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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2020, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h36min. 

 

Às dezenove horas e trinta e seis minutos do décimo sexto 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 6ª Sessão 

Ordinária do 4º ano da 17ª Legislatura. Mesa Diretora: Presidente - JOSÉ ROBERTO GIROTTO; 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. Ausente o vereador DR. 

DENIS EDUARDO MACHADO. 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. 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, foi entregue por TODOS 

OS VEREADORES propositores, a MOÇÃO DE APLAUSO à Comissão Organizadora do Carnaval de 

Taquaritinga, pelo sucesso na realização dos festejos de carnaval desse ano em nosso município. 

Posteriormente, foi entregue pelo vereador propositor RODRIGO DE PIETRO, 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. 

Após, foi entregue pelo vereador propositor BETO GIROTTO, MOÇÃO DE APLAUSO a Celso Luiz de 

Campos, conhecido como Casinha. Em seguida, foi entregue pelo vereador propositor JUNINHO 

PREVIDELLI, 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. Em seguida, fez o uso da Tribuna Livre o Diretor de Obras e Fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Taquaritinga, senhor Ademir (Dê) Mazzi, respondendo Requerimento Nº 066/2020, do 

vereador JUNINHO PREVIDELLI, com a finalidade de explicar as situações em que se encontram as áreas 

públicas cujas escrituras estão sendo outorgadas a seus titulares. Ademir foi aparteado pelos vereadores 

JUNINHO PREVIDELLI, BETO GIROTTO, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, PROF. CAIO PORTO, 

GILBERTO JUNQUEIRA, MARCOS BONILLA e TONHÃO DA BORRACHARIA. Neste momento, o 

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

Ofício nº 112/2020, da Prefeitura Municipal de Taquaritinga. Com os nossos cumprimentos, solicitamos a 

Vossa Excelência se digne proceder a RETIRADA do projeto de lei enviado à essa E. Câmara por meio do 
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ofício n° 038/2020, que dispõe sobre a prorrogação de prazo para adesão ao adesão ao "Programa de 

Recuperação Fiscal - REFIS" do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, instituído 

pela Lei Complementar n° 4.646, de 26 de novembro de 2019. Neste momento, pela ordem, os vereadores 

JUNINHO PREVIDELLI e MARCOS BONILLA fizeram o uso da palavra. 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 JUNINHO PREVIDELLI: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por 

meio do setor competente, determine a construção de um ponto de ônibus com cobertura na Rua Francisco 

Mesquita (Rua 18), em frente à Igreja São José Operário, no Conjunto Residencial Ipiranga, para que tanto 

as crianças, como também seus responsáveis possam aguardar o transporte público se protegendo do sol e 

da chuva. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

para que realize, por meio do setor competente, e em parceria com a Prefeitura Municipal de Santa 

Ernestina, operação tapa-buracos na Vicinal Dr. Horácio Ramalho, entre Taquaritinga e Santa Ernestina, 

pois na referida via existem muitos buracos, podendo causar acidentes graves, principalmente no período 

noturno. Esta Indicação reitera pedido realizado por meio da Indicação nº 009/2020, do vereador Tenente 

Lourençano. Do vereador TENENTE LOURENÇANO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por 

meio do setor competente, para que sejam substituídas as placas de "Dê a preferência" por placas de 

"Parada Obrigatória", no cruzamento das vias Avenida Celso Ferreira de Camargo e Avenida Emílio Calil, 

devido a vários acidentes que vem ocorrendo no referido cruzamento. Do vereador DR. EDUARDO 

HENRIQUE MOUTINHO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por meio do setor competente, para 

que se digne tomar providências com relação à capinação e roçagem da Praça Rotaract, localizada entre a 

Rua João Dias Gomes e Rua Nadyr de Paula Eduardo, no Jardim Laranjeiras. Cite-se que referida praça 

está totalmente tomada pelo mato, que supera um metro de altura, o que muito tem preocupado os 

moradores do entorno em razão da proliferação de animais peçonhentos e, em especial, do local ser um 

criadouro de mosquito da dengue em potencial. Ademais, tal abandono pode ser interpretado como 

desrespeito a tão valorosa instituição de nossa cidade que empresta seu nome aquele espaço público. 

Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do vereador ANGELIM: Solicita 

o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO ao funcionário público Everson Gagliardi, pelos 16 anos de 

serviços prestados ao nosso município. Everson iniciou sua carreira como servidor público em Taquaritinga 

na data de 10/03/2004, como motorista de ambulância do pronto-socorro, prestando seus serviços somente 

no período noturno. Após 9 anos, em 2013, Everson começou exercer suas atividades como motorista na 

Secretaria de Saúde, viajando para todo o Estado de São Paulo, trabalho que faz com muita dedicação e 

respeito para com os pacientes. Fez o uso da palavra o vereador ANGELIM. 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 da Secretaria Municipal de Saúde, para que informe a este 

vereador, em tempo hábil, quais os motivos da demora da inauguração do Centro de Hemodiálise da Santa 

Casa de Taquaritinga, haja vista que os aparelhos já estão todos prontos e adaptados para serem usados. 

Este requerimento reitera questionamento realizado por meio do requerimento nº 244/2019. Fez o uso da 

palavra o vereador PROF. CAIO PORTO. Foi aparteado pelos vereadores MARCOS BONILLA, DR. 
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EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, BETO GIROTTO e 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 pelo vereador TONHÃO DA BORRACHARIA. Do 

vereador MARCOS BONILLA: Ao Secretário Municipal de Saúde, Sr. José Fonseca Neto, para que 

encaminhe a este vereador, em tempo hábil, as seguintes informações: 1) Em qual órgão da Secretaria da 

Saúde está sendo utilizado o veículo Vectra, cedido a sua pasta no ano passado pela Câmara Municipal; 2) 

Quem é o motorista que está utilizando o referido veículo. Fez o uso da palavra o vereador MARCOS 

BONILLA. Foi aparteado pelos vereadores BETO GIROTTO 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. Do vereador MARCOS BONILLA: Ao Secretário Municipal de Administração, 

Sr. Felipe Junqueira, para que encaminhe a este vereador, em tempo hábil, as seguintes informações 

referentes às pinturas efetuadas em diversas praças da cidade, no que segue: 1) Qual foi o modulo de 

licitação utilizado para a contratação das referidas pinturas; 2) Se o serviço contratado inclui apenas mão de 

obra ou se o material está incluído; 3) Qual o valor pago pelo serviço efetuado; 4) Qual a empresa 

vencedora do certame. Por fim, requer que o Poder Executivo envie a documentação que comprove tais 

informações, e a cópia das notas fiscais emitidas pela realização deste serviço. Neste momento, o vereador 

MARCOS BONILLA fez o pedido para retirar o presente requerimento. Do vereador TONHÃO DA 

BORRACHARIA: Solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO ao funcionário público José Carlos 

Pires, pelos 20 anos de serviços prestados ao nosso município. Pires é servidor público na Prefeitura 

Municipal há 20 anos, e exerce há 15 anos sua função no setor de fiscalização, cuidando da parte de 

legalização de obras, habite-se, alvará de construção, embargos, e tudo que se diz respeito à fiscalização 

pública em nosso município. Fez o uso da palavra o vereador TONHÃO DA BORRACHARIA. 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 por 

todos os vereadores. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, por 

meio do setor competente, para que envie a este vereador, em tempo hábil, planilha que contenha todas as 

emendas impositivas deste vereador que foram cumpridas pelo Poder Executivo, a partir do envio da 

primeira lista, em 2017 para ser cumprida em 2018, até o presente momento. Requer que cada emenda 

cumprida seja comprovada com o envio de notas fiscais, valores pagos, e fotos, se for necessário. Do 

vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO: Solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO 

ao cidadão Coronel PM Adalberto José Ferreira, Coronel da Policia Militar do Estado de São Paulo que no 

inicio deste mês de março se aposentou de suas funções a frente do comando do 13º. Batalhão do Interior, 

com sede em Araraquara/SP. Cite-se que Coronel Adalberto por vários anos esteve no Comando da 2a. Cia 

da PM de Taquaritinga, tendo residido em nossa cidade, é membro efetivo da Loja Maçônica Líbero Badaró 

e cidadão Taquaritinguense por título concedido por esta casa de leis. Sendo o que cumpria para o 

momento, formulo protestos de elevada estima e distinta consideração. Fez o uso da palavra o vereador 

DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. Foi aparteado pelos vereadores CIDO BOLIVAR, BETO 

GIROTTO 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 por todos os 

vereadores. Do vereador WADINHO PERETTI: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, por meio do setor 
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competente, para que informe a este vereador, em tempo hábil, sobre a edição do edital para a concessão 

do auxílio transporte universitário. Ademais, requer que o Poder Executivo informe: 1) Os motivos da 

demora em ser iniciado esse ano; 2) A data em que será iniciada a concessão do auxilio. Neste momento, o 

vereador WADINHO PERETTI fez o pedido para retirar o presente requerimento. Neste momento, pela 

ordem, o vereador JUNINHO PREVIDELLI realizou o pedido de adiamento da Audiência Pública 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 09/2020 – PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO 

QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (CIDADE ADMINISTRATIVA CÉLIO ROBERTO 

MÁRSICO). Há uma EMENDA MODIFICATIVA neste projeto. Coloca a presente emenda em discussão. 

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

JUNQUEIRA, CIDO BOLIVAR e JUNINHO PREVIDELLI. A presente emenda foi colocada em votação e foi 

aprovada por doze votos favoráveis e um voto contrário (PROF. CAIO PORTO). Colocado o presente 

projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador MARCOS BONILLA. Neste momento, o vereador 

MARCOS BONILLA 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 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 PROF. CAIO PORTO. Neste momento, o 

vereador PROF. CAIO PORTO 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 – ANGELIM. Foi aparteado pelos vereadores GILBERTO JUNQUEIRA, 

CIDO BOLIVAR e MARCOS BONILLA. 2 – JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelo vereador 

MARCOS BONILLA. 3 – GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos vereadores MARCOS BONILLA e 

BETO GIROTTO. 4 – MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelos vereadores PROF. CAIO PORTO e 

TONHÃO DA BORRACHARIA. 5 – DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. Foi aparteado pelo vereador 

BETO GIROTTO. 6 – TONHÃO DA BORRACHARIA. Foi aparteado pelo vereador GILBERTO 

JUNQUEIRA. Neste momento, pela ordem, o vereador GILBERTO JUNQUEIRA fez pedido de 

REQUERIMENTO ORAL solicitando o encaminhamento de Moção de Aplauso ao técnico de som Cláudio 

Cipriano, pelos relevantes serviços prestados à Câmara Municipal de Taquaritinga nos últimos anos. O 

pedido foi votado e aprovado por unanimidade. 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 
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Mesa__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


