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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2022, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 20h03min. 

 

Às vinte horas e três minutos do décimo sexto dia do mês de maio do ano dois mil e vinte e dois, realizou-se, 

em caráter virtual,  a 12ª 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 

PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, JOÃO VITOR MOHIEDDINE YULE e NILTON CESAR MORSELLI. 

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. Neste instante, o Senhor Presidente 

solicitou ao 1º Secretário para que proceda à leitura da matéria do Expediente. PROCESSO Nº 33/2022 – 

PROJETO DE LEI Nº 5960/2022, QUE DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA ESCOLA CÍVICO-MILITAR 

- ECIM, QUE ESPECIFICA (ESCOLA CÍVICO-MILITAR - ECIM DEPUTADO RICARDO IZAR). 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, 

realize o término do serviço de recapeamento asfáltico nas ruas que ainda necessitam desta benfeitoria, do 

Conjunto Residencial Ipiranga, uma vez que esse vereador vem sendo procurado com frequência pelos 

munícipes desses referidos locais, reiterando indicação nº 16/2022, deste vereador. Do vereador LUCIANO 

AZEVEDO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que solicite à Secretaria Municipal da 

Saúde para que os dentistas voltem a prestar atendimento odontológico aos moradores dos Distritos de 

Guariroba e Vila Negri. Este vereador foi procurado por moradores dos distritos solicitando que o atendimento 

odontológico volte a ser realizado, pois segundo informações dos próprios moradores, os atendimentos nos 

distritos foram suspensos por conta da pandemia. A maioria das pessoas que se utilizam da saúde pública 

são pessoas simples e humildes, e tem dificuldades financeiras para se deslocar até Taquaritinga para serem 

atendidos nas UBS. Sendo assim, este vereador solicita ao Poder Executivo uma rápida solução para a 

demanda solicitada. Da vereadora MIRIAN PONZIO: Ao Secretário Municipal de Promoção Social, no sentido 

de que analise com carinho a minuta de Projeto de Lei anexa, com as justificativas desta indicação, para que 

seja sancionada norma concedendo “auxílio à pobreza menstrual” em nosso Município. De acordo com o 

estudo “Pobreza Menstrual no Brasil: desigualdade e violações de direitos”, 713 mil meninas vivem sem 

acesso a banheiro ou chuveiro em seu domicílio e mais de 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de 

cuidados menstruais nas escolas. A pobreza menstrual é caracterizada pela falta de acesso a recursos, 
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infraestrutura e até conhecimento por parte de pessoas que menstruam para cuidados envolvendo a própria 

menstruação. A pobreza menstrual afeta brasileiras que vivem em condições de pobreza e situação de 

vulnerabilidade em contextos urbanos e rurais, por vezes sem acesso a serviços de saneamento básico, 

recursos para higiene e conhecimento mínimo do corpo. Os resultados demonstram negligência e falta de 

acesso a direitos em boa parte do País. Em Taquaritinga, com a Campanha Fluxo Digno, percebemos que 

essa é uma demanda latente, visto que cada vez mais mulheres e entidades sociais apontam a dificuldade 

financeira em comprar absorventes ou falta de informações sobre métodos mais sustentáveis e econômicos 

para utilização no período menstrual. Notamos também, a falta de uma política municipal que de atenção para 

o tema, seja na estrutura da Educação com a distribuição e orientação para pessoas que menstruam, seja na 

Assistência Social, no amparo às famílias que necessitam de absorventes e não possuem recursos 

financeiros. Nestes termos solicito análise da Secretaria de Promoção Social e encaminhamento de Projeto 

de Lei, por conta da prerrogativa da iniciativa da norma, para ser posteriormente deliberado pela Câmara 

Municipal em breve espaço de tempo. Do vereador LUIS CARLOS DA VILA: Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal no sentido de que, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Municipais, realize a 

limpeza das vielas do Conjunto Residencial Ipiranga, reiterando Indicação nº 041/2022, do vereador Angelim. 

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

competente, realize a limpeza da Rua Dra. Rosa Martins e Avenida Gagliano Pagliuso, na Vila Rosa, uma vez 

que munícipes estão descartando entulhos e lixos nestes locais. Solicita também que o Poder Executivo 

aumente a fiscalização nos referidos endereços para coibir o descarte irregular de entulhos e lixos. Do 

vereador MAURO MODESTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do 

setor competente, realize o conserto da iluminação da Rua Leonardo Pastore (Rua 14), altura do número 15, 

no Conjunto Residencial Ipiranga, uma vez que este local está em completa escuridão no período noturno há 

mais de 5 meses. Do vereador MAURO MODESTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido 

de que, por meio do setor competente, realize o conserto da fiação elétrica do Velório Municipal Valdecimo 

Modesto, no Jardim Sebastião, uma vez que a fiação deste local foi furtada, impossibilitando o uso do velório. 

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

setor competente, estude a realização de obras no prédio da Unidade Básica de Saúde - UBS Bráz Curti, no 

Jardim Santa Cruz (CECAP). Após visita à UBS, esta vereadora pode constatar que há problemas em toda a 

calha do prédio, causando problemas de infiltração nas salas da UBS. Além disso, a população convive com 

a falta de assentos cobertos, enquanto aguarda o atendimento médico. Assim, indico a instalação de assentos 

cobertos para melhor servir a população. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, realize o conserto da passarela 

de pedestres localizada entre os bairros Santo Antonio e Jardim Paraíso II. Conforme imagens anexas, a 

passarela está quebrada, colocando em risco às pessoas que utilizam este dispositivo. Do vereador TONHÃO 

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

competente, realize o término das obras da rotatória localizada na Rua João Perossi, no Jardim Maria Luiza 

I. Conforme imagens anexas, há muita terra e barro neste local, causando transtornos aos moradores do 

entorno. 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, por que as obras na guarita de entrada do 
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Parque Municipal de Lazer Prefeito Ernesto Salvagni encontram-se paralisadas e inacabadas. Qual a previsão 

para o término daquela obra? Os funcionários que ali trabalham não têm a mínima condição de higiene e 

conforto. 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 envie a 

este vereador, em tempo hábil, o Mapa de Precatórios a pagar (ordem cronológica) e planilha de pagamentos 

efetuados devidos pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga. As informações se fazem necessárias para 

entendimento das despesas decorrentes de outras administrações, o real conhecimento das informações das 

contas públicas e se a atual administração está cumprindo com suas obrigações processuais, inclusive com 

o precatório originário das Conservas Colombo, que se tornou uma das maiores dívidas do Município. Nota-

se que tramita pela Casa Legislativa Projeto de Lei dispondo de empréstimo no montante de R$ 27.000.000,00 

(vinte e sete milhões de reais), valor exorbitante que na opinião deste Vereador, sobrecarregará muito mais 

a dívida pública inclusive para futuras administrações. Aliado a isso necessário se faz profundo estudo de 

viabilidade e possibilidade de se contrair dívida neste montante, contando que o Município possui dívidas de 

precatórios judiciais também em valores exorbitantes, o que pode trazer caos financeiro para a cidade. Este 

vereador se preocupa também com a situação dos mais de 2 mil funcionários públicos e suas famílias, pois a 

dívida municipal com certeza afeta o pagamento aos servidores. Fez o uso da palavra o vereador GILBERTO 

JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos vereadores TONHÃO DA BORRACHARIA, EDER MINEIRO, LUIS 

CARLOS DA VILA, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, DR. VALMIR CARRILHO 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 EDER MINEIRO: Requer, 

depois de obedecidas as formalidades regimentais, à Secretaria Municipal de Saúde, para que informe a esta 

Casa de Leis, em tempo hábil, os motivos pelos quais estão faltando medicamentos aos transplantados de 

fígado na rede municipal de saúde. Fez o uso da palavra o vereador EDER MINEIRO. Foi aparteado pelos 

vereadores RODRIGO DE PIETRO, TONHÃO DA BORRACHARIA, DR. VALMIR CARRILHO, DR. DANIEL 

GALERANI 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 por todos 

os vereadores. Do vereador LUIS CARLOS DA VILA: Requer, depois de obedecidas as formalidades 

regimentais, à Secretaria Municipal de Educação, para que envie a este vereador, em tempo hábil, as 

seguintes informações: 1. Quantas creches há em todo o município de Taquaritinga e nos distritos? 2. Quantas 

crianças estão matriculadas em cada creche? 3. Há vagas sobrando em algumas creches? Envie o número 

de vagas em cada creche, se houver; 4. Qual o déficit de funcionários em cada creche? 5. Qual a previsão 

da inauguração das creches nos bairros Jardim São Luiz e Maria Luiza II. Fez o uso da palavra o vereador 

LUIS CARLOS DA VILA. Foi aparteado pelos vereadores MIRIAN PONZIO, TENENTE LOURENÇANO, 

JUNINHO PREVIDELLI e DR. DANIEL GALERANI. 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, seja encaminhada 

MOÇÃO DE APLAUSOS à empresa Bate e Volta, em nome dos senhores Marcos Antonio Milani e Flávio 

Teixeira. A empresa oferece diariamente vários tipos de serviços para os taquaritinguenses que precisam 

resolver pendências em Ribeirão Preto. 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 
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votação e aprovado por unanimidade e subscrito por todos os vereadores. Do vereador MAURO MODESTO: 

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

senhor Luis Gustavo de Mello Vano, mais conhecido por Gustavo eletricista. Gustavo é nascido e criado em 

Taquaritinga, e trabalha com elétrica residencial e comercial, motor de portão, cerca elétrica e câmeras de 

segurança há 20 anos. Hoje ele trabalha e é proprietário da empresa LGV, gerando empregos em nosso 

município. Fez o uso da palavra o vereador MAURO MODESTO. Foi aparteado pelo vereador DR. VALMIR 

CARRILHO. 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, seja encaminhada 

MOÇÃO DE APLAUSOS à enfermeira Lisiane Cristina Branco, da Coordenação do Serviço de Atendimento 

Domiciliar e Programa Melhor em Casa, extensivo a toda sua equipe. Fez o uso da palavra a vereadora 

MIRIAN PONZIO. Foi aparteada pelos vereadores DR. VALMIR CARRILHO, JUNINHO PREVIDELLI 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 por todos os 

vereadores. Após, pela ordem, o vereador RODRIGO DE PIETRO faz pedido de INDICAÇÃO ORAL ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, retorne com o 

serviço de acolhimento dos moradores em situação de rua no período de frio, principalmente com a 

distribuição de cobertores. O objetivo é proteger essa população durante o período de frio intenso. 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 10/2022 – PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE 

DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA, QUE ESPECIFICA. (RUA CLAUDENIR JOSÉ DOS SANTOS - 

DORIEL). Colocado o presente projeto em discussão. Fez uso da palavra o vereador LUCIANO AZEVEDO. 

Foi aparteado pelos vereadores VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, ANGELIM e TONHÃO DA 

BORRACHARIA. 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 Nº 5939 de 16 de maio de 2022.  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 

LUCIANO AZEVEDO. Foi aparteado pelos vereadores DR. DANIEL GALERANI, TENENTE LOURENÇANO 

e TONHÃO DA BORRACHARIA. 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 5942 de 16 de maio de 2022. 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 o vereador LUIS CARLOS 

DA VILA. Foi aparteado pelo vereador TENENTE LOURENÇANO. Não havendo mais nenhum vereador que 

quisesse fazer uso da palavra, o presente projeto foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. 
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Desta forma, aprovado, o projeto recebeu o  autógrafo de Projeto de Lei Nº 5949 de 16 de maio de 2022.  

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 RODRIGO DE PIETRO. Foi aparteado pelos vereadores 

LUIS CARLOS DA VILA, TENENTE LOURENÇANO e MIRIAN PONZIO. Neste momento, o vereador LUIS 

CARLOS DA VILA 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 oito favoráveis e seis contrários 

(TONHÃO DA BORRACHARIA, DR. DANIEL GALERANI, RODRIGO DE PIETRO, GILBERTO 

JUNQUEIRA, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS) 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


