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ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2020, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 20h25min. 

 

Às vinte horas e vinte e cinco minutos do nono 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 5ª 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, 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, 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, IRINA PARISE MATTOS, JOÃO VITOR MOHIEDDINHE YULE, JOÃO PEDRO 

CUCOLICCHIO ROSA, JULIANA MARTA QUIMELLO, NILTON CESAR MORSELLI, ROSALBINO 

PAGLIUSO JUNIOR e TIAGO CHUECO. 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 

CONCEIÇÂO ZACARIAS 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: Ofício nº 109/2020, 

do vereador MARCOS BONILLA: Venho por intermédio deste à presença de Vossa Excelência, com todo 

respeito e acatamento que se fazem necessários, com o intuito de informar à presidência e aos demais 

membros da CPI, o meu desligamento do cargo de relator da CPI da Estação de Tratamento de Esgoto, a 

partir desta data, por motivos particulares. No aguardo de que esta informação receberá especial atenção 

por parte de Vossa Excelência, na oportunidade, apresento protestos de elevada estima, consideração e 

respeito; Ofício nº 110/2019, do Vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Venho por intermédio deste à 

presença de Vossa Excelência, com todo respeito e acatamento que se fazem necessários, com o intuito de 

informar à presidência e aos demais membros da CPI, o meu desligamento do cargo de presidente da CPI 

da Estação de Tratamento de Esgoto, a partir desta data, por motivos particulares. No aguardo de que esta 

informação 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. Foram apresentadas 

as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do vereador RODRIGO DE 

PIETRO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que envie o Projeto de Lei que dispõe sobre o 

aumento salarial dos funcionários públicos municipais, de acordo com a pauta de reivindicações, antes do 

dia 04/04/2020. Após essa data, entra o período eleitoral que impede que sejam dados quaisquer benefícios 

e reposição salarial aos servidores. A troca da data base para abril pode prejudicar o servidor nesse sentido, 

mantendo assim apenas o índice inflacionário. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao 
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Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por meio do setor competente, para que realize estudos, em 

parceria com as entidades devidamente regulamentadas, com a finalidade de encontrar alguma interessada 

entre elas para efetuar a volta do funcionamento da lanchonete no terminal rodoviário da nossa cidade. Do 

vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por meio da 

Secretaria Municipal da Saúde, realize a contratação de um médico reumatologista para a rede municipal de 

saúde. Este vereador foi procurado por pacientes que estão a espera de atendimento por um profissional 

nessa especialidade. E em visita ao AME de Taquaritinga, foi constatado que há pacientes em espera por 

mais de um ano, e o número de pessoas na lista de espera que aguardam atendimento por um 

reumatologista já passa de 200. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal para que, por meio do setor competente, determine a construção de uma lombada (redutor de 

velocidade), nos padrões legais, na Avenida Emílio Girotto, altura do número 337, na frente de uma igreja 

evangélica, nos dois sentidos, devido ao grande fluxo de pessoas que frequentam a referida igreja. Foram 

apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do vereador JUNINHO PREVIDELLI: 

Solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO ao Capitão PM Fernando Roberto (comandante do 3º 

Grupamento de incêndio, ao qual pertence Taquaritinga), ao 1º Tenente PM Cássio Koitsi Hashizume da 

Luz (oficial responsável pelo Corpo de Bombeiros de Taquaritinga) e ao Soldado PM Fábio de Souza 

Martins, bombeiro de Taquaritinga. A presente moção visa parabenizar e reconhecer o feito desses três 

bombeiros que foram convocados, por suas experiências, para auxiliarem nas buscas de sobreviventes e 

ajudarem na localização de vítimas fatais decorrentes do trágico ocorrido no litoral paulista, no qual as fortes 

chuvas causaram deslizamentos de terra, com inúmeras vítimas fatais e também soterradas. Fez o uso da 

palavra o vereador 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. Do vereador BETO GIROTTO: Solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE 

APLAUSO a Celso Luiz de Campos, conhecido como Casinha. Natural de Santa Fé do Sul-SP, Celso Luiz 

de Campos mudou-se para Taquaritinga-SP no ano de 1974, com seus pais Alicio de Souza Campos e 

Neidenir Aparecida Marino Campos, e com seus irmãos. Casinha, como é conhecido, é ex-funcionário 

público do nosso município, pai dedicado de dois filhos, Sallen Campos e Poliana Campos, e hoje é casado 

com sua atual esposa Cristina Mergi. Com seus dois irmãos, Marquinho e Leandro, fundaram com muita 

luta e dedicação o trio “Irmãos Casinha”. Hoje, é na construção civil que os Irmãos Casinha vêm 

desempenhando um trabalho árduo e dedicado, com muito respeito que adquiriram pela confiança em 

nossa cidade há muitos anos. Fez o uso da palavra o vereador BETO GIROTTO. 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 PROF. CAIO PORTO: Ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, por meio do setor competente, para que informe a este vereador, em tempo 

hábil, qual o destino dos bancos que foram retirados da Praça Dª Ernesta Buscardi (Praça da Igreja Matriz 

de Santa Luzia), no Jardim Buscardi. Do vereador MARCOS BONILLA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

no sentido de que o mesmo realize a anulação do Decreto nº 5.034, de 07 de fevereiro de 2020, que 

regulamenta a Lei Complementar nº 4.581, de 25 de fevereiro de 2019, tendo em vista que houve alteração 

das atribuições dos servidores, sendo que uma vez criada por lei, atribuições de cargos só podem ser 

modificadas por lei. Inclusive o próprio senhor prefeito havia enviado para esta Casa de Leis um projeto de 
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lei para alterar as atribuições dos servidores da Casa Abrigo, e posteriormente foi retirado pelo próprio chefe 

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

competente, para que informe a esta Casa de Leis, em tempo hábil, se a empresa Viação Paraty quitou a 

multa contratual ocorrida devido ao rompimento do contrato de concessão antes do prazo determinado. Se 

houve o pagamento em pecúnia, que informe quanto foi pago. Caso o pagamento tenha sido em bens 

móveis, como ônibus, por exemplo, que informe a quantidade, marca e valor de mercado. Do vereador 

VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, por meio do setor competente, para 

que envie a esta Casa de Leis, em tempo hábil, uma planilha atualizada contendo os nomes e os valores 

devidos de todos os fornecedores que a Prefeitura Municipal está em débito. Do vereador RODRIGO DE 

PIETRO: Solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO à irmã Andréa Trivelato, pelos relevantes 

serviços prestados a frente da Congregação Irmãs Franciscanas da Penitência, e pelos 50 anos de 

consagração na vida religiosa, comemorado no último dia 02 de fevereiro. Fez o uso da palavra o vereador 

RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelo vereador PROF. CAIO PORTO. 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 

BETO GIROTTO realizou dois pedidos de REQUERIMENTOS ORAIS. 1 - Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito, por meio do setor competente, para que informe a esta Casa de Leis, em tempo hábil, os motivos 

pelos quais não estão sendo cumpridas as normas constantes da Lei Municipal n.º 3.483, precisamente com 

relação às alterações feitas no ano passado. Ocorre que, em algumas praças, bancos estão sendo pintados 

sem as mensagens educativas de prevenção à saúde, ao meio ambiente e à preservação do patrimônio 

público. O pedido foi votado e aprovado por unanimidade. 2 - Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, por meio 

do setor competente, para que envie a esta Casa de Leis, em tempo hábil, as informações financeiras sobre 

os jogos estudantis realizados no período em que o Sr. Alexandre Eduardo Silva ocupou a Secretaria 

Municipal de Esporte. Precisamente, remeta cópia de cheque sem fundos, de 12 mil reais, repassado à 

Prefeitura por uma das atléticas, no período citado. O pedido foi votado e aprovado por unanimidade. Em 

seguida, o vereador JUNINHO PREVIDELLI fez pedido de REQUERIMENTO ORAL para que seja 

encaminhado ofício ao Sr. Ademir (Dê) Mazzi a fim de que compareça à próxima sessão ordinária da 

Câmara Municipal, para fazer uso da Tribuna Livre, com a finalidade de explicar as situações em que se 

encontram as áreas públicas cujas escrituras estão sendo outorgadas a seus titulares. O pedido foi votado e 

aprovado por unanimidade. Posteriormente fez uma INDICAÇÃO ORAL ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal para que, por meio do setor competente, determine a sinalização adequada, com a pintura de 

faixa de pedestre, na Rua Arlindo Duarte Azadinho, no Jardim Santa Cruz, precisamente na altura da 

passagem de pedestre aberta no canteiro, nas proximidades do Auto Posto Rally. Em seguida, o vereador 

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

meio do Setor de Fiscalização de Normas e Posturas, para que informe a este vereador, em tempo hábil, 

quantas notificações e multas foram elaboradas por ausência de calçada nas propriedades localizadas na 

Avenida Elvira Rodolfo De Lucca e na Avenida Emílio Girotto, e encaminhe a esta Casa de Leis as cópias 

das notificações e das multas referentes a fiscalização. O pedido foi votado e aprovado por unanimidade. 

Posteriormente, fez uma INDICAÇÃO ORAL ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por 

meio da COMUTRAN, estude a possibilidade de fazer uma faixa de pedestres na Avenida Heitor Alves 
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Gomes, em frente ao Supermercado Ipiranga. Justifica-se o pedido pelo grande fluxo de pessoas que 

transitam nesta localidade e para a melhor segurança dos pedestres que cruzam a referida via. Em seguida, 

o vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO fez pedido de duas INDICAÇÕES ORAIS. 1 -  Ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por meio do setor competente, tome providências com 

relação à implantação de sinalização na Rua João Mencaroni, na lateral da escola Anjo da Guarda, no 

Jardim Laranjeiras. Cite-se que em referido local havia demarcação de estacionamento do lado direito em 

45 graus, mas após o recapeamento asfáltico, realizado há alguns dias, a mesma foi coberta. Imperioso que 

o departamento competente se digne envidar esforços para harmonizar os interesses dos moradores do 

local com os dos pais de alunos que embarcam e desembarcam seus filhos naquele local e necessitam 

fazê-lo com segurança. 2 - Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por meio do setor 

competente, tome providências com relação às péssimas condições das estradas rurais do nosso município, 

em especial as que ligam a cidade ao Bairro da Itagaçaba e ao Distrito de Guariroba (Estrada da Pedreira). 

Tal medida é urgente, uma vez que é período de colheita de várias culturas, o que muito tem dificultado a 

escoação da produção agrícola daquela região. Em seguida o vereador TONHÃO DA BORRACHARIA 

realizou pedido de duas INDICAÇÕES ORAIS. 1 - Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, 

por meio da Subprefeitura de Jurupema ou do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAET), providencie o 

conserto do vazamento de água na Rua Santo Antonio, ao lado UBS Anur Felipe Gabriel. Segundo 

moradores, a água limpa jorra, dia e noite, em grande volume, passando pela calçada e indo para uma 

galeria pluvial. Pede-se reparo urgente para conter esse desperdício inaceitável. O problema já foi apontado 

por este vereador por algumas vezes no ano passado, e após requerimentos e indicações houve o 

conserto, entretanto, segundo os moradores das proximidades deste local, o vazamento voltou a ocorrer. 2 - 

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que realize, por meio do setor competente, operação 

tapa-buracos na Rua Vicente Furlani (Rua L), no Jardim Santo Antonio. 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 14/2020 – PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO QUE 

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

palavra o vereador CIDO BOLIVAR. Foi aparteado pelos vereadores BETO GIROTTO e JUNINHO 

PREVIDELLI. Neste momento, o vereador JUNINHO PREVIDELLI 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 15/2020 – PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA A 

DOAÇÃO DA ÁREA À EMPRESA BARBOSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES 

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

o vereador MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelos vereadores CIDO BOLIVAR, DR. EDUARDO 

HENRIQUE MOUTINHO e TENENTE LOURENÇANO. Neste momento, o vereador TENENTE 

LOURENÇANO 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 16/2020 – PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA A DOAÇÃO DA ÁREA À EMPRESA 

KIMURA & TIEZI LTDA. Colocado o presente projeto em discussão. Nenhum vereador fez o uso da 
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palavra. 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.  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 – DR. DÊNIS EDUARDO 

MACHADO. Foi aparteado pelos vereadores MARCOS BONILLA, BETO GIROTTO, WADINHO PERETTI, 

RODRIGO DE PIETRO, TONHÃO DA BORRACHARIA, GILBERTO JUNQUEIRA e TENENTE 

LOURENÇANO. 2 – RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos vereadores MARCOS BONILLA, BETO 

GIROTTO e GENÉSIO APARECIDO VALENSIO. 3 – TONHÃO DA BORRACHARIA. Foi aparteado pelos 

vereadores MARCOS BONILLA e PROF. CAIO PORTO. 4 – PROF. CAIO PORTO. Foi aparteado pelo 

vereador TONHÃO DA BORRACHARIA. 5 – GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos vereadores 

JUNINHO PREVIDELLI, BETO GIROTTO e RODRIGO DE PIETRO. 6 – VALCIR CONCEIÇÃO 

ZACARIAS. Foi aparteado pelo vereador MARCOS BONILLA. 7 – CIDO BOLIVAR. Foi aparteado pelos 

vereadores MARCOS BONILLA, BETO GIROTTO e GILBERTO JUNQUEIRA. 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 22h08min. 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


