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ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2021, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h46min. 

 

Às dezenove horas e quarenta e seis minutos do terceiro dia do mês de maio 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 10ª 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: CAIQUE ITALO SANTO FAUSTINO, 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 GILBERTO JUNQUEIRA para ler um 

versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida, respondendo ao Requerimento Nº 065, do vereador JUNINHO 

PREVIDELLI, foi convidada a participar da Tribuna Livre a Dra. Renata Camiliotti Camargo, coordenadora da 

Vigilância Sanitária. O objetivo foi responder a questões relativas ao trabalho do órgão na fiscalização do 

município quanto aos protocolos sanitários da pandemia do novo coronavírus. Os vereadores JUNINHO 

PREVIDELLI, TENENTE LOURENÇANO, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, LUIS CARLOS DA VILA, 

EDER MINEIRO, GILBERTO JUNQUEIRA, TONHÃO DA BORRACHARIA, DR. VALMIR CARRILHO, 

MIRIAN PONZIO e ANGELIM fizeram perguntas a respeito do trabalho e também das autuações lavradas, 

principalmente para conter festas clandestinas e aglomerações. Ela disse que a limitação de pessoal 

destacado para o serviço – apenas dez fiscais – é o maior entrave para a realização da fiscalização. Ela 

também clamou pela conscientização da população nesse momento difícil da crise sanitária. Renata 

aproveitou para divulgar o disque-denúncia da Vigilância Sanitária: 99723-2066. Neste instante, o Senhor 

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

27/2021 – PEDIDO DE ALTERAÇÃO À EMENDA IMPOSITIVA Nº 5821/2021, QUE PREVÊ O 

REMANEJAMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA 2021. Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do vereador LUCIANO AZEVEDO: Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, realize a manutenção dos brinquedos no 

parquinho de madeira, e a substituição dos bancos de cimento que se encontram quebrados, localizados na 

Praça Guilherme Franco, conhecida como praça do balão, no Parque Residencial Laranjeiras. Após 

reclamações recebidas através do meu gabinete digital, este vereador compareceu pessoalmente no referido 

local, onde foi constatado os danos relacionados acima, conforme imagens em anexo. O local é utilizado para 

lazer por muitos munícipes, e os brinquedos de madeira estão em péssimas condições de uso, podendo até 

machucar as crianças. Por isso, solicito a manutenção ou possível troca por brinquedos novos. Do vereador 
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LUCIANO AZEVEDO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor 

competente, realize a manutenção da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) "Profª Reneé Lutaif 

Dolci”, localizada na Rua Siqueira Campos, no Centro. Após receber alguns pedidos de visita por pais de 

alunos, por meio do meu gabinete digital, este vereador compareceu pessoalmente no referido local, onde 

constatou-se que a estrutura física é ampla para a acomodação das crianças, entretanto há a necessidade 

de uma reforma urgente, e se possível antes da volta às aulas presenciais, uma vez que existem alguns 

cômodos com paredes emboloradas, quase sem pinturas, reboco soltando das paredes, infiltrações, cheiro 

forte de mofo, sendo assim, ambiente considerado insalubre para os educadores e crianças. Do vereador 

GILBERTO JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que estude a 

possibilidade de inserir a frase "Taquaritinga, Terra da Goiaba" nos impressos oficiais e sites dos órgãos 

públicos municipais. É de amplo conhecimento que este vereador apresentou – e a Câmara aprovou por 

unanimidade – Projeto de Lei instituindo o Dia da Goiaba (20 de março), em reconhecimento à importância 

dessa cultura agrícola para a economia do município. Outras localidades utilizam suas culturas de destaque 

para divulgar suas potencialidades, tornando-as conhecidas no cenário nacional. Além disso, sugere-se a 

colocação de pórticos ou outdoors alusivos ao tema nas entradas da cidade. Do vereador GILBERTO 

JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, 

determine a construção de uma lombada (redutor de velocidade), nos padrões legais, na Rua Dr. Paulo 

Rogério Othon Teixeira (Rua 7), altura do número 192, no Bairro Jardim Micali. Há a necessidade de 

instalação de lombada nesta localidade, uma vez que veículos transitam em alta velocidade, causando 

insegurança aos moradores. Do vereador MAURO MODESTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

no sentido de que, por meio do setor competente, realize estudos para efetivar a mudança de sentido nas 

Rua Fioravante Valeretto (Rua C) e Rua Nadyr Arruda de Paula Eduardo (Rua J), no Bairro Dr. Adail Nunes 

da Silva. Atualmente estas duas ruas são de dois sentidos, entretanto, são vias estreitas, causando enorme 

insegurança aos motoristas e risco de acidentes, principalmente com carros estacionados. Por isso, solicita 

que efetive mudança para sentido único nas referidas ruas. Do vereador MAURO MODESTO: Ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, determine a 

instalação de poste com luz no campo de futebol localizado na na Rua Octávio Cavalentino Martinelli (estrada 

boiadeira), em frente ao número 23. Do vereador JUNINHO PREVIDELLI: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, determine que seja realizada sinalização de 

trânsito de solo na Rua Alcindo Arnoni, esquina com Rua Antonio Basso, no Jardim Sobral. Há uma parada 

de ônibus circular urbano nesta localidade, e o movimento de veículos é intenso, e sem a sinalização de 

“Pare” neste trecho há grande chance de ocorrência de acidentes. Do vereador DR. VALMIR CARRILHO: Ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, determine a 

realização de plantão (ao menos uma vez por mês), aos finais de semana, para imunização da população 

contra a COVID-19. Referida indicação prende-se ao fato de que muitos cidadãos que já atendem aos critérios 

para serem imunizados, seja primeira ou segunda dose, são trabalhadores rurais, que ganham por dia de 

trabalho/produção, saindo muito cedo de casa, antes da abertura do centro de imunização, e retornando após 

o seu fechamento. Por essa razão, abdicam do imunizante para não perderem o dia de trabalho, e por 

consequência, a remuneração recebida, o que nesse momento de crise é imprescindível. Referido pedido 

fundamenta-se em pleitos do POVO. Do vereador ANGELIM: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 
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no sentido de que, por meio do setor competente, realize a construção de uma canaleta na Rua Francisco 

Valzacchi, cruzamento com a Rua Francisco Ponzio, no Bairro Nova Vila Rosa. Este vereador foi procurado 

pelos munícipes desta localidade que alegam que as águas provenientes das chuvas invadem as residências, 

por falta de canaleta. Cabe ressaltar que os munícipes já reclamam deste fato por mais de 20 anos, e nada 

foi feito até o presente momento. Do vereador RODRIGO DE PIETRO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal para que interrompa o aumento do desconto previdenciário de 11% para 14% do Servidor Público 

Municipal, no sentido de respeitar o princípio da noventena para aplicação da Lei. Solicito também que o 

senhor Prefeito desista do desconto retroativo dos servidores (entre janeiro até março, que somados chega a 

9%), e altere esse artigo aprovado na Lei, uma vez que já tramita uma representação de inconstitucionalidade 

da referida norma. Vale observar que no futuro haverá uma grande desorganização financeira e contábil por 

parte da administração do município. Acreditando que o Chefe do Executivo, Prefeito Vanderlei Marsico 

busque orientações junto ao seu jurídico e realize tais medidas que são extremamente necessárias. Da 

vereadora MIRIAN PONZIO: Ao Presidente da Câmara Municipal de Taquaritinga, senhor Marcos Aparecido 

Lourençano, para que atenda ao seguinte pedido. Atendendo a Resolução nº32, de 04 de maio de 2009, que 

autoriza a realização de audiências públicas com entidades da sociedade civil para instruir matéria legislativa 

em trâmite, solicito ao presidente desta Câmara o agendamento de audiência pública virtual para debater a 

implantação de uma unidade da escola cívico-militar em Taquaritinga. A audiência pública é uma importante 

forma de promover a participação popular no processo de decisão sobre a coisa pública. Do vereador 

TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio da 

COMUTRAN, determine que sejam instaladas placas de identificação nas seguintes ruas, no Distrito de 

Jurupema: 1. Luiz Benatti; 2. Antonino Cassiano Lacerda. Moradores destas localidades reclamam que os 

serviços de correspondências e entregas estão encontrando dificuldades para achar seus endereços. Do 

vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, 

por meio do setor competente, determine que seja realizada limpeza de uma área verde localizada na Rua 

Aléssio Borelli, no Bairro Santa Cruz. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor de fiscalização, notifique os proprietários dos 

imóveis localizados ao longo da Avenida Emílio Calil para que construam calçadas em suas respectivas 

propriedades. Do vereador DR. DANIEL GALERANI: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido 

de que, por meio do setor competente, determine a construção de lombadas (redutores de velocidade), nos 

padrões legais, na Avenida Emilio Callil, que separa os bairros Residencial Ipiranga/Portal da Serra, na altura 

do numeral 239, em ambos os sentidos da referida avenida. Há necessidade da instalação de lombadas nesta 

localidade em razão do grande fluxo de veículos transitando em alta velocidade neste trecho. Foram 

apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do vereador JUNINHO PREVIDELLI: 

Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

para que encaminhe a este vereador, em tempo hábil, as seguintes informações referentes ao setor de 

licitação da Prefeitura Municipal: 1. Quem é o atual responsável por este setor atualmente? 2. Foi contratado 

alguém de outra cidade para este setor? 3. O atual responsável é de qual localidade? 4. Se a pessoa de outra 

cidade foi responsável pelo setor de licitação e atualmente já não faz mais parte, qual o motivo da sua saída?. 

Do vereador RODRIGO DE PIETRO: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe a este vereador, em tempo hábil, as seguintes 
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informações a respeito dos bancos de concreto retirados da Praça Dr. Horácio Ramalho: 1. Onde estão 

guardados estes bancos? 2. Serão recolocados, uma vez que sua preservação visa perenizar a memória 

histórica de Taquaritinga?. Do vereador LUÍS CARLOS DA VILA: Requer, depois de obedecidas as 

formalidades regimentais, à Presidência da Câmara, após ouvindo o Plenário e na forma regimental, o envio 

de Moção de Apoio ao Projeto de Lei n.º 345/2019, de origem da Assembleia Legislativa de São Paulo 

(iniciativa da Deputado Estadual Delegado Bruno Lima - SP), ao qual dispões sobre a inclusão dos conteúdos 

de Direito dos Animais e Proteção Animal no programa curricular das escolas públicas do Estado de São 

Paulo. Considerando a importância da educação infantil e o ensinamento das regras básicas de convivência 

em sociedade às crianças; Considerando que os princípios corretos na fase escolar, constrói cidadãos prontos 

a lutarem por um ambiente melhor para todos; Considerando que o Projeto de Lei nº 345, de 2019, de vossa 

autoria, é de suma importância, pois, trata sobre a inclusão dos conteúdos de Direito dos animais e Proteção 

animal no programa curricular das escolas públicas, aliando às crianças na causa animal, ensinando-as a 

importância de respeitá-los, cuidá-los e principalmente, apoiar denúncias em caso de maus tratos; É válido 

ressaltar, que as crianças levam para a casa o que se aprende nas escolas, e de fato, saberão orientar seus 

familiares na questão da defesa animal; Diante do acima exposto, vimos através deste, encaminhar nosso 

apoio a esse importante Projeto que visa contribuir com a Defesa Animal, que é uma luta de todos e o anseio 

da sociedade brasileira. Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de 

estima e consideração. 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. Do vereador TONHÂO DA BORRACHARIA: Requer, 

depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja encaminhada MOÇÃO DE APLAUSOS à senhora 

Vanessa Cristina Pinto Veiga dos Santos, que desde 2004 exerce o cargo de técnica de enfermagem na 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni", em Taquaritinga, e trabalha 

na linha de frente ao combate do COVID-19. Vanessa também é fotógrafa e especialista na área de gestante 

e estilo de fotografia “newborn”. Fez uso da palavra o vereador TONHÂO 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 pelos vereadores JUNINHO PREVIDELLI, EDER MINEIRO, MIRIAN 

PONZIO, DR. DANIEL GALERANI e LUCIANO AZEVEDO. Neste momento, pela ordem, o vereador LUIS 

CARLOS DA VILA fez o pedido de INDICAÇÃO VERBAL ao ao Presidente da Câmara Municipal de 

Taquaritinga, senhor Marcos Aparecido Lourençano, para que atenda ao seguinte pedido. Solicito ao 

presidente desta Câmara o agendamento de audiência pública virtual para debater o cálculo atuarial do 

IPREMT (Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal de Taquaritinga). 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 

26/2021 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO QUE APROVA O PARECER FAVORÁVEL DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO AO PROCESSO E-TCE nº. 00004604.989.18-6, 

CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, EXERCÍCIO DE 2018. Colocado o 

presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador JUNINHO PREVIDELLI. Não havendo mais 

nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto foi colocado em votação e foi 
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aprovado por treze votos favoráveis e um voto contrário (RODRIGO DE PIETRO). Desta forma, aprovado, o 

projeto recebeu o  autógrafo de Projeto de Decreto Legislativo Nº 5820 de 03 de maio de 2021. 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 – JUNINHO PREVIDELLI. 2 – GILBERTO JUNQUEIRA. 3 – MIRIAN PONZIO. Neste momento, pela 

ordem, a vereadora MIRIAN PONZIO fez o pedido de INDICAÇÃO VERBAL ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal com intuito de requisitar o adiamento das aulas presenciais, conforme exposto a seguir.  

Para esta vereadora, o aumento do número de casos ativos no município, a falta de ampla testagem, de 

recursos humanos e materiais, inviabilizam qualquer possibilidade de retorno às aulas presenciais em curto 

ou médio prazo. Mantemos a posição de que o retorno presencial é precipitado ainda que o município 

demonstre capacidade de gestão para entregar os materiais prometidos, como EPIs (Equipamentos de 

Proteção Individual) para professores e funcionários, além do uso obrigatório de máscara nas instituições de 

ensino e no transporte escolar. Assim, nossa indicação é no sentido de que o Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal autorize a volta às aulas presenciais nas escolas municipais somente após o término da vacinação 

e, ao mesmo tempo, crie condições tecnológicas para que os estudantes possam ter acesso aos conteúdos 

didáticos formulados pela equipe da Secretaria Municipal de Educação. 4 – MAURO MODESTO. Foi 

aparteado pelos vereadores DR. DANIEL GALERANI e MIRIAN PONZIO. 5 – LUIS CARLOS DA VILA. Foi 

aparteado pelos vereadores GILBERTO JUNQUEIRA, MAURO MODESTO e DR. DENIS EDUARDO 

MACHADO. 6 – TONHÃO DA BORRACHARIA. Foi aparteado pela vereadora MIRIAN PONZIO. 7 – 

ANGELIM. Foi aparteado pelo vereador EDER MINEIRO. Neste momento, pela ordem, o vereador EDER 

MINEIRO fez o pedido de INDICAÇÃO VERBAL ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de 

que, por meio do setor competente, realize a mudança de um bueiro localizado na Rua 2, no Bairro Santa 

Cruz, altura do número 106, pois impede o morador de guardar seu carro em dias de chuva. 8 – VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS. 9 – TENENTE LOURENÇANO. Foi aparteado pelos vereadores DR. DANIEL 

GALERANI, MIRIAN PONZIO, LUIS CARLOS DA VILA, TONHÃO DA BORRACHARIA e LUCIANO 

AZEVEDO. 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 22h00min. 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


