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ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h31min. 

 

Às dezenove horas e trinta e um minutos do nono dia do mês de agosto 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 17ª 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: APARECIDO CARLOS GONÇALVES, ANTONIO VIDAL DA SILVA, 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. Ausente o vereador DANIEL GALERANI, por licença médica devido ter contraído 

COVID-19. 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 e NILTON CESAR MORSELLI. 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. Neste 

momento, o Presidente TENENTE LOURENÇANO fez pedido de um minuto de silêncio, em homenagem ao 

senhor Frederico Antonino de Marco, o Fred. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário a 

leitura dos ofícios, convites e comunicados: Ofício Nº 049/2021, do Departamento de Contabilidade da 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga, referente aos balancetes de receita e despesa do mês de dezembro de 

2020; Ofício Nº 050/2021, do Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Taquaritinga, 

referente aos balancetes de receita e despesa do mês de janeiro de 2021; Ofício Nº 051/2021, do 

Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Taquaritinga, referente aos balancetes de receita 

e despesa do mês de fevereiro de 2021; Ofício Nº 052/2021, do Departamento de Contabilidade da Prefeitura 

Municipal de Taquaritinga, referente aos balancetes de receita e despesa do mês de março de 2021; Ofício 

Nº 053/2021, do Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Taquaritinga, referente aos 

balancetes de receita e despesa do mês de abril de 2021; Ofício Nº 054/2021, do Departamento de 

Contabilidade da Prefeitura Municipal de Taquaritinga, referente aos balancetes de receita e despesa do mês 

de maio de 2021; Ofício Nº 088/2021, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga, referente aos 

balancetes diversos do mês de junho de 2021; Ofício Nº 108/2021, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Taquaritinga, referente aos balancetes diversos do mês de julho de 2021; Ofício Nº 79/2021, do Instituto 

de Previdência do Servidor Municipal de Taquaritinga, referente aos balancetes de receita e despesa do mês 

de maio de 2021; Ofício Nº 94/2021, do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Taquaritinga, 

referente aos balancetes de receita e despesa do mês de junho de 2021; Ofício n° 0556 / 2021 / GIGOV/SR, 

da Gerência Executiva de Governo São José do Rio Preto. Assunto: Crédito de Recursos Flnanceiros - 

Orçamento Geral da União. 1.Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 

30/07/2021, no valor de R$ 1.528.000,00 (um milhão e quinhentos e vinte e oito mil reais), na conta vinculada 
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ao Contrato de Repasse n° 893354/201 9 - Operação 1068090-60, firmado com Município de Taquaritinga, 

assinado em 31/12/2019, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério do 

Desenvolvimento Regional, que tem por objeto “Duplicação do início da rodovia municipal dr. horácio ramalho, 

inserida dentro do perímetro urbano, que confere acesso à rodovia sp-333 no município de Taquaritinga/SP". 

2.Informamos que o valor da Contrapartida deverá ser depositado na Conta Vinculada após a solicitação de 

desbloqueio para que os rendimentos de aplicação financeira sejam oriundos exclusivamente dos recursos 

de repasse; Ofício Nº 02/2021, da Paróquia São Sebastião de Taquaritinga, que traz: “Com os nossos 

cumprimentos e bênçãos, através do presente venho convidar os Senhores, para participarem da celebração 

da Santa Missa em Ação de Graças pelo aniversário de emancipação político-administrativa do município de 

Taquaritinga-SP, no domingo dia 15/08/2021 às 19:00 hs (horário Brasília); a missa será presidida pelo pároco 

Padre Giliard Felipe Nascimento, na Igreja Matriz de São Sebastião. Contando com a costumeira atenção de 

Vossa Excelência, renovando, nesse momento o nosso apreço, estima e consideração, rogamos a Deus 

copiosas bênçãos para vossos trabalhos, pela intercessão do Padroeiro deste Município, o glorioso São 

Sebastião”. Neste instante, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário para que proceda à leitura da 

matéria do Expediente. PROCESSO Nº 47/2021 – PROJETO DE LEI Nº 5841/2021, QUE DISPÕE SOBRE 

O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2022 A 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO 

Nº 48/2021 – PROJETO DE LEI Nº 5842/2021, QUE DISPÕE SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO 

DE ÁGUA E DE COLETA DE ESGOTO DISPONIBILIZADOS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE TAQUARITINGA - SAAET, E CRIA A TARIFA SOCIAL DE ÁGUA E ESGOTO, QUE 

ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº 91/2021 – PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 

5885/2021, QUE CRIA COMISSÃO ESPECIAL PARA FINS DE ESTUDOS DAS DETERMINAÇÕES 

CONSTANTES DO ART. 9º. E ART. 33 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/19; §§ 14 A 16 DO ART. 202 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DIPLOMA DE HONRA AO MÉRITO 

2021, HOMENAGEADOS:  NILTON CESAR MORSELLI, AUTORIA DO VEREADOR TONHÃO DA 

BORRACHARIA; MESSIAS DE OLIVEIRA, AUTORIA DO VEREADOR APARECIDO CARLOS 

GONÇALVES; HORGEL FAMELLI NETO, AUTORIA DO VEREADOR DANIEL GALERANI; FELIPE 

FERREIRA DE CAMARGO SALLUM, AUTORIA DO VEREADOR DENIS EDUARDO MACHADO; DANIEL 

JOSÉ DE OLIVEIRA, AUTORIA DO VEREADOR EDER CORRÊA DE OLIVEIRA; CELIA LABIBE ABUD, 

AUTORIA DO VEREADOR GILBERTO JUNQUEIRA; VALDIR SEBASTIÃO TIEZI, AUTORIA DO 

VEREADOR JOSÉ RODRIGO DE PIETRO; ANTONIO TADEU POLI, AUTORIA DO VEREADOR LUCIANO 

JOSÉ DE AZEVEDO; JOSÉ APARECIDO BISCHOFF, INDICAÇÃO DO VEREADOR TENENTE 

LOURENÇANO, CONCEDIDO PELA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL; FULVIO RENATO DE ASSIS, 

AUTORIA DO VEREADOR MAURO SÉRGIO MODESTO; MARIA DO CARMO NUCCI LOPES, AUTORIA 

DA VEREADORA MIRIAN PONZIO; MAURÍLIO FERRUCIO COFFANI, AUTORIA DO VEREADOR ORIDES 

PREVIDELLI JÚNIOR; HAMILTON RICARDO ANGELO, AUTORIA DO VEREADOR VALCIR CONCEIÇÃO 

ZACARIAS; DR. GERALDO EVANDRO ZOCCARATO, AUTORIA DO VEREADOR VALMIR CARRILHO 

MARCIANO; FABIO LUIZ DE GONZAGA HIDALGO, INDICADO PELO VEREADOR JUNINHO 

PREVIDELLI, CONCEDIDO PELA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL; PATRÍCIA GRACIELA MÁRSICO 

GIBERTONI, INDICADO PELO VEREADOR LOURENÇANO, CONCEDIDO PELA MESA; CARLOS 
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FERNANDO MONTANHOLI, INDICADO PELO PREFEITO VANDERLEI MÁRSCIO, CONCEDIDO PELA 

MESA DA CÂMARA MUNICIPAL; EDUARDO FRANCO CORREIA, INDICADO PELO VICE-PREFEITO 

LUIZ FERNANDO COELHO DA ROCHA, CONCEDIDO PELA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL; 2º SGT 

PM ATAÍDE SILVA ALVES, INDICADO PELO VEREADOR BOMBEIRO LUCIANO BOMBEIRO, 

CONCEDIDO PELA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL. TÍTULO DE CIDADÃO 2021, HOMENAGEADOS:  

TADAO MATSUSHITA, AUTORIA DO VEREADOR TONHÃO DA BORRACHARIA; ELSON GONÇALVES 

DA SILVA, AUTORIA DO VEREADOR APARECIDO CARLOS GONÇALVES; ANA CAROLINA CARDOSO 

MACHADO, AUTORIA DO VEREADOR DENIS EDUARDO MACHADO; MARISA GHIZELLINI DE 

OLIVEIRA, AUTORIA DO VEREADOR EDER CORRÊA DE OLIVEIRA; WILSON MACHADO, AUTORIA 

DO VEREADOR GILBERTO JUNQUEIRA; DILCE LOPES MACIEL, AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ 

RODRIGO DE PIETRO; EDELTON MAZZOLA TANGANELLI, AUTORIA DO VEREADOR LUCIANO JOSÉ 

DE AZEVEDO; WALTHER DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO, INDICAÇÃO DO VEREADOR TENENTE 

LOURENÇANO; FABIO APARECIDO RODOLFO (BABU AÇOUGUEIRO), AUTORIA DO VEREADOR 

MAURO SÉRGIO MODESTO; BRAZ LOURENÇO DE SOUZA, AUTORIA DO VEREADOR LUÍS CARLOS 

CORDEIRO DA SILVA; PAULO ROGÉRIO PINTO DE ANDRADE, AUTORIA DO VEREADOR LUÍS 

CARLOS CORDEIRO DA SILVA; GILBERTO BARBOSA DA SILVA (BETO CARROCEIRO), AUTORIA DA 

VEREADORA MIRIAN PONZIO; FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO (CHICO GABOZZO), AUTORIA DO 

VEREADOR ORIDES PREVIDELLI JÚNIOR; EMERSON APARECIDO LOPES, AUTORIA DO VEREADOR 

VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS; JEFFERSON DIAS DE LIMA JACOMO, AUTORIA DO VEREADOR 

VALMIR CARRILHO MARCIANO; EDUARDO THOMAZ PINHEIRO CANHADAS, INDICADO PELO 

VEREADOR JUNINHO PREVIDELLI, CONCEDIDO PELA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL; MAURO 

FERREIRA ZANIN, INDICADO PELO VEREADOR LOURENÇANO, CONCEDIDO PELA MESA; 

DEPUTADO FEDERAL RICARDO IZAR JÚNIOR, INDICADO PELO PREFEITO VANDERLEI MÁRSCIO, 

CONCEDIDO PELA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL; RICARDO HADDAD, INDICADO PELO VICE-

PREFEITO LUIZ FERNANDO COELHO DA ROCHA, CONCEDIDO PELA MESA DA CÂMARA 

MUNICIPAL; 1º. SGT DE ENGENHARIA DO EXÉRCITO VALÉRIO FAMBRE GONÇALVES, INDICADO 

PELO VEREADOR BOMBEIRO LUCIANO BOMBEIRO, CONCEDIDO PELA MESA DA CÂMARA 

MUNICIPAL; LAZARO ORLEI BERNARDES, INDICADO PELO VEREADOR LUIS CARLOS CORDEIRO 

DA SILVA, CONCEDIDO PELA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL; DR. JORGE LUIZ SPERANDIO, 

INDICADO PELO VEREADOR ÂNGELO BARTHOLOMEU, CONCEDIDO PELA MESA DA CÂMARA 

MUNICIPAL. 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 construção de uma cobertura para a quadra de esportes do Tiro de Guerra 02-

041. Do vereador CIDO BOLIVAR: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio 

do setor competente, determine a troca dos aparelhos da academia ao ar livre instalada na Praça Dr. Ernesto 

Pagliuso, de frente à Estação Ferroviária. Muitos munícipes do Jardim São Sebastião fazem o uso desta 

academia, e pelo atual estado dos equipamentos há a necessidade da manutenção e troca por aparelhos 

mais novos. Do vereador LUCIANO AZEVEDO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de 

que, por meio do setor competente, realize o recapeamento asfáltico, ou pelo menos operação tapa-buracos, 

em toda extensão da Avenida Dr. Thyrso Micali, nas proximidades do Estádio Dr. Adail Nunes da Silva 
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(Taquarão), bairro Jardim Taquarão. Este vereador foi procurado por moradores daquela região, e 

pessoalmente compareceu ao local, e conforme imagens em anexo, constatou que há necessidade da 

realização deste serviço com urgência, visto que há grande quantidade de buracos, podendo ocasionar 

acidentes aos condutores de veículos, motos e bicicletas. Do vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO: 

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, estude uma 

forma de voltar com as aulas presenciais somente após o término da reforma de todas as escolas, uma vez 

que a maioria está passando por reformas para poder receber os alunos com segurança. Dos vereadores 

VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS e JUNINHO PREVIDELLI: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

no sentido de que, por meio do setor competente, estude a possibilidade de realizar a instalação de um toldo 

protetor na entrada do saguão de espera de atendimento no Centro de Saúde Dr. Ernesto Pagliuso. Essa 

medida se faz necessária para proteger os pacientes que aguardam atendimento médico do sol forte e da 

chuva. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: À Secretaria Municipal de Saúde no sentido de que estude o 

retorno das apresentações musicais em bares e restaurantes do nosso município. Desde o começo da 

pandemia os cantores e músicos estão com suas rendas completamente comprometidas. E agora com a 

vacinação avançada, a aprovação das apresentações em outras cidades da nossa região, e o retorno da 

presença de clientes nos bares e restaurantes podendo fazer o consumo nas mesas, há a possibilidade dos 

artistas se apresentarem sem oferecer risco de saúde aos presentes. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: 

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, realize os 

seguintes serviços para o Distrito de Guariroba: 1. Limpeza do mato que está cobrindo a estrada que vai para 

Barra Mansa, e também operação tapa-buracos; 2. Operação tapa-buracos nas ruas do distrito; 3. A 

reconstrução do muro do cemitério, com urgência. Conforme imagens anexas o cemitério está sem muros e 

totalmente exposto. Do vereador TENENTE LOURENÇANO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

no sentido de que, por meio do setor competente, determine a instalação de internet de alta velocidade, 

compatível e acessível aos professores em todas escolas e creches municipais. Do vereador TENENTE 

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

competente, considerando que algumas faculdades da região voltaram a ter aulas presenciais este mês, e o 

grande número de estudantes que moram em Taquaritinga e que precisam se deslocar diariamente aos 

municípios vizinhos para estudar, solicito que seja providenciado auxílio transporte aos alunos que 

necessitam. Da vereadora MIRIAN PONZIO: À Secretaria Municipal de Saúde no sentido de que estude a 

inserção da COVID-19, doença infecciosa causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), na lista de 

enfermidades que resultam no pagamento de Auxílio Restabelecimento de Saúde aos servidores municipais 

efetivos dos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Taquaritinga. A presente indicação 

se justifica pois quando um servidor público municipal se afasta por motivo de doenças, ou não tem condições 

de trabalhar por algum motivo transitório, recebe auxílio-doença no valor de R$ 300. Todavia, é de 

conhecimento geral que, com isso, o funcionário afastado perde o direito a receber R$ 400,00 do cartão 

alimentação. Contudo, aquele servidor que se afasta em razão da COVID-19 não recebe esses R$ 300,00, 

pois a doença não se encontra na lei. Assim, faz-se necessário que se altere o artigo da lei que criou este 

auxílio, para que se possa incluir a COVID-19, bem como quaisquer outras doenças que derivem dela. Foram 

apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Dos vereadores VALCIR CONCEIÇÃO 

ZACARIAS e JUNINHO PREVIDELLI: Requerem, depois de obedecidas as formalidades regimentais, ao 
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Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por meio do departamento competente, o envio da cópia, na 

íntegra, da Sindicância realizada para a apuração dos fatos referentes ao funcionário público Adão, por ter 

usado um veículo da frota municipal para prestar possíveis serviços particulares em um imóvel situado na 

Rua Major Calderazzo. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Requer, depois de obedecidas as 

formalidades regimentais, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que informe a este vereador, em 

tempo hábil, se há algum prazo para o término da reforma do velório do Distrito de Jurupema. Requer também 

informações sobre prazos para a reforma do Velório Municipal José Mársico. Do vereador EDER MINEIRO: 

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

atleta de futebol Luiz Araújo. O atacante Luiz Araújo, de 25 anos, destaque do Lille Olympique Sporting Club, 

da França, foi campeão do Campeonato Francês e da Supercopa Francesa em cima do PSG, de Neymar e 

outros craques. O taquaritinguense, como um dos destaques do time campeão, leva o nome da nossa cidade 

para diversos países. Fez uso da palavra o vereador EDER MINEIRO. Foi aparteado pelos vereadores 

JUNINHO PREVIDELLI e TENENTE LOURENÇANO. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse 

fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação, aprovado por unanimidade e subscrito 

por todos os vereadores. Do vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO: Requer, depois de obedecidas as 

formalidades regimentais, o envio de ofício ao setor responsável da Empresa G2 – Empreendimento e 

Logística Ltda, empresa que gere a Área Azul em nosso município, no sentido de solicitar que a empresa 

modifique sua atual política de notificações. Atualmente, o não pagamento do estacionamento rotativo gera 

uma TPU, que é uma notificação ao usuário que desrespeitou as normas de utilização do estacionamento 

rotativo público. Caso o usuário não efetue a regularização da TPU dentro do prazo estabelecido, o agente 

de trânsito municipal aplicará uma multa de trânsito no valor de R$ 195,23, e 5 pontos na carteira de 

habilitação. Este vereador tem conhecimento de que diversas empresas de estacionamento rotativo adotam 

a política da pessoa receber um prazo de 36 horas para ser retirada a notificação. Por isso, solicita à Empresa 

G2 – Empreendimento e Logística Ltda para que modifique sua política de notificação e estabeleça um prazo 

de 36 horas para que esta notificação possa ser retirada. Fez uso da palavra o vereador DR. DENIS 

EDUARDO MACHADO. Foi aparteado pelos vereadores DR. VALMIR CARRILHO e TENENTE 

LOURENÇANO. 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 LUCIANO AZEVEDO: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja 

encaminhada MOÇÃO DE APLAUSOS ao senhor Sebastião dos Santos. No dia 23 de novembro de 2020, 

por volta das 18:30, conforme SIOPM de Nº15254, o Corpo de Bombeiros foi solicitado para atendimento de 

emergência, no qual se tratava de uma senhora que se encontrava inconsciente na avenida Heitor Alves 

Gomes, próximo ao numeral 651. Chegando ao local, foi constatado que a vítima se encontrava em (PCR) 

parada cardiorrespiratória, o que foi relatado em primeiro momento pelo civil Sebastião dos Santos, ao qual 

se encontrava atendendo a vítima e realizando massagem cardíaca, o homem relatou todas as informações 

para a equipe, como a duração do desmaio, e também relatou sinais vitais. De pronto a equipe do CB iniciou 

o atendimento e encaminhou a vítima para a UPA, sendo a mesma atendida pela equipe médica. Cabe 

ressaltar que a equipe médica teve êxito no atendimento, devido ao atendimento inicial que a vítima obteve 

quando houve o desmaio, ação que fez com que aquela senhora tivesse sinais vitais estáveis, onde ela 

permaneceu internada por alguns dias para cuidados posteriores. Foi relatado tempo depois que a vítima 
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acabou falecendo devido ao quadro se agravar, e problemas de saúde que já sofria anteriormente ao fato. O 

que vale dar destaque aqui, mesmo que a morte obteve vitória nesta batalha, é a coragem, persistência e 

dedicação que este cidadão teve com seu próximo, homem este que não se afugentou e não se esmoreceu 

ao dever que era chamado, foi ao encontro desta senhora prontamente, só desejando salvar sua vida. Ato 

este que gerou admiração e reconhecimento pela equipe do Corpo de Bombeiros de Taquaritinga. Este fato 

precisa ser apreciado pela comunidade taquaritinguense também, bem como salientar a importância de a 

população estar preparada para estes casos, em que uma ação simples e objetiva pode salvar vidas. Fez uso 

da palavra o vereador LUCIANO AZEVEDO. Foi aparteado pelos vereadores TONHÃO DA BORRACHARIA 

e EDER MINEIRO. 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 RODRIGO DE PIETRO: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, o envio de 

ofício ao comandante da 2° CIA da Polícia Militar de Taquaritinga, solicitando o envio das seguintes 

informações em relação a aplicação de multas de veículos na área de abrangência da zona azul: 1. O agente 

de trânsito aplica a multa no veículo no momento em que o veículo se encontra estacionado com a notificação 

expedida pela empresa que administra a Área Azul? 2. A multa pode ser aplicada após a notificação da 

empresa? 3. O código de trânsito brasileiro dispõe da possibilidade de se cometer ato infracional e pagar um 

valor para NÃO receber a multa? 4. Solicita o envio de relatório dos veículos que foram notificados e pagaram 

a taxa para NÃO receber a multa. 5. De quem é a competência pela aplicação de multa da área azul, da 

Polícia Militar ou da Comissão Municipal de Trânsito. Diante da reclamação das notificações aplicadas na 

região central da cidade pela empresa que administra a Área Azul da cidade de Taquaritinga, e da relevância 

do assunto agradeço desde já a disponibilidade. Fez uso da palavra o vereador RODRIGO DE PIETRO. Foi 

aparteado pelos vereadores TENENTE LOURENÇANO, GILBERTO JUNQUEIRA, CIDO BOLIVAR, DR. 

DENIS EDUARDO MACHADO, LUCIANO AZEVEDO, DR. VALMIR CARRILHO, LUIS CARLOS DA VILA, 

TONHÃO DA BORRACHARIA e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS. Não havendo mais nenhum Vereador 

que quisesse fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por sete 

votos favoráveis e seis contrários (MAURO MODESTO, JUNINHO PREVIDELLI, LUCIANO AZEVEDO, DR. 

VALMIR CARRILHO, CIDO BOLIVAR e LUIS CARLOS DA VILA). Da vereadora MIRIAN PONZIO: Requer, 

depois de obedecidas as formalidades regimentais, à Secretaria Municipal de Educação, para que envie o 

plano individual de retorno às aulas presenciais encaminhado pelas escolas municipais, indicando problemas 

na infraestrutura existentes em todas as unidades de ensino.O presente requerimento se justifica, pois, esta 

vereadora tem recebido inúmeros relatos de falta de obras e insumos essenciais para o retorno presencial 

seguro de estudantes, professores e funcionários às escolas, ainda em face da persistência das graves 

enfermidades causadas pela COVID-19. Fez uso da palavra a vereadora MIRIAN PONZIO. Foi aparteada 

pelos vereadores DR. VALMIR CARRILHO, TONHÃO DA BORRACHARIA, JUNINHO PREVIDELLI e 

TENENTE LOURENÇANO. 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 

LUIS CARLOS DA VILA, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, TONHÃO 

DA BORRACHARIA, JUNINHO PREVIDELLI, GILBERTO JUNQUEIRA e RODRIGO DE PIETRO. Do 

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

Superintendência e ao Conselho do IPREMT, para que enviem a este vereador, em tempo hábil, as seguintes 
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informações: 1. Extrato atualizado das contas; 2. Houve retirada das aplicações maior do que a entrada de 

valores repassados pela Prefeitura para o pagamento dos aposentados? 3. Os repasses da parte patronal e 

parte do servidor estão rigorosamente em dia?. Fez uso da palavra o vereador RODRIGO DE PIETRO. Não 

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

votação e aprovado por unanimidade. Neste momento, pela ordem, o vereador JUNINHO PREVIDELLI fez 

pedido de REQUERIMENTO ORAL no sentido de que seja encaminhada MOÇÃO DE REPÚDIO à vereadora 

do município de Matão – SP, senhora Ana Maria Mondini. A vereadora Ana Mondini fez declarações em 

diversos meios de comunicação a respeito da possível instalação do porto seco no município de Taquaritinga. 

Além das insinuações de politicagem realizada pelo prefeito de Taquaritinga, a vereadora ainda colocou em 

dúvida o caráter e as intenções do então prefeito de Matão, senhor Adauto Scardoelli, sugerindo que ele 

deliberadamente deixou que os empresários responsáveis pela instalação do porto seco escolhessem 

Taquaritinga, por motivos de elo com familiares moradores em nosso município. O pedido foi votado e 

aprovado por unanimidade. 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 29/2021 – PROJETO DE LEI QUE 

ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.218, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001, QUE ESPECIFICA 

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

MAURO MODESTO. Foi aparteado pelos vereadores JUNINHO PREVIDELLI, GILBERTO JUNQUEIRA e 

DR. VALMIR CARRILHO. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente 

projeto foi colocado em votação e foi aprovado por doze votos favoráveis e um contrário (RODRIGO DE 

PIETRO). Desta forma, aprovado, o projeto recebeu o  autógrafo de Projeto de Lei Nº 5823 de 09 de agosto 

de 2021. PROCESSO Nº 37/2021 – PEDIDO DE ALTERAÇÃO À EMENDA IMPOSITIVA, PEDIDO DE 

ALTERAÇÃO DO PRODUTO - APAE. Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o 

vereador DR. VALMIR CARRILHO. Foi aparteado pelo vereador TENENTE LOURENÇANO. 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 Pedido de Alteração 

à Emenda Impositiva Nº 5831 de 09 de agosto de 2021. PROCESSO Nº 44/2021 – PROJETO DE LEI QUE 

DISPÕE SOBRE A PRESENÇA DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Há uma EMENDA MODIFICATIVA neste Projeto 

de Lei. Colocada a presente emenda em discussão. Fez uso da palavra o vereador TONHÃO DA 

BORRACHARIA. Colocada a presente Emenda Modificativa em votação, foi aprovada por unanimidade. 

Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador TONHÃO DA BORRACHARIA. 

Foi aparteado pelos vereadores JUNINHO PREVIDELLI, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, DR. VALMIR 

CARRILHO e TENENTE LOURENÇANO. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da 

palavra, o presente projeto foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade entre os vereadores 

presentes. Desta forma, aprovado, o projeto recebeu o  autógrafo de Projeto de Lei Nº 5838 de 09 de 

agosto de 2021. Não havendo matéria sujeita à deliberação em Plenário na ORDEM DO DIA, e 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 21h53min. E para constar 
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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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


