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ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DE 2020, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h34min. 

 

Às dezenove horas e trinta e quatro minutos do décimo primeiro dia do mês de maio 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 9ª 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: 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. Ausentes os vereadores e 

APARECIDO CARLOS GONÇALVES 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: ELISANDRA MACHADO 

VALADARES, IRINA PARISE MATTOS, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, JOÃO VITOR 

MOHIEDDINE YULE, 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 

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: Ofício Nº 

189/2020, da Prefeitura Municipal de Taquaritinga, informando à Câmara Municipal que a partir da presente 

data, o Vereador Aparecido Carlos Gonçalves, será o novo líder do Prefeito junto ao Poder Legislativo do 

Município de Taquaritinga – São Paulo, por tratar-se de pessoa capacitada para a função e da nossa inteira 

confiança. Informamos ainda, que o Vereador Aparecido Carlos Gonçalves tem capacidade, conhecimento 

político e visão para defender os projetos do governo municipal e fazer a interlocução com a bancada no 

legislativo, estando preparado para prestar esclarecimentos sobre dúvidas debatidas em plenário; Ofício Nº 

006/2020, do Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Taquaritinga, referente aos 

balancentes de receita e despesa do mês de dezembro de 2019; Ofício Nº 007/2020, do Departamento de 

Contabilidade da Prefeitura Municipal de Taquaritinga, referente aos balancentes de receita e despesa do 

mês de janeiro de 2020; Ofício Nº 008/2020, do Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de 

Taquaritinga, referente aos balancentes de receita e despesa do mês de fevereiro de 2020; Ofício Nº 

009/2020, do Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Taquaritinga, referente aos 

balancentes de receita e despesa do mês de março de 2020. Neste instante, o Senhor Presidente solicitou 

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

PROCESSO Nº 21/2020 – PROJETO DE LEI Nº 5669/2020, QUE AUTORIZA A DOAÇÃO DA ÁREA À 

EMPRESA ANTONIO MARCOS ANGÉLICO - ME, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROCESSO Nº 24/2020 – PROJETO DE LEI Nº 5672/2020, QUE DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE 
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VIA PÚBLICA QUE ESPECIFICA. (EDEVIDIO BUSSADORE). PROCESSO Nº 25/2020 – PROJETO DE 

LEI Nº 5673/2020, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA QUE O PODER EXECUTIVO POSSA 

CONCEDER AUXÍLIO EMERGENCIAL AS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR RURAL. Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal para que, juntamente com os órgãos competentes, realize a liberação do funcionamento de bares, 

lanchonetes, restaurantes, trailers de lanches, igrejas e templos religiosos em geral, condicionado ao 

atendimento dos protocolos editados pela Vigilância Sanitária do Município, Organização Mundial da Saúde 

e Ministério da Saúde. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal para que, por meio do setor competente, realize a reforma das salas que foram afetadas pelo 

incêndio que atingiu a EMEB Dona Maricota Ramalho, sendo que as mesmas necessitam de reparos, tanto 

na parte elétrica, bem como o serviço de pintura. Solicita também para que estude a possibilidade de se 

colocar um vigia concursado no período noturno no local da mesma. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO 

ZACARIAS: 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 Rua Rodolpho 

Silvestre, altura do número 193, no Jardim Santo Antônio. Do vereador MARCOS BONILLA: Ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que conceda bonificação salarial aos servidores municipais 

da área da saúde que estejam trabalhando na linha de frente do combate ao COVID-19, durante o período 

de combate da pandemia do novo coronavírus, na mesma forma como foi feito em São Paulo, onde o 

prefeito Bruno Covas pagará uma bonificação a todos os profissionais da saúde. Justifica-se essa 

bonificação devido ao empenho dos profissionais de saúde, na linha de frente dessa guerra. Os 

profissionais estão arriscando, além da própria vida, a de seus familiares e grupo social. Do vereador 

GILBERTO JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por meio da divisão de Promoção 

Social do município, para que providencie de alguma forma, um auxílio emergencial às pessoas/famílias que 

estão sofrendo perdas com a quarentena, decorrente da pandemia da COVID-19, principalmente para as 

pessoas que perderam seus empregos. Solicita que seja feita uma pesquisa ou triagem para constatar os 

casos de necessidade, e que sejam aplicadas as providencias, visto que os municípios estão recebendo 

verbas federais e estaduais para atuarem no combate à pandemia, e nada mais justo do que ajudar essas 

pessoas. Do vereador CAIO PORTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por meio do 

setor competente, determine a pintura da sinalização das lombadas na estrada que liga o distrito Vila Negri 

à Rodovia Washington Luís, em frente ao barracão do Delgrossi, e também em Guariroba, na rua de 

entrada do distrito. Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do vereador 

BETO GIROTTO: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, considerando que o Poder 

Legislativo recebeu na data de 06/05/2020 o Ofício n.º 17/2020 da lavra da Santa Casa de Misericórdia e 

Maternidade D. Zilda Salvagni (ofício em anexo), expondo o não cumprimento por parte do Poder Executivo 

dos repasses de Verbas Federais (Portaria 774 MS) e das verbas municipais de Emendas Impositivas e 

Subvenção Social, em pleno período de pandemia causada pela Covid-19 (Novo Coronavírus), a Câmara 

Municipal de Taquaritinga, pelo seu Presidente vem solicitar o que segue: 1. Requerimento aos Secretários 

Municipais da Fazenda e da Saúde solicitando informações em caráter de urgência sobre os fatos narrados 

no Ofício 17/2020 da lavra da Santa Casa de Taquaritinga, quais são ou serão as ações tomadas e por que 
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até agora ambas as Secretarias estão inertes aos fatos? 2. Encaminhamento de ofício em forma de 

representação do Poder Legislativo ao Ministério Público / Área de Atuação: Saúde Pública solicitando 

intervenção, visto ser este órgão o defensor dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis a 

população na área de Saúde Pública, para que aplique as medidas extrajudiciais e judiciais, bem como, o 

exercício de atividades indutoras de políticas públicas. Fez o uso da palavra o vereador BETO GIROTTO. 

Foi aparteado pelos vereadores MARCOS BONILLA, JUNINHO PREVIDELLI, TONHÃO DA 

BORRACHARIA, PROF. CAIO PORTO, TENENTE LOURENÇANO, GENÉSIO APARECIDO VALENSIO e 

RODRIGO DE PIETRO. 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 PROF. CAIO PORTO, RODRIGO DE PIETRO e TENENTE LOURENÇANO. Do vereador 

BETO GIROTTO: Ao Secretário Municipal da Fazenda, Carlos Fernando Montanholi, para que envie a esta 

Casa de Leis, em tempo hábil, cópia de todas as notas pagas empenhadas à empresa Vanessa Cristina 

Baroni de Aquino ME, CNPJ número 32.589.687/0001-39, nos anos de 2019 e 2020. Não havendo nenhum 

Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e foi 

aprovado por unanimidade. Do vereador RODRIGO DE PIETRO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para 

que envie a este vereador, com extrema urgência, o Plano Municipal com as diretrizes no combate ao novo 

coronavírus e planilha com a aplicação dos recursos já recebidos, reforçando os pedidos realizados por 

meio do Requerimento N° 088/2020, do vereador Dr. Dênis Eduardo Machado, e Requerimento N° 

096/2020, do vereador Gilberto Junqueira. O pedido se faz necessário devido os recursos recebidos e a 

receber, do Governo Federal e Governo Estadual, somando valores milionários para combater essa 

pandemia. Além da paralisação de alguns setores da prefeitura, gerando uma economia para os cofres 

públicos. A população faz diversos questionamentos a esse vereador, por isso solicito o envio dessas 

informações com extrema urgência. Requer ainda o envio das seguintes informações: 1) Quais os valores, 

devidamente especificados, já repassados pelo Governo Federal à Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

para o combate ao novo coronavírus no âmbito do município; 2) Desse total de recursos repassados ao 

município, houve alguma destinação à Santa Casa local? Se houve, qual o valor e a data que foi repassado; 

3) A Prefeitura Municipal adquiriu algum respirador para preparar o município, visando à possibilidade do 

surgimento de muitos casos simultâneos da COVID-19 em Taquaritinga? No caso de ter adquirido, em que 

condições, a quantidade de equipamentos adquiridos e quando isso ocorreu?. Do vereador JUNINHO 

PREVIDELLI: Requer, após a análise legislativa e regimental, que sejam expedidos os seguintes ofícios de 

informações referentes à servidora pública Sra. Maria Gorete Matheus Culca: 1. À Secretaria de Estado da 

Educação/Diretoria Regional de Ensino, solicitando informar à Câmara Municipal os períodos de 

afastamento para tratamento de saúde, e o médico que expediu o atestado/laudo nos últimos 24 meses; 2. 

À Secretária Municipal de Educação, solicitando informar à Câmara Municipal os períodos de afastamento 

para tratamento de saúde, e o médico que expediu o atestado/laudo nos últimos 24 meses. Fez o uso da 

palavra o vereador JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelo 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. Neste momento, pela ordem, os vereadores JUNINHO 

PREVIDELLI e BETO GIROTTO fizeram pedido de REQUERIMENTO ORAL à Secretaria Municipal de 

Educação, para que informe a esta Casa de Leis, em tempo hábil, o resultado da sindicância administrativa 
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para apurar a autoria ou a existência de irregularidade praticada no serviço público pela servidora Maria 

Gorete Matheus Culca, no âmbito municipal. Requer ainda que envie a cópia integral dos depoimentos 

colhidos no processo administrativo disciplinar. O pedido foi votado e aprovado por unanimidade. Dos 

vereadores BETO GIROTTO, MARCOS BONILLA, RODRIGO DE PIETRO, PROF. CAIO PORTO e 

TONHÃO DA BORRACHARIA: Os Vereadores ao final assinado REQUEREM, à Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Taquaritinga para que, depois de analisadas as regras regimentais, determine que a 

Procuradoria do Legislativo que impetre Mandado de Segurança Coletivo em prol dos servidores públicos 

municipais efetivos que atuam na área de urgência e emergência da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 

24h “Wilson Rodrigues” e que exercem os seguintes cargos em jornada especial de trabalho: Enfermeiro; 

Técnico em Enfermagem; Motorista; Auxiliar de Enfermagem; Técnico em Radiologia; e, Auxiliar de 

Serviços Gerais, com o agravante do descumprimento da Lei Complementar Municipal n.º 4.615/2019. 

Como é de conhecimento geral o Poder Executivo apresentou o Projeto de Lei n.º 5593/2019, o qual foi 

deliberado e aprovado pelo Poder Legislativo vindo a ser sancionada a Lei Complementar Municipal n.º 

4.615, em 15 de julho de 2019, que concede de gratificação por atividade de plantão em saúde, e dá outras 

providências. Acontece que o Poder Executivo não colocou em prática referida Lei concedendo a 

Gratificação pela atividade de plantão em saúde aos servidores da área, deixando de atender uma norma 

legal de sua própria elaboração sem justificativa, depois de realizados todos os impactos e estudos 

contábeis necessários, justificativa que no nosso entendimento também não existe, pois “Lei é para ser 

cumprida”. Pede-se, por derradeiro, a impetração de Mandado de Segurança Coletivo em favor desses 

servidores, aliado nesse momento à Pandemia da COVID-19, e mais, por estarem os Municípios recebendo 

verbas Federais e Estaduais para ações dessa natureza. Fez o uso da palavra o vereador RODRIGO DE 

PIETRO. Foi aparteado pelos vereadores BETO GIROTTO, MARCOS BONILLA, GILBERTO JUNQUEIRA, 

DR. DENIS EDUARDO MACHADO, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, TONHÃO DA 

BORRACHARIA, PROF. CAIO PORTO, JUNINHO PREVIDELLI e TENENTE LOURENÇANO. Neste 

momento, pela ordem, o vereador RODIRGO DE PIETRO fez um pedido para acrescentar o seguinte 

pedido no presente Requerimento: “Requer ainda que envie ofício ao Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais de Taquaritinga para que a entidade sindical impetre mandado de segurança coletivo em favor 

dos servidores públicos municipais efetivos que atuam na área de urgência e emergência da Unidade de 

Pronto Atendimento - UPA 24h “Wilson Rodrigues, seguindo o preceito do Artigo 5º, inciso LXX, alínea b, da 

Constituição Federal: LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: (...) b) organização 

sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um 

ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.” Não havendo mais nenhum Vereador que 

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

votos favoráveis e quatro votos contrários (TENENTE LOURENÇANO, DR. EDUARDO HENRIQUE 

MOUTINHO, JUNINHO PREVIDELLI, GENÉSIO APARECIDO VALENSIO). Do vereador BETO GIROTTO: 

Solicita o encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO ao empresário José Carlos Paulino, que por 27 anos 

esteve à frente da Auto Elétrica São Paulo, prestando serviços de qualidade e gerando empregos em nossa 

cidade. A empresa encontrava-se instalada na Av. Vicente José Parise, número 1949, e encerrou suas 

atividades. Não 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. Não havendo mais matéria 
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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 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. Não havendo nenhum vereador que quisesse 

fazer uso da palavra. 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. Fez uso da palavra o vereador TENENTE LOURENÇANO. Foi aparteado pelo 

vereador MARCOS BONILLA. 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. 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 – PROF. CAIO PORTO. 2 – 

GILBERTO JUNQUEIRA. 3 – JUNINHO PREVIDELLI. 4 – DR. DENIS EDUARDO MACHADO. Foi 

aparteado pelos vereadores GILBERTO JUNQUEIRA, JUNINHO PREVIDELLI e BETO GIROTTO. 5 – 

MARCOS BONILLA. Foi aparteado pelos vereadores DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, PROF. 

CAIO PORTO e JUNINHO PREVIDELLI. Neste momento, pela ordem, os vereadores MARCOS BONILLA 

e JUNINHO PREVIDELLI fizeram pedido de REQUERIMENTO ORAL ao Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto (SAAET), por meio do seu Superintendente, senhor Sérgio Schlobach Salvagni, para que envie a 

este vereador, em tempo hábil, informações referentes a um imóvel (barracão) localizado ao lado da sede 

do SAAET. Solicita a informação se houve a compra deste imóvel. No caso da autarquia ter adquirido este 

imóvel, requer o envio as seguintes informações: 1)Quais foram as empresas/imobiliárias que avaliaram 

este imóvel adquirido pelo SAAET; 2)Por qual motivo o SAAET adquiriu este imóvel; 3) Quem era o antigo 

proprietário deste imóvel; 4)Qual o valor da compra; 5)No caso de existirem avaliações, requer que envie 

cópia. O pedido foi votado e aprovado por unanimidade. 6 – DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. Foi 

aparteado pelos vereadores GILBERTO JUNQUEIRA, JUNINHO PREVIDELLI, PROF. CAIO PORTO, 

MARCOS BONILLA e TENENTE LOURENÇANO. 7 – TONHÃO DA BORRACHARIA. Foi aparteado pelos 

vereadores GILBERTO JUNQUEIRA e MARCOS BONILLA. 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 21h54min. 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


