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ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 4º ANO DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2020, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h36min. 

 

Às dezenove horas e trinta e seis minutos do décimo oitavo 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 10ª 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, GILBERTO 

JUNQUEIRA, JOSÉ RODRIGO DE PIETRO, MARCOS APARECIDO LOURENÇANO, ORIDES 

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

CLAUDEMIR SEBASTIÃO BASSO e MARCOS RUI GOMES MARONA, 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: ANA MARIA DAVOGLIO  

MOLINARI, FÁBIO LUÍS DE CAMARGO, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, 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 PROF. CAIO PORTO 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 081/2020, do Serviço Autonomo de 

Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, referente aos balancentes diversos de receita e despesa do mês 

de abril de 2020; Leitura de e-mails enviados pela população ao site da Câmara Municipal de Taquaritinga: 

para que providencie a retirada dos galhos de árvore localizada na Rua Visconde do Rio Branco, número 

730, no Centro; para que notifique o proprietário do terreno da Rua Matheus Cosentino (Rua 27), ao lado do 

Rotary, para que o mesmo realize a limpeza de sua propriedade; para que a Prefeitura Municipal de 

Taquaritinga realize o pagamento em atraso a todos os seus fornecedores. Neste instante, o Senhor 

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

do Expediente. PROCESSO Nº 26/2020 – PROJETO DE LEI Nº 5674/2020, QUE DISPÕE SOBRE A 

DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA QUE ESPECIFICA. ( RUA ODILIA TONON TUMIATI). Foram 

apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do vereador 

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

setor competente, realize a instalação de uma porta automática deslizante na entrada principal da Unidade 

de Pronto Atendimento - UPA 24h “Wilson Rodrigues”.Com a instalação do Estado de Pandemia por conta 

do Covid-19 (Corona vírus) as pessoas que adentram a UPA precisam abrir e fecha a porta manualmente, 

correndo sério risco de contaminação, vez que ali é um local de grande circulação de pessoas enfermas. Do 

vereador WADINHO PERETTI: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, determine ao setor 

competente a remodelação da sinalização de trânsito na rotatória localizada defronte à empresa Anderson 
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Veículo, imediações do Supermercado Iquegami. O trânsito nas imediações se tornou intenso com a 

chegada do Supermercado Iquegami, sendo que ficou iminente o risco de acidentes no local. Pede este 

Vereador que seja refeita a sinalização horizontal (solo) abrangendo todas as precauções e medidas após 

estudos técnicos e respeitadas as normas constantes no Código de Trânsito – CTN. Do vereador PROF. 

CAIO PORTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que seja solicitado à Secretaria Municipal 

de Serviços, o conserto/reforma das estradas municipais com serviços de motoniveladora/patrola. Do 

vereador JUNINHO PREVIDELLI: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, REITERAR a indicação n.º 

05/2017, encaminhada pelo ofício n.º 031/2017 em 09/02/2017, para que providencie a construção de um 

abrigo com cobertura no ponto de embarque e desembarque demarcado defronte à Unidade de Pronto 

Atendimento – UPA 24Horas, na Avenida Vicente José Parise. Justifica-se o pedido uma vez que 

atualmente as pessoas que embarcam e desembarcam nos ônibus coletivos nesse ponto sofrem com a falta 

de um abrigo, com o qual poderiam se proteger do sol e da chuva. Corrobora ainda com o pedido o fato de 

a maioria dessas pessoas serem idosas e pessoas desprovidas de saúde que vão à UPA a procura de 

atendimento médico. Do vereador TONHÂO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, para que utilize parte dos recursos, a serem recebidos do governo federal, para aquisição de 

testes rápidos de Covid-19. Com isso, pretende-se melhorar os índices de testagem da população, de forma 

mais rápida, contribuindo para manter a doença sob controle no município. Do vereador DR. EDUARDO 

HENRIQUE MOUTINHO: Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que o mesmo se digne, através do setor 

competente, tomar providências urgentes em relação a erradicação ou poda de uma gigantesca árvore da 

família „ficus benjamina‟ que está plantada no canteiro entre a avenida Pedro Carletto e a avenida Arlindo 

Duarte Azadinho, no jardim Santa Cruz, na altura do número 245. Em que pese tal providencia tenha sido 

requerida junto ao setor competente há mais de 4 anos, até o momento nenhuma providência foi tomada, o 

que tem causado enorme desconforto e insegurança aos moradores das adjacências. Foram apresentados, 

lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do vereador BETO GIROTTO: Solicita o 

encaminhamento de MOÇÃO DE APLAUSO ao empresário Adão Costa, em razão do admirável trabalho de 

jardinagem realizado no canteiro da Av. Washington Luís. Há tempos, ele presta esses cuidados de 

zeladoria em área pública, de modo a embelezar as proximidades da área onde mantém sua empresa de 

seguros. O trecho de canteiro central que recebe a ornamentação tornou-se uma atração para quem passa 

pela referida avenida. Adão é um cidadão exemplar, tendo participação efetiva na comunidade, 

especialmente atuando na equipe organizadora da Festa Quermesse de Nossa Senhora Aparecida como 

leiloeiro. Não havendo 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: Requer o envio de OFÍCIO ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal 

Baleia Rossi, para que envide esforços no sentido de alocar recursos públicos para a construção de uma 

rotatória na Av. Pedro Carletto, na altura do Jardim dos Ipês. O referido dispositivo viário serviria de entrada 

e saída para o Jardim dos Ipês e o Jardim Sesquicentenário. O pedido foi dirigido a este vereador por 

empresários e moradores desses bairros, que atualmente precisam utilizar a rotatória localizada na altura do 

Jardim Santa Cruz. Tal melhoramento desafogaria o trânsito nas horas de pico e beneficiaria a população. 

Ao mesmo tempo, este vereador solicita que se oficie o Excelentíssimo Senhor Prefeito para que determine 

ao Setor de Engenharia Municipal a realização dos estudos necessários para a implantação desse 
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melhoramento viário. Fez o uso da palavra o vereador TONHÃO DA BORRACHARIA. Foi aparteado pelos 

vereadores BETO GIROTTO, CIDO BOLIVAR e 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. Do vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO: A fim de que o senhor 

Prefeito Municipal, Vanderlei José Mársico, através do setor competente, em homenagem ao principio da 

transparência que deve nortear a administração pública, crie no portal da prefeitura municipal um ambiente 

especifico para PRESTAÇÃO DE CONTAS da utilização das verbas públicas recebidas dos governos 

estadual e federal para a prevenção e combate do novo coronavírus e da Covid-19, expondo de forma 

didática e descomplicada os bens e serviços contratados e valores por eles pagos. Requer ainda, sobre o 

mesmo tema, que seja informado a esta Casa de Leis, quantos testes da Covid-19 foram adquiridos pelo 

município a que custo e quantos até o momento foram aplicados na população. Caso a resposta seja no 

sentido de que a aplicação dos testes está sendo limitada a pessoas com mais de 60 anos ou após a 

permanência dos sintomas por 5 dias, atendendo a „protocolo‟ do Ministério da Saúde, que nos seja 

encaminhada a respectiva portaria ou ato ministerial que disciplina a questão. Do vereador VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS: A fim de que o senhor Prefeito Municipal, Vanderlei José Mársico, informe 

através do setor competente, quanto dos R$ 987.711,65 (novecentos e oitenta e sete mil, setecentos e onze 

reais e sessenta e cinco centavos) recebidos como parcela extra através da Portaria MS n. 774/2020, foi 

repassado a Santa Casa de Misericórdia e ao Hospital dos Olhos de Taquaritinga. Caso a resposta seja no 

sentido de que nada foi repassado a referida entidades, queria por gentileza acostar a resposta a 

fundamentação legal e/ou parecer jurídico justificando o não repasse. Do vereador BETO GIROTTO: 

Pedido de informações ao Exmo. Senhor Vice-Prefeito Municipal Luiz Fernando Coelho da Rocha, para que 

encaminhe à essa Casa de Leis, cópia do ofício, que o mesmo disse em programa jornalístico, ter 

protocolado junto ao Ministério da Saúde, sobre as verbas federais para custear média e alta complexidade 

no município de Taquaritinga, reclamadas pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade “Dona Zilda 

Salvagni” no ofício n.º 17/2020. Pede-se por meio deste requerimento cópia do ofício protocolado e da 

resposta, caso o Ministério da Saúde já tenha respondido. Fez o uso da palavra o vereador BETO 

GIROTTO. Foi aparteado pelos vereadores GILBERTO JUNQUEIRA, CIDO BOLIVAR, DR. EDUARDO 

HENRIQUE MOUTINHO, 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. Neste momento, pela ordem, o vereador GILBERTO JUNQUEIRA fez 

pedido de INDICAÇÃO ORAL ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por meio do setor 

competente, tome as devidas providências com relação à Av. Pedro Carletto, quanto à sinalização da 

entrada da cidade pelo trevo da Fatec. Ocorre que muitos motoristas estão entrando pela contramão para 

acessar bairros próximos, causando riscos de acidentes. Em seguida, o vereador RODRIGO DE PIETRO 

fez pedido de INDICAÇÃO ORAL ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por meio do setor 

competente, determine o reparo na iluminação pública, na praça em frente ao clube dos funcionários 

públicos municipais, no Bairro Manoel Lopes Moreno. 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 – 
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PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. (CIDADE ADMINISTRATIVA CÉLIO ROBERTO MÁRSICO). Colocado o presente 

projeto em discussão. Não havendo nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra. Neste momento, 

o vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO 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 23/2020 – PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A 

ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 165.000,00 ( CENTO E 

SESSENTA E CINCO MIL REAIS). Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o 

vereador DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. Foi aparteado pelo vereador PROF. CAIO PORTO. 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 5671 de 18 de maio de 2020. PROCESSO Nº 24/2020 – PROJETO DE LEI QUE DISPÕE 

SOBRE A DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA QUE ESPECIFICA. (EDEVIDIO BUSSADORI). Colocado o 

presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador BETO GIROTTO. Foi aparteado pelos 

vereadores WADINHO PERETTI, DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO 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 Nº 5672 de 18 de maio 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 – PROF. CAIO 

PORTO. Foi aparteado pelo vereador TONHÃO DA BORRACHARIA. 2 – TONHÃO DA BORRACHARIA. 

Foi aparteados pelos vereadores DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO, PROF. CAIO PORTO e 

TENENTE LOURENÇANO. 3 – GILBERTO JUNQUEIRA. 4 – DR. DENIS EDUARDO MACHADO. Foi 

aparteado pelos vereadores GILBERTO JUNQUEIRA, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, PROF. CAIO 

PORTO e GENÉSIO APARECIDO VALENSIO. Neste momento, pela ordem, o vereador DR. DENIS 

EDUARDO MACHADO fez pedido de INDICAÇÃO ORAL ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

para que, por meio do setor competente, realize a construção de uma rotatória na Rua João Nabuco, em 

frente ao “Wilson‟s Pizzaria”. Neste trecho há muita movimentação de veículos, visto que é acesso entre o 

bairro Jardim Santo Antonio e os demais bairros, como o Jardim Maria Luiza I e II. 5 – CIDO BOLIVAR. 6 – 

GENÉSIO APARECIDO VALENSIO. 7 – DR. EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO. 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


