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ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2021, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h30min. 

 

Às dezenove horas e trinta minutos do décimo 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 11ª 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 e VALMIR CARRILHO MARCIANO. Ausente o 

vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS por motivo de luto, pelo falecimento de sua esposa. 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. Em seguida, o Presidente TENENTE 

LOURENÇANO prestou homenagem à Alessandra Gomes Resende da Silva Zacarias, esposa do nosso 

colega vereador Valcir Zacarias, faleceu no dia de ontem, aos 37 anos. Deixa a filha Maria Eduarda e uma 

legião de amigos. Seu passamento entristeceu a todos nós, amigos e familiares da Alessandra, que era filha 

do casal Rosa e Adão. Servidora pública de carreira da Prefeitura Municipal, ela trabalhava na Escola 

Municipal de Educação Básica Dona Maricota Ramalho como berçarista. Ao nosso amigo, Valcir, cuja 

ausência nesta sessão entendemos perfeitamente, externamos os sinceros sentimentos desta casa de leis. 

Peço um minuto de silêncio em memória da inesquecível Alessandra. Nesse momento, o Presidente da 

Câmara Municipal solicitou ao vereador EDER MINEIRO para ler um versículo da Bíblia Sagrada. 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 

EDER MINEIRO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor 

competente, determine a realização do serviço de recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Antonio 

Sebastião Maria, no Jardim Sobral. Do vereador EDER MINEIRO: 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 Sebastiana Lopes da Cunha, altura do número 327, no Bairro 

Jardim São Luiz. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no 

sentido de que, por meio do setor competente, determine que sejam contratados vigias/vigilantes para todas 

as Unidades Básicas de Saúde do nosso município, e também para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA 

24h “Wilson Rodrigues”. Este vereador teme pela segurança dos funcionários dos referidos locais, 

principalmente após a ocorrência na Unidade Básica de Saúde U.B.S. "Antonio Abbud", em que um sujeito 

embriagado invadiu o local ofendendo e ameaçando os funcionários. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: 

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, determine 
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que seja realizada a limpeza dos bancos do velório e da praça do entorno, uma vez que estão cobertos com 

fezes de pássaros, inutilizando para o uso dos presentes. Este vereador compareceu ao velório neste final de 

semana, e ficou envergonhado com a atual situação e falta de limpeza dos bancos. Do vereador LUCIANO 

AZEVEDO: 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 Tiradentes, 

proximidades do N° 464, cruzamento com a Rua Duque de Caxias (conforme imagens anexas). Há a 

necessidade da construção de lombada neste no local, pois já aconteceram vários acidentes de trânsito, 

inclusive com vítimas. Este vereador foi procurado pelos moradores do bairro, pois há até um abaixo-assinado 

(em anexo) solicitando esta medida. Da vereadora MIRIAN PONZIO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, determine a construção de uma canaleta na Rua 

João Orrico, Vila Fucci, altura do n° 170, para o escoamento de águas (conforme imagens anexas). 

Melhoramento esse, que garantirá a conservação do pavimento asfáltico e evitará o empoçamento de água 

e consequente surgimento de criadouros de mosquitos que transmitem doenças como dengue, chikungunya 

e zika. Do vereador TENENTE LOURENÇANO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de 

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

padrões legais, na Rua Tabajara Monteiro Vieira, próximo aos números 356 e 406, no Jardim Maria Luiza II. 

Do vereador TENENTE LOURENÇANO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que seja 

instalada uma academia ao ar livre, e seja disponibilizado um profissional de educação física para orientação 

correta para prática de atividades físicas (aquecimento e alongamento), bem como o uso correto dos 

aparelhos depois de instalados, pelo menos nos horários de maior fluxo de pessoas, no Parque Municipal de 

Lazer Prefeito Ernesto Salvagni (pedalinhos). Do vereador ANGELIM: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, determine que seja realizada a reforma do mini 

campo de areia localizado na Avenida Gagliano Pagliuso, no Bairro Nova Vila Rosa. Este vereador foi 

procurado pelos jovens do referido bairro, que solicitam que seja instalada iluminação neste campo para a 

prática de esportes no período noturno, e também que seja reformado o alambrado. Do vereador MAURO 

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

realize a instalação de um elevador para uso de cadeirantes na passarela nas proximidades da estação 

ferroviária, no Jardim São Sebastião. Tal providência é de extrema importância para o uso das pessoas com 

mobilidade reduzida, uma vez que este dispositivo traz mais segurança na travessia destas pessoas. Do 

vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, 

por meio do setor competente, determine o reparo na boca de lobo localizada na Avenida Emílio Girotto, altura 

do número 502, no Residencial Parque Vinícius de Morais. Conforme imagens anexas, este dispositivo 

encontra-se deteriorado, causando sérios riscos de acidentes aos pedestres que passam nesta localidade. 

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 LUCIANO AZEVEDO: Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, determine o reparo na boca de lobo 

localizada na Avenida Gagliano Pagliuso, S/N, no Bairro Vila Rosa. Conforme imagens anexas, este 

dispositivo encontra-se deteriorado, causando erosão na calçada, oferecendo sérios riscos de acidentes aos 

pedestres que utilizam a calçada para caminhada. Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes 
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REQUERIMENTOS. Do vereador LUÍS CARLOS DA VILA: Requer, depois de obedecidas as formalidades 

regimentais, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe a este vereador, em tempo 

hábil, as seguintes informações a respeito do velório do Distrito de Jurupema: 1. Qual a empresa responsável 

pela reforma? 2. Qual o motivo da obra estar parada há meses?. Do vereador LUIS CARLOS DA VILA: 

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

junto a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, para que informe a este vereador, em tempo hábil, se há 

a possibilidade de retomar o imóvel de matrícula nº 18.931 (matrícula em anexo), localizado no Distrito de 

Jurupema, doada a empresa SERTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FRUTAS E POLPAS LTDA, uma vez 

que referida empresa não cumpriu os requisitos. 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, a relação, com fotos em anexo, dos maquinários adquiridos da CODASP 

(Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo), com o respectivo número do patrimônio. 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 

informações referentes ao aterro sanitário e aterro de resíduos sólidos: Aterro Sanitário: 1. Existe alguma 

empresa contratada para prestar serviços de aterramento do lixo? 2. Caso exista, enviar processo licitatório, 

empenhos e pagamentos para a Empresa; 3. Caso NÃO exista, enviar relação dos nomes dos funcionários 

públicos municipais que trabalham naquele local, número do patrimônio do maquinário e veículos que lá 

executam o serviço. Aterro de resíduos sólidos: 1. Existe alguma empresa contratada para prestar serviços 

de aterramento dos resíduos sólidos? 2. Caso exista, enviar processo licitatório, empenhos e pagamentos 

para a empresa; 3. Caso NÃO exista, enviar relação dos nomes dos funcionários públicos municipais que 

trabalham naquele local, número do patrimônio do maquinário e veículos que lá executam o serviço. O pedido 

se faz de extrema necessidade para acompanhamento de fiscalização daquele local, uma vez que este 

vereador vem acompanhando as ações do executivo em relação aos aterros no sentido de evitar o colapso 

do lixo e resíduos sólidos em nossa cidade. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Requer, depois de 

obedecidas as formalidades regimentais, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que informe a esta Casa 

de Leis, em tempo hábil, o motivo de não ser tomadas as devidas providências com relação ao muro do 

CAPS, no Jardim São Sebastião, reiterando Requerimentos de números 25/2020 e 191/2020. Este vereador 

enviou o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a solução deste problema por meio de emenda 

impositiva, e até o presente momento o Poder Executivo não solucionou. Há a necessidade urgente do 

aumento do muro, pois há invasões de usuários de drogas e ladrões no CAPS. Do vereador EDER MINEIRO: 

Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja encaminhada MOÇÃO DE APLAUSOS ao 

empresário José Aparecido Pariz Hernandes, proprietário dos Supermercados Ipiranga. José Aparecido é 

morador de Taquaritinga há 47 anos, e há 20 anos é empresário em nossa cidade, gerando atualmente em 

torno de 300 empregos, e oferecendo serviço de qualidade para nossos munícipes. Fez uso da palavra o 

vereador EDER MINEIRO. Foi aparteado pelos vereadores GILBERTO JUNQUEIRA, TONHÃO DA 

BORRACHARIA e MIRIAN PONZIO. 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 
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sessão, solicitando que procedesse a leitura da matéria destinada à ORDEM DO DIA. Não há projetos para 

serem deliberados e votados na presente Sessão Ordinária. Não havendo 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. Foi aparteado 

pelo vereador GILBERTO JUNQUEIRA. 2 – JUNINHO PREVIDELLI. 3 – ANGELIM. 4 – MIRIAN PONZIO. 5 

– TONHÃO DA BORRACHARIA. Foi aparteado pelo vereador LUCIANO AZEVEDO. 6 – LUIS CARLOS DA 

VILA. Foi aparteado pelos vereadores TONHÃO DA BORRACHARIA e MIRIAN PONZIO. 7 – EDER 

MINEIRO. Foi aparteado pelos vereadores TONHÃO DA BORRACHARIA e MAURO MODESTO. 8 – 

GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelo vereador LUCIANO AZEVEDO, MAURO MODESTO e MIRIAN 

PONZIO. 9 – TENENTE LOURENÇANO. Foi aparteado pelos vereadores LUCIANO AZEVEDO, GILBERTO 

JUNQUEIRA, MAURO MODESTO e LUIS CARLOS DA VILA. 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


