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ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE 2022, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h38min. 

 

Às dezenove horas e trinta e oito minutos do segundo dia do mês de maio 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 10ª 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: ANA MARIA 

DAVOGLIO MOLINARI, CAIQUE ITALO SANTO FAUSTINO, IRINA PARISE MATTOS, JOÃO PEDRO 

CUCOLICCHIO ROSA, JOÃO VITOR MOHIEDDINE YULE, NILTON CESAR MORSELLI, ROSA MARIA 

ROMANO, ROSALBINO PAGLIUSO JUNIOR e ZULEICA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA 

COLOMBO. 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, foram entregues as 

homenagens dos vereadores LUCIANO AZEVEDO e LUIS CARLOS DA VILA. As pessoas indicadas por 

LUCIANO AZEVEDO foram: Michele Mayra Valência Vitor recebeu Diploma do Dia Internacional da Mulher. 

Receberam Moção de Aplauso o Sr. Vicente e a Sra. Rosana Cozentino. O casal foi responsável pela 

Comunidade de São Cristóvão da Vila Sargi durante 20 anos. Durante esses longos anos foram prestados 

relevantes serviços a toda comunidade. Título de Cidadão Taquaritinguense para o Sr. Carlos Eduardo de 

Andrade Jacon. O homenageado atuou no Programa Melhor Caminho, do governo do Estado. Recebeu o 

Diploma de Honra ao Mérito das mãos do vereador Luciano, o Sr. Antonio Tadeu Poli, empresário que há 

mais de 40 anos dirige a Fábrica de Sabão Kapp Ltda, hoje com 28 funcionários, 3 lojas físicas próprias e 

muitas revendas espalhadas por diversas cidades do interior. Também recebeu o Diploma de Honra ao Mérito 

o 2.º Sargento PM Ataíde Silva Alves, comandante do Destacamento dos Bombeiros. E para receber o Título 

de Cidadão Taquaritinguense, convidou-se o 1º. Sargento PM Edelton Mazzola Tanganelli, atuante no Corpo 

de Bombeiros de Taquaritinga. Natural de Rincão, chegou à cidade em 2002. Já o vereador LUIS CARLOS 

DA VILA reverenciou as seguintes pessoas: Dra. Munira Veronez Ferreira de Souza, formada em Direito pela 

Uniara. É responsável pelo Procon do Município de Taquaritinga, indicada por ocasião do Dia Internacional 

da Mulher. Sra. Elaine Cristina Ramos Pinheiro da Ávila e o Sr. Celio Roberto Bragantini, receberam Moção 

de Aplauso, em nome da Pastoral da Criança da Paróquia São Sebastião, em virtude dos excelentes trabalhos 

prestados de forma voluntária, atendendo cerca de 180 crianças. Também recebeu Moção de Aplauso o Sr. 

Antonio Ramos, servidor público lotado no cargo de enfermeiro nesta cidade. No ano passado, o Antonio foi 
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vítima de racismo enquanto trabalhava, ato que recebeu imediato desagravo da nossa sociedade. Sr. Ademir 

Furlanetto, que não pôde comparecer em razão de tratamento de saúde, representado pelo Sr. Gabriel Ribola, 

recebeu Moção de Aplauso. Támbem recebeu Moção de Aplauso o Sr. Carlos Eduardo de Camargo Monteiro. 

Ele é ex-funcionário público do Saaet, e se faz merecedor da homenagem por relevantes serviços prestados 

à autarquia, nos anos em que ele trabalhou na função de adjunto administrativo. Os Servidores do Saaet 

receberam Moção de Aplauso. Para recebê-la, em nome da classe, foi convidado o Sr. José Aparecido Galéa. 

A moção é um reconhecimento pelo profissionalismo demonstrado por esses dedicados funcionários, que não 

pararam um dia de atender à população durante a pandemia do novo coronavírus. O Título de Cidadão 

Taquaritinguense foi entregue ao Sr. Lazaro Orlei Bernardes. Outro Título de Cidadão Taquaritinguense foi 

entregue ao Sr. Braz Lourenço de Souza. Por fim, o último Título de Cidadão Taquaritinguense da noite  foi 

entregue ao Sr. Paulo Rogério Pinto de Andrade. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário 

a leitura dos ofícios, convites e comunicados: Ofício nº 197/2022, da Prefeitura Municipal de Taquaritinga, 

que traz: “Com os nossos cumprimentos, solicitamos a Vossa Excelência se digne proceder a RETIRADA dos 

projetos de lei abaixo identificados: 1 . Ofício nº 587/2021, que dispõe sobre a regulamentação de concessão 

de Benefícios Eventuais, em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de 

calamidade pública, no âmbito da Política Municipal de Assistência Social no Município de Taquaritinga e dá 

outras providências. 2.Ofício nº 609/2001, que ratifica a Lei Municipal no 3.034, de 11 de junho de 1999, que 

autoriza a permuta de bens municipais, e dá outras providências. 3.Ofício n° 099/2022, que Acresce 

dispositivos na Lei Complementar no 4,482, de 29 de dezembro de 2017, que especificam e dá outras 

providências. Sendo o que se nos apresenta para o momento e certos das providências por parte dessa Digna 

Presidência, finalizamos com elevadas expressões de estima e distinta consideração”; Rquerimento dos 

servidores públicos da Câmara Municipal de Taquaritinga, que traz “Os servidores infra-assinados vêm, 

respeitosamente, diante desta Colenda Mesa Diretora, após apresentar as informações pertinentes, requerer 

o quanto previsto ao final deste instrumento. Considerando o previsto no artigo 37, X da Constituição Federal, 

no artigo 1 15, XI da Constituição do Estado de São Paulo e 130 da Lei Orgânica Municipal de Taquaritinga. 

Considerando que a Revisão Geral Anual não se trata de aumento efetivo, mas apenas de reposição das 

perdas de poder de compra decorrentes de fenômenos econômicos e financeiros, como a inflação e a 

desvalorização da moeda. Considerando que a última Revisão Geral Anual dos servidores desta Câmara foi 

em 2019 (Lei Complementar no . 4626, de 27 de agosto de 2019), de 4% (quatro por cento), mesmo percentual 

da Prefeitura Municipal no ano de 2019. Considerando que a Prefeitura Municipal concedeu no ano de 2020, 

mais 4,48% (quatro vírgula quarenta e oito por cento), através da Lei Complementar no . 4667, de 6 de abril 

de 2020, enquanto o Poder Legislativo não o fez em razão de impedimentos legais, a saber, a vedação por 

período eleitoral e pela Lei Complementar no . 173, de 27 de maio de 2020, em especial seu artigo 8 0, I. 

Considerando o artigo 10, I, a, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taquaritinga, que confere à 

Mesa da Câmara Municipal a competência privativa para apresentar matérias que disponham sobre a criação 

ou extinção de cargos dos serviços da Câmara e fixação da respectiva remuneração. Considerando que no 

acumulado, entre a data da última Revisão Geral Anual do Poder Legislativo, em agosto de 2019 e a presente 

data, valendo-se do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC - IBGE), tem-se as seguintes 

atualizações. Somando-se os valores determinados, chega-se ao montante de 20,94% (vinte vírgula noventa 

e quatro por cento). Considerando a Lei Municipal no . 4.511, de 20 de junho de 2018, que alterou a Lei 
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Municipal n o . 3.364, de 24 de março de 2004, prevendo como data base para a Revisão Geral Anual dos 

servidores públicos da Administração Direta e Indireta, a saber, no mês de maio para vigorar a partir de junho 

e a consequente apresentação de referida matéria por parte do Poder Executivo, deverá o Poder Legislativo 

seguir o mesmo trâmite, protocolando-se matéria análoga, em favor dos Servidores Públicos do Poder 

Legislativo. Considerando, por fim, todos os aspectos políticos que envolvem o tema e ressaltando que os 

servidores do Poder Legislativo perderam muito nos últimos anos em questões financeiras, pelos motivos 

acima expostos, REQUEREM: Sejam realizados os esforços de forma a compatibilizar os interesses do corpo 

de servidores do Poder Legislativo Municipal, levando-se em conta todos os argumentos já apresentados, de 

tal sorte a apresentar, através da Mesa da Câmara Municipal, quando do protocolo de Projeto de Lei de 

autoria do Poder Executivo, matéria similar, mas em percentual distinto, qual seja, o de 20, 18% (somado 

ainda os percentuais referentes aos meses de março e abril, que ainda não foram disponibilizados). 

Subsidiariamente, os servidores que a esta subscrevem, solicitam aos Dignos membros da Mesa da Câmara 

Municipal, ao menos, o percentual concedido aos servidores públicos da Administração Direta e Indireta, 

somado de 4,48% (valor que deixamos de receber no ano de 2020), devendo este ser enquadrado como 

aumento real, em razão de aspectos legais. Outrossim, pedimos que os Senhores Vereadores que compõem 

a Mesa da Câmara possam inicialmente figurar como propositores da matéria em questão e, posteriormente, 

proceder com a articulação necessária para que seja a matéria aprovada e, principalmente, possa ser, se não 

sancionada expressamente pelo Senhor Prefeito Municipal, ao menos não vetada, em razão dos motivos já 

informados. Por fim, salientamos que é demasiadamente desgastante aos servidores ser motivo de debates 

e disputas políticas, ato contínuo, o que se pleiteia nada mais é do que direito que nos foi suprimido em razão 

de normas legais decorrentes da pandemia de COVID-19 e também da legislação eleitoral, portanto, pedimos 

as ações necessárias para que nossos direitos sejam minimamente repostos de forma pacífica e respeitosa 

entre os Poderes Municipai”; Requerimento do vereador Juninho Previdelli: “Venho por meio desta, em 

atenção ao quanto previsto no artigo 63, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taquaritinga, informar 

e requerer por escrito meu desligamento das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e 

Orçamento, em que atuo como Relator e Presidente, respectivamente. Sendo o que competia informar, 

concluo renovando meus votos de estima e consideração”; Ofício do G.M.I.D. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA. - EPI), inscrita no CNPJ/MF sob nO 03.510.460/0001-58, estabelecida na Rua José 

Guerra, no 55, Centro, Taquaritinga/ SP, CEP: 15.900-000, representada neste ato pelos sócios: CARLOS 

ROGÉRIO GUERRA e ISRAEL MONTEIRO GUERRA, ambos brasileiros, empresários, casados, residentes 

e domiciliados na Comarca de Taquaritinga/SP, CEP: 15.900-000. Ao Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores de Taquaritinga-SP, Vereador Marcos Aparecido Lourençano (Tenente Lourençano) e aos 

demais Vereadores. Prefeito Municipal de Taquaritinga - SP, Vanderlei José Mársico. Vice-Prefeito Municipal 

de Taquaritinga — SP, Luiz Fernando Coelho da Rocha. "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, 

muda-se o ser, muda-se a confiança; todo o mundo é composto de mudanças, tomando sempre novas 

qualidades", teria dito o escritor português Luís de Camões, em soneto escrito no século XVI. É com imenso 

prazer e o coração cheio de gratidão que depois de 25 anos de batalha ver aprovado e deliberado a Lei 

Complementar no 4.802 de 19 de abril de 2022, que dispõe sobre Concessão de Direito Real de Uso de 

imóvel para fins de industrialização da empresa GMID Indústria e Comércio de Fertilizantes LTDA. EPI). O 
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trabalho que será concretizado para a realização do sonho da família Guerra é objeto de uma transformação 

de longos anos de trabalho, aperfeiçoamento, luta diária, estudo constante, e frente a isso o meu respeito e 

admiração pela contribuição de todos que nos apoiam, nos fortalecem para seguirmos em frente, no 

cumprimento da nossa missão. Somos gratos também aos nossos amigos e funcionários que estão 

embarcados dentro deste sonho e das realizações que acontecerão diante desta aprovação. Tive a honra e 

a sorte de trabalhar com meus dois filhos e sob o cuidado e zelo de ambos, ratifico neste momento importante 

de nossas vidas, que a ajuda constante do meu filho Daniel Monteiro Guerra (in memoria) foi de grande 

importância para que tudo isso viesse a acontecer. Quero registrar que tive uma rede de apoio incondicional 

para que tudo isso tornasse realidade, para que os projetos de vida saíssem do papel e chegassem a atingir 

a população desta cidade que tanto amamos. Me rendo, nesta oportunidade, aos vereadores desta Casa de 

Leis, que por unanimidade aprovaram a Lei Complementar no 4.802. de 19 de abril de 2022, ao Prefeito e 

Vice-Prefeito, que além de chefes do executivo são meus amigos pessoais. Todos esses expectadores 

deram-me forças para que continuássemos e realizássemos esta empreitada que é árdua, mas gratificante. 

Certamente, eles estão cientes de que a dedicação dispensada e o auxílio são pressupostos da nossa alegria 

e da nossa satisfação profissional. A vida é feita de desafios e obstáculos que precisamos superar!  Muitos 

deles são necessários parceiros que acreditam no desafio e na capacidade de sairmos vitoriosos no desejo 

de trazermos alegria e conhecimento a toda comunidade de Taquaritinga. Meus sinceros agradecimentos a 

todos vocês; Ofício Nº 040/2022, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga, referente aos 

balancetes do mês de março de 2022; Ofício Nº 025/2022, do Departamento de Contabilidade da Prefeitura 

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

Ofício Nº 66/2022, do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Taquaritinga – IPREMT, referente aos 

balancetes de receita e despesa do mês de março de 2022.  Neste instante, o Senhor Presidente solicitou ao 

1º Secretário para que proceda à leitura da matéria do Expediente. PROCESSO Nº 32/2022 – PEDIDO DE 

ALTERAÇÃO À EMENDA IMPOSITIVA Nº 5959/2022, QUE REMANEJAMENTO DE EMENDAS 

IMPOSITIVAS (INSTITUTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PLANETA VERDE, SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, BASE DE BOMBEIROS DE TAQUARITINGA E DELEGACIA DE DEFESA 

DA MULHER). Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido 

de que, por meio do setor competente, realize a reforma da valeta localizada na Rua da República, altura do 

número 09, esquina com a Rua Castro Lima. Referida valeta está com um grande buraco (conforme imagem 

anexa), e vem causando danos aos veículos e ocasionando risco de acidentes, uma vez que os veículos 

transitam no sentido oposto para desviar deste buraco. Além disso, há a necessidade da realização do serviço 

de tapa-buracos na Rua Castro Lima, altura do número 29 até o número 262. Do vereador VALCIR 

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

competente, realize obras para a continuação da rua, com pavimentação asfáltica e iluminação pública, entre 

as ruas Adalberto Custódio de Jorge, do bairro CAIC, com a rua Octávio Cavalentino Martinelli, no Jardim 

São Sebastião. O pedido se faz necessário uma vez que essa via possui um fluxo muito grande de veículos 

e pedestres. Da vereadora MIRIAN PONZIO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, 

por meio do setor competente, determine a realização da pavimentação asfáltica da Rua Guerino Guerra, nas 
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proximidades da Avenida Vicente José Parise. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, seja realizada a 

limpeza e roçagem do canteiro central na extensão de toda a Avenida Adamo Lui, no Jardim Buscardi. Além 

disso, necessita também que seja realizada a poda das árvores da referida via e a retirada de galhos secos. 

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

competente, seja realizada a manutenção da EMEB Professora Silvia Silveira Lopes, no bairro Santa Cruz, 

uma vez que a referida EMEB está com vazamento de água. Do vereador ANGELIM: Ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, seja realizada a manutenção do 

CEO - Centro de Especialidades Odontológicas Odilon Guedes Barreto, uma vez que o referido local está 

com vazamento de água. Da vereadora MIRIAN PONZIO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no 

sentido de que, por meio do setor competente, tome providências para a realização de concurso público para 

contratação de professores e servidores para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, visto que nos 

últimos anos diversos profissionais da pasta se aposentaram e não houve reposição adequada. Do vereador 

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

setor competente, determine o reparo dos sarjetões do Jardim Buscardi que passaram por reformas nos anos 

anteriores, reiterando Indicações 92/2021, 179/2020, 74/2020 e 198/2019, deste vereador. Acontece que já 

há vários danos nas estruturas dos sarjetões do Jardim Buscardi que foram reformados. Solicita também, a 

construção de sarjetões nos cruzamentos das ruas do Jardim Buscardi em que houver a necessidade da 

realização deste serviço, principalmente nas vias do entorno da Praça Praça Dª Ernesta Buscardi (Praça da 

igreja Santa Luzia). Do vereador DR. DANIEL GALERANI: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no 

sentido de que, por meio do setor competente, providencie a colocação de uma grade de contenção sobre 

bueiro localizado na prorrogação da avenida Celso Ferreira de Camargo, sentido Fazenda Paraguaçu, entre 

as ruas 06 e 07 do bairro Portal da Serra. Moradores das proximidades do bueiro procuraram este vereador 

cobrando providências no sentido de proceder à colocação da grade, pois o mesmo se encontra sem 

nenhuma proteção, assim aumentando as chances de ocorrerem acidentes, tanto com veículos como com 

pessoas, e isso tem gerado preocupação. Do vereador LUIS CARLOS DA VILA: Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal no sentido de que, por meio Secretaria Municipal de Serviços Municipais, seja realizada a 

poda das árvores em toda a extensão do canteiro central da Avenida Caetano Decaro, no Parque Residencial 

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

que, por meio do setor competente, solicite à empresa contratada para realizar o transporte urbano do 

município a possibilidade de incluir uma linha de ônibus circular urbano no Bairro Sobral I. Este vereador foi 

procurado por moradores daquela região, e os mesmos relataram que a linha do circular foi retirada do bairro, 

causando transtornos aos moradores que se utilizam desse meio de transporte, pois o referido bairro fica 

distante da área central da cidade. Do vereador EDER MINEIRO: 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 Paschoal Pagliuso (Rua 5), altura do número 131, no Jardim 

Santa Cruz (CECAP). 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 DR. 

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

competente, realize uma operação para colocação de tampos na rede de captação de águas pluviais das ruas 
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da nossa cidade, bem como a colocação de grelhas, posto que com a chegada do período de chuvas, poderão 

ocorrer acidentes. Referido pedido se fundamenta em pleitos do POVO. Do vereador DR. VALMIR 

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

providencie a colocação de cestos de lixo, na Praça Anna Pinto de Camargo (Vó Fanica), situada na Avenida 

Galeano Francisco Pagliuso, próxima a empresa Geraldo Pedras. Referido pedido se fundamenta em pleitos 

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

por meio do setor competente, determine a troca dos armários de documentos do Centro de Saúde Dr. Ernesto 

Pagliuso. Conforme imagens anexas, estes armários estão em péssimas condições, inclusive algumas 

gavetas estão inutilizáveis. Do vereador MAURO MODESTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

no sentido de que, por meio do setor competente, determine a compra de máquinas roçadeiras de mão, visto 

que há alta demanda para realizar o serviço de roçagem em diversos locais da cidade. Este vereador foi 

procurado por todos os subprefeitos, que estão alegando a falta deste dispositivo para realizar a roçagem nos 

locais públicos. Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do vereador 

JUNINHO PREVIDELLI: 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 criação 

de lei que obriga a instalação de GPS em todos veículos de propriedade do município de Taquaritinga e de 

empresas contratadas pelo Poder Executivo para prestação de serviços, assim como foi criada lei similar na 

cidade de Monte Alto – SP. De acordo com a lei, todas as informações coletadas dos veículos da frota 

municipal ativa ou a serviço do município, devem estar disponíveis para fins de acesso, caso necessário, por 

parte dos órgãos fiscalizadores, de controle e da sociedade, sempre que solicitados. A empresa contratada 

deverá disponibilizar ao município um link para controle, em tempo real, da localização dos seus veículos, e 

manter em um banco de dados, os registros referentes aos últimos 90 dias de atividade. A falta do 

equipamento nos veículos prestadores de serviço poderá acarretar a rescisão do contrato, devendo essa 

cláusula constar nos futuros editais de licitação. Já as empresas que prestam o serviço atualmente estarão 

automaticamente obrigadas a instalar o equipamento no ato da renovação contratual. Do vereador TENENTE 

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

Prefeito Municipal para que envie a esta Casa de Leis, por meio do setor ou servidor responsável, em tempo 

hábil, cópia dos processos de prestação de contas dos adiantamentos, diárias e cartão corporativo referentes 

às viagens feitas pelo excelentíssimo senhor Prefeito Municipal desde o ano de 2017 até a presenta data. 

Requer-se por este pedido cópia integral, física ou digital, de todos os processos contendo: motivo da viagem, 

ato autorizador, valor despendido, notas fiscais e a prestação de contas com locomoção, voos, estadias em 

hotéis, refeições, traslados, e demais gastos que por ventura foram realizados nas viagens. Do vereador 

TENENTE LOURENÇANO: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal para que envie a esta Casa de Leis, em tempo hábil, as seguintes informações com 

relação ao servidor público Fabrício Gibertoni: 1. Local de trabalho, cargo que ocupa, carga horária, e 

marcação do ponto no trabalho e qual o valor do seu salário; 2. Se o servidor leciona em alguma faculdade. 

Informe qual a faculdade, dias da semana e horário das aulas. Do vereador EDER MINEIRO: Requer, depois 

de obedecidas as formalidades regimentais, seja encaminhada MOÇÃO DE REPÚDIO ao médico Frederico 

Carvalho Ferreira, por suspeita de agredir e ofender funcionários, além de vandalizar as instalações da 

Unidade de Pronto Atendimento Wilson Roberto Alves Rodrigues (UPA 24 horas). O caso foi registrado pela 
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Polícia Civil na madrugada de sábado (23 de abril). Segundo o boletim de ocorrência, o homem estava 

alterado quando entrou na unidade da Avenida Vicente José Parise. Funcionários relataram que isso 

aconteceu por volta das 3h pouco depois de o suspeito bater o carro próximo à UPA. Além de agressões 

físicas à equipe e a uma pessoa que esperava por atendimento, parte dos empregados mencionou injúrias 

raciais. O homem também causou estragos em espaços da unidade de saúde, como a sala de sutura e a 

cozinha, antes da chegada das autoridades policiais. Fez o uso da palavra o vereador EDER MINEIRO. Foi 

aparteado pelos vereadores JUNINHO PREVIDELLI, GILBERTO JUNQUEIRA, RODRIGO DE PIETRO, 

MIRIAN PONZIO, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, DR. VALMIR CARRILHO, TONHÃO DA 

BORRACHARIA 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. Do vereador LUIS 

CARLOS DA VILA: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja encaminhada MOÇÃO 

DE APLAUSOS à empresária Renata Campijo Rodrigues Tresseto, proprietária da empresa Benja Elétrica e 

Hidráulica. Renata é proprietária da empresa desde 2019, prestando bom atendimento à população e gerando 

muitos empregos em nosso município. Fez o uso da palavra o vereador LUIS CARLOS DA VILA. Foi 

aparteado pelos vereadores EDER MINEIRO, 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 por todos os vereadores. Do vereador DR. DENIS 

EDUARDO MACHADO: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja encaminhada 

MOÇÃO DE APLAUSOS ao empresário Henrique Barros, proprietário da empresa Prodata. Henrique fundou 

a empresa em 1992. Começou com cursos, e na sequência venda dos primeiros computadores da cidade, e 

1994 início do comércio de celulares. Fez o uso da palavra o vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO. 

Foi aparteado pelos vereadores TONHÃO DA BORRACHARIA 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 RODRIGO DE PIETRO: 

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

engenheiro agrônomo Fernando Rodrigues Santos, que está formando uma AgroFloresta em Taquaritinga. A 

área verde está sendo plantada no final da Rua Jayner de Paula Ferreira, no Parque Residencial Laranjeiras. 

O principal objetivo desse projeto, além de trazer conforto para a comunidade local, é conscientizar as futuras 

gerações sobre os benefícios da educação e respeito pelo meio ambiente. Fez o 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 e subscrito por todos os vereadores. Do 

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

encaminhada MOÇÃO DE APLAUSOS ao senhor Paulo Roberto Fonseca. No dia 09 de abril de 2022, o Atleta 

Paulo Roberto Fonseca Júnior esteve no município de Santos, representando Taquaritinga para disputar a 3° 

etapa do Campeonato Paulista de Karatê. A competição foi realizada na Arena Santos, e teve a participação 

de mais de mil atletas do estado. Paulo Fonseca sagrou-se campeão nas duas categorias que participou e 

trouxe para o município de Taquaritinga duas medalhas de ouro. Importantes vitórias que classificaram o 

atleta a disputar a final do campeonato Paulista de Karatê, que vai ser realizada em São Paulo dos dias 20 a 

22 de maio. Fez o uso da palavra o vereador LUCIANO AZEVEDO. Não havendo mais nenhum Vereador 

que quisesse fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por 
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unanimidade e subscrito por todos os vereadores. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Requer, depois de 

obedecidas as formalidades regimentais, o envio de ofício à Viação Transmársico, solicitando à empresa para 

disponibilizar ônibus que possui elevador para pessoas com deficiência em todas as suas linhas de transporte 

urbano. Atualmente, apenas duas linhas do transporte urbano possuem ônibus com elevador. Por isso, este 

vereador foi procurado por cadeirantes que reclamam da falta de elevador nos ônibus das seguintes linhas: 

Talavasso, Jurupema, Vila Negri e Guariroba. Ressalta-se a importância principalmente das linhas dos 

distritos, uma vez que as pessoas portadoras de deficiência que moram nestes locais necessitam vir para 

Taquaritinga para consultas médicas, idas à agência de bancos, e outros serviços que os distritos não 

oferecem. Fez o uso da palavra o vereador GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos vereadores 

LUCIANO AZEVEDO, TONHÃO DA BORRACHARIA, DR. VALMIR CARRILHO, MAURO MODESTO, DR. 

DENIS EDUARDO MACHADO, DR. DANIEL GALERANI, ANGELIM, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, 

MIRIAN PONZIO e 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 DR. DANIEL GALERANI: Requer, depois de obedecidas as formalidades 

regimentais, à Secretaria Municipal de Educação, para que informe a este vereador, em tempo hábil, sobre a 

falta de berçaristas na EMEB Engenheiro Vilo Vincenzzi, no Jardim São Sebastão. Este vereador foi 

procurado por pais e avós que levaram seus filhos e netos à referida unidade educacional, reportando-me 

que, ao levarem as crianças nesta creche não puderam deixá-las, ante a falta de berçarista, pois ali 

frequentam 15 bebês, e somente trabalha uma berçarista para cuidar de todos eles, sendo que é sabido que, 

pela lei, tem que ter uma berçarista para cada 5 crianças. Diante da falta das funcionárias berçaristas, vários 

pais e avós, por medo de deixarem seus filhos sem os devidos cuidados, optaram por levar seus bebês 

embora, tendo que perder o dia de trabalho. Assim, requer informações de quando este problema será 

resolvido. Além disso, solicita que, imediatamente, seja colocado mais duas berçaristas na referida creche, 

conforme manda a Lei. Fez o uso da palavra o vereador DR. DANIEL GALERANI. Foi aparteado pelos 

vereadores GILBERTO JUNQUEIRA, TONHÃO DA BORRACHARIA, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, 

LUIS CARLOS DA VILA, TENENTE LOURENÇANO, MIRIAN PONZIO e 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.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 23/2022 

– PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE  INSERE § 1º. AO ARTIGO 77 DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 

4.482, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017, QUE ESPECIFICA. Colocado o presente projeto em discussão. Fez 

uso da palavra o vereador TENENTE LOURENÇANO. Neste momento, o vereador TENENTE 

LOURENÇANO fez pedido de vista do presente projeto de lei, conforme artigo 205, do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Taquaritinga. O pedido foi votado e aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 

22/2022 – PROJETO DE LEI QUE  DISPÕE SOBRE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DE 

CONSTRUÇÕES EM FACE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.367 E 1.368, AMBAS DE 05 DE DEZEMBRO DE 

1973, CÓDIGO DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA E PLANEJAMENTO 

FÍSICO DO MUNICÍPIO, QUE ESPECIFICA. Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra 
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o vereador DR. DANIEL GALERANI. Neste momento, o vereador DR. DANIEL GALERANI fez pedido de 

vista do presente projeto de lei, conforme artigo 205, do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Taquaritinga. O pedido foi votado e aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 13/2022 – PROJETO DE 

LEI COMPLEMENTAR QUE ALTERA E ACRESCE DISPOSITIVOS NAS LEIS QUE ESPECIFICA E DÁ 

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

TONHÃO DA BORRACHARIA. Neste momento, o vereador TONHÃO DA BORRACHARIA fez pedido de 

vista do presente projeto de lei, conforme artigo 205, do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Taquaritinga. O pedido foi votado e aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 12/2022 – PROJETO DE 

LEI QUE AUTORIZA A DOAÇÃO DA ÁREA À EMPRESA FELIPPE AUGUSTO SCHIAVON VALERIO 

EIRELI, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente projeto em discussão. 

Não havendo 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 Projeto de Lei 

Nº 5941 de 02 de maio 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 22h03min. 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


