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ATA DA 07ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2021, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h38min. 

 

Às dezenove horas e trinta e oito minutos do quinto dia do mês de abril 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 07ª 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 e VALMIR 

CARRILHO MARCIANO. 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. Neste momento, o Presidente TENENTE LOURENÇANO fez pedido 

de um minuto de silêncio, em respeito as vítimas da COVID-19 no município, no Estado de São Paulo e em 

todo território nacional. Em seguida, 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 EDER MINEIRO 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 016/2021, da Santa Casa de 

Misericórdia de Taquaritinga. Neste instante, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário para que proceda 

à leitura da matéria do Expediente. Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal. Do vereador DR. DANIEL GALERANI: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal para que, por meio do setor competente, determine a construção de duas lombadas (redutores de 

velocidade), nos padrões legais, em ambos os lados da Avenida Capitão José Camargo de Lima, próximo ao 

supermercado Watanabe, no Jardim São Sebastião. Este vereador foi procurado por diversos moradores 

requerendo a colocação das lombadas neste local em razão do grande fluxo de pessoas e veículos existente, 

bem como, por diversos atropelamentos e acidentes de trânsito ocorrido no local indicado. Do vereador 

LUCIANO AZEVEDO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por meio do setor competente, 

determine o conserto da ponte de madeira localizada no Parque Municipal do Trabalhador Dona Dinha 

Camassutti Baptista, no Conjunto Habitacional Rosa Bedran. Após inúmeras reclamações, este vereador 

compareceu pessoalmente no referido parque municipal, onde foi constatado irregularidades na ponte de 

madeira, conforme imagens em anexo. Este local é utilizado por muitos moradores daquela região, adultos e 

crianças, e no atual estado que esta ponte se encontra, há riscos de quedas e acidentes pessoais. Do 

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

meio do setor competente, estude a criação de uma campanha para arrecadação de alimentos a ser instituída 

junto a vacinação contra a COVID-19. Por meio desta campanha, a pessoa que recebe a dose de vacina leva 

1 kg de alimento para ajudar as pessoas que estão em mais dificuldades financeiras em decorrência da 

pandemia. Da vereadora MIRIAN PONZIO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por meio do setor 
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competente, para que assegure a realização da seguinte medida. O início da vacinação dos profissionais da 

educação contra a covid-19 está agendada para o dia 12 de abril. Serão imunizados professores, diretores, 

inspetores e outros funcionários que atuam em escolas. No total, 350 mil pessoas serão vacinadas, número 

que equivale a 40% dos profissionais da educação básica. Porém, para receber a vacina, o profissional 

precisa ter 47 anos ou mais. Por isso, esta vereadora Indica para que todos os profissionais da educação de 

Taquaritinga, independente de idade e categoria, efetivos ou não, sejam vacinados a partir do dia 12 de abril, 

data estipulada pelo governo do estado. Com isso, o retorno às aulas presenciais acontecerá de forma segura 

e com maior rapidez. Do vereador EDER MINEIRO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, 

por meio do setor competente, determine a realização do serviço de recapeamento asfáltico em toda extensão 

da Avenida Emílio Calil. Do vereador EDER MINEIRO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para 

que, por meio do setor competente, determine a realização dos seguintes serviços na Rua Antenor Milanezi, 

no Bairro Vale do Sol: 1. Que seja realizada operação tapa-buracos ao longo desta via; 2. Roçagem do mato 

alto no entorno desta rua; 3. Poda das árvores do entorno desta rua, uma vez que os galhos invadem a via, 

impedindo os veículos de estacionar. Do vereador LUCIANO AZEVEDO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal para que, por meio do setor competente, realize operação tapa-buracos na Rua Dr. Dacer Pala, 

altura do número 453, no Parque Residencial Laranjeiras. Conforme imagens em anexo, há necessidade da 

realização deste serviço com urgência, visto que a grande quantidade de buracos pode ocasionar acidentes. 

Do vereador ANGELIM: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por meio do setor 

competente, determine que sejam tomadas providências com relação ao alagamento da Rua Dr. Jacinto de 

Souza, na Vila Sargi. Este vereador foi procurado por moradores da referida rua, que reclamam que há muitos 

anos, após as chuvas, as águas que descem pela Rua Olívio Libanori invadem as residências da Rua Dr. 

Jacinto de Souza, causando vários danos. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal para que, por meio do setor competente, determine que seja instalada a cobertura na Praça 

da Bíblia. Este vereador admite que a reforma na referida praça ficou excelente, entretanto ficou faltando a 

instalação da cobertura, uma vez que foi prometido que a praça receberia essa benfeitoria. Ademais, há a 

necessidade do término da reforma da calçada da Praça Waldemar D’Ambrósio, visto que na atual situação, 

com pedras soltas, há o risco de acidentes aos pedestres. Do vereador LUIS CARLOS DA VILA: Ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por meio do setor competente, determine que seja 

realizada a limpeza do campinho localizado no Jardim Martinelli. Há a necessidade do serviço de roçagem, 

capina, e limpeza do entulho e lixo descartado nesta localidade. Ademais, solicita também que seja feita a 

roçagem e limpeza da praça localizada no Bairro Vinícius de Moraes. Foram apresentados, lidos e aprovados 

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

obedecidas as formalidades regimentais, ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga, para que 

encaminhe a este vereador, em tempo hábil, as seguintes informações referentes às obras da Estação de 

Tratamento de Esgoto: 1. Onde está sendo descartado o entulho desta obra? 2. A empresa Sanex é a 

responsável pelo recolhimento e descarte do entulho? 3. O material retirado da ETE foi vendido? Para 

constatar todas as informações, este vereador requer o envio de documentações e notas fiscais. 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. Da 

vereadora MIRIAN PONZIO: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, à Secretaria 
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Municipal de Educação, para que encaminhe a esta vereadora, em tempo hábil, as seguintes informações: 

Os diretores, vice-diretores, coordenadores, e funcionários de escolas municipais foram colocados de férias 

sem aviso prévio. Com relação a isto, esta vereadora questiona: 1. Estes funcionários receberão 1/3 de férias 

correspondentes? 2. Haverá o desconto no valor do cartão alimentação?. Fez uso da palavra a vereadora 

MIRIAN PONZIO. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente 

requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Do vereador TONHÃO DA 

BORRACHARIA: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, ao Serviço Autônomo de Água 

e Esgoto de Taquaritinga - SAAET, por meio do seu Superintendente, senhor Sergio Schlobach Salvagni, 

para que informe este vereador, em tempo hábil, os motivos pelos quais há constantes falta de água, no 

período das 8 da manhã até as 22 horas, na Rua Sebastiana Lopes da Cunha, no Jardim São Luiz. Este 

vereador foi procurado por moradores da referida rua que reclamam da falta de água durante o dia todo, em 

todos os dias, causando diversos transtornos. Por isso, solicita que a autarquia envie técnicos a esta 

localidade para solucionar o problema acima mencionado. Fez uso da palavra o vereador TONHÃO DA 

BORRACHARIA. Foi aparteado pelo vereador LUIS 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. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Requer, depois de obedecidas as formalidades 

regimentais, o envio de ofícios à Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, e ao Governo do Estado de 

São Paulo, solicitando a suspensão do corte de energia por inadimplência durante o período de restrições do 

Plano São Paulo. Durante a Fase Emergencial e Fase Vermelha do Plano São Paulo, o comércio e a maioria 

dos setores são obrigados a fecharem, causando perda total de renda. Este vereador vem sendo procurado 

por vários comerciantes e trabalhadores dos serviços considerados não essenciais que ficam fechados, pois 

alegam que sem nenhuma renda não podem pagar a conta de energia elétrica durante o período de restrições, 

e atualmente o critério de corte da CPFL se dá após uma única conta não paga. Por isso, solicita o empenho 

do Governo do Estado de Sâo Paulo e da Companhia Paulista de Força e Luz para que suspendam o corte 

de energia enquanto perdurar as fases de maiores restrições, principalmente aos comerciantes. Fez uso da 

palavra o vereador GILBERTO JUNQUEIRA. 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 LUIS CARLOS DA VILA: Requer, depois de obedecidas as formalidades 

regimentais, à Secretaria Municipal de Saúde, para que encaminhe a este vereador, em tempo hábil, a relação 

contendo o nome dos motoristas de ambulância que não recebem o adicional de insalubridade e os motivos 

pelos quais estes servidores não estão recebendo o grau máximo de insalubridade, uma vez que estão 

transportando pacientes com COVID-19. Fez uso da palavra o vereador LUIS 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. Do vereador TONHÃO DA 

BORRACHARIA: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja encaminhada MOÇÃO 

DE APLAUSOS ao senhor Tiago Aparecido Calabrese. Nascido em 1 de Abril de 1983, filho de Regina Brunetti 

e Pascoal Calabrese, pai de Laura Calabrese, Tiago representou Taquaritinga inúmeras vezes como atleta, 

foi Campeão Paulista, Brasileiro e Panamericano de Kung-Fu e Judô. Atualmente trabalha como professor de 

Educação Física pela Prefeitura de Taquaritinga, realizando um belo trabalho por meio do Judô, formando 

campeões, o que tem gerado resultados inéditos ao município, com recordes de medalhas conquistadas pelas 
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crianças de Taquaritinga. Hoje, em virtude da pandemia, tem auxiliado desde o início no combate ao COVID-

19, através das barreiras sanitárias e orientações quanto ao uso de máscaras, higienização das mãos, 

aferição de temperatura e distribuição de álcool em gel. Fez uso da palavra o vereador TONHÃO DA 

BORRACHARIA. 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. 

Neste momento, pela ordem, o vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS fez o pedido de 

REQUERIMENTO VERBAL para que seja encaminhada MOÇÃO DE APLAUSOS ao senhor Sr. André Vieira, 

ex-Secretário Municipal de Esportes, pelo ótimo trabalho desempenhado frente à citada pasta. O pedido foi 

votado, aprovado 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 17/2021 – PROJETO 

DE LEI COMPLEMENTAR QUE ALTERA E REVOGA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL N° 4.029, DE 18 

DE JUNHO DE 2013, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente projeto em 

discussão. Fez uso da palavra o vereador RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos vereadores TENENTE 

LOURENÇANO, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, GILBERTO JUNQUEIRA e TONHÃO DA 

BORRACHARIA. Neste momento, o vereador TONHÃO DA BORRACHARIA fez pedido de vista do presente 

projeto de lei, conforme artigo 205, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taquaritinga. O pedido foi 

votado e rejeitado pela maioria dos vereadores. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso 

da palavra, o presente projeto foi colocado em votação e foi aprovado por nove votos favoráveis e cinco 

contrários (TONHÃO DA BORRACHARIA, DR. DANIEL GALERANI, GILBERTO JUNQUEIRA, RODRIGO 

DE PIETRO e MIRIAN PONZIO). Desta forma, aprovado, o projeto recebeu o  autógrafo de Projeto de Lei 

Complementar Nº 5811 de 05 de abril de 2021. PROCESSO Nº 20/2021 – PROJETO DE EMENDA À LOM 

QUE ALTERA E ACRESCE DISPOSITIVOS DO ART. 79, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 

TAQUARITINGA. Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador LUCIANO 

AZEVEDO. Foi aparteado pelos vereadores TONHÃO DA BORRACHARIA, DR. DANIEL GALERANI, DR. 

VALMIR CARRILHO, GILBERTO JUNQUEIRA e MIRIAN PONZIO. Não havendo mais nenhum vereador 

que quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto foi colocado em votação e foi aprovado em primeiro 

turno por unanimidade, e voltará para votação em segundo turno dentro de dez dias. PROCESSO Nº 

127/2020 – PROJETO DE LEI QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL N.º 4.295, DE 09 DE 

NOVEMBRO DE 2015, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente projeto 

em discussão. Fez uso da palavra o vereador DR. VALMIR CARRILHO. Neste momento, o vereador DR. 

VALMIR CARRILHO fez pedido de vista do presente projeto de lei, conforme artigo 205, do Regimento Interno 

da Câmara Municipal de Taquaritinga. O pedido foi votado e aprovado por todos os vereadores. PROCESSO 

Nº 16/2021 – PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE MEMORIAL EM HOMENAGEM ÀS 

VÍTIMAS DO NOVO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA. Colocado o presente projeto em 

discussão. Fez uso da palavra o vereador JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelos vereadores DR. 

VALMIR CARRILHO, EDER MINEIRO, GILBERTO JUNQUEIRA, ANGELIM, LUCIANO AZEVEDO, 

RODRIGO DE PEITRO e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Neste momento, o vereador LUCIANO 

AZEVEDO fez pedido de vista do presente projeto de lei, conforme artigo 205, do Regimento Interno da 
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Câmara Municipal de Taquaritinga. O pedido foi votado e aprovado por todos os vereadores. PROCESSO 

Nº 11/2021 – PROJETO DE LEI QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A LIGA 

TAQUARITINGUENSE DE CARNAVAL - LTC, QUE ESPECIFICA. Colocado o presente projeto em 

discussão. Fez uso da palavra a vereadora MIRIAN PONZIO. Foi aparteada pelos vereadores VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS. Neste momento, o vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS fez pedido de vista 

do presente projeto de lei, conforme artigo 205, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taquaritinga. 

O pedido foi votado e aprovado por todos os vereadores. 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 – MAURO MODESTO. 2 – ANGELIM. 

3 – GILBERTO JUNQUEIRA. 4 – TONHÃO DA BORRACHARIA. 5 – LUCIANO AZEVEDO. 6 – EDER 

MINEIRO. Foi aparteado pelos vereadores GILBERTO JUNQUEIRA e JUNINHO PREVIDELLI. 7 – MIRIAN 

PONZIO. 8 – JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelo vereador GILBERTO JUNQUEIRA. 9 – TENENTE 

LOURENÇANO. 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 21h56min. 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


