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ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 06 DE ABRIL DE 2020, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 11h30min. 

 

Às onze horas e trinta minutos do sexto dia do mês de abril 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 7ª 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: APARECIDO CARLOS GONÇALVES, GENÉSIO 

APARECIDO VALÊNSIO, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, JOSÉ RODRIGO DE PIETRO, 

MARCOS APARECIDO LOURENÇANO, MARCOS RUI GOMES MARONA, ORIDES PREVIDELLI 

JUNIOR, WADINHO PERETTI e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Ausentes os vereadores GILBERTO 

JUNQUEIRA e CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO, por estarem enquadrados no grupo de risco do COVID-

19, tiveram suas ausências justificadas. Foram convocados para prestar seus serviços nesta Sessão 

Ordinária os seguintes funcionários desta Edilidade: FABIO LUÍS DE CAMARGO, IRINA PARISE 

MATTOS, JOÃO VITOR MOHIEDDINE YULE, JULIANA MARTA QUIMELLO, NILTON CESAR 

MORSELLI 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 GENÉSIO 

APARECIDO VALENSIO que lesse um versículo da Bíblia Sagrada. 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. 

De TODOS OS VEREADORES: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, em CARÁTER 

EMERGENCIAL, para que determine a concessão de gratificação à título de “Serviços Extraordinários” aos 

servidores públicos que exercem atividades presenciais de apoio, enfrentamento, prevenção e combate ao 

coronavírus (COVID-19). A concessão da referida gratificação seria temporária e transitória, concedida 

enquanto for declarada situação de emergência em saúde pública do município de Taquaritinga (Crise 

Sanitária) devido à instalação da pandemia. Seriam beneficiados os servidores públicos das Secretarias da 

Saúde, Secretaria da Promoção Social, Secretaria de Serviços Municipais e outras Secretarias ou órgãos 

que estejam envolvidos diretamente no combate a pandemia, valendo EXCLUSIVAMENTE àqueles que 

exercem de forma presencial as atividades de apoio, enfrentamento, prevenção e combate ao coronavírus 

(COVID 19), indicados pelos seus respectivos Secretários. A concessão da gratificação teria caráter 

indenizatório e não seria incorporada ao vencimento, remuneração ou provento. O pagamento da referida 

gratificação seria calculado proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados, não sendo computadas, 

para fins de pagamento da referida gratificação, as faltas do servidor ainda que justificadas. Caso as 

eleições municipais não sejam prorrogadas, fato que impediria o pagamento de vantagens devido aos 

prazos que se iniciam no dia 07 de abril, que a Prefeitura determine de imediato o pagamento por meio de 

insalubridade ou até mesmo periculosidade a todos os envolvidos, justos dispositivos existentes no 

ordenamento jurídico local, bastando apenas a edição das portarias de concessão, no prazo hábil. Fez o 
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uso da palavra o vereador MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelos vereadores JUNINHO PREVIDELLI e 

TONHÃO DA BORRACHARIA. Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. 

Do vereador BETO GIROTTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, por meio do setor competente, para que 

envie a este vereador, em tempo hábil, planilha contendo razão social, CNPJ, tipo de serviço prestado, valor 

pago e endereço de todas os microempreendedores individuais (MEI) que prestaram serviço, vendas ou 

mantém algum contrato com a Prefeitura Municipal de Taquaritinga do ano de 2019 até a presente data. Do 

vereador PROF. CAIO PORTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, por meio da Secretaria Municipal de 

Obras e Meio Ambiente, para que envie a este vereador, em tempo hábil, planta ou croqui de áreas e 

terrenos que serão objeto de doação pela municipalidade. 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. Foi deliberado e votado o seguinte Projeto de Lei: PROCESSO Nº 20/2020 – 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE CONCEDE REAJUSTE AOS VENCIMENTOS DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DE TAQUARITINGA, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador 

JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelos vereadores MARCOS BONILLA, BETO GIROTTO e 

TONHÃO DA BORRACHARIA. 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 5668 de 06 de abril de 2020.  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 11h55min. 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


