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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2020, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h59min. 

 

Às dezenove horas e cinquenta e nove minutos do segundo dia do mês de março do ano dois mil e vinte, 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 4ª Sessão 

Ordinária do 4º 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, 

GENÉSIO APARECIDO VALÊNSIO, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, GILBERTO JUNQUEIRA, 

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

ORIDES PREVIDELLI JUNIOR, WADINHO PERETTI e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Ausente o 

vereador APARECIDO CARLOS GONÇALVES. Foram convocados para prestar seus serviços nesta 

Sessão Ordinária os seguintes funcionários desta Edilidade: ANA MARIA DAVOGLIO MOLINARI, 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. Neste momento, o Senhor Presidente  e o 

vereador TONHÃO DA BORRACHARIA solicitaram a todos no plenário para que respeitassem 1 minuto de 

silêncio, em memória do falecimento do funcionário público municipal João Vitório Piassa. 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. Em seguida, fez o uso da Tribuna Livre a ex vereadora Miriam Ponzio juntamente com 

Elisabete Arruda, com a finalidade de debater sobre a importância do FUNDEB para o nosso município. 

Miriam foi aparteada pelos vereadores MARCOS BONILLA, BETO GIROTTO e PROF. CAIO PORTO. 

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

convites e comunicados: Sentença do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre admissão de 

pessoal (admissões subsequentes). Relatório: Foi analisado ato de admissão de pessoal pela Câmara 

Municipal de Taquaritinga, no exercício de 2018. As admissões ocorridas no exercício anterior foram 

consideradas regulares e registradas conforme sentença constante do eTC – 14242.989.18. A Fiscalização 

analisou a admissão em pauta, no que diz respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, cuja regularidade foi atestada. A admissão estava condizente com o 

quadro de pessoal e a ordem de classificação foi cumprida, não tendo havido desistências. No tocante ao 

atendimento LRF verificou-se que o Poder Legislativo local encontrava-se dentro do limite previsto no art. 

20, não tendo ultrapassado o limite prudencial de 95%, previsto no art. 22, paragrafo único do mesmo 

normativo legal, em nenhum dos quadrimestres de 2018. Desse modo, acolho o posicionamento dos que 

me precederam e, nos tempos do que dispõem a Constituição Federal, artigo 73, §4º e a Resolução nº 

709/93. Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução n° 

1/2011, a íntegra da decisão e demais documentos poderão ser obtidos mediante regular cadastramento no 
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Sistema de Processo Eletrônico – e.TCESP. Márcio Martins de Camargo – Auditor; Despacho do Ministério 

Público do Estado de São Paulo. Objeto: Análise da constitucionalidade da Lei 4.471 de 28 de novembro de 

2017, do Município de Taquaritinga, que proíbe a venda de bebidas alcoolicas a moradores de rua 

(andarilhos, mendigos e pedintes) e a pessoas que possuam algum tipo de deficiência mental, pelos 

estabelecimentos comerciais municipais. De ordem, determina-se a realização das seguintes diligências: 1 

Notifique-se o Presidente da Câmara Municipal para que, no prazo de 15 dias, apresente: a. manifestação 

sobre a constitucionalidade dos atos normativos indicados no objeto acima. b. informações sobre 

previdências que serão tomadas. c. informações sobre sua vigência e eventuais alterações. d. remessa de 

seu texto e cópia de seu processo legislativo. 2. Notifique-se o Prefeito Municipal para que, no prazo de 15 

dias, apresente: a. manifestação sobre a constitucionalidade dos atos normativos indicados no objeto 

acima. b. informações sobre previdências que serão tomadas. Patricia Salles Seguro – Promotora de 

Justiça; Ofício nº 079/2020, do Vereador Marcos Bonilla Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal José Roberto Girotto, venho por intermédio deste à presença de Vossa Excelência, com todo 

respeito e acatamento que se fazem necessários, com o intuito de que envide os esforços possíveis e 

necessários para que estude a possibilidade da criação de uma Sessão Solene referente aos 75 anos de 

Fundação da Escola Estadual 9 de julho. O objetivo é homenagear os ex-alunos da época da fundação e 

outros a serem indicados pela comissão criada pela escola para os festejos comemorativos aos 75 anos. No 

aguardo de que este pedido receberá especial atenção por parte de Vossa Excelência, na oportunidade, 

apresento protestos de elevada estima, consideração e respeito. Neste instante, o Senhor Presidente 

solicitou ao 1º Secretário, o vereador PROF. CAIO PORTO, que procedesse à leitura da matéria do 

Expediente. PROCESSO Nº 14/2020 – PROJETO DE LEI Nº 5662/2020, QUE DISPÕE SOBRE A 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº 

15/2020 – PROJETO DE LEI Nº 5663/2020, QUE AUTORIZA A DOAÇÃO DA ÁREA À EMPRESA 

BARBOSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES TAQUARITINGA - ME, QUE 

ESPECIFICA. PROCESSO Nº 16/2020 – PROJETO DE LEI Nº 5664/2020, QUE AUTORIZA A DOAÇÃO 

DA ÁREA À EMPRESA KIMURA & TIEZI LTDA. Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do vereador ANGELIM: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal para que, por meio do setor competente, realize o serviço de recapeamento asfáltico na Rua 

Marechal Deodoro, na altura do número 251. Os moradores das proximidades desta localidade reclamam 

do péssimo estado que essa via se encontra atualmente. Do vereador MARCOS BONILLA: Ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por meio do setor de fiscalização, notifique o 

proprietário de um terreno localizado na Rua José Fucci, no Sobral 2, quase esquina com a Av. Vicente 

José Parise, para que realize a limpeza da sua propriedade e a construção de calçada, tendo em vista que 

os munícipes que por ali trafegam têm que andar pela rua, devido ao mato alto. Do vereador VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por meio do setor 

competente, realize estudos com a finalidade de fazer a troca dos bebedouros de água do Terminal 

Rodoviário de Taquaritinga, uma vez que esse vereador vem sendo procurado por vários passageiros que 

ali embarcam e desembarcam. Do vereador RODRIGO DE PIETRO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal para que, por meio do setor competente, e a empresa de transporte público de Taquaritinga, 

Viação Transmársico, instalem pontos de ônibus com cobertura, principalmente próximo às escolas, 
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hospitais e locais de grande fluxo de pessoas. O pedido se faz necessário diante da grande procura de 

usuários do transporte público a este vereador. Do vereador TENENTE LOURENÇANO: Ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal para que, por meio do setor competente, sejam instaladas/demarcadas faixas de 

espera exclusivas para motocicletas nos cruzamentos com semáforos no nosso município. Tal faixa já 

existe em muitos municípios, e tem a finalidade de dar mais segurança aos motociclistas. Do vereador 

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

de competente, determine a construção de sarjetões na Rua Miguel Anselmo, na altura dos números 1217, 

1191 e 1131, no Jardim Buscardi. Moradores do entorno reclamam do alto barulho que os veículos fazem 

quando passam por estes locais, e os motoristas reclamam dos prejuízos nos veículos, principalmente na 

suspensão dianteira e pneus, quando passam nestes cruzamentos. Do vereador PROF. CAIO PORTO: Ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por meio do setor de competente, realize a limpeza do 

mato alto no entorno da Avenida Elvira Rodolfo de Lucca. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por meio do setor de competente, determine, com 

urgência, a continuação do serviço de alargamento da Rua Antonio Dantas, na altura do número 282, no 

entorno da Área Verde no Jardim Sobral 1. A Prefeitura Municipal começou a fazer este serviço há oito 

meses, porém parou pela metade e não deu mais continuidade, trazendo transtornos aos moradores desta 

localidade. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, 

por meio da Secretaria Municipal da Saúde disponibilize no mínimo 2 (dois) médicos de cada especialidade 

para atender na UPA e nas Unidades Básicas de Saúde, de forma que na ausência de um, por motivos de 

férias, licenças, entre outros afastamentos o outro médico possa substituí-lo e assim a população não sofrer 

com a falta de médicos em especialidades específicas e nem esperar meses pelo retorno do médico a quem 

deve ser consultado, dado à especialidade correlata à necessidade/enfermidade do munícipe. Dos 

vereadores GILBERTO JUNQUEIRA e BETO GIROTTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para 

que: Considerando a época que pode contribuir para a proliferação do mosquito Aedes Aegypti e 

consequentemente surto de dengue; Considerando reunião proposta pelo Presidente da Câmara Municipal 

e realizada no dia 29/02/2020, com a presença dos Vereadores Beto Girotto e Gilberto Junqueira, 

convidados da área da técnica, saúde e fiscalização municipal, onde foram debatidos assuntos sobre 

prevenção à proliferação do mosquito Aedes Aegypti e consequentemente aos casos de dengue no 

município; Considerando a vasta legislação levantada pela Câmara Municipal e apresentada nessa reunião, 

legislação que deve ser observada e aplicada pela municipalidade, solicitamos as seguintes ações ao Poder 

Executivo: 1. Que determine a COMUTRAN o imediato cumprimento das sanções existentes na Lei n.º 

3.791/2009 que dispõe sobre a destinação de pneus inservíveis, o descarte e o armazenamento adequados 

e, também veículos e/ou carcaças inservíveis abandonados em vias ou logradouros públicos do município 

de Taquaritinga para se evitar doenças, principalmente a dengue, e dá outras providências, aplicando as 

notificações, multas e apreensões; 2. Que determine à Secretaria de Serviços Municipais operação de 

limpeza de: rios, lagos, galerias, fontes, praças, escolas, prédios públicos e terrenos de sua propriedade; 3. 

Intensifique campanhas de alerta e prevenção contra o Mosquito Aedes Aegypti e Dengue em rádios, 

jornais e pelas redes sociais; 4. Que faça uma fiscalização mais intensiva e voltada especificamente na 

prevenção à dengue, com visitas em borracharias, barracões, bares, igrejas, comércios em geral, setor 

industrial; 5. Que por meio do setor de fiscalização coloque efetivamente em ação as disposições da 
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legislação existente e em vigor relativamente em face da prevenção e do combate ao mosquito Aedes 

Aegypti e a Dengue, doença por ele causada. (relação da legislação em anexo). Foram apresentados, lidos 

e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do vereador MARCOS BONILLA: Solicita o 

encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO ao Capitão Emerson Coelho, comandante da 2ª Companhia da 

Polícia Militar, extensivo a todos os PM's que atuaram nos dias dos festejos carnavalescos, pelo excelente 

trabalho realizado na segurança dos eventos Jardineira da Tarde e Batatão, inclusive com o apoio do 

helicóptero Águia da Polícia Militar. Fez o uso da palavra o vereador MARCOS BONILLA. Foi aparteado 

pelo 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. Neste momento, pela ordem, o vereador TENENTE LOURENÇANO fez pedido de 

REQUERIMENTO ORAL em nome de TODOS VEREADORES para solicitar o encaminhamento de 

MOÇÃO DE APLAUSO à Comissão Organizadora do Carnaval de Taquaritinga, pelo sucesso na realização 

dos festejos de carnaval desse ano em nosso município. Com milhares de pessoas presentes nos cinco 

dias da folia, o carnaval de Taquaritinga mostrou que ganhou a preferência dos foliões da região. O pedido 

foi votado e aprovado por todos vereadores. Do vereador WADINHO PERETTI: Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito, para que por meio do setor competente, informe a este vereador, em tempo hábil, quando será 

recolhido todo o entulho restante da demolição do esqueleto do edifício popularmente conhecido como 

“Shopping Salvagni”, localizado no centro do Parque Residencial Laranjeiras. Cabe ressaltar que os 

moradores do entorno estão preocupados que o acúmulo desse entulho há meses no local sirva de 

criadouro do mosquito da dengue e contribua com a proliferação de animais peçonhentos. Do vereador 

JUNINHO PREVIDELLI: Ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAET), por meio do seu 

Superintendente, senhor Sérgio Schlobach Salvagni, para que informe a este vereador, em tempo hábil, se 

o veículo Fiat Strada, pertencente a autarquia, está circulando sem a sua devida caracterização, e em quais 

locais este veículo está prestando serviços. Fez o uso da palavra o vereador JUNINHO PREVIDELLI. Foi 

aparteado pelos vereadores DR. DENIS EDUARDO MACHADO e MARCOS BONILLA. 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 pelos vereadores DR. DENIS EDUARDO MACHADO, MARCOS 

BONILLA e TONHÃO DA BORRACHARIA. Do vereador ANGELIM: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

por meio do setor competente, para que informe a esta Casa de Leis, em tempo hábil, se há previsão da 

reforma da Praça Dª Maria Soni Sargi (Praça da Igreja São Cristovão), na Vila Sargi. Foram realizadas 

várias Indicações dos vereadores da Câmara Municipal de Taquaritinga pedindo a reforma desta praça, mas 

até hoje nada foi feito, e os moradores do bairro reclamam do péssimo estado que a referida praça se 

encontra. Do vereador MARCOS BONILLA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, por meio do setor 

competente, para que informe a esta Casa de Leis, em tempo hábil, os motivos que levaram a abertura de 

concorrência pública a fim da contratação de empresa para a reforma da Estação de Tratamento de Esgoto, 

pelo valor estimado de R$ 7.249.305,88, tendo em vista que foi aprovado pela Câmara Municipal 

autorização de até R$ 6.500.000, contando com contrapartida de R$ 2.500.000 por parte do SAAET, 

conforme Lei Ordinária Nº 4659 de 22 de janeiro de 2020, e, além do mais, a modalidade de licitação 

aprovada na Lei foi de Pregão Eletrônico, e não Concorrência, como consta do Diário Oficial do Município 

datado de 27 de fevereiro de 2020. “PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA EDITAL RESUMIDO 
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Nº 011/2020 – MODALIDADE: Concorrência nº 001/2020 – OBJETO: contratação de empresa de 

engenharia para prestação de serviços de fornecimento, implantação, manutenção e operação de 

equipamentos e tecnologias avançadas, para adequação e modernização da Estação de Tratamento de 

Esgoto (ETE) da cidade de Taquaritinga/SP, de competência do SAAET. – VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 

7.249.305,88 - ENCERRAMENTO: dia 31/03/2020 – HORÁRIO: 09h00 – INFORMAÇÕES: Setor de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Taquaritinga - fone: (16) 32531826 – horário: das 07h30 às 17h00. 

Taquaritinga, 26 de fevereiro de 2.020. Diário Oficial de Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020”. Do vereador 

DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, por meio do setor 

competente, para que encaminhe a este vereador, em tempo hábil, a cópia integral de todos os documentos 

referentes a todas as edições de jogos universitários realizados sob a égide da Lei Municipal 4.589/2019, de 

autoria deste Vereador, inclusive os comprovantes de pagamento dos créditos devidos ao Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente (10%) e a Secretaria Municipal de Saúde para aquisição de 

medicamentos de alto custo (10%), junto a tesouraria municipal com suas respectivas rubricas, além da 

comprovação das benfeitorias realizadas nas praças esportivas do município com os 80% restantes dos 

recursos que entraram nos cofres públicos. Requer, outrossim, que seja remetida a esta casa de leis, em 

CARÁTER DE URGÊNCIA, todos os documentos, inclusive e principalmente a ATA da reunião realizada no 

último dia 18 de fevereiro na sede deste Legislativo com a respectiva lista de presença e os comprovantes 

de convocação dos membros do COPAJUF com razoável período de antecedência. Do vereador DR. 

EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO: Ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAET), por meio do seu 

Superintendente, senhor Sérgio Schlobach Salvagni, para que informe a este vereador, em tempo hábil, por 

qual razão não está sendo cumprida a Lei Municipal n. 4.488/2018, de autoria deste Vereador, que obriga a 

divulgação do custo da publicidade da administração direta e indireta, inclusive da Câmara Municipal, e dá 

outras providencias. Formula-se tal requerimento uma vez neste final semana, na edição n. 11.737 do 

Jornal Cidade de Taquaritinga, datada de 27 de fevereiro de 2020, foi veiculada publicidade de referida 

autarquia sem que houvesse qualquer menção do valor pago pela mesma; Da mesma forma na edição n. 

1.747 do Jornal O Defensor de 28 de fevereiro de 2020, em que pese haver referência ao custo, o tamanho 

não atende ao disposto no inciso I, do art. 2º. de referido diploma legal, que estabelece „no mínimo, corpo 

10 (dez) e fonte Arial, Times New Roman ou Verdana‟. Fez o uso da palavra o vereador DR. EDUARDO 

HENRIQUE MOUTINHO. Foi aparteado pelo 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 pelos vereadores MARCOS BONILLA, GILBERTO JUNQUEIRA, 

VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, PROF. CAIO PORTO, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, TONHÃO 

DA BORRACHARIA e RODRIGO DE PIETRO. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao 

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

tempo hábil, os valores gastos com o carnaval de Taquaritinga no ano de 2020. Requer também que envie 

as informações a seguir: 1) Qual o valor total gasto com a segurança; 2) Quanto foi gasto com banheiros 

químicos; 3) O valor gasto com DJ; 4) Os valores gastos com confecções de camisetas; 5) Qual o total dos 

valores gastos com limpeza. Do vereador RODRIGO DE PIETRO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, por 

meio do setor competente, e ao Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Taquaritinga – IPREMT, 

para que informem a esta Casa de Leis, em tempo hábil, o que segue: 1) Se houve ausências das 
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cobranças junto ao INSS de servidores que utilizaram para fins de aposentadoria junto a prefeitura o tempo 

de recolhimento ao INSS; 2) Se houve as compensações previdenciárias junto ao INSS; 3) Se foram feitas 

as compensações (via comprev) e quando foram feitas; 4) Os documentos comprobatórios; 5) A gestão de 

quem fez e de quem deixou de fazer; 6) Solicito se a prefeitura recolheu todos os encargos (juros e multas) 

previdenciários. O pedido se faz necessário diante da necessidade de adequação na legislação para fins de 

contribuição previdenciária e as novas regras da previdência. Do vereador TENENTE LOURENÇANO: 

Solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO ao 3º Sargento da Polícia Militar Paulo Sergio 

Rômbola, que se destacou pela vocação do bem e pelo esforço, desenvolvendo há anos serviços em prol 

da segurança de nosso município, missão extremamente árdua e gratificante. Conhecedor dos relevantes 

serviços prestados pelo homenageado, exemplo de dedicação, dignidade e correção, faço questão de 

destacá-lo como um profissional exemplar, característica imprescindível àqueles que trabalham em contato 

direto com o público. Por ser de inteira justiça é realizado este reconhecimento e aprovada com louvor a 

homenagem ao Sargento Paulo Sergio Rômbola, merecedor inconteste de toda nossa gratidão, sempre à 

disposição do povo do nosso município, atuando com extrema seriedade no cumprimento do seu dever. 

Moção esta que expressa nosso reconhecimento a um dos mais valorosos cidadãos de nosso município, 

”Servindo e Protegendo”. Fez o uso da palavra o vereador TENENTE LOURENÇANO. 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 foi aprovado por unanimidade e subscrito por 

todos os vereadores. Do vereador BETO GIROTTO: Ao diretor da COMUTRAN (Comissão Municipal de 

Trânsito), para que informe, em tempo hábil, por que não estão sendo cumpridos o Art. 6.º e seguintes da 

Lei Municipal n.º 3.791/2009, que estabelecem as diretrizes para o recolhimento de veículos, carcaças, 

chassis ou parte de veículos abandonados nas vidas públicas. Tal medida, amparada pela citada lei, faz 

parte de um trabalho desta Casa de Leis no combate à proliferação do mosquito transmissor da dengue e 

outras doenças tropicais, e que vem sendo negligenciada. Fez o uso da palavra o vereador BETO 

GIROTTO. Foi aparteado pelos vereadores TENENTE LOURENÇANO, GILBERTO JUNQUEIRA, DR. 

DENIS EDUARDO MACHADO e JUNINHO PREVIDELLI. 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. Neste momento, pela ordem, o vereador MARCOS 

BONILLA fez pedido de REQUERIMENTO ORAL em nome de TODOS OS VEREADORES ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, por meio do setor competente, para que envie a esta Casa de Leis, em 

tempo hábil, Projeto de Lei que dispõe sobre a tarifa social para a conta de água, incluindo a tarifa mínima 

para as entidades filantrópicas sem fins lucrativos. O pedido foi votado e aprovado por unanimidade. Em 

seguida, o vereador JUNINHO PREVIDELLI fez pedido de REQUERIMENTO ORAL ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito, por meio da Secretaria Municipal de Educação, para que informe a este vereador, em 

tempo hábil, se a funcionária pública municipal Maria Gorete Mateus Culca pediu afastamento por motivos 

de saúde, férias ou licença prêmio nos anos de 2019 ou 2020. O pedido foi votado e 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 140/2019 – PROJETO DE LEI QUE DETERMINA AS 
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AGÊNCIAS BANCÁRIAS, COOPERATIVAS DE CRÉDITOS E SIMILARES MANTEREM VIGILANTES 

NAS SALAS DE AUTOATENDIMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente projeto em 

discussão. Fez uso da palavra o vereador MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelos vereadores TENENTE 

LOURENÇANO e GENÉSIO APARECIDO VALENSIO. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse 

fazer uso da palavra, o presente projeto foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Desta 

forma, aprovado, o projeto recebeu o autógrafo de Projeto de Lei Nº 5631 de 02 de março de 2020. 

PROCESSO Nº 05/2020 – 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. Há uma EMENDA ADITIVA neste projeto. Coloca a presente 

emenda em discussão. Fez uso da palavra o vereador TENENTE LOURENÇANO. Foi aparteado pelos 

vereadores DR. DENIS EDUARDO MACHADO e GILBERTO JUNQUEIRA. A presente emenda foi 

colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso 

da palavra o vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO. Foi aparteado pelos vereadores BETO 

GIROTTO e TONHÃO DA BORRACHARIA. Neste momento, o vereador TONHÃO DA BORRACHARIA 

fez pedido de Vista do Projeto, conforme Artigo 205, do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Taquaritinga. Colocado o pedido de Vista em votação, foi aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 

06/2020 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE INSTITUI O PROGRMA DE RECUPERAÇÃO 

FISCAL - REFIS ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS, DO SERVIÇO 

AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA - SAAET, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador MARCOS BONILLA. Foi 

aparteado pelo vereador GILBERTO JUNQUEIRA. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer 

uso da palavra, o presente projeto foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Desta forma, 

aprovado, o projeto recebeu o autógrafo de Projeto de Lei Complementar Nº 5654 de 02 de março de 

2020.  PROCESSO Nº 12/2020 – PROJETO DE LEI QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL 

N.º 3.270, DE 09 DE OUTUBRO DE 2002, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado 

o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. 

Neste momento, o vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS fez pedido de Vista do Projeto, conforme 

Artigo 205, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taquaritinga. Colocado o pedido de Vista em 

votação, foi aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 13/2020 – PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO QUE CONCEDE O DIPLOMA DE HONRA AO MÉRITO PARA A 75.ª SUBSEÇÃO DA 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB, PELA COMEMORAÇÃO DOS 40 ANOS DE 

INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO. Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador 

VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da 

palavra, o presente projeto foi colocado em votação secreta e foi aprovado por treze votos favoráveis, uma 

abstenção e uma ausência. Desta forma, aprovado, o projeto recebeu o autógrafo de Projeto de Decreto 

Legislativo Nº 5661 de 02 de março de 2020. 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. Foi aparteado pelos vereadores 

VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS e MARCOS BONILLA. 2 – MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelos 

vereadores RODRIGO DE PIETRO e JUNINHO PREVIDELLI. 3 – PROF. CAIO PORTO. 4 – BETO 
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GIROTTO. 5 – 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 22h02min. 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


