
      CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 

      - Estado de São Paulo - 
 

ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h48min. 

 

Às dezenove horas e quarenta e oito minutos do oitavo dia do mês de agosto do ano dois mil e vinte e dois, 

realizou-se, em caráter virtual devido ao Ato nº 05, do Presidente da Câmara, suspendendo a realização das 

sessões presenciais, a 17ª Sessão Ordinária do 2º ano da 18ª Legislatura. Mesa Diretora: Presidente – 

MARCOS APARECIDO LOURENÇANO. Presentes os Vereadores: ANTONIO VIDAL DA SILVA, DANIEL 

GALERANI, DENIS EDUARDO MACHADO, GILBERTO JUNQUEIRA, JOSÉ RODRIGO DE PIETRO e 

MIRIAN PONZIO. Ausente os vereadores ÂNGELO BARTHOLOMEU, EDER CORREA DE OLIVEIRA, 

LUCIANO JOSÉ DE AZEVEDO, LUIS CARLOS CORDEIRO DA SILVA, MAURO SÉRGIO MODESTO, 

ORIDES PREVIDELLI JUNIOR, 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 CUCOLICHIO 

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 procedeu à leitura da matéria do 

Expediente. Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. 

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

setor competente, realize a construção de calçada e a limpeza e roçagem do mato na Rua Geraldo Gonçalves, 

no Residencial Parque Vinicius de Morais. Do vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO: Ao 

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

de pavimentação asfáltica ou colocação de raspa de asfalto na Rua do Trabalhador, no Conjunto Residencial 

Ipiranga (Talavasso), pois ali tem três imóveis que gera impostos e empregos para o município. Do vereador 

GILBERTO JUNQUEIRA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor 

de engenharia, realize o conserto e manutenção das seguintes vias: 1. Rua Horgel Famelli, altura do número 

30, no Jardim Martinelli; 2. Rua Dr. José Fernando Miziara, no Jardim Martinelli; 3. Rua Francisco Nunes 

Pereira, altura do número 516, no Jardim Maria Luiza I; 4. Rua Pedro Toscano, altura do número 145, no 

Jardim Maria Luiza I. Nestas vias há empoçamento de água, conforme imagens em anexo, causando danos 

no asfalto, criando mal cheiro, transtorno aos munícipes do entorno e se tornando criadouros de mosquitos 

que transmitem doenças como dengue, chikungunya e zika. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao 

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

contratação de funcionários de serviços gerais, como: pintores, pedreiros, encanadores, marceneiros, 

soldadores, etc. Este vereador tem conhecimento de que há falta desses funcionários para realizar os diversos 

serviços que há a necessidade em nosso município. Da vereadora MIRIAN PONZIO: Ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal no seguinte sentido: CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 14.343, de 04 de 

agosto de 2022, que altera a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso salarial nacional do 
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Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira, foi sancionada pela 

presidência; CONSIDERANDO que o novo piso salarial da enfermagem decorre do Projeto de Lei nº 

2564/2020, de autoria do Senador Fabiano Contarato, que apontou em sua justificativa que “a fixação do piso 

salarial nacional a profissionais da enfermagem e das atividades auxiliares é um reparo imprescindível de ser 

feito. É preciso lembrar que na carreira da saúde a disparidade salarial é evidente e marcante, basta comparar 

a remuneração de Médicos com a de Enfermeiros"; CONSIDERANDO que os profissionais de saúde são 

responsáveis pelo funcionamento e eficiência da saúde pública brasileira, de modo que travaram uma 

verdadeira batalha em defesa da vida da população brasileira e mantiveram-se na linha de frente dos leitos 

hospitalares e dos cuidados com as pessoas durante o período mais grave da pandemia do coronavírus; 

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 14.343, de 04 de agosto de 2022 tem validade imediata após a sua 

publicação no Diário Oficial da União, que ocorreu em 05 de agosto de 2022. Solicito ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, Vanderlei Mársico, para que, por meio do setor competente, promova a urgente e 

imediata aplicação da Lei Federal nº 14.343, de 04 de agosto de 2022, que altera a Lei nº 7.498, de 25 de 

junho de 1986, para instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar 

de Enfermagem e da Parteira, aos servidores municipais da saúde de Taquaritinga – SP. Foram 

apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. Do vereador DR. DENIS EDUARDO 

MACHADO: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, o envio de ofício à VIVO S.A, no 

sentido de solicitar que a companhia realize um reparo em um bueiro de sua competência, localizado na 

esquina da Rua da República com a Rua José Bonifácio, nas proximidades da Santa Casa. Fez o uso da 

palavra o vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO. Foi aparteado pelo vereador 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. Do 

vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja 

encaminhada MOÇÃO DE APLAUSOS ao Presidente do Clube Atlético Taquaritinga, senhor Diego José 

Rodrigues, extensivo a toda diretoria e todos da torcida uniformizada Jovem Garra do Leão, pelos excelentes 

trabalhos, dedicação e amor pelo clube nesta temporada. Fez o uso da palavra o vereador 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 TONHÃO DA BORRACHARIA: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, o envio 

de ofício ao Consultor de Relacionamento da CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz, senhor Marcos 

Mielo, no sentido de solicitar, em caráter de urgência, que seja substituído um poste de energia localizado na 

Rua Pedro Curti, altura do número 182, uma vez que este poste é de madeira e está com sério risco de cair, 

colocando em risco a vida das pessoas. Fez o uso da palavra o vereador 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. Em seguida, pela ordem, o 

vereador RODRIGO DE PIETRO fez um REQUERIMENTO ORAL ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal para que informe a este vereador, em tempo hábil, quando será realizado o pagamento da diferença 

do piso salarial dos agentes comunitários de saúde. O pedido foi votado e aprovado por unanimidade e 

subscrito por todos os vereadores. Após, pela ordem, a vereadora MIRIAN PONZIO fez um REQUERIMENTO 

ORAL solicitando que seja encaminhada MOÇÃO DE PESAR à família do advogado Luiz Eduardo Almeida 
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Curti, que faleceu no domingo, dia 7 de agosto. Dr. Curti participou do movimento estudantil de Taquaritinga 

na década de 1960, presidiu o Centro Acadêmico XI de Agosto, em 1970, da USP. Foi professor de português. 

Foi membro-fundador da Comissão de Direitos Humanos da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil 

de São Paulo e um dos fundadores do PT. Não havendo mais matéria sujeita a deliberação do Plenário no 

Expediente, o Senhor Presidente fez a chamada regimental e em seguida deu continuidade à sessão, 

solicitando que procedesse a leitura da matéria destinada à ORDEM DO DIA. Neste momento, o senhor 

Presidente explicou que não haveria discussão e votação das matérias da Ordem do Dia por falta de quórum. 

Não havendo mais matéria sujeita à deliberação em Plenário na ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente 

facultou a palavra aos vereadores e inscritos no TEMA LIVRE. Em seguida, os vereadores tomam a palavra 

no Tema Livre: 1 – MIRIAN PONZIO. 2 – TONHÃO DA BORRACHARIA. Foi aparteada pelos vereadores 

GILBERTO JUNQUEIRA, MIRIAN PONZIO e TENENTE LOURENÇANO. 3 – DR. DENIS EDUARDO 

MACHADO. Foi aparteado pelo vereador TENENTE LOURENÇANO. 4 – GILBERTO JUNQUEIRA. Foi 

aparteado pelo vereador TENENTE LOURENÇANO. 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 21h02min. E para constar eu______________________ TENENTE 

LOURENÇANO, Presidente, 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


