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ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2022, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h39min. 

 

Às dezenove horas e trinta e nove minutos do nono 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 11ª 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, ELISANDRA MACHADO VALADARES, IRINA PARISE MATTOS, JOÃO PEDRO 

CUCOLICCHIO ROSA, JOÃO VITOR MOHIEDDINE YULE, JULIANA MARTA QUIMELLO, NILTON 

CESAR MORSELLI 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 EDER MINEIRO para ler um 

versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida, foram entregues as homenagens dos vereadores MAURO 

MODESTO e TENENTE LOURENÇANO. As pessoas indicadas por MAURO MODESTO foram: Sra. Yara 

Rosana Telles, Indicada por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Quarta filha de uma família com onze 

irmãos, Yara é micro empresária, trabalha com transporte escolar e outros. Segue com sua luta diária na 

intenção de recolher bons frutos das sementes que plantou, acreditando sempre que o amanhã será melhor 

que hoje. Karine Maciel, Vânia Machado dos Santos, Lucilaine Pavan, Andressa Binotti e Fabiano Cardoso. 

Os servidores públicos homenageados trabalham na Vigilância Epidemiológica do Município, e realizam o 

monitoramento da Covid-19 nos domicílios. Sempre com muita educação e respeito para com os moradores. 

Estiveram na chamada linha de frente no combate aos efeitos da pandemia. Karine foi a primeira pessoa 

vacinada em Taquaritinga contra o Covid-19. Sr. Fabio Aparecido Rodolfo. Natural de Serrana, ainda jovem 

veio para Taquaritinga à procura de emprego. Passou a atuar no ramo de carnes. Em 2018, inaugurou a 

primeira loja da Casa de Carnes do Babú, no Jardim São Sebastião e em 2021, abriu a segunda unidade, no 

Jardim Paraíso. Como ele não pôde comparecer para receber o Título de Cidadania, a entrega foi feita ao 

subprefeito Valdécimo (“Véio”) Modesto. Sr. Fulvio Renato de Assis recebeu Diploma de Honra ao Mérito. O 

ex-jogador de futebol profissional atuou inclusive no exterior. Em 2013 tornou-se empresário no setor de 

consultoria na cidade de Santa Adélia. O vice-presidente da Câmara, Bombeiro Luciano Azevedo, assumiu a 

condução da sessão para que o presidente, TENENTE LOURENÇANO, pudesse ir ao centro do plenário para 

render suas homenagens para: Dra. Patrícia Graciela Mársico Gibertoni, agraciada com o Diploma de Honra 

ao Mérito. Advogada, procuradora desta Câmara durante os anos de 2015 e 2016, atualmente é secretária 
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de Gestão da administração pública municipal e presidente do Fundo Social de Solidariedade, onde realiza 

trabalho eficiente e em prol do desenvolvimento humano. Fabrícia Eliza Soldi, indicada para o Diploma do Dia 

Internacional da Mulher, referente ao ano de 2021. A homenageada é destacada maquiadora de nossa cidade 

e também ministra cursos profissionalizantes. Fernanda Hisamatsu Lourençano foi reverenciada com o 

Diploma do Dia Internacional da Mulher de 2022. Graduanda em Direito pela Universidade de Araraquara, 

Uniara, Fernanda é filha do Tenente Lourençano. Sr. Valter Dutra e Sr. Ciniro Ap. Gonçalves receberam 

Moção de Aplauso. Trata-se de um reconhecimento pelo trabalho desempenhado por ambos, e pelos vários 

anos trabalhados com dedicação. Ciniro e Valter trabalham no setor de serralheria, na Secretaria de Serviços 

Municipais. Como o Ciniro não pôde comparecer por motivo de força maior, Valter recebeu em nome do 

colega. Subtenente PM João Carlos de Souza. O homenageado, também merecedor de Moção de Aplauso, 

se destacou pela vocação do bem e pelo esforço, desenvolvendo durante 28 anos muitos serviços em prol 

da segurança de nosso município, sendo que por 15 anos atuou como instrutor do Proerd, programa de 

resistência às drogas ministrado em escolas. Sra. Ana Lúcia de Sales Teodoro. Ana compareceu para receber 

o Título de Cidadã Taquaritinguense. Ela é destacada enfermeira municipal, coordenadora da Unidade de 

Pronto-Atendimento de nossa cidade, há vários anos desenvolvendo trabalho ímpar em prol da saúde pública. 

Sra. Izilda Aparecida Palla Palomino também foi indicada para o Título de Cidadã Taquaritinguense. Em 1983, 

veio para Taquaritinga, onde casou-se e formou sua família. Em 2004, montaram a primeira fábrica do queijo 

ralado Palomino. Trabalha como diretora financeira da empresa, hoje com uma grande e moderna planta 

industrial. Izilda também faz parte da Legião de Maria há 35 anos e foi presidente da Casa da Amizade do 

Rotary Club. Sra. Vanessa Arlindo também recebeu a cidadania. Empresária e exemplo de pessoa ativa e 

abnegada, Vanessa está sempre engajada em iniciativas voluntárias de caridade e amor ao próximo. Sr. José 

Aparecido Bischoff foi convidado para receber o Diploma de Honra ao Mérito. Natural de Nova Europa, aqui 

formou sua família e mantém sua empresa, Alemão Chaveiro juntamente com os filhos. Dr. Walther de Oliveira 

Campos Filho recebeu o Título de Cidadão. Natural de Igarapava, formou-se em medicina, é cirurgião com 

larga experiência, especialista em terapia intensiva, em cirurgia geral e do aparelho digestório. Desde 2008 é 

coordenador da UTI da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dona Zilda Salvagni, entre outras funções. 

1.º Sargento Mauro Ferreira Zanin. Natural de Itápolis, fez jus ao Título de Cidadania. Ele trabalha na 2.ª 

Companhia da PM desde março de 1998. Fez diversos cursos de aperfeiçoamento. Hoje atua no serviço 

administrativo, dando suporte aos policiais que trabalham na ponta da linha, atendendo à população de 

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

matéria do Expediente. 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 manutenção da Praça João Romano, localizada na Avenida Francisco 

Jodas Martins, com a realização das seguintes benfeitorias: 1. Troca e/ou reforma dos bancos; 2. Melhoria 

na iluminação; 3. Limpeza e roçagem. Dos vereadores ANGELIM, LUCIANO AZEVEDO, DR. VALMIR 

CARRILHO, EDER MINEIRO, JUNINHO PREVIDELLI, LUÍS CARLOS DA VILA E MAURO MODESTO: Ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que dê o nome de Ricardo Nagib Izar para a escola 

cívico-militar que será implementada em Taquaritinga. Do vereador MAURO MODESTO: Ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, realize os seguintes pedidos, 

reiterando indicações 296/2021 e 172/2021, deste vereador: 1. Estude a possibilidade da construção de um 
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abrigo coberto na Praça Erasmo Tafuri, para os pacientes que precisam aguardar na frente da unidade de 

Ambulatório Médico de Especialidades – AME Taquaritinga, uma vez que muitos pacientes debilitados 

esperam por horas em frente à referida unidade de atendimento debaixo de sol forte e chuva. Além disso, há 

a necessidade também da construção de dois banheiros (masculino e feminino) nesta localidade; 2. 

Determine a construção de uma cobertura externa para a UBS Braz Curti, no Jardim Santa Cruz (CECAP). 

Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do vereador EDER MINEIRO: 

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

empresário Júlio Mauro Colombo, proprietário da empresa Colombo Bank Soluções Financeiras e Energia 

Solar, que gera bastante emprego em nosso município, além de promover o uso de energia limpa e renovável. 

Fez o uso da palavra o vereador EDER MINEIRO. Foi aparteado pelos vereadores JUNINHO PREVIDELLI, 

TONHÃO DA BORRACHARIA, RODRIGO DE PIETRO, MIRIAN PONZIO, LUIS CARLOS DA VILA, DR. 

DENIS EDUARDO MACHADO, DR. VALMIR CARRILHO, LUCIANO AZEVEDO, DR. DANIEL GALERANI 

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 VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Requer, depois de obedecidas as formalidades 

regimentais, seja encaminhada MOÇÃO DE APLAUSOS à Maria Clara Lazareti Cardozo, pelos relevantes 

serviços prestados ao coral da Sagrada Família de Nazaré. Fez o uso da palavra o vereador VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS. 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 JUNINHO PREVIDELLI: Requer, depois de obedecidas as formalidades 

regimentais, à Secretaria Municipal de Saúde, para que informe a este vereador, em tempo hábil, se há a 

possibilidade da implantação do Circular da Saúde em nosso município. A finalidade deste projeto é colocar 

um micro-ônibus à disposição da população para que tenham transporte à Santa Casa, UPA e a todas as 

UBSs do município através desse transporte gratuito. Recomenda-se o início deste serviço às 06 horas da 

manhã se estendendo até às 13 horas. O micro-ônibus devidamente caracterizado passaria em todos os 

bairros de hora em hora, transportando somente pessoas que fossem buscar atendimento médico ou com 

consultas pré-agendadas. Fez o uso da palavra o vereador JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelo 

vereador EDER MINEIRO. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o 

presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade e subscrito por todos os 

vereadores. Do vereador ANGELIM: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, à Secretaria 

Municipal de Esportes e Lazer, para que informe a este vereador, em tempo hábil, se há a previsão de quando 

poderão ser realizadas as seguintes benfeitorias no Ginásio de Esportes Manoel dos Santos: 1. Reforma dos 

banheiros, pois os mesmos encontram-se quebrados e exalando mau cheiro; 2. Conserto de todas as 

torneiras que não estão funcionando; 3. Instalação de uma porta lateral, ao lado do bebedouro. Fez o uso da 

palavra o vereador ANGELIM. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o 

presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Do vereador RODRIGO DE 

PIETRO: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, o envio de ofícios ao Superintendente 

do Detran São Paulo e ao Superintendente da Prodesp, no sentido de informar a este vereador de que forma 

foi realizada a divulgação em relação ao processo seletivo para contratação dos funcionários para trabalhar 

no Poupatempo de Taquaritinga. Informar também a lista de inscrições, a lista dos selecionados e lista dos 
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aprovados. O pedido se faz necessário diante da grande procura dos munícipes de Taquaritinga a este 

vereador cobrando tais informações. Fez o uso da palavra o vereador RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado 

pelos vereadores VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, JUNINHO PREVIDELLI, DR. DANIEL GALERANI 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 

VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, DR. DANIEL GALERANI, MIRIAN PONZIO, TONHÃO DA 

BORRACHARIA, TENENTE LOURENÇANO, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, GILBERTO JUNQUEIRA 

e JUNINHO PREVIDELLI. Da vereadora MIRIAN PONZIO: Requer, depois de obedecidas as formalidades 

regimentais, à Secretaria Municipal de Educação, para que envie a esta vereadora, em tempo hábil, as 

seguintes informações com relação à implantação da escola cívico-militar em nosso município: 1. A Prefeitura 

Municipal pretende aderir ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares - Pecim em 2022? 2. Em que 

lugar seria implantada uma unidade da Escola Cívico-militar em Taquaritinga? 3. O local escolhido atende os 

critérios do programa? 4. Quantos professores serão contratados para início do funcionamento da ECIM? 5. 

Qual será o salário desses professores, visto que o município ainda não aderiu ao Piso Nacional do 

Magistério? 6. As despesas com os servidores lotados no ECIM poderão ser pagas com verbas do Fundeb? 

7. Sabendo que não há concurso em vigência para alguns cargos, de que maneira será feita a contratação 

dos funcionários para a ECIM? Serão retirados de outras unidades de ensino, tendo ciência que as mesmas 

já estão com o quadro defasado?. Fez o uso da palavra a vereadora MIRIAN PONZIO. Foi aparteada pelos 

vereadores JUNINHO PREVIDELLI, LUIS CARLOS DA VILA 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 TENENTE LOURENÇANO: 

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

empresário Cesar Augusto de Sousa, proprietário do Divino Espetos, que gera bastante emprego em nosso 

município, além de prestar bom atendimento e entretenimento para a população. Fez o uso da palavra o 

vereador TENENTE LOURENÇANO. Foi aparteado pelo vereador EDER MINEIRO. Não havendo mais 

nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente requerimento foi colocado em votação e 

aprovado por unanimidade e subscrito por todos os vereadores. Da vereadora MIRIAN PONZIO: Requer, 

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

esta vereadora, em tempo hábil, as seguintes informações com relação oferta de vagas nas creches na rede 

pública municipal: 1. Qual a previsão de início de funcionamento das creches nos bairros Jardim São Luiz e 

Maria Luiza 2? 2. Quais os entraves que atrasam a entrega das obras? 3. Qual o déficit atual de vagas em 

creches no município?. Fez o uso da palavra a vereadora MIRIAN PONZIO. Foi aparteada pelos vereadores 

RODRIGO DE PIETRO, JUNINHO PREVIDELLI, TENENTE LOURENÇANO e GILBERTO JUNQUEIRA. 

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 VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, 

DR. DANIEL GALERANI, RODRIGO DE PIETRO, TONHÃO DA BORRACHARIA, TENENTE 

LOURENÇANO, DR. DENIS EDUARDO MACHADO e GILBERTO JUNQUEIRA. Do vereador GILBERTO 

JUNQUEIRA: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, o envio de ofício ao Diretor do 

Meio Ambiente, senhor Rodrigo Abreu, para que setor do Meio Ambiente realize, com urgência, a extração 

de uma árvore localizada na David Silvestre, número 12, no Jardim Vale do Sol, pois a mesma oferece grande 
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risco de queda e danos ao imóvel do referido número. Requer também a extração de uma árvore localizada 

na Praça Eduardo Nunes da Silva, em frente da Rua Senador Inácio Uchôa, número 29, no Jardim Buscardi, 

pois a mesma oferece grande risco de queda e danos ao imóvel da frente, reiterando pedido feito por meio 

do Requerimento 186/2021, deste vereador. Fez o uso da palavra o vereador GILBERTO JUNQUEIRA. Foi 

aparteado pelos vereadores TONHÃO DA BORRACHARIA, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS 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 LUCIANO AZEVEDO: 

Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, à Secretaria Municipal de Saúde, para que 

encaminhe a esta Casa de Leis, em tempo hábil, as seguintes informações: 1. Quando foi instalado o serviço 

de atendimento móvel de urgência e emergência (SAMU) em nosso município; 2. Quantas ambulâncias 

SAMU (básica ou avançada) tem a disposição do município para atendimento de ocorrências desde a sua 

inauguração; 3. Na ocorrência de transferência de pacientes para outro município utilizando ambulância 

SAMU, se o município possui outra ambulância SAMU com equipe a disposição da população, para que 

durante a transferência os munícipes não fiquem sem atendimento na prestação de socorro; 4. Quantas 

ocorrências/mês o SAMU atendeu no último semestre de 2021. 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 unanimidade e subscrito por todos os vereadores. Neste momento, 

pela ordem, os vereadores TENENTE LOURENÇANO e VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS fazem pedido de 

REQUERIMENTO ORAL solicitando o envio de ofício ao Consultor de Relacionamento da CPFL – Companhia 

Paulista de Força e Luz, senhor Marcos Mielo, no sentido de solicitar que a companhia realize, com urgência, 

a poda de uma árvore localizada na Praça Eduardo Nunes da Silva, em frente da Rua Senador Inácio Uchôa, 

número 29, no Jardim Buscardi, pois a mesma oferece grande risco de queda e danos ao imóvel da frente. 

Ressalta-se a importância da poda preliminar dessas árvores pela companhia de força e luz, uma vez que o 

setor responsável do município não consegue realizar este serviço pois os galhos estão entrelaçados nos fios 

de energia. O pedido foi votado e aprovado por unanimidade. Em seguida, pela ordem, o vereador TONHÃO 

DA BORRACHARIA faz pedido de REQUERIMENTO ORAL ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

para que envie a esta Casa de Leis, em tempo hábil, as seguintes informações com relação à instalação das 

câmeras de vigilância nas escolas municipais, conforme lei de autoria deste vereador: 1.Quantas câmeras 

foram instaladas nas escolas? 2.Quais escolas receberam câmeras? 3.Quantas câmeras estão atualmente 

em funcionamento?. Após, pela ordem, o vereador LUIS CARLOS DA VILA faz pedido de INDICAÇÃO ORAL 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, determine a 

construção de banheiros adaptados no campo de bocha do Jardim Buscardi. 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 29/2022 

– PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE ROTATÓRIA PÚBLICA QUE 

ESPECIFICA (FÁBIO RONEY GIROTTO). Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o 

vereador TENENTE LOURENÇANO. Foi aparteado pelos vereadores DR. VALMIR CARRILHO e EDER 

MINEIRO. 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 
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de Projeto de Lei Nº 5956 de 09 de maio de 2022.  PROCESSO Nº 30/2022 – PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE 

CARGOS PÚBLICOS QUE ESPECIFICAM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado o presente projeto 

em discussão. Fez uso da palavra a vereadora MIRIAN PONZIO. Foi aparteada pelos vereadores RODRIGO 

DE PIETRO e LUCIANO AZEVEDO. 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 Projeto de Lei Complementar Nº 5957 de 09 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 22h00min. 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


