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ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h51min. 

 

Às dezenove horas e cinquenta e um minutos do décimo segundo dia do mês de setembro 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 20ª 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 94/2022 – PROJETO DE 

LEI Nº 6022/2022, QUE DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA NO JARDIM SANTO 

ANTONIO DE LISBOA 1, QUE ESPECIFICA. (RUA 2 - RUA ALESSANDRA GOMES REZENDE DA SILVA). 

PROCESSO Nº 95/2022 – PROJETO DE LEI Nº 6023/2022, QUE DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE 

VIA PÚBLICA NO JARDIM SANTO ANTONIO DE LISBOA 1, QUE ESPECIFICA. (RUA 3 - RUA 

ANDERSON RICARDO MACHADO). PROCESSO Nº 110/2022 – PROJETO DE LEI Nº 6038/2022, QUE 

INSTITUI NO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA-SP, O USO DO “COLAR DE GIRASSOL” COMO 

INSTRUMENTO AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO PARA A IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA NÃO VISÍVEL, QUE ESPECIFICA). 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 serviço de pavimentação asfáltica das 

ruas da nova área do Centro Empresarial Nadir de Paula Eduardo. O objetivo é atender às empresas que 

estão se instalando no local. Do vereador LUCIANO AZEVEDO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

no sentido de que, por meio do setor competente, realize com urgência, a instalação de barreiras com grade 

de proteção por toda extensão da passarela do Jardim São Sebastião. Este vereador foi pessoalmente no 

local, e conforme fotos em anexo, viu a vulnerabilidade quanto a segurança das pessoas no tocante a falta 

de uma grade de proteção. O bairro é bem populoso, e esta passarela serve de ligação entre os bairros Jd. 

São Sebastião (parte baixa e parte alta) com o bairro Rosa Bedran. Vale ressaltar que na data do dia 31 de 

agosto 2021, um adolescente sofreu uma queda da referida passarela, causando graves traumas. Por isso, 

venho reiterar a indicação nº 209/2021, pois já se passou um ano e até o momento não foram instaladas 
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barreiras semelhantes à instalada na passarela do bairro Santa Cruz, que venha trazer segurança aos 

usuários, evitando que novas quedas acidentais aconteçam no local, colocando em risco a vida das pessoas, 

lembrando que a passarela é utilizada por muitas crianças. Do vereador MAURO MODESTO: Ao 

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

instalação de alambrados e a construção de uma escada para o acesso da EMEB Dona Maricota Ramalho, 

no Jardim São Sebastião. Do vereador MAURO MODESTO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no 

sentido de que, por meio do setor competente, seja realizado o serviço de tapa-buracos na Rua Antônio 

Pássari (Rua F), no bairro Dr. Adail Nunes da Silva (CAIC). Do vereador LUCIANO AZEVEDO: Ao 

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

urgência, a manutenção necessária na mureta de proteção na avenida Vicente José Parise em dois pontos; 

ao lado do Wagner materiais de construção e no entroncamento nas proximidades da oficina hidrautec praça 

Edwil Roncada. Este vereador foi pessoalmente no local, e conforme fotos em anexo, viu a vulnerabilidade 

quanto a segurança das pessoas, pois por motivos desconhecidos uma parte da mureta está completamente 

quebrada, colocando em risco os transeuntes sofrerem uma queda acidental de aproximadamente 5 metros 

de altura dentro do rio ribeirãozinho, podendo causar grave ferimentos por ocasião da queda. Do vereador 

VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio 

do setor competente, realize a construção de banheiros na Praça Waldemar D’Ambrósio. Na impossibilidade 

de construir banheiros nesta praça, solicita ao Poder Executivo que mantenha os banheiros químicos. A Praça 

Waldemar D’Ambrósio necessita de banheiros, uma vez que recebe muitos eventos e há grande circulação 

de pessoas. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no 

sentido de que, por meio do setor competente, realize o serviço de recapeamento asfáltico na Rua Manoel 

Estrela, no Jardim Buscardi, uma vez que a referida via está em péssimas condições e este vereador recebe 

muitas reclamações dos munícipes. Do vereador TONHÃO DA BORRACHARIA: Ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, no sentido de que, por meio do setor competente, realize, com urgência, a construção de 

um muro ou guard rail na ponte conhecida como “Ponte do Gastão”, na vicinal Dr. Adail Nunes da Silva, que 

liga Taquaritinga a Jurupema, reiterando indicações e requerimentos neste sentido, já realizados por este 

vereador em anos anteriores. Do vereador LUIS CARLOS DA VILA: Ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Taquaritinga – SAAET, no sentido de que, realize o serviço de concretagem de uma vala aberta pela 

autarquia na Avenida Frederico Dias Coelho, em frente ao açougue São Lucas, no Jardim São Sebastião. 

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

JUNQUEIRA: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, à Secretaria Municipal de 

Educação, para que informe a este vereador, em tempo hábil, as seguintes informações a respeito dos 

problemas da EMEB Profa. Lydia Miziara, no Jardim Paraíso. Este vereador visitou a referida unidade escolar 

e constatou que os banheiros que atendem os professores e funcionários está há mais de um ano sem 

funcionar. Atualmente está reformado, entretanto as portas necessitam de manutenção, pois não estão 

fechando. A sala da secretaria está faltando grades, iluminação e blindex. Por fim, a quadra que as crianças 

fazem educação física foi retirada dali, pois foi alegado que iria construir um Poli Esportivo no lugar, entretanto 

não houve a construção, e as crianças estão fazendo educação física no mesmo local que servem a merenda. 

Por isso, este vereador requer informações de quando poderão ser solucionados todos estes problemas. Fez 

o uso da palavra o vereador GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos vereadores MIRIAN PONZIO e 
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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 LUIS CARLOS DA VILA: Requer, depois de obedecidas as formalidades 

regimentais, seja encaminhada MOÇÃO DE APLAUSOS ao senhor Luís Carlos Antônio José, popularmente 

conhecido como Totó, pelos relevantes serviços sociais prestados ao nosso município. Fez o uso da palavra 

o vereador LUIS CARLOS DA VILA. 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 GILBERTO JUNQUEIRA: 

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 ambulâncias em nosso 

município. 1. Atualmente existe somente uma ambulância para atender os munícipes que necessitam de 

atendimento na UPA, e para fazer o transporte de doentes até a Santa Casa? No caso de existir apenas uma 

ambulância, este vereador solicita que a Secretaria de Saúde disponibilize com urgência mais um veículo 

para atender a população. Este vereador tem recebido muita reclamação de munícipes que necessitam de 

ambulância, pois alegam que há demora de 2 a 4 horas para serem atendidos. Fez o uso da palavra o 

vereador GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos vereadores LUIS CARLOS DA VILA, LUCIANO 

AZEVEDO, DR. DANIEL GALERANI, MIRIAN PONZIO, TONHÃO DA BORRACHARIA, MAURO 

MODESTO, TENENTE LOURENÇANO 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 por todos os vereadores. Da vereadora MIRIAN PONZIO: Requer, depois de 

obedecidas as formalidades regimentais, à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, para que envie a esta 

Casa de Leis, em tempo hábil, as seguintes informações: 1. Atualmente, quantos professores concursados 

estão lotados na Secretaria de Esportes e Lazer de Taquaritinga? 2. Quais esportes possuem atualmente 

professor efetivo? Forneça os nomes e respectivas modalidades. 3. Qual o atual déficit de professores nesta 

secretaria? 4. Há previsão de realização de concurso público para preenchimento dessas vagas? 5. Os 

participantes dos Jogos Universitários Pré-JUMED e InterOdonto promoveram melhorias nas praças 

esportivas municipais após a realização dos Jogos? Se sim, quais?. Fez o uso da palavra a vereadora MIRIAN 

PONZIO. Foi aparteada pelo 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. Da vereadora MIRIAN PONZIO: Requer, depois de obedecidas as 

formalidades regimentais, à Secretaria Municipal de Educação, para que encaminhe a esta Casa de Leis, em 

tempo hábil, a seguinte informação: Visto que há mais de 200 crianças sem acesso a creche em Taquaritinga, 

qual a previsão de inauguração das creches nos bairros Jardim São Luiz e Maria Luiza II?. Fez o uso da 

palavra a vereadora MIRIAN PONZIO. Foi aparteada pelo vereador 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. 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, se há previsão para pagamento de Emendas Impositivas e 

verbas referentes ao chamamento público para organizações sociais habilitadas, no presente exercício. 

Posteriormente, o vereador DR. DENIS EDUARDO MACHADO fez um REQUERIMENTO ORAL solicitando 
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o envio de ofício à empresa responsável pelas obras da Rodovia Thirso Micali e ao DER (Departamento de 

Estradas de Rodagem) de Araraquara, para que respondam se há uma previsão do término das obras da 

referida rodovia, com a devida sinalização. O pedido foi votado e aprovado por unanimidade. Após, o vereador 

TENENTE LOURENÇANO fez um REQUERIMENTO ORAL ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

para que informe a este vereador, em tempo hábil, de qual Secretaria saiu a verba para a construção do palco 

fixo na Praça Dr. Waldemar D'Ambrósio e qual o valor total da obra. Em seguida, o vereador TENENTE 

LOURENÇANO fez um REQUERIMENTO ORAL ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que 

informe a este vereador, em tempo hábil, o motivo pelo qual diversos fornecedores da Prefeitura estão há três 

meses sem receber, e também o motivo pelo qual os artistas que se apresentaram nos festejos da festa da 

cidade não receberam seus cachês até o momento; responda, ainda, se a dupla sertaneja Fernando & 

Sorocaba também ainda não recebeu. Posteriormente, o vereador EDER MINEIRO fez uma INDICAÇÃO 

ORAL 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, na Rua Francisco 

Mesquita, no Conjunto Residencial Ipiranga. 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. 

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 – MIRIAN PONZIO. 2 – ANGELIM. Foi aparteado pelos vereadores DR. VALMIR CARRILHO e 

LUCIANO AZEVEDO. 3 – GILBERTO JUNQUEIRA. Foi aparteado pelos vereadores VALCIR CONCEIÇÃO 

ZACARIAS e TONHÃO DA BORRACHARIA. 4 – TONHÃO DA BORRACHARIA. Foi aparteado pelos 

vereadores VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, GILBERTO JUNQUEIRA, TENENTE LOURENÇANO e DR. 

VALMIR CARRILHO. 5 – 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 21h52min. 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


