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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h55min. 

 

Às dezenove horas e cinquenta e cinco minutos do sexto dia do mês de junho 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 13ª 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, GILBERTO 

JUNQUEIRA, JOSÉ RODRIGO DE PIETRO, MAURO SÉRGIO MODESTO, MIRIAN PONZIO, VALCIR 

CONCEIÇÃO ZACARIAS e VALMIR CARRILHO MARCIANO. Ausente o vereador EDER CÔRREA DE 

OLIVEIRA por ter contraído COVID-19. Foram convocados para prestar seus serviços nesta Sessão Ordinária 

os seguintes funcionários desta Edilidade: ANA MARIA DAVOGLIO MOLINARI, CAIQUE ITALO SANTO 

FAUSTINO, ELISANDRA MACHADO VALADARES, FÁBIO LUIS DE CAMARGO, IRINA PARISE 

MATTOS, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, JOÃO VITOR MOHIEDDINE YULE, NILTON CESAR 

MORSELLI, ROSA MARIA ROMANO e ROSALBINO PAGLIUSO JUNIOR. 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. Em seguida, foram entregues as homenagens dos seguintes 

vereadores: JUNINHO PREVIDELLI, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS e MIRIAN PONZIO. O vereador 

JUNINHO PREVIDELLI foi o primeiro a entregar as homenagens. Para receber o Diploma do Dia 

Internacional da Mulher, foi convidada Maria Meiri Furlaneto Rodrigues. Natural de Votuporanga, mudou-se 

para Taquaritinga aos 26 anos de idade para trabalhar na rede de sorveteria de seus pais, Orestes e Albertina, 

a Sorveteria Castelo, onde conheceu seu marido, Toninho Rodrigues. O vereador Juninho dedicou Título de 

Cidadania ao Sr. Eduardo T. Pinheiro Canhadas. Natural da capital paulista, há 22 anos ingressou em 

sociedade com seu irmão Robson no Rally Auto Posto. Sempre na gestão e gerenciamento da empresa, 

estão estabelecidos com sucesso ao longo dessas mais de duas décadas. Também agraciado com o Título 

Cidadão, foi convidado o Sr. Francisco de Assis Araujo, o conhecido Chico Gabozzo. Natural de Dobrada, 

formou sua família em Taquaritinga. É artista plástico com exposições internacionais, atua na Secretaria de 

Cultura do município, ajudando na organização de eventos e na formulação das ações culturais. Possui telas 

espalhadas por vários países. Foi convidado para receber o Diploma de Honra ao Mérito o 3.º Sargento PM 

Maurílio Ferrucio Coffani. Natural de Taquaritinga, ingressou na Polícia Militar em 1994, como soldado e foi 

promovido a cabo. Passou para reserva em 2017 como 3.º Sgt PM. Muito ligado à família e aos amigos, o 

Sargento Coffani muito contribuiu com a área de segurança do município. Foi convidado para receber o 

Diploma de Honra ao Mérito o Sr.  Fabio Luiz de Gonzaga Hidalgo. Natural da capital paulista. Servidor público 

de grande experiência, formado em administração, possui quase 32 anos de serviços prestados ao Município, 
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na Secretaria da Prefeitura Municipal. Para receber o Diploma de Honra ao Mérito, foi convidado o Sr. 

Alexandre Henrique Campanhã. É homenageado em virtude de relevantes serviços sociais prestados à 

população, principalmente aos moradores do Jardim São Sebastião. Alexandre teve uma iniciativa em 2017, 

e de lá para cá só aumentou a quantidade de doadores e doações que são levadas para as pessoas carentes, 

principalmente às crianças. Para receber Moção de Aplauso, foi convidado o Sr. Kelvin Daniel Fávero. O 

Sargento Fambre, chefe de instrução do TG, acompanhou essa homenagem no plenário. Em 2021, quando 

era atirador do Tiro de Guerra local, Kelvin salvou uma senhora quando estava a caminho da instrução, 

durante a madrugada. A idosa estava caída no quintal. Ele pulou o muro e efetuou o salvamento, motivo pelo 

qual recebeu láureas pelo ato de bravura. Para receber Moção de Aplauso, foram convidados os senhores 

Marcos Antonio Milani e Flávio Teixeira, sócios-proprietários da empresa Bate & Volta, que oferece vários 

tipos de serviços para os taquaritinguenses que precisam resolver pendências em Ribeirão Preto. Nesse 

instanteo vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS se posicionou para render as suas homenagens. Foi 

chamada ao plenário a Sra. Ana Paula Santos Chueco, indicada para receber o diploma do Dia Internacional 

da Mulher. Formada em Administração de Empresas e funcionária da OAB. Casada com Tiago, servidor desta 

Casa de Leis. É ligado ao serviço da Igreja Católica. Foi convidada para receber sua Moção de Aplauso a 

jovem Aline Barelli. Vencedora do concurso Miss Brasil Top Universo 2021, representou com muita honra o 

nosso município e nosso Estado. A homenageada fez um discurso de agradecimento. Em seguida, Valcir 

entrega mais uma Moção de Aplauso. Foi convidada ao plenário a menina Maria Clara Lazareti Cardozo. Ela 

é colaboradora do Coral da Paróquia Sagrada Família de Nazaré, onde com apenas 8 anos de idade já canta 

os salmos. O presidente da Câmara pediu para a menina retornar ao plenário e cantar o trecho de um Salmo. 

Foi convidado, para receber o Título Cidadão Taquaritinguense, o Padre Emerson Aparecido Lopes. O 

sacerdote é natural da vizinha cidade de Monte Alto. Atualmente, é pároco da Paróquia São Francisco de 

Assis de Taquaritinga, localizada no Jardim São Sebastião. Reverenciado com a Cidadania Taquaritinguense, 

foi convidado o 1.º sargento Valério Fambre Gonçalves. O homenageado é 1.º sargento de engenharia do 

Exército brasileiro. Assumiu o Tiro de Guerra de Taquaritinga em 19 de dezembro de 2019 e desde então 

vem desenvolvendo um grande trabalho. Para receber o Diploma de Honra ao Mérito, foi pedido que se dirija 

ao plenário o Sr. Hamilton Ricardo Angelo. Natural de Taquaritinga, é sócio-proprietário da fábrica de pipocas 

Crac’s Ltda, herança deixada por seu pai e fundador da empresa. Fábio Luís de Camargo, diretor legislativo, 

dirigiu-se ao centro do plenário para receber Moção de Aplauso pelo transcurso de seus 38 anos de serviços 

prestados à Câmara e ao nosso município. Ao longo desse tempo, Fabinho se qualificou em cursos de 

graduação e pós-graduação e conquistou a admiração de todos os que por aqui passaram. Nesse instante, 

foi pedido à vereadora MIRIAN PONZIO que se posicione para render as suas homenagens. Para receber o 

Diploma de Honra ao Mérito, foi convidada a Sra. Maria do Carmo Nucci Lopes. A homenageada foi 

trabalhadora rural, empregada doméstica, faxineira, cuidadora de idosos e lavadeira de roupas. Faz trabalho 

social, ajudando pessoas a se internar para tratamento de dependência química. Para receber o Título de 

Cidadão Taquaritinguense, foi convidado o Sr. Gilberto Barbosa da Silva. Nascido no Estado de Pernambuco. 

Proprietário de um estabelecimento comercial no Jardim Maria Luiza, bairro onde mora há 18 anos. Também 

é conhecido como Beto Carroceiro. Porém, o homenageado não compareceu nem enviou representante. Para 

receber Moção de Aplauso, foi convidada ao plenário a enfermeira Lisiane Cristina Branco. Ela é 

homenageada em virtude de seu trabalho na coordenação do Serviço de Atendimento Domiciliar e Programa 
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Melhor em Casa. A moção é extensiva a toda sua equipe. A homenageada fez um breve discurso de 

agradecimento. Neste momento, a homenagem com Moção de Aplauso é dirigida a dignas operadoras do 

Direito responsáveis pelo Projeto Pérola. Foi convidada a presidente da OAB Dra. Fabiana Vieira Vazquez. A 

promotora de Justiça Dra. Marília Bononi Francisco, a juíza de Direito Dra. Adriana Del Cômpari Maia da 

Cunha e a juíza de Direito Dra. Taiana Horta de Pádua Prado, não puderam comparecer. Para representá-

las, foi convidada a assistente social da Justiça Fernanda Vieira Costa. O projeto Pérola visa a mobilizar toda 

a rede de atendimento aos casos de violência doméstica para acolher as mulheres vítimas, oferecer suporte 

para que possam definitivamente se libertarem de seus agressores, promovendo cursos de capacitação e 

acompanhamento psicológico, entre outras ações. A Dra. Fabiana fez um discurso a respeito do projeto. 

Aproveitando a presença da representante do Poder Judiciário, procedeu-se a entrega de uma homenagem 

que prestamos por ocasião dos 150 anos de fundação da cidade às instituições centenárias do município. A 

Comarca de Taquaritinga foi fundada em 1907, quando a cidade teve o nome alterado de Ribeirãozinho para 

Taquaritinga. Desde então, presta relevantes serviço à sociedade. Com isso, encerrou-se as homenagens 

desta noite. Posteriormente, fez o uso da TRIBUNA LIVRE a Dr. Andréa Junqueira, presidente da Comissão 

dos Direitos da Infância e Juventude e presidente da Comissão da Diversidade, ambas da 75ª Subseção da 

OAB, com a finalidade de falar sobre a violência contra crianças e adolescentes. Andréa  Junqueira foi 

aparteada pelos vereadores DR. VALMIR CARRILHO, TENENTE LOURENÇANO, MIRIAN PONZIO, 

VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS e TONHÃO DA BORRACHARIA. Em seguida, o Senhor Presidente 

solicitou ao 1º Secretário a leitura dos ofícios, convites e comunicados: Ofício GCRMC nº 430/2022, TC-

003905.989.20-8, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que traz: “Comunico a Vossa Excelência 

que a E. Segunda Câmara desta Corte julgou regulares, com ressalvas, as contas do exercício de 2020 da 

Câmara Municipal de Taquaritinga, processo TC-003905.989.20-8, com recomendações indicadas no voto, 

evento 43, nos seguintes termos: aperfeiçoe o funcionamento do Sistema de Controle Interno; planeje suas 

necessidades orçamentárias com maior aderência a seus gastos reais; e coíba eventual reincidência nas 

falhas referentes à Transparência, dando cumprimento aos preceitos vigentes”. Ofício GCRMC nº 431/2022, 

TC-003905.989.20-8, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que traz: “Senhor Procurador-Geral de 

Justiça. Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência cópia do inteiro teor da decisão da Egrégia Segunda 

Câmara desta Corte, publicada no DOE de 25/9/2021, para eventual análise da inconstitucionalidade do artigo 

125, inciso l, da Lei Municipal no 1.128/1970, que disciplina o pagamento do salário família/esposa, e 

providências que entender cabíveis”. Ofício Nº 051/2022, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Taquaritinga, referente aos balancetes do mês de abril de 2022; Ofício Nº 029/2022, do Departamento de 

Contabilidade da Prefeitura Municipal de Taquaritinga, referente aos balancetes de receita e despesa do mês 

de março de 2022; Ofício Nº 91/2022, do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Taquaritinga – 

IPREMT, referente aos balancetes de receita e despesa do mês de abril de 2022. Ofício Nº 226/2022, do 

Sindicato dos servidores públicos mucipais de Taquaritinga , que traz: “O Sindicato dos servidores públicos 

mucipais de Taquaritinga, entidade sindical de primeiro grau, por sua representante legal, abaixo assinada, 

vem respeitosamente á presença de V..Exa, informar que a proposta do Dissídio Coletivo para 2022 recebida 

do Sr. Prefeito Municipal no dia 03/05/2022, foi aprovada pela maioria dos Servidores Públicos Municipais 

presentes na Assembléia realizada no dia 10/05/2022 as 19:00 hs. na sede do Sindicato, dando assim fiel 

cumprimento ao Artigo 220 do nosso Estatuto. Aproveito a oportunidade para agradecer o empenho de Vossa 
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Excelência bem como dos Nobres Vereadores na elaboração da proposta apresentada”. Neste instante, o 

Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário para que proceda à leitura da matéria do Expediente. 

PROCESSO Nº 37/2022 – PROJETO DE LEI Nº 5965/2022, QUE DISPÕE SOBRE O SERVIÇO DE 

INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NO MUNICÍPIO DE 

TAQUARITINGA/SP, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do vereador LUIS CARLOS DA VILA: Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal no sentido de que dê o nome de Ernesta Deberaldine Canova para a o poço profundo do 

Jardim São Sebastião. Do vereador LUCIANO AZEVEDO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no 

sentido de que, por meio do setor competente, realize o reparo do sarjetão/canaleta, na Rua da República, 

próximo ao número 41, referência lanchonete do Manezinho. Este vereador foi solicitado através do seu 

gabinete online e constatou pessoalmente uma erosão na canaleta, muita água parada, mato, lodo e mau 

cheiro. Foi observado também que a erosão está tão grande que os motoristas e motociclistas não conseguem 

estacionar os veículos próximos à calçada, dentro da margem de segurança. Seguem fotos em anexo. 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 todas as ruas em que houver a 

necessidade da realização deste serviço nos seguintes bairros: 1. Jardim Santo Antônio; 2. Jardim Paraíso I 

e II; 3. Jardim Maria Luísa I e II. Do vereador MAURO MODESTO: 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 Pedro Garcia, altura do número 131, na Vila Romana. Há a 

necessidade de instalação de um redutor de velocidade neste local, uma vez que veículos transitam em alta 

velocidade, causando muitos acidentes. Do vereador MAURO MODESTO: Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, determine a reforma e manutenção do 

Clube Recreativo Municipal Adail Nunes da Silva, no Jardim São Sebastião, pois este local está com o forro 

caído. Do vereador JUNINHO PREVIDELLI: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que 

disponibilize uma ambulância com um profissional habilitado a prestar os primeiros socorros para atender os 

distritos de Guariroba, Vila Negri e Jurupema, uma vez que estes locais necessitam de um maior 

deslocamento da viatura para realizar os atendimentos de urgência. Do vereador JUNINHO PREVIDELLI: Ao 

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

colocação de placas de denominação em todas as ruas do município, principalmente para o auxílio nas 

ocorrências policiais e resgates. A ausência de placas de denominação nas ruas também gera muita 

dificuldade na entrega de correspondências e mercadorias, e também dificuldade na identificação das casas. 

Do vereador DR. VALMIR CARRILHO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por 

meio do setor competente, adquira e instale na Praça Waldemar D’Ambrósio brinquedos para as crianças que 

frequentam aquele espaço, posto que, com a série de intervenções do município naquele logradouro (troca 

de piso, palco, fonte luminosa, etc.), o espaço passou a ser frequentado por um contingente grande de 

famílias, acompanhados de suas crianças, razão pela qual se justifica esse investimento. Referido pedido se 

fundamenta em pleitos do POVO. Da vereadora MIRIAN PONZIO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

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

Horgel Famelli, próximo ao número 20, no Jardim Martinelli. Neste local há verdadeiros obstáculos aos 

motoristas e motociclistas. E, por isso, a solicitação tem o objetivo de melhorar as condições dos moradores, 
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pedestres e usuários de veículos que trafegam por esta via, pois os buracos, como pode ser visto na imagem 

anexa, acabam causando insegurança. Do vereador ANGELIM: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

no sentido de que, por meio da COMUTRAN, realize a pintura de sinalização de solo em toda extensão da 

Avenida Vicente José Parise, principalmente nos trechos onde houve recapeamento asfáltico e não há 

nenhuma sinalização. Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do vereador 

DR. VALMIR CARRILHO: Requer, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que envie a este 

vereador, em tempo hábil, informações sobre as seguintes questões: 1. O Município tem legislação que trata 

da isenção de IPTU para pessoas com mais de 60 anos, conforme previsão do Estatuto do Idoso? 2. Em caso 

positivo, qual é a Lei no âmbito do município? 3. Em caso positivo, essa legislação tem divulgação permanente 

através do site da prefeitura e outros meios de comunicação? 4. Em caso negativo, por qual motivo essa 

legislação não foi implementada no município? Contando com sua rotineira atenção e sintonia com os 

interesses do POVO, desde já agradeço!. Do vereador RODRIGO DE PIETRO: Requer, ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, em tempo hábil, o que vem a seguir: Considerando que a Empresa G2 – 

Empreendimento e Logística Ltda é a concessionária do serviço de Área Azul no Município de Taquaritinga; 

Considerando o reclamo geral da população taquaritinguense com relação ao péssimo serviço prestado pela 

empresa Empresa G2 – Empreendimento e Logística Ltda; Considerando que diversos pedidos de 

informações, requerimentos e indicações tentando solucionar problemas causados pela má gestão da Área 

Azul já foram aprovados e encaminhados, sendo que as respostas sempre foram evasivas e incompletas; 

Considerando que esta Casa de Leis já convidou o Sr. Jones Alves, Diretor da Empresa G2 Empreendimentos 

e Logística LTDA., ganhadora da licitação, e que gerencia a área azul em nosso município, a participar de 

uma sessão ordinária, com a finalidade de prestar esclarecimentos, pois entende ser de extrema importância 

a participação da empresa, pois existem diversas dúvidas a ser esclarecidas aos vereadores e principalmente 

à população, principalmente em questões referentes ao aplicativo da empresa, aos itens do contrato assinado 

entre a empresa e a Prefeitura Municipal, e ao número de funcionários contratados para trabalhar na área 

azul; Considerando diversas falhas na Lei Municipal nº. 4.512/2018, que autoriza a implantação do sistema 

de estacionamento rotativo pago em vias e logradouros públicos localizados no perímetro urbano do Município 

de Taquaritinga, denominado “Área Azul”, e dá outras providências; Considerando, finalmente, a péssima 

qualidade dos serviços prestados pela concessionária da Área Azul, empresa G2 Empreendimentos e 

Logística LTDA, SOLICITO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal: 1. Que notifique a empresa a G2 

Empreendimentos e Logística LTDA, para que no prazo de 15 (quinze) dias preste as informações à 

municipalidade: a. Número de agentes de serviço de cobrança em trabalho na “Área Azul” de Taquaritinga, 

visto ser clara a insuficiência do serviço; b. Forma de venda do bilhete de estacionamento.; c. Se existem 

máquinas com wifi ou a venda é por bilhete manual? d. Quais as redes do comércio de venda de bilhetes 

foram implantadas inicialmente, e quantos pontos de venda existem atualmente, informando nome dos locais 

(comércio), nome do responsável, endereço e telefone; e. Se existe possibilidade, por parte da empresa G2 

Empreendimentos e Logística LTDA, de concessão de carência mínima de estacionamento para os veículos, 

como era concedido anteriormente na área Azul de Taquaritinga? f. Se a empresa G2 Empreendimentos e 

Logística LTDA, presta este tipo de serviço em outro município? Informar quais são. g. Se o Sr. Jones Alves, 

Diretor da Empresa G2 Empreendimentos e Logística LTDA., ganhadora da licitação e que gerencia a Área 

Azul em nosso município, pode participar de uma sessão ordinária deste Legislativo, com a finalidade de 
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prestar esclarecimentos à toda população, ou até mesmo o Sr. Jhony Tassi, responsável do setor local; 2. 

Após os procedimentos requisitados, seja dado ciência à esta Casa de Leis. JUSTIFICATIVA Este pedido 

justifica-se por conta de grande insatisfação, reclamos e abordagem que os vereadores vêm recebendo de 

forma geral por parte da população que insatisfeita pede providências e uma forma mais leve para poderem 

estacionar seus veículos nas vias centrais da cidade. Os comerciantes locais também pedem providências 

há anos por conta do prejuízo que a má qualidade dos serviços prestas na Área Azul vem trazendo ao 

comércio local, espantando os clientes para outras localidades. Hoje a área azul de Taquaritinga encontra-se 

em total desorganização, com desmandos e cobranças irregulares, falta de orientação por parte dos agentes 

e da empresa concessionária. Sugere-se até mesmo o DISTRATO com a empresa G2 Empreendimentos e 

Logística LTDA., por conta de quebra contratual, má qualidade na prestação dos serviços ajustados com a 

municipalidade e falta de atendimentos a pedidos de informações e convites da Câmara Municipal. Que se 

faça posteriormente nova legislação que satisfaça os anseios locais e nova licitação para concessão dos 

serviços da ‘Area Azul”. Do vereador DR. VALMIR CARRILHO: Requer, depois de obedecidas as 

formalidades regimentais, seja encaminhada MOÇÃO DE APLAUSOS à Presidente do Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de Taquaritinga, senhora Maria Angélica Tiossi Boer, extensivo a toda 

diretoria, pela condução e êxito na negociação com Prefeitura Municipal pelo reajuste salarial aos funcionários 

públicos municipais. Fez o uso da palavra o vereador DR. VALMIR CARRILHO. Foi aparteado pelos 

vereadores DR DENIS EDUARDO MACHADO e TENENTE LOURENÇANO. Neste momento, pela ordem, o 

vereador DR DENIS EDUARDO MACHADO fez pedido de vistas deste Requerimento. O pedido foi votado e 

aprovado por sete votos favoráveis (DR. DENIS EDUARDO MACHADO, RODRIGO DE PIETRO, DR. 

DANIEL GALERANI, MIRIAN PONZIO, GILBERTO JUNQUEIRA, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS e 

TONHÃO DA BORRACHARIA) e seis contrários. É prerrogativa do Presidente decidir sobre assuntos que 

causem controvérsia (polêmica, discussão) conforme disposição Regimental: REGIMENTO INTERNO DA 

CÂMARA MUNICIPAL Art. 244. As interpretações do regimento, feitas pelo Presidente da Câmara, em 

assunto controverso, constituirão precedentes, desde que a Presidência assim o declare, por iniciativa própria 

ou a requerimento de qualquer Vereador. O Plenário é soberano para decidir os casos omissos: REGIMENTO 

INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL Art. 245. Os casos não previstos neste regimento serão resolvidos 

soberanamente pelo Plenário e as soluções constituirão precedentes regimentais. Pelo exposto foi totalmente 

legal e regimental o sobrestamento do requerimento nº 92/2022. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: 

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

comerciante Fernandes Francisco da Silva, mais conhecido como Fernandinho Cabeleireiro. Fernandinho é 

comerciante há 12 anos, e oferece oportunidade para jovens e adolescentes sem experiência, preparando e 

ensinando a profissão para todos, inclusive remunerando-os. Ele também forma diversos profissionais 

competentes e com nome forte na cidade, sendo assim, os mesmos sustentam seus familiares com o talento 

próprio e também com o aprendizado adquirido ainda quando eram muito jovens. Além disso, há mais de 20 

anos promove torneios e campeonatos na comunidade “CECAP” sem qualquer remuneração, atraindo os 

amantes de esporte tanto para as disputas sadias quanto aqueles que vão assistir. Fez o uso da palavra o 

vereador TONHÃO DA BORRACHARIA. Foi aparteado pelos vereadores RODRIGO DE PIETRO e DR 

DENIS EDUARDO MACHADO. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o 

presente requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade e subscrito pelo vereador 
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RODRIGO DE PIETRO. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Requer, depois de obedecidas as 

formalidades regimentais, seja encaminhada MOÇÃO DE APLAUSOS ao pastor André Ricardo Andrade de 

Almeida, pelo trabalho assistencial recuperando vidas de dependentes químicos. Além deste trabalho, o 

pastor André oferece ajuda aos Índios Xavantes. Essa história começou há seis anos, juntamente com dois 

irmãos da Igreja, Rodrigo e Patrícia. Todos os anos eles levam roupas, sapatos, ferramentas e alimentos. Já 

estiveram em mais de 10 aldeias, e hoje tem uma Base Missionária estabelecida nas Aldeias Paraíso e Água 

Quente. Fez o uso da palavra o vereador GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelo vereador JUNINHO 

PREVIDELLI. Não havendo mais nenhum Vereador que quisesse fazer uso da palavra, o presente 

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

Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, o envio de ofício à Diretoria de Ensino de 

Taquaritinga no sentido de propor a inserção das escolas estaduais do município no Projeto "Ame Sua Mente 

na Escola", oferecido pelo Instituto Ame Sua Mente, em parceria com o Instituto ABCD e Umane. A adesão 

pode ser feita pelo site www.amesuamente.org. O objetivo é qualificar educadores e gestores para lidar com 

o tema da saúde mental no ambiente escolar, trabalhando a prevenção de transtornos mentais na juventude, 

a redução de estigmas e a resolução de problemas mentais relacionados ao processo de aprendizagem. O 

programa é destinado à rede estadual. Essa medida seria um incremento a mais na implementação de 

políticas públicas voltadas à integridade mental, social e psicológica dos alunos, assim como propicia 

formação adicional aos educadores interessados. 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, exceto o vereador DR. VALMIR 

CARRILHO. Do vereador LUCIANO AZEVEDO: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, 

o envio de ofício ao senhor Diretor Geral da ARTESP (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados 

de Transporte do Estado de São Paulo) para que intervenha junto à concessionária AB Triângulo do Sol, para 

a instalação de sonorizadores/redutores de velocidade, bem como radar fotográfico, no trecho 

anterior/posterior ao trevo das antigas Fábricas Peixe (Rodovia Nemésio Cadetti Km 145), com a finalidade 

de que se reduzam os riscos de acidentes no local. Essa seria uma forma emergencial para se alcançar o 

resultado desejado, antes que a construção de um trevo de passagem em desnível ou uma eventual 

duplicação sejam levadas a efeito. Este trevo é cenário de inúmeros acidentes com vítimas fatais e cuja 

reforma que se pretende deverá colocá-lo em desnível, é o local onde se registra o maior volume médio de 

tráfego diário no município e é o único equipamento desta natureza em nível que se encontra nestas 

condições em sua extensão da rodovia SP-333, em Taquaritinga. O dispositivo viário em comento dá acesso 

à 2ª Companhia do 13º Batalhão da Polícia Militar do Interior, a um dos distritos industriais da cidade, à 

Estação Rodoviária Intermunicipal local, ao centro da cidade e ao AME – Ambulatório Médico de 

Especialidades. Diante de todo exposto, é necessário que Vossa Senhoria notifique a concessionária 

responsável pela manutenção na rodovia, para que o empreendimento, de fato, aconteça, para evitar que 

outros acidentes fatais venham a acontecer no local. Fez o uso da palavra o vereador LUCIANO AZEVEDO. 

Foi aparteado pelos vereadores ANGELIM, RODRIGO DE PIETRO, DR. VALMIR CARRILHO, JUNINHO 

PREVIDELLI, DR. DANIEL GALERANI, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, TENENTE LOURENÇANO e 

LUIS CARLOS DA VILA. 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 
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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 31/2022 – PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE AUTORIZA A CÂMARA MUNICIPAL 

DE TAQUARITINGA A REALIZAR REFORMAS NOS PRÉDIOS DE SUA PROPRIEDADE, EDIFÍCIO JOSÉ 

CAMILO DE CAMARGO E ANEXO OSWALDO ANSELMO, QUE ESPECIFICA. Colocado o presente projeto 

em discussão. Fez uso da palavra o vereador TENENTE LOURENÇANO. Foi aparteado pelo vereador DR. 

DENIS EDUARDO MACHADO. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra, o 

presente projeto foi colocado em votação e foi aprovado por doze votos favoráveis, o voto contrário foi do 

vereador MAURO MODESTO. Desta forma, aprovado, o projeto recebeu o  autógrafo de Projeto de 

Resolução Nº 5958 de 06 de junho 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 GILBERTO JUNQUEIRA, LUCIANO 

AZEVEDO, JUNINHO PREVIDELLI, DR DENIS EDUARDO MACHADO, LUIS CARLOS DA VILA, DR. 

VALMIR CARRILHO e MIRIAN PONZIO. 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 5950 de 06 de junho de 2022.  Em 

seguida, o Presidente TENENTE LOURENÇANO elegeu o vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS para 

Relator da Comissão de Constituição e Justiça e Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, 

conforme artigo 47, do Regimento Interno, pelo motivo de desligamento do vereador JUNINHO PREVIDELLI 

das referidas comissões. 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 22h22min. 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


