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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 20h01min. 

 

Às vinte horas e um minuto do sétimo dia do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e dois, realizou-se, em 

caráter virtual devido a pandemia de COVID-19, a 1ª Sessão Ordinária do 2º 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 VITOR MOHIEDDINE YULE, NILTON CESAR MORSELLI e TIAGO CHUECO. 

Participou desta sessão, fazendo a interpretação em Língua Brasileira de Sinas (LIBRAS), a empresa 

EducaLibras Treinamentos e Desenvolvimento do Idioma de Libras LTDA EPP, contratada por meio do 

Contrato n° 0004/21. 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, o Senhor Presidente abre a 

primeira sessão ordinária de 2022 com as seguintes palavras: “Boa noite a todos. Quero saudar meus colegas 

vereadores e também o público que nos acompanha nesta transmissão ao vivo da primeira reunião ordinária 

de 2022. Gostaria de falar algumas palavras na abertura desta Segunda Sessão Legislativa da décima oitava 

legislatura, que marca o meu último ano à frente desta Casa de Leis. Mais uma vez, em razão da pandemia, 

por decisão democrática dos vereadores, optamos por realizar essas primeiras sessões de forma remota, até 

que tenhamos condição de promover nossos encontros em plenário, de forma segura. 2021 foi o ano mais 

triste deste século, período em que a Covid-19 mais fez vítimas, uma realidade que infelizmente se repetiu 

em Taquaritinga. Os nossos sentimentos às famílias atingidas. Tenho certeza de que o cenário será diferente 

neste ano. A vacinação, a qual a população de Taquaritinga aderiu maciçamente, tem demonstrado sua 

eficiência contra casos graves de Covid. Ficam aqui nossos parabéns aos cidadãos que estão garantindo 

altos índices de imunização para a nossa cidade, dando um exemplo aos demais, o nosso muito obrigado 

aos funcionários da Saúde pelo empenho e dedicação. Pois bem, hoje estamos dando início às sessões 

ordinárias, haja vista que o trabalho dos vereadores não para nunca, no atendimento da nossa população. A 

responsabilidade dos vereadores é cada vez maior dentro do nosso ordenamento político, pois está em 

nossas mãos a decisão sobre temas importantes para o município, temas que impactam diretamente a vida 

dos cidadãos. Dentro dessa perspectiva, estamos empenhados em modernizar a nossa legislação e os 

processos internos de nossa Casa de Leis. Estão sendo tomadas medidas em consonância com o respeito 

ao meio ambiente, de uso racional dos insumos e economia de materiais. A utilização responsável do dinheiro 

público passa por esses cuidados, e a nossa Câmara tradicionalmente é exemplo de execução orçamentária 

muito abaixo dos limites permitidos. A produção legislativa tem dado demonstração da harmonia entre os 

poderes. Nunca deixamos de atender o Executivo, em suas demandas mais urgentes. De nossa parte, 
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gostaria de dizer que não pouparemos esforços para corrigir o que for necessário para restabelecer as 

atribuições de cada poder, evitando embates desnecessários. Solicito aos colegas que observem todas as 

etapas da tramitação dos projetos, evitando a quebra do interstício em assuntos que não forem urgentes. O 

interstício é necessário, porque o tempo regimental é sagrado para estudarmos a fundo as matérias que, 

muitas delas, se votadas de afogadilho, podem vir permeadas por falhas. Que todas as matérias possam 

passar pela competência reconhecida das nossas comissões internas, que sempre observaram a legalidade 

dos projetos e nunca se furtaram a apontar eventuais inconstitucionalidades. É assim que damos a nossa 

contribuição para o ordenamento jurídico do município, com a clareza que os assuntos merecem. Alguns 

projetos importantes na área social foram aprovados, e muitos outros ainda virão. Porém, temos de cobrar o 

Executivo para colocá-los em prática efetivamente, de modo que surtam o efeito desejado. O mesmo posso 

dizer das emendas impositivas, que deram mais poder aos vereadores, sem ferir o poder discricionário do 

Executivo. Embates haverão, mas que sejam travados respeitosamente e com vistas ao debate de ideias 

visando ao bem comum. É essa a nossa missão. Aproveito para dizer que defenderei a postura de cada 

vereador e a soberania de seus votos. Temos ouvido críticas do senhor prefeito, em sua rádio, que às vezes 

descamba para aspectos da vida pessoal e profissional dos vereadores que não concordam com alguns dos 

seus projetos. Digo que não existem projetos aqui em que só pode ser votado sim. Cada vereador tem a 

liberdade de votar da maneira que quiser. Não podemos aceitar ameaças sobre futuros temas deliberados 

neste plenário ou críticas infundadas e sem direito de resposta. Todo governante precisa entender que existe 

oposição, e que ela representa parte do eleitorado. Neste ano, em que o Brasil comemorara o bicentenário 

de sua Independência, também celebraremos os 130 anos de existência de nossa Câmara Municipal. Uma 

programação está sendo elaborada para desenvolvermos algumas atividades destinadas a reverenciar esse 

marco histórico. Para mim é uma honra e uma satisfação estar nesta Presidência no ano jubilar em que 

transcorre essa comemoração. Igualmente, tenho a satisfação de comunicar a todos que o prédio da Câmara 

passará por reformas estruturais. Há vários anos, a Câmara vem sendo cobrada pelo Tribunal de Contas para 

fazer as adequações necessárias à obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Uma casa de leis 

precisa dar o exemplo do cumprimento às leis. É por isso que, desde o ano passado, estamos tomando essa 

providência. A reforma é necessária para a preservação desse bem público de inestimável valor patrimonial. 

Por fim, cumpre-me desejar e tudo fazer para que 2022 seja de muita união. Sabemos que este é um ano 

eleitoral nos planos estadual e federal, em que paixões políticas podem aflorar e levar a divergências. Porém, 

saberemos conduzir nossas opções com respeito à opinião do colega e da pluralidade do pensamento do 

eleitorado de Taquaritinga, do Estado e do Brasil. De nossa parte, vamos zelar pela ampla participação dos 

vereadores nas sessões, independentemente de cores partidárias. A democracia é um bem precioso, que 

aqui é preservado como as nossas próprias vidas. Gostaria da atenção da senhora e do senhores vereadores 

para dois projetos estão tramitando na Câmara Federal e que podem impactar a vida da sociedade brasileira: 

o projeto sobre a legalização da maconha e o projeto sobre a legalização dos jogos de azar. Peço que 

conversem com os deputados. Caros colegas vereadores, neste meu segundo e último ano no cargo de 

presidente desta Câmara, reafirmo o compromisso de liderar serenamente, mas com pulso firme, os trabalhos 

legislativos. Rogando a Deus que ajude o nosso país a romper este período pandêmico, estabelecendo um 

tempo onde todos tenham trabalho digno. E que Taquaritinga também possa viver dias melhores. Um bom 

ano legislativo a todos, vereadores e servidores desta Casa de Leis”. Neste instante, o Senhor Presidente 
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solicitou ao 1º Secretário para que proceda à leitura da matéria do Expediente. PROCESSO Nº 134/2021 – 

PROJETO DE LEI Nº 5927/2021, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

DIREITOS HUMANOS - CMDH DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA/SP, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROCESSO Nº 135/2021 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 5928/2021, QUE ALTERA A 

ACRESCE DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 4.482, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017, QUE 

ESPECIFICAM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº 136/2021 – PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 5929/2021, QUE ACRESCE DISPOSITIVOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº. 3.601, 

DE 05 DE JANEIRO DE 2007, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº 01/2022 

– PROJETO DE LEI Nº 5930/2022, QUE AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREAS À EMPRESA RPJ 

DISTRIBUIDORA DE LATICÍNIOS E FRIOS LTDA., QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROCESSO Nº 02/2022 – PROJETO DE LEI Nº 5931/2022, QUE DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE UM 

CRÉDITO ESPECIAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 575.000,00 (QUINHENTOS E SETENTA E 

CINCO MIL REAIS). PROCESSO Nº 03/2022 – PROJETO DE EMENDA À LOM Nº 5932/2022, QUE DISPÕE 

SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA, QUE ESPECIFICA. 

PROCESSO Nº 04/2022 – PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5933/2022, QUE DISPÕE SOBRE 

ALTERAÇÕES NO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, QUE 

ESPECIFICA. PROCESSO Nº 05/2022 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 5934/2022, QUE 

AUTORIZA O PAGAMENTO DE AUXÍLIO RESTABELECIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, QUE ESPECIFICA, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº 06/2022 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 5935/2022, 

QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº 07/2022 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 5936/2022, QUE 

REVOGA DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 3.601, DE 05 DE JANEIRO DE 2007, 

QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do vereador MAURO MODESTO: Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, realize a instalação de uma rotatória no 

cruzamento entre a Rua Duracy de Carli Valencio e a Rua Profº Edson Luiz Stracini, visto que existe um 

grande fluxo de veículos neste cruzamento. Ressalta-se a importância da construção dessa rotatória com 

urgência, pois vêm acontecendo vários acidentes de trânsito nesta localidade. Do vereador EDER MINEIRO: 

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

instalação de cobertura do ponto de ônibus na Rua Francisco Mesquita (Rua 18), em frente à Igreja São José 

Operário, e no ponto de ônibus do lado da caixa d’água do SAAET, no Conjunto Residencial Ipiranga . Do 

vereador JUNINHO PREVIDELLI: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio 

do setor competente, realize a instalação de lixeiras, em vários pontos, por toda extensão do canteiro central 

da avenida Mário da Silva Camargo, no Parque Residencial Laranjeiras. A necessidade se dá por ser um local 

de tradicional caminhada dos taquaritinguenses, e também para que todos aqueles que levam seus pets para 

caminharem possam ter um local adequado para o descarte de materiais. Do vereador TONHÃO DA 

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

competente, realize a retirada das placas de parada de ônibus da antiga empresa que prestava o serviço de 
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transporte urbano em nosso município, Viação Paraty. A Viação Transmarsico, atual empresa, não usa os 

locais que a antiga empresa realizava suas paradas, e essas placas atrapalham o estacionamento geral da 

população. Do vereador DANIEL GALERANI: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de 

que, por meio do setor competente, realize a notificação e orientação às empresas de Taquaritinga que 

trabalham com aluguel de caçamba, para que as mesmas realizem adaptações (alguns pequenos furos) na 

base das caçambas a fim de escoar a água acumulada. Referida adequação far-se-á necessária para que no 

interior das caçambas não fique acumulada água de chuvas, a fim de evitar a proliferação do mosquito 

transmissor da dengue. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, determine a instalação de uma lombada (redutor 

de velocidade), nos padrões legais, na Rua Isaac Majer Goldbaum (Rua 9), altura do número 140, no Jardim 

Santa Cruz. Há a necessidade de instalação de um redutor de velocidade nesta localidade, uma vez que 

veículos transitam em alta velocidade, causando insegurança aos moradores. Do vereador GILBERTO 

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

realize a construção da praça em uma área já destinada para esta finalidade, na Rua Antônio Dantas, no 

Jardim Sobral, uma vez que há a previsão da construção dessa praça, pois há uma placa colocada no terreno 

anunciando esta importante obra, e os moradores do bairro estão esperando ansiosamente para ter essa 

nova opção de lazer. Ademais, há a necessidade de limpeza deste local, pois há mato alto e entulhos 

descartados, e também o conserto do asfalto nas imediações, conforme imagens em anexo. Da vereadora 

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

competente, realize a implantação de iluminação pública em área verde localizada na Rua Joaquim Pedro da 

Fonseca, no Conjunto Residencial Ipiranga, conforme pedido da população por meio de abaixo-assinado em 

anexo. Do vereador LUCIANO AZEVEDO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, 

por meio do setor competente, determine a instalação de uma lombada eletrônica, nos padrões legais, nos 

dois sentidos da Avenida João de Jorge, na frente da AME Taquaritinga. Cabe ressaltar a importância da 

instalação deste dispositivo de trânsito, uma vez que há um grande fluxo na travessia de pacientes do AME 

nesta localidade, e muitas vezes são pessoas idosas ou debilitadas, que precisam de mais cuidados e 

atenção. Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Dos vereadores 

ANGELIM, LUCIANO AZEVEDO, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, DR. VALMIR CARRILHO, EDER 

MINEIRO, JUNINHO PREVIDELLI, LUÍS CARLOS DA VILA, MAURO MODESTO, TENENTE 

LOURENÇANO e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Requerem, depois de obedecidas as formalidades 

regimentais, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que informe se há a possibilidade da Prefeitura 

Municipal de Taquaritinga se cadastrar no edital de chamamento público do Fundo Estadual de Defesa dos 

Interesses Difusos, para a apresentação do projeto de reforma do Parque Municipal do Trabalhador Dona 

Dinha Camassutti Baptista, uma vez que serão aceitas propostas que solicitem apoio financeiro no aporte de 

até 1 milhão de reais. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Requer, depois de obedecidas as 

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

em tempo hábil, as seguintes informações com relação ao cumprimento da Lei Complementar nº 4760/2021, 

que dispõe sobre posturas, organização e compartilhamento de infraestrutura pelos agentes que exploram os 

serviços de energia elétrica e de telecomunicações, e determina providências conexas: 1. Há fiscalização do 

Poder Executivo para o cumprimento desta lei? 2. Já houve sanções e/ou multas relativas ao descumprimento 
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da referida norma? Cabe ressaltar que esta Casa de Leis aprovou em 19 de julho de 2021, em sessão 

extraordinária, a Lei Complementar nº 4760/2021 com o objetivo de cessar a desorganização dos fios nos 

postes do nosso município. Entretanto, este vereador ainda vê muitos cabos soltos e pendurados em diversos 

locais, oferecendo riscos de acidentes aos munícipes, principalmente aos motociclistas. 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 com 

relação a empresa vencedora da licitação para a construção do muro do cemitério de Guariroba: 1. Qual 

empresa foi a vencedora da licitação? 2. Quanto tempo está previsto o término da obra? 3. Qual o prazo para 

começar a obra? 4. Qual o valor total que vai ser pago à empresa?. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: 

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

para que informe a este vereador, em tempo hábil, se há a possibilidade de realizar os pagamentos referentes 

às emendas impositivas e termo de fomento para as entidades do nosso município em 8 parcelas durante o 

ano, em intervalo de 45 dias entre cada parcela. Este vereador foi procurado por diversas entidades, conforme 

vários ofícios em anexo, que reclamam sobre o encaminhamento dessas verbas em duas parcelas e o 

restante somente em dezembro de cada ano, uma vez que essas entidades têm muitas contas para pagar no 

decorrer do ano. Da vereadora MIRIAN PONZIO: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, 

à Secretaria Municipal de Educação, para que encaminhe a esta vereadora, em tempo hábil, as seguintes 

informações: 1. Quando serão empossados os professores de educação básica aprovados no concurso 

municipal de 2019? 2. Por quais motivos a prefeitura ainda não deu posse aos aprovados no concurso, visto 

que há nove salas de aula de educação básica – ensino infantil vagas? 3. Quantas professoras da educação 

básica municipal se aposentaram desde a realização deste concurso?. Fez o uso da palavra a vereadora 

MIRIAN PONZIO. Foi aparteada 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. Neste momento, pela ordem, o vereador JUNINHO 

PREVIDELLI fez um pedido de REQUERIMENTO ORAL, solicitando convidar o servidor público municipal 

César Gomes para participar da próxima sessão ordinária da Câmara Municipal, com o objetivo de fazer 

esclarecimentos sobre o tema "Patrimônio da Prefeitura". O pedido foi votado e aprovado por unanimidade. 

Em seguida, o vereador RODRIGO DE PIETRO fez pedido de INDICAÇÃO ORAL ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, determine a construção de uma faixa de 

travessia elevada (lombofaixa) na Rua Carlos Gomes, altura do posto de combustíveis, no Distrito de 

Jurupema. Cabe ressaltar a importância da instalação deste dispositivo de trânsito, uma vez que a atual 

lombada está desgastada, e os veículos transitam em alta velocidade neste local. 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. 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. 2 – EDER MINEIRO. 3 – DR. VALMIR CARRILHO. 

4 – MIRIAN PONZIO. Foi aparteada pelo vereador LUCIANO AZEVEDO. 5 – GILBERTO JUNQUEIRA. 6 – 

TONHÃO DA BORRACHARIA. Foi aparteado pelos vereadores GILBERTO JUNQUEIRA e MIRIAN 

PONZIO. 7 – LUIS CARLOS DA VILA.  Foi aparteado pelos vereadores DR. VALMIR CARRILHO e TONHÃO 
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DA BORRACHARIA. 8 – LUCIANO AZEVEDO. Foi aparteado pelos vereadores GILBERTO JUNQUEIRA 

e TENENTE LOURENÇANO. Neste momento, pela ordem, o vereador TENENTE LOURENÇANO fez pedido 

de REQUERIMENTO ORAL para que seja encaminhada, em nome de todos os vereadores, MOÇÃO DE 

PESAR à família do senhor Firmo Francisco Davóglio, que faleceu no sábado, 05 de fevereiro de 2022. O 

pedido foi votado e aprovado por unanimidade. 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 21h44min. 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


