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ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2021, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h40min. 

 

Às dezenove horas e quarenta minutos do décimo oitavo dia do mês de outubro 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 a 24ª 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, 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, ELISANDRA MACHADO VALADARES, IRINA PARISE 

MATTOS, JOÃO VITOR MOHIEDDINE YULE, JULIANA MARTA QUIMELLO, NILTON CESAR MORSELLI 

e TIAGO CHUECO. Participou desta sessão, fazendo a tradução em libras, a empresa Educalibras 

Treinamentos e Desenvolvimento do Idioma de Libras LTDA EPP. 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. Posteriormente, fez o uso da palavra na TRIBUNA LIVRE, o senhor Carlos Augusto Aparecido 

Carvalho, para debater sobre o atendimento nos postos de saúde de nosso município. Carlos Augusto foi 

aparteado pelos vereadores: DR. VALMIR CARRILHO, GILBERTO JUNQUEIRA, DR. DENIS EDUARDO 

MACHADO, LUIS CARLOS DA VILA, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, MIRIAN PONZIO, TONHÃO DA 

BORRACHARIA e EDER MINEIRO. Neste instante, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário para que 

proceda à leitura da matéria do Expediente. PROCESSO Nº 107/2021 – PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 

5900/2021, QUE CONCEDE LICENÇA AO VEREADOR GILBERTO JUNQUEIRA POR MOLÉSTIA 

DEVIDAMENTE COMPROVADA. PROCESSO Nº 108/2021 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

5901/2021, QUE ALTERA DISPOSITIVOS DO DECRETO LEGISLATIVO Nº. 1.540, DE 08 DE NOVEMBRO 

DE 2016. Neste momento, pela ordem, o vereador JUNINHO PREVIDELLI 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: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5900/2021, QUE CONCEDE LICENÇA 

AO VEREADOR GILBERTO JUNQUEIRA POR MOLÉSTIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. O pedido foi 

votado e aprovado pela maioria dos vereadores. Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do vereador LUIS CARLOS DA VILA: Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, determine a instalação de lixeiras e mais 

bancos na praça Guilherme José Franco, no Parque Residencial Laranjeiras. Do vereador GILBERTO 

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

realize a reforma da passarela nas proximidades da estação ferroviária, no Jardim São Sebastião, reiterando 

Indicações no mesmo sentido dos vereadores Mauro Modesto e Luciano Azevedo. Tal providência merece 
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regime de urgência, uma vez que este dispositivo destinado ao uso de pedestres encontra-se com problemas 

estruturais, colocando em risco a integridade física dos usuários. 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 Francisco Mesquita (Rua 

18), altura do número 28, no Conjunto Residencial Ipiranga. Há a necessidade de instalação de lombada 

nesta localidade, uma vez que veículos transitam em alta velocidade, causando insegurança aos moradores. 

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

que realize a contratação, em regime de urgência, de segurança nas imediações do Parque Municipal do 

Trabalhador Dona Dinha Camassutti Baptista. O pedido se faz necessário devido às ocorrências com 

fatalidade nesse local. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, determine a substituição da iluminação da Praça 

São João (praça da igreja matriz de Jurupema), no Distrito de Jurupema, por lâmpadas de led, pois essas 

substituições já foram realizadas em outras localidades, trazendo ótimos resultados. Do vereador LUCIANO 

AZEVEDO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, interceda junto a secretaria 

competente, visando à aquisição e instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência. 

Justifica-se que a presente propositura visa à possibilidade de atividade lúdica e esportiva para crianças com 

deficiência, com a inclusão de brinquedos adaptados como: gangorras, balanços, entre outros conforme fotos 

em anexo. A procura por atividades diferenciadas é crescente entre as crianças com deficiência, onde o 

esporte é um importante elemento para o desenvolvimento e melhoria na qualidade de vida dessas crianças. 

O município não possui de nenhum local que ofereça lazer às crianças com deficiência, e a praça Guilherme 

Franco é uma excelente opção para a instalação dos brinquedos adaptados, pois irá promover a convivência 

harmoniosa entre as crianças, acolhendo as que tem ou não deficiência, no mesmo espaço. Há de ressaltar 

a importância que o ato de brincar tem para o desenvolvimento psíquico e físico na infância e adolescência. 

Da vereadora MIRIAN PONZIO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do 

setor competente, estude a instalação de iluminação e de uma área verde na rua Joaquim Pedro da Fonseca, 

próximo ao número 12, no Conjunto Residencial Ipiranga. Da vereadora MIRIAN PONZIO: 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 Av. Heitor Alves Gomes, altura do número 535, 

esquina com a antiga rua 5 (rua do Lions Clube), no Conjunto Residencial Ipiranga. Do vereador TONHÃO 

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

competente, seja realizada operação tapa-buracos em todas as vias em que houver a necessidade da 

realização deste serviço nos seguintes bairros: Jardim Buscardi, Vila Esperança, Vila Fucci e Vila Di Santi. 

Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do vereador RODRIGO DE 

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

Municipal para que envie a este vereador, em tempo hábil, a prestação de contas dos recursos recebidos do 

Governo do Estado de São Paulo para implantação dos semáforos em nossa cidade. Requer também para 

que envie a cópia, na íntegra, do processo licitatório, contrato e valores gastos, e se houve alguma devolução 

de valores ao Estado em relação aos recursos recebidos (apresentar documentos comprobatórios). O pedido 

se faz necessário diante dos semáforos não funcionarem em inúmeras vezes, provocando acidentes nos 

cruzamentos de nossa cidade. Do vereador LUIS CARLOS DA VILA: Requer, depois de obedecidas as 
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formalidades regimentais, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que informe a este vereador, em 

tempo hábil, quais motivos levam o Poder Executivo pagar o grau máximo de 40% de adicional de 

insalubridade para alguns coveiros, e outros receberem o grau médio, isto é, 20% de adicional. Este vereador 

entende que todos os coveiros deveriam receber o grau máximo, pois estes funcionários são expostos 

diariamente a agentes nocivos à saúde. 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, como está o andamento do pagamento das emendas impositivas destinadas 

por este vereador. Há previsão para a totalidade do pagamento a todas as entidades? Este vereador está 

sendo procurado por várias entidades que precisam do encaminhamento da verba para manterem suas 

atividades. Do vereador EDER MINEIRO: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que informe a este vereador, em tempo hábil, quando será 

realizada a pavimentação asfáltica da avenida projetada, localizada atrás da Rádio Canal Um, no Jardim Nova 

Prudente. Moradores desta localidade procuraram este vereador pedindo providências urgentes, pois esta 

via, no estado atual, está intransitável. Do vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO: Requer, depois de 

obedecidas as formalidades regimentais, ao Diretor da COMUTRAN, senhor Mirão Basso, para que informe 

os motivos pelos quais os semáforos instalados em diversas vias públicas de nossa cidade estão fora de 

operação, acarretando sérios riscos de acidentes de trânsito. Solicita ainda informações se há previsão para 

o pleno funcionamento destes dispositivos de trânsito. Fez uso da palavra o vereador DR DENIS EDUARDO 

MACHADO. Foi aparteado pelos vereadores RODRIGO DE PIETRO e 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 pelos vereadores RODRIGO DE PIETRO e TONHÃO DA 

BORRACHARIA. Do vereador JUNINHO PREVIDELLI: equer, depois de obedecidas as formalidades 

regimentais, ao Diretor de Gestão de Pessoal, senhor Paulo Rogério Chiararia, para que informe este 

vereador, em tempo hábil, se existe algum funcionário gratificado, designado por meio de portaria, que 

responde pelo patrimônio da Prefeitura Municipal. No caso de existir, solicita o envio do nome deste(a) 

funcionário(a). 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 GILBERTO JUNQUEIRA: Requer, depois de obedecidas as formalidades 

regimentais, o envio de ofício à operadora Vivo, para que a prestadora informe por que há inúmeras quedas 

e falta de sinal da torre em diversos locais no município de Taquaritinga - SP. Requer também informações 

se há algum planejamento para melhorar o sinal da operadora em nosso município. Muitas vezes a ligação 

de Vivo para Vivo não se completa, somente as ligações de outras operadoras para a Vivo funcionam. 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. Do 

vereador DR. VALMIR CARRILHO: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, o envio à 

Secretária de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo, para solicitar a instalação em 

Taquaritinga/SP do Programa Bom Prato, posto que vivenciamos um momento de extrema pobreza da 

população brasileira, agravada pela pandemia do coronavírus, que hoje atinge cerca de 27 milhões de 

pessoas em risco alimentar, não bastasse, temos 14,6% da população desempregada, atingindo 14,8 milhões 

de pessoas. Portanto, Taquaritinga está inserida nessa triste realidade, o que não permite que muitos 



      CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 

      - Estado de São Paulo - 
 

taquaritinguenses tenham o mínimo para conseguirem se alimentar, assim diante da ótima qualidade da 

alimentação fornecida por esse programa, por um custo baixíssimo, que garante o direito constitucional da 

alimentação, conforme a Emenda Constitucional 64, de 04 de fevereiro de 2010, que assevera: Art. 1º O art. 

6º da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 6º São direitos sociais a educação, 

a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição." (NR) Assim requeiro 

de Vossa Excelência, que estude a viabilidade da implantação desse programa no nosso município, por se 

tratar de promoção da dignidade humana. Fez uso da palavra o vereador DR. VALMIR CARRILHO. Foi 

aparteado pelo 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 e subscrito 

por todos os vereadores. Do vereador CIDO BOLIVAR: Requer, depois de obedecidas as formalidades 

regimentais, o envio à Deputada Federal Carla Zambelli, solicitando autorização para a instalação de uma 

casa lotérica no Jardim São Sebastião. Justifica-se a instalação de uma casa lotérica no referido bairro, uma 

vez que os munícipes desta localidade, e bairros adjacentes, precisam locomover-se até a região central da 

cidade para realizarem pagamentos/saques. Ademais, o Jardim São Sebastião, juntamente com os bairros 

vizinhos, possui mais de 20 mil habitantes. Fez uso da palavra o vereador CIDO BOLIVAR. Foi aparteado 

pelos vereadores GILBERTO JUNQUEIRA e 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. 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: PROCESSO Nº 1072021 

– PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE CONCEDE LICENÇA AO VEREADOR GILBERTO JUNQUEIRA POR 

MOLÉSTIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. Colocado o presente projeto em discussão. Fez o uso da 

palavra o vereador GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos vereadores CIDO BOLIVAR, EDER 

MINEIRO, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, DR. DENIS EDUARDO MACHADO e JUNINHO 

PREVIDELLI. Não havendo nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto foi 

colocado em votação e foi aprovado unanimidade. Desta forma, aprovado, o projeto recebeu o  autógrafo de 

Projeto de Resolução Nº 5900 de 18 de outubro de 2021. PROCESSO Nº 106/2021 – PEDIDO DE 

ALTERAÇÃO À EMENDA IMPOSITIVA QUE PREVÊ REMANEJAMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE). Colocado o presente projeto em discussão. Fez o uso da palavra 

a vereadora MIRIAN PONZIO. Foi aparteada pelos vereadores GILBERTO JUNQUEIRA e DR. VALMIR 

CARRILHO. Não havendo nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto foi 

colocado em votação e foi aprovado unanimidade. Desta forma, aprovado, o projeto recebeu o  autógrafo de 

Pedido de Alteração à Emenda Impositiva Nº 5899 de 18 de outubro de 2021. PROCESSO Nº 102/2021 

– PROJETO DE LEI DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS 

E EM FALTA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente 

projeto em discussão. Fez o uso da palavra o vereador EDER MINEIRO. Não havendo nenhum vereador que 

quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto foi colocado em votação e foi aprovado unanimidade. Desta 

forma, aprovado, o projeto recebeu o  autógrafo de Projeto de Lei Nº 5895 de 18 de outubro de 2021. Não 
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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 – CIDO BOLIVAR. Foi aparteado pelo vereador MAURO MODESTO. 2 – MIRIAN PONZIO. Neste 

momento, pela ordem, a vereadora MIRIAN PONZIO fez pedido de REQUERIMENTO ORAL solicitando seja 

encaminhada MOÇÃO DE PESAR à família de Larissa Curti Morselli Araújo, que faleceu na segunda feira, 

18 de outubro de 2021. Assim é que, esta Vereadora abalada por imensa tristeza vêm expressar toda 

solidariedade e sentimento Cristão pelo falecimento de Larissa. É bastante difícil encararmos a perda de um 

ente querido por quem cultivamos os mais sublimes sentimentos de amor e de carinho, porém a Providência 

Divina está sempre presente para nos amparar nos momentos de dor e sofrimento. Esta é uma hora em que 

talvez as palavras nada digam, porém fazemos votos de que a digna Família Curti Morselli Araújo encontre a 

força e a coragem necessária para enfrentar tão doloroso momento, ocasionado por essa lamentável perda. 

Assim, uma vez deliberado por esta Casa de Leis, dê-se ciência da presente Moção de Pesar à família 

enlutada, rogando a Deus que a fortifique, não permitindo que a tristeza tire da lembrança o privilégio de tê-

lo tido em convívio. 3 – JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelo vereador VALCIR CONCEIÇÃO 

ZACARIAS. 4 – DR. DENIS EDUARDO MACHADO. 5 – TENENTE LOURENÇANO. Neste momento, pela 

ordem, o vereador TENENTE LOURENÇANO fez pedido de REQUERIMENTO ORAL em nome de TODOS 

OS VEREADORES solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que informe a estes 

vereadores, em tempo hábil, visto a relevância do tema, sobre os seguintes investimentos no Parque 

Municipal do Trabalhador Dona Dinha Camassutti Baptista: 1.Há a possibilidade de colocar seguranças nas 

imediações do Parque? 2.Há a possibilidade de o Poder Executivo fazer obras de infraestrutura para dar mais 

segurança às pessoas que frequentam este local? 3.O Poder Executivo pode se comprometer a realizar 

manutenção periódica neste local? Estes vereadores estão muito preocupados com a atual situação do 

Parque, pois além do total abandono e falta de manutenção, não há nenhuma segurança neste local, podendo 

ocasionar mais acidentes fatais com os frequentadores. 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 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


