDO BOLIVAR. Foi aparteado 

pelos vereadores JUNINHO PREVIDELLI, BETO GIROTTO, MARCOS BONILLA e DR. DENIS EDUARDO 

MACHADO. 5 – PROF. CAIO PORTO. Foi aparteado pelos vereadores JUNINHO PREVIDELLI, CIDO 

BOLIVAR, MARCOS BONILLA, TONHÃO DA BORRACHARIA e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. 6 – 

TONHÃO DA BORRACHARIA. Foi aparteado pelos vereadores MARCOS BONILLA, JUNINHO 

PREVIDELLI e GILBERTO JUNQUEIRA. 7 – GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos vereadores 

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 22h06min.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 
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eletrônico na Diretoria Legislativa da Câmara Municipal, e após ser lida e aprovada, segue assinada pelos 

membros da 

Mesa__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


