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

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h43min. 

 

Às dezenove horas e quarenta e três minutos do vigésimo segundo 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 18ª 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 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 solicitou ao 1º 

Secretário para que proceda à leitura da matéria do Expediente. PROCESSO Nº 98/2022 – PROJETO DE 

LEI Nº 6026/2022, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO COM O CENTRO 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA” - CEETEPS. 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 

recapeamento asfáltico da Rua José de Toledo Campos (Rua 15) e Rua Joaquim Pedro de Oliveira (Rua 16), 

no Conjunto Residencial Ipiranga, uma vez que esse vereador vem sendo procurado com frequência pelos 

munícipes desses referidos locais. Do vereador EDER MINEIRO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, determine a construção de uma cobertura externa 

para a UBS Braz Curti, no Jardim Santa Cruz (CECAP), uma vez que não há um espaço adequado para os 

pacientes esperarem seus atendimentos, pois ficam expostos à chuva e sol forte. Este pedido reitera a 

Indicação nº 172/2021, do vereador Mauro Modesto. Do vereador MAURO MODESTO: 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 da Rua Alexandre Donato Monteiro, no bairro Tennis Park. 

Do vereador LUCIANO AZEVEDO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio 

do setor competente, realize a instalação de um parquinho no Jardim do Bosque, em local a ser definido pelo 

Poder Executivo. Do vereador LUCIANO AZEVEDO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido 

de que, por meio do setor competente, realize a instalação de tampas e proteção das bocas de lobo por toda 

extensão da Avenida Ernesto Salvagni, no Parque Residencial Laranjeiras, reiterando Indicação nº 262/2021, 

deste vereador. Este vereador foi procurado por moradores daquela região, e os mesmos relataram o fato, e 
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em visita ao local foram constatadas a gravidade e o risco, pois em dias de chuva crianças ou animais podem 

ser levados pela água pluvial para dentro das tubulações. Por isso, solicita que seja realizada a manutenção, 

em caráter de urgência, evitando assim que ocorram graves acidentes, podendo levar pessoas ou animais a 

morte por afogamento ou outros traumas. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, determine a construção de uma 

lombada (redutor de velocidade), nos padrões legais, Rua Orlando Curti, próximo ao número 180, no Jardim 

Santa Cruz. 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 do 

Jardim Santa Cruz em que houver a necessidade da realização deste serviço. Do vereador LUIS CARLOS 

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

seja realizada a construção de calçadas nos terrenos pertencente ao município. Do vereador GILBERTO 

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

seja realizada a troca de lâmpadas na Rua Leonardo Pastore (Rua 14), altura dos números 14 e 17, no 

Conjunto Residencial Ipiranga. Solicita também a troca de todas as lâmpadas do referido bairro por lâmpadas 

de led, para melhorar a iluminação e trazer mais segurança aos moradores do local. Da vereadora MIRIAN 

PONZIO: À Secretaria Municipal de Educação, para que realize estudo sobre o pagamento do adicional de 

insalubridade para servidores e servidoras da educação municipal, especialmente às ADIs e berçaristas. O 

adicional de insalubridade é pago para trabalhadores expostos a determinados agentes químicos, físicos e/ou 

biológicos. O Cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI) tem dentre suas atribuições: troca de fraldas 

com dejetos humanos (fezes e urina), higienização corporal diariamente das crianças e higienização bucal, 

todos esses procedimentos feitos com utilização apenas de luvas, além de zelar para conter corizas nasais, 

várias vezes ao dia sem utilização de luvas. Apesar do uso do equipamento de proteção para as mãos, a 

grande utilização dos banheiros gera uma grande probabilidade de inalação de fragmentos residuais 

encontrados no ar em locais como esses. Além de contato direto com as trocas de roupas e fraldas de um 

grande número de crianças. Do vereador GILBERTO JUNQUEIRA: Ao Presidente da Câmara Municipal de 

Taquaritinga, senhor Marcos Aparecido Lourençano, no sentido de solicitar que sejam marcadas as próximas 

sessões ordinárias nos distritos e escolas do município, uma vez que, conforme Ato nº 05, do Presidente da 

Câmara, houve a suspensão da realização das sessões presenciais na sede do Poder Legislativo municipal. 

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

EDUARDO MACHADO: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal para que informe a este vereador, em tempo hábil, quando será realizado o serviço 

de recapeamento asfáltico nas ruas do Inocoop (Laranjeiras). Do vereador MAURO MODESTO: Requer, 

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

de Jesus Ciotti, responsável pela oficina do DSM da Prefeitura Municipal, extensivo aos funcionários: Paulo 

Roberto Luiz, Vicente de Arruda Campos Neto, Anderson Luis da Silva, Carlos Alberto Fanelli e Donizete 

Ferreira, pelos relevantes serviços prestados à municipalidade.. Fez o uso da palavra o vereador MAURO 

MODESTO. 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, ao 

Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, no sentido de solicitar que envie as seguintes 
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informações: 1. A Prefeitura Municipal possui em seu quadro de funcionários um veterinário? 2. Se houver, o 

mesmo recebe salário dos cofres públicos? 3. Quais as obrigações deste funcionário?. Fez o uso da palavra 

o vereador JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelos vereadores TONHÃO DA BORRACHARIA, EDER 

MINEIRO 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 LUIS CARLOS DA VILA: Requer, depois de obedecidas as formalidades 

regimentais, à Secretaria Municipal de Serviços Municipais, para que informe a este vereador, em tempo 

hábil, qual o nome da empresa que está fazendo o muro do cemitério do Distrito de Guariroba. Fez o uso da 

palavra o vereador 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. Do vereador ANGELIM: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, o 

envio de ofício ao responsável pela Área Azul em Taquaritinga, solicitando que envie informações a este 

vereador a respeito da capacidade de atendimento da Área Azul em nosso município. O atual número de 

funcionários da empresa é capaz de atender a população de Taquaritinga? Há alguma medida para melhorar 

o atendimento? Este vereador vem sendo procurado por munícipes que reclamam do atendimento da Área 

Azul, uma vez que há muita dificuldade de encontrar os funcionários nas ruas. Fez o uso da palavra o vereador 

ANGELIM. Foi aparteado pelos vereadores TONHÃO DA BORRACHARIA, MIRIAN PONZIO, GILBERTO 

JUNQUEIRA, EDER MINEIRO, DR. DENIS EDUARDO MACHADO, VALMIR CARRILHO, 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 TONHÃO DA BORRACHARIA: Requer, depois de obedecidas as formalidades 

regimentais, à Secretaria Municipal de Saúde, para que envie a esta Casa de Leis, em tempo hábil, as 

seguintes informações com relação à falta de medicamentos na rede pública de saúde, principalmente na 

Central de Distribuição de Medicamentos “Dr. Sérgio Prandini”: 1. Por que estão faltando tantos 

medicamentos? 2. Quais os medicamentos que estão mais em falta? 3. Há uma solução a curto prazo para 

resolver este problema? Este vereador vem sendo procurado por vários munícipes que reclamam da falta de 

medicamentos na rede pública. Fez o uso da palavra o vereador TONHÃO DA BORRACHARIA. Foi 

aparteado pelos vereadores DR. DENIS EDUARDO MACHADO e 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 LUIS CARLOS DA VILA: 

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

senhora Fátima Irano Bortolani, que trabalha na secretaria do Clube de Rodeio Os Pampas, pelo excelente 

trabalho social que vem fazendo, e pelo ótimo desempenho na organização da Escolha da Rainha da Festa 

do Peão de Taquaritinga. Fez o uso da palavra o vereador 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. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: 

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

a esta Casa de Leis, em tempo hábil, as seguintes informações com relação à falta de medicamentos de alto 

custo na rede pública de saúde, principalmente na Central de Distribuição de Medicamentos “Dr. Sérgio 

Prandini”: 1. Quantas pessoas estão cadastradas para receber remédios de alto custo na rede municipal de 
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saúde do nosso município? 2. Atualmente há falta destes medicamentos de alto custo? 3. Há pessoas na fila 

de espera para receber? Se sim, quantas pessoas?. Fez o uso da palavra o vereador TONHÃO DA 

BORRACHARIA. Foi aparteado pelo vereador 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 e subscrito por todos os vereadores. Da vereadora MIRIAN PONZIO: Requer, depois de 

obedecidas as formalidades regimentais, à Secretaria Municipal de Saúde, para que envie a esta Casa de 

Leis, em tempo hábil, as seguintes informações sobre a falta dos medicamentos Sertralina, Clonazepam e 

Quetiapina na rede pública de Saúde de Taquaritinga. 1. Os medicamentos Sertralina, Clonazepam e 

Quetiapina estão em falta na rede pública de Saúde de Taquaritinga? 2. Há quanto tempo ocorre essa falta? 

3. Qual a previsão de regularização da distribuição desses medicamentos? 4. Quem é (são) o (s) responsável 

(is) pelo fornecimento desses medicamentos? O governo estadual ou federal ou somente empresas? 5. Existe 

algum levantamento a respeito de quantas doses desses medicamentos são distribuídos por mês na rede 

municipal? 6. Qual (is) o (s) motivo (s) de não ser feita a programação de duração do estoque e de compra, 

para que a Administração receba nova remessa antes do fim do estoque? 7. Existem outros medicamentos 

em falta no Município e quais empresas são os responsáveis pelo fornecimento desses fármacos? Esta 

vereadora foi procurada por munícipes, os quais reclamam da falta desses remédios na rede municipal. Esses 

medicamentos são de uso contínuo e que a falta dele pode comprometer o tratamento de muitos pacientes. 

Cabe ainda o questionamento se há outros medicamentos em falta na rede pública de Taquaritinga. Fez o 

uso da palavra a vereadora MIRIAN PONZIO. Foi aparteada pelos vereadores DR. DANIEL GALERANI e 

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. Em 

seguida, pela ordem, o vereador TENENTE LOURENÇANO fez um REQUERIMENTO ORAL solicitando o 

envio de ofício ao responsável pela empresa Logfarma, que presta serviço ao município de Taquaritinga 

fornecendo medicamentos, para que informe a este vereador se a Prefeitura Municipal está em débito com a 

empresa. Solicita também que envie as seguintes informações: 1.Se a Prefeitura está em débito, qual o valor 

da dívida? 2.Quanto tempo está em dívida? 3.A falta de distribuição de alguns medicamentos na rede pública 

é por motivos de repasse financeiro? 4.Há previsão para a regularização da distribuição dos produtos 

farmacêuticos na rede pública?. O pedido foi votado e aprovado por unanimidade e subscrito por todos os 

vereadores. Posteriormente, pela ordem, o vereador RODRIGO DE PIETRO fez um REQUERIMENTO ORAL 

solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que informe a este vereador, em tempo hábil, 

como estão as tratativas administrativas para o desenvolvimento do projeto de engenharia visando à 

execução de obras de melhoria no chamado Trevo da Peixe. O objetivo desta obra é evitar acidentes no local.  

Este vereador conseguiu a liberação da obra recentemente na ARTESP (agência reguladora da malha viária 

paulista). O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) está autorizado a realizar a obra, desde que o 

município forneça o projeto. O pedido foi votado e aprovado por unanimidade. Após, o vereador TONHÃO 

DA BORRACHARIA fez um REQUERIMENTO ORAL em nome de TODOS OS VEREADORES solicitando 

que seja encaminhada MOÇÃO DE PESAR para a família do servidor público municipal José Luiz Venâncio, 

que foi vítima de acidente automobilístico. O pedido foi votado e aprovado por unanimidade. 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 
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leitura da matéria destinada à ORDEM DO DIA. Não havendo 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 – DR. DENIS EDUARDO MACHADO. 2 – 

TONHÃO DA BORRACHARIA. 3 – MIRIAN PONZIO. 4 – GILBERTO JUNQUEIRA. 5 – TENENTE 

LOURENÇANO. Foi aparteado pelos vereadores TONHÃO DA BORRACHARIA, GILBERTO JUNQUEIRA 

e MIRIAN PONZIO. 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 21h23min. 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


