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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 20h38min. 

 

Às vinte horas e trinta e oito minutos do sétimo dia do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, 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 4ª 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, IRINA PARISE MATTOS, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, 

JOÃO VITOR MOHIEDDINE YULE, NILTON CESAR MORSELLI e ROSA MARIA ROMANO. 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 VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS 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. PROCESSO Nº 09/2022 – 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 5938/2022, QUE CONCEDE MENSALMENTE SUBSÍDIO DE 

CARÁTER INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL AOS INATIVOS E 

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

PROVIDÊNCIAS. PROCESSO Nº 13/2022 – PROJETO DE LEI Nº 5942/2021, QUE ALTERA E ACRESCE 

DISPOSITIVOS NAS LEIS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 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 

instalação de semáforo na Avenida Heitor Alves Gomes, na rotatória com a Avenida Emílio Calil. Há a 

necessidade de instalação de um semáforo nesta localidade, uma vez que há grande fluxo no trânsito de 

veículos. Do vereador MAURO MODESTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, 

por meio do setor competente, determine a instalação de duas passarelas de pedestres sobre o Ribeirãozinho, 

na Avenida Vicente José Parise, altura do número 1256 e outra em frente ao Supermercado Dia. Do vereador 

LUIS CARLOS DA VILA: 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 Avenida 

Heitor Alves Gomes, altura da Rua Melvin Jones, conforme imagem em anexo. 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 MAURO MODESTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, determine a instalação de uma academia ao ar 
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livre na praça localizada em frente à creche, no Jardim São Luiz. Do vereador LUCIANO AZEVEDO: Ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que interceda junto a secretaria competente, a instalação de 

uma faixa de travessia elevada (lombofaixa) na Avenida Heitor Alves Gomes, nos dois sentidos, em frente ao 

Hospital de Olhos Lions Manoel Dante Buscardi. Cabe ressaltar o grande número de veículos que transitam 

nesta localidade, e por se tratar de avenida, os veículos passam em alta velocidade, colocando em risco a 

vida dos pedestres. É de extrema importância a instalação deste dispositivo de trânsito, uma vez que 

diariamente há um grande fluxo de pessoas na travessia da referida avenida para passarem por consulta, e 

muitas vezes são pessoas idosas ou debilitadas que precisam de mais cuidados e atenção. Do vereador 

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

competente, realize o serviço de recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Siqueira Campos. 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 eletrônica, nos padrões legais, nos 

dois sentidos da Avenida Vicente José Parise, nas proximidades dos números 1011/1949. Cabe ressaltar a 

importância da instalação deste dispositivo de trânsito, uma vez que há um grande fluxo na travessia de 

pedestres neste local. Do vereador LUIS CARLOS DA VILA: 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 Paulo Roberto Scandar, em frente ao Austin Chopp e Empório 

Gourmet. Cabe ressaltar a importância da instalação deste dispositivo de trânsito, uma vez que há um grande 

fluxo na travessia de pedestres neste local. Dos vereadores DR. DANIEL GALERANI, DR. DENIS EDUARDO 

MACHADO, GILBERTO JUNQUEIRA, MIRIAN PONZIO, RODRIGO DE PIETRO e TONHÃO DA 

BORRACHARIA: À Secretaria Municipal de Educação, para que atenda a seguinte pauta de reivindicações, 

que foi elaborada pós reunião com servidores municipais da educação: 1. Aplicação da Lei do Piso Salarial 

Profissional Nacional (PSPN) -Aplicação da totalidade da Lei do Piso e cumprimento do art. 5º da Lei 

11.738/2008, que estabelece a forma de reajuste do PSPN, retroativo a janeiro de cada ano. Aumentando o 

valor da hora/aula para R$ 19,23 (dezenove reais e vinte e três centavos) para o professor nível I e acrescendo 

as porcentagens previstas no estatuto relativas a cada mudança de nível; 2. Regulamentação da jornada de 

trabalho – a Lei Federal n° 11.738/2008 determina a composição da jornada de trabalho de docentes ao 

indicar a necessidade de observância do limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o 

desempenho das atividades de interação com os educandos (§ 4º, art. 2º); 3. Diminuição do número de 

alunos/as por turma – Garantia de um número máximo de estudantes por turma e por professor/a; na 

educação infantil: 0 a 2 anos, seis a oito crianças por professor/a; de 3 anos, de oito a dez crianças por 

professor/a; de 4-5 anos, até 15 crianças por professor/a; no ensino fundamental: nos anos iniciais 20 

estudantes por professor/a; nos anos finais, 25 estudantes por professor/a; no ensino médio e na educação 

superior, 30 estudantes por professor/a; 4. Presença de professor especialista e acompanhantes para atender 

os alunos com deficiência; 5. Garantia de formação continuada para professores/as por meio de: – Programas 

de formação continuada dos/as professores/as sobre os métodos de ensino-aprendizagem, educação 

midiática, libras, competências socioemocionais, entre outros; 6. Ampliação do quadro de funcionários da 

secretaria da educação; 7. Repasse de recursos materiais básicos como produtos de limpeza, itens básicos 

de papelaria (como lápis, borracha, cadernos, folhas sulfite) e materiais pedagógicos (livros didáticos e 

apostilas), bem como itens de biossegurança para evitar a proliferação do vírus responsável pela pandemia 



      CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 

      - Estado de São Paulo - 
 

de COVID-19; 8. Transparência na aplicação do dinheiro do FUNDEB com publicação mensal em plataformas 

midiáticas de circulação regional, abertas ao público em geral; 9. Reforço escolar para os alunos devidamente 

matriculados nas séries do 2° ao 9° ano do Ensino Fundamental, desde que seja bem estruturado, que 

funcione no contraturno do período de aula regular, com professor de reforço designado por análise de 

proposta. Do vereador ANGELIM: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio 

do setor competente, determine o reparo do asfalto no cruzamento da Rua Francisco Henrique Lemos com a 

Rua Siqueira Campos, no Jardim Buscardi. Moradores do entorno deste local procuraram este vereador para 

relatar a necessidade de reparo neste trecho, uma vez que há um grande buraco no asfalto, trazendo 

insegurança aos motoristas. Do vereador ANGELIM: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido 

de que, por meio do setor competente, realize a limpeza das vielas do Conjunto Residencial Ipiranga, 

reiterando Indicação nº 298/2021, deste vereador. Uma das que mais necessitam da realização deste serviço 

é a que fica localizada entre a Rua José Toledo de Campos (Rua 15) e Rua Joaquim Pedro de Oliveira (Rua 

16). Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de 

que, por meio do setor competente, determine a construção de um muro de arrimo no pátio da Prefeitura 

Municipal, na divisa com as casas do entorno. Conforme imagens anexas, os veículos pesados da prefeitura 

estão causando tremores nos terrenos dos imóveis do entorno, causando rachaduras nas respectivas casas 

vizinhas ao pátio. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, seja realizada operação tapa-buracos em toda 

extensão da Avenida Celso Ferreira de Camargo. Este vereador foi procurado pelos munícipes, moradores 

da referida avenida, que reclamam do estado atual do asfalto desta via. Foram apresentados, lidos e 

aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do vereador TENENTE LOURENÇANO: Requer, depois de 

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

este vereador, em tempo hábil, nome e cargo do Agente Autuador nas multas de trânsito por infração de área 

azul no município nos anos de 2021 e 2022. Dos vereadores TENENTE LOURENÇANO, JUNINHO 

PREVIDELLI e LUCIANO AZEVEDO: Requerem, depois de obedecidas as formalidades regimentais, após 

ouvido o Plenário e na forma regimental, o envio de Moção de Apoio ao Projeto de Decreto Legislativo n.º 

22/2020, que tramita junto à Assembleia Legislativa de São Paulo, de iniciativa do Deputado Estadual Carlos 

Giannazi, reiterando Requerimento nº 111/2021, do vereador Gilberto Junqueira. Referido Projeto dispõe 

sobre a sustação dos efeitos do Decreto nº 65.021, de 19 de junho de 2020, que, dentre outros assuntos, 

instituiu contribuição previdenciária, de forma adicional, a servidores públicos estaduais aposentados e 

pensionistas. Assim, pretende-se com a presente Moção, demonstrar o apoio desta Câmara Municipal ao 

Projeto de Decreto legislativo n°. 22/2020, em prol dos aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo. 

Cabe ressaltar que o Projeto de Decreto Legislativo n.º 22/2020 está sendo apoiado por mais de 50 Câmaras 

Municipais do Estado de São Paulo. Essa Moção se faz necessária neste momento para que o PDL 22/2020 

seja colocado em pauta pelo Presidente da ALESP – Deputado Carlos Pignatari e votado favoravelmente por 

todos os deputados em benefício e respeito aos servidores aposentados e pensionistas que já contribuíram 

ao longo de suas jornadas profissionais. Fez o uso da palavra o vereador TENENTE LOURENÇANO. Não 

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

votação e aprovado por unanimidade. Do vereador JUNINHO PREVIDELLI: Requer, depois de obedecidas 

as formalidades regimentais, ao setor responsável pelo patrimônio da Prefeitura Municipal, para que 
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encaminhe a este vereador, em tempo hábil, as informações referentes aos seguintes lançamentos feitos no 

ano de 2017: 1. Onde estão os R$ 3.120.930,00 (três milhões cento e vinte mil novecentos e trinta reais) 

lançados na contabilidade com veículos em geral; do que se trata isso? 2. Saída de R$ 10.429.399,01 de 

veículos de tração mecânica; do que se trata esta baixa e onde está o respectivo processo?. Fez o 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, à Secretaria Municipal 

da Fazenda, por meio de seu secretário, senhor Carlos Montanholi, para que informe a este vereador, em 

tempo hábil, o motivo pelo qual não foram pagas a emenda impositiva no valor de 8 mil reais e a verba de 

fomento no valor de 49 mil reais ao Instituto de Educação de Pesquisas Ambiental Planeta Verde. Mesmo 

atrasado, todas as entidades receberam suas respectivas verbas, entretanto, o Instituto de Educação de 

Pesquisas Ambiental Planeta Verde, por meio do seu Presidente, senhor Cláudio Bedram, procurou este 

vereador alegando que não recebeu nada até o presente momento. Fez o uso da palavra o vereador 

GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos vereadores RODRIGO DE PIETRO, MIRIAN PONZIO, 

VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, 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 MIRIAN PONZIO, RODRIGO DE PIETRO e DR. 

DENIS EDUARDO MACHADO. Do vereador RODRIGO DE PIETRO: Requer, depois de obedecidas as 

formalidades regimentais, à Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura Municipal, para que encaminhem a 

este vereador, em tempo hábil, o nome dos Conselheiros da Saúde em exercício, e todas atas de reunião dos 

anos de 2020 e 2021 até a presente data. Fez o uso da palavra o vereador RODRIGO DE PIETRO. Foi 

aparteado pelos vereadores JUNINHO PREVIDELLI, TENENTE LOURENÇANO, GILBERTO JUNQUEIRA 

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 sessão, solicitando que 

procedesse a leitura da matéria destinada à ORDEM DO DIA. Foram deliberados e votados os seguintes 

Projetos: PROCESSO Nº 125/2021 – PEDIDO DE ALTERAÇÃO À EMENDA IMPOSITIVA QUE PREVÊ O 

REMANEJAMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA (SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER). 

Colocado o presente pedido em discussão. Fez o uso da palavra o vereador GILBERTO JUNQUEIRA. Foi 

aparteado pelos vereadores TONHÃO DA BORRACHARIA, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, DR. 

VALMIR CARRILHO e JUNINHO PREVIDELLI. 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 5918 de 07 de 

março de 2022. PROCESSO Nº 11/2022 – PROJETO DE LEI QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 

MUNICIPAL A CASA DA AMIZADE DE TAQUARITINGA, QUE ESPECIFICA. (CASA DA AMIZADE DE 

TAQUARITINGA). Colocado o presente projeto em discussão. Fez o uso da palavra o vereador TENENTE 

LOURENÇANO. Foi aparteado pelos vereadores GILBERTO JUNQUEIRA, LUCIANO AZEVEDO, JUNINHO 

PREVIDELLI, TONHÃO DA BORRACHARIA, ANGELIM, RODRIGO DE PIETRO, EDER MINEIRO, DR. 

VALMIR CARRILHO, MIRIAN PONZIO e LUIS CARLOS DA VILA. Não havendo mais nenhum vereador que 
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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 Projeto de Lei Nº 5940 de 07 de março de 2022. 

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 22h01min. 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


