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ATA DA 04ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 01 DE MARÇO DE 2021, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 18h46min. 

 

Às dezoito horas e quarenta e seis minutos do primeiro dia do mês de março do ano dois mil e vinte e um, 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, em caráter virtual 

devido a pandemia de COVID-19, a 04ª Sessão Ordinária do 1º ano da 18ª Legislatura. Mesa Diretora: 

Presidente – MARCOS APARECIDO LOURENÇANO; Vice-Presidente – LUCIANO JOSÉ DE AZEVEDO; 

1º Secretário – ORIDES PREVIDELLI JUNIOR; 2º Secretário – LUÍS CARLOS CORDEIRO DA SILVA. 

Presentes os Vereadores: ÂNGELO BARTHOLOMEU, ANTONIO VIDAL DA SILVA, DANIEL GALERANI, 

DENIS EDUARDO MACHADO, EDER CÔRREA DE OLIVEIRA, GILBERTO JUNQUEIRA, JOSÉ RODRIGO 

DE PIETRO, MAURO SÉRGIO MODESTO, MIRIAN PONZIO, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Ausente 

o vereador VALMIR CARRILHO MARCIANO por estar hospitalizado em razão de ter contraído COVID-19. 

Foram convocados para prestar seus serviços nesta Sessão Ordinária os seguintes funcionários desta 

Edilidade: FÁBIO LUIS DE CAMARGO, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, 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, o Presidente da Câmara Municipal solicitou ao vereador 

LUCIANO AZEVEDO para ler um versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao 

1º Secretário a leitura dos ofícios, convites e comunicados: Ofício Nº 021/2021, do Serviço Autônomo de Água 

e Esgoto de Taquaritinga, referente aos balancetes do mês de janeiro de 2021. Neste instante, o Senhor 

Presidente solicitou ao 1º Secretário para que proceda à leitura da matéria do Expediente. PROCESSO Nº 

14/2021 – PROJETO DE LEI Nº 5808/2021, QUE DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 

ESPECIAL, NO VALOR DE R$ 640.000,00 (SEISCENTOS E QUARENTA MIL REAIS), QUE ESPECIFICA 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº 11/2021 – PROJETO DE LEI Nº 5805/2021, QUE 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A LIGA TAQUARITINGUENSE DE CARNAVAL - LTC, 

QUE ESPECIFICA. Neste momento, pela ordem, o vereador TENENTE LOURENÇANO fez levantamento de 

interstício, conforme Artigo 164 do Regimento Interno, que trata sobre Regime de Urgência, para deliberação 

e votação nesta sessão do seguinte Projeto de Lei: PROJETO DE LEI Nº 5808/2021, QUE DISPÕE SOBRE 

A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, NO VALOR DE R$ 640.000,00 (SEISCENTOS E 

QUARENTA MIL REAIS), QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O pedido foi votado e 

aprovado por unanimidade. Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal. Do vereador EDER MINEIRO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de 

que, por meio do setor competente, realize obras para melhorar o escoamento de água na nova rotatória 

construída na Avenida João Perroni, próximo à Fundação Edmilson. Após as chuvas, este local fica 

intransitável devido a quantidade de água represada na via. Dos vereadores DR. DENIS EDUARDO 

MACHADO, GILBERTO JUNQUEIRA, RODRIGO DE PIETRO, TONHÃO DA BORRACHARIA e VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que estude a 

possibilidade de aumentar subsidio de caráter indenizatório a título de assistência médico-social aos seus 

inativos e pensionistas, de 200 reais para 400 reais. Diante a constitucionalidade do auxílio, o pedido se faz 
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extremamente necessário para que os aposentados possam ter condições de comprar medicamentos e 

insumos necessários para sua sobrevivência. Do vereador TENENTE LOURENÇANO: Ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal no sentido de que se empenhe politicamente junto ao Governo do Estado de São 

Paulo, a fim de transferir o prédio localizado ao lado da sede da Polícia Militar Taquaritinga, pertencente à 

Secretaria da Agricultura, para a Secretária de Segurança Pública, para ser utilizado pela Delegacia de Polícia 

Civil e Delegacia da Mulher. Considerando que o referido imóvel tem proporção adequada para abrigar com 

conforto e comodidade os policiais civis, que hoje trabalham em locais inapropriados; Considerando que a 

Casa da Agricultura hoje possui um número muito pequeno de funcionários e poderão ser alocados em outro 

imóvel com o mesmo conforto, porém, de menor espaço; Considerando ainda que o local onde se encontra 

sediada a Delegacia de Polícia Civil e Delegacia da Mulher, pode ser demolido para aumentar o Cemitério 

Municipal; Considerando a importância da proximidade das sedes da Polícia Militar e Polícia Civil para melhor 

desempenho da segurança pública local; Por isso, solicita o empenho do Poder Executivo Municipal com 

intuito de firmar parceria com o Governo do Estado de São Paulo para a transferência da sede Delegacia de 

Polícia Civil e Delegacia da Mulher para o atual imóvel pertencente à Secretaria da Agricultura. Do vereador 

LUCIANO AZEVEDO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor 

competente, realize o serviço de roçagem e limpeza do mato nas margens do rio ribeirãozinho, nos dois 

sentidos da Avenida Gagliano Pagliuso, no bairro Vila Rosa. Há meses que o mato tomou conta de boa parte 

do calçamento, demonstrando estar abandonado. O local foi revitalizado ano passado pela prefeitura para 

incentivar as pessoas realizarem atividades físicas (caminhada), e a manutenção e limpeza do calçamento é 

de fundamental importância, demonstrando zelo ao patrimônio público. Ademais, solicita também que realize 

a instalação de postes de iluminação na Avenida Gagliano Pagliuso, no bairro Vila Rosa, lateral com o muro 

do recinto os pampas. Atualmente este local está totalmente sem iluminação, e é de fundamental importância 

esta solicitação, pois proporciona aos usuários daquele local mais segurança no período noturno. Por fim, 

solicita também a instalação de uma academia ao ar livre nesta localidade. Foram apresentados, lidos e 

aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO: Requer, 

depois de obedecidas as formalidades regimentais, o envio de ofício ao Secretário da Saúde do Estado de 

São Paulo, Dr. Jean Gorinchteyn, com a finalidade de solicitar ao secretário para que envide esforços 

necessários para encaminhar respiradores à Taquaritinga, visto que o número de internações por COVID-19 

tem aumentado muito nas últimas semanas no município. Fez uso da palavra o vereador DR. DENIS 

EDUARDO MACHADO. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente 

requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade e subscrito por todos os vereadores. Do 

vereador JUNINHO PREVIDELLI: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, o envio de 

ofício ao Secretário Municipal da Fazenda, senhor Carlos Fernando Montanholi, solicitando informações sobre 

pagamento ao funcionário público Sr. Ricardo José Henriques, especificamente sobre algum pagamento 

recebido por meio do Conselho Tutelar de Taquaritinga. Caso tenha recebido algum valor, requer o envio das 

seguintes informações: 1. Quais os valores; 2. Qual o serviço prestado pelo referido funcionário ao Conselho 

Tutelar; 3. O que justifica o recebimento desses pagamentos. Fez 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 aprovado por unanimidade. Do vereador ANGELIM: Ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que informe a este vereador, em tempo hábil, se há a 
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possibilidade de realizar o serviço de recapeamento asfáltico na Rua Duque de Caxias, no trecho 

compreendido entre as duas primeiras quadras desta via. Já existem várias Indicações neste sentido e até o 

presente momento não foi efetuado este serviço. Este vereador vem sendo procurado pelos munícipes 

moradores desta rua que estão revoltados, pois esperam por mais de 20 anos pelo recapeamento no trecho 

acima citado, sendo que toda a rua já foi recapeada, exceto as duas primeiras quadras. Dos vereadores LUÍS 

CARLOS DA VILA e JUNINHO PREVIDELLI: Requerem, depois de obedecidas as formalidades regimentais, 

ao Presidente da Câmara Municipal de Taquaritinga, senhor Marcos Aparecido Lourençano, para que proceda 

estudos internos para tomada de providências da Câmara Municipal com relação à divulgação de áudio feita 

pela Vereadora Mirian Ponzio em rede social, onde esta Vereadora ataca os demais Vereadores com palavra 

de xingamentos. Pedem estes Vereadores que sejam observadas e estudadas as formalidades 

constitucionais e regimentais para formação de uma Comissão Especial de Ética para analisar possível 

quebra de decoro da Vereadora Mirian Ponzio. Do vereador LUÍS CARLOS DA VILA: Requer, depois de 

obedecidas as formalidades regimentais, o envio de ofícios ao Juiz de Direito da 1.ª Vara, ao representante 

do Ministério Público, ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal da Saúde, nos seguintes teores: “O 

Vereador Luís Carlos da Vila, neste ofício representando a classe de servidores públicos do Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, cumprimenta Vossa Excelência em nome de todos trabalhadores 

da Autarquia Municipal. Em poucas palavras, nosso contato se deve a observação do calendário de categorias 

prioritárias para vacinação contra a COVID-19, onde verificamos não constar os servidores do SAAET. Assim 

como as categorias, também exercemos funções de serviços essenciais e estamos na linha de frente desde 

o início da pandemia, em contato direto com cidadãos, expostos a contaminação de forma exponencial, 24 

horas por dia, 7 dias por semana para garantir a distribuição da água potável para a população e os serviços 

de captação, condução e tratamento do esgoto. Diante deste fato, solicitamos que seja incluída nominalmente 

a categoria dos agentes e servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, no 

calendário de vacinação, junto às outras funções essenciais. Certo de poder contar com a compreensão de 

Vossa Excelência, solicitamos atenção ao presente pedido, a fim de que sejam adotados mecanismos e 

protocolos inerentes a solicitação.” Fez uso da palavra o vereador LUÍS CARLOS DA VILA. Não havendo 

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

e aprovado por unanimidade e subscrito por todos os vereadores. 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 

14/2021 – PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, 

NO VALOR DE R$ 640.000,00 (SEISCENTOS E QUARENTA MIL REAIS), QUE ESPECIFICA E DÁ 

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

LUCIANO AZEVEDO. Foi aparteado pelos vereadores DR. DANIEL GALERANI, GILBERTO JUNQUEIRA, 

JUNINHO PREVIDELLI, LUÍS CARLOS DA VILA, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, RODRIGO DE 

PIETRO, TONHÃO DA BORRACHARIA, DR. DENIS EDUARDO MACHADO e MIRIAN PONZIO. 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 5808 de 01 de março de 2021. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação em Plenário na 
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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 – JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelos 

vereadores DANIEL GALERANI e GILBERTO JUNQUEIRA. 2 – ANGELIM. 3 – RODRIGO DE PIETRO. 4 – 

MAURO MODESTO. 5 – MIRIAN PONZIO. 6 – GILBERTO JUNQUEIRA. 7 – DR. DENIS EDUARDO 

MACHADO. 8 – LUCIANO AZEVEDO. 9 – TONHÃO DA BORRACHARIA. 10 – LUÍS CARLOS DA VILA. 

11 – DR. DANIEL GALERANI. 12 – EDER MINEIRO. Foi aparteado pelo vereador GILBERTO JUNQUEIRA. 

13 – TENENTE LOURENÇANO. Foi aparteado pelos vereadores VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS e 

RODRIGO DE PIETRO. 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 20h35min. E para constar eu______________________ JUNINHO PREVIDELLI, 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


