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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º ANO DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h41min. 

 

Às dezenove horas e quarenta e um minutos do décimo dia do mês de outubro do ano dois mil e vinte e dois, 

realizou-se, nas dependências do Cine São Pedro, a 23ª 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, JOSÉ RODRIGO DE PIETRO, 

MAURO SÉRGIO MODESTO, RICARDO ALEXANDRE MIGUEL, VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS e 

VALMIR CARRILHO MARCIANO. Ausente a vereadora MIRIAN PONZIO por motivo de doença. Foram 

convocados para prestar seus serviços nesta Sessão Ordinária os seguintes funcionários desta Edilidade: 

ELISANDRA MACHADO VALADARES, IRINA PARISE MATTOS, JOÃO PEDRO CUCOLICHIO ROSA, 

JOÃO VITOR MOHIEDDINE YULE, NILTON CESAR MORSELLI, ROSA MARIA ROMANO e  ZULEICA 

APARECIDA FRANCISCO DA SILVA COLOMBO. 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, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário a leitura dos ofícios, convites e 

comunicados: Ofício Nº 121/2022, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga, referente aos 

balancetes do mês de setembro de 2022; Ofício Nº 149/2022, do Instituto de Previdência do Servidor 

Municipal de Taquaritinga, que traz: “Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Taquaritinga, Senhor 

Marcos Aparecido Lourençano, CONSIDERANDO o Requerimento nº 181/2022 e 434/2022, enviados via e-

mail ao IPREMT. Vem esta Autarquia, pelo presente Oficio e em atendimento à referida solicitação, agradecer 

a oportunidade e requerer o agendamento da participação tratada supra para a sessão ordinária de 17 de 

outubro de 2022. Solicitamos vossa confirmação para o agendamento acima e/ou resposta com a maior 

brevidade possível e aproveitamos o ensejo para renovar Vossa Excelência o nosso grande apreço e distinta 

consideração. Atenciosamente, Aparecida Luzia Girotto”; Convite do Centro Estadual de Educação 

Tecnológica "Paula Souza" - Etec Dr Adail Nunes da Silva - Taquaritinga – Diretoria. Assunto: Convite - FEIRA 

TECNOLÓGICA DA ETEC "DR. ADAIL NUNES DA SILVA". Prezados Senhores. Vimos convidá-los para 

participar da Feira Técnico-científico-cultural da Escola Técnica Estadual "Dr. Adail Nunes da Silva" que 

realizar-se-á nos dias 26 e 27 de outubro de 2022 nossa Instituição de Ensino, localizada na Rua Francisco 

Valzacchi, 51 - Vila Rosa, Taquaritinga /SP. O evento tem por objetivo aproximar os alunos das práticas 

profissionais, agregar conhecimentos e apresentar à comunidade em geral os principais aspectos trabalhados 

em nossos cursos técnicos modulares de Administração, Agroindústria, Alimentos, Comércio, 

Desenvolvimento de Sistemas, Enfermagem, Informática para Internet, Meio Ambiente, Química, 

Secretariado, Serviços Jurídicos e Recursos Humanos, bem como em nossos Cursos Integrados ao Ensino 

Médio de Administração, Alimentos, Informática para Internet, Química e o AMS em Desenvolvimento de 
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Sistemas. Ficaremos muito honrados em recebê-los! Atenciosamente, Marcia Maria Pires. Diretor de Escola 

Técnica – Etec. Notificação da Santa Casa que traz: “Referente paralisação parcial da prestação de serviços 

ao SUS - motivo: falta de repasses financeiros pela Prefeitura Municipal - descumprimento de convênio 

firmado com a Santa Casa - hospital geral. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dona 

Zilda Salvagni, vem pela presente V.Excia., considerando: 1-) O não cumprimento por parte da Prefeitura 

Municipal dos Repasses financeiros, conforme discriminados na notificaçao de 06/10/2022, enviada as 

Secretarias de Saúde e da Fazenda do Município com os devidos valores que somam R$-2.816.584,56, cópia 

anexa, obrigaçðes estas previstas no Convénio de Prestação de Serviços mantido com esta Santa Casa; 2.) 

Que nos referidos valores estão inclusos os repasses do Ministério da Saúde depositados no Fundo Municipal 

da Saúde nos dias: 02 Setembro e 05 de Outubro do corrente ano; 3-) Que os referidos valores não são 

suficientes para cobertura dos custos hospitalares, gerando um prejuízo mensal em torno de R$ 400.000 

(quatrocentos mil reais), agravando ainda mais a situação financeira com a falta dos repasses; 4-) Que estão 

inclusos nos valores serviços realizados por terceiros (médicos, outros profissionais como de laboratório de 

análises e de outros exames); 5-) Ainda que até o momento não houve nenhum posicionamento da 

administração pública relativo a quitação dos referidos débitos; RESOLVE: Paralisar a partir do dia 17 de 

Outubro de 2022, a REALIZAÇÃO dos serviços ao SUS de Cirurgias Eletivas e de Exames para Auxílios 

Diagnósticos (SADT) externos: (Laboratório, Ultrassons, Raios X, Tomografias, Ressonâncias Magnética, 

Mamografias e Ecocardiogramas); Demais serviços de urgência e emergências, e pacientes internados, 

desde que não sejam eletivos, serão realizados normalmente. Atenciosamente Valdemar Antonio Peria”. 

Neste instante, o Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário para que proceda à leitura da matéria do 

Expediente. PROCESSO Nº 114/2022 – PROJETO DE LEI Nº 6042/2022, QUE DISPÕE SOBRE A 

DENOMINAÇÃO DE ROTATÓRIA QUE ESPECIFICA. (ROTATÓRIA ARLINDO GONÇALVES RAMIRES). 

Foram apresentadas as seguintes INDICAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Do vereador 

DELO MIGUEL: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de estudar a possibilidade de 

apresentar Projeto de Lei para instituir Conselho Municipal de Esportes em nosso município, conforme modelo 

em anexo. A criação desta comissão tem por finalidade propor políticas públicas e ações destinadas ao 

fortalecimento das atividades esportivas de Taquaritinga. Do vereador DR. VALMIR CARRILHO: Ao 

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

instalação de uma linha telefônica ou de um ramal na farmácia do Jardim São Sebastião, posto que 

rotineiramente as pessoas saem de seus bairros (distantes), se deslocam a pé, ônibus ou moto taxi até o local 

de distribuição de medicamentos, quando lá chegam o medicamento está em falta, tomando o tempo e o 

contado dinheiro dos mais pobres. Referido pedido se fundamenta em pleitos do POVO. Do vereador EDER 

MINEIRO: 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 Luiz Henrique 

Grizendi, altura do número 95, no Jardim Maria Luiza I, reiterando Indicação número 182/2022, deste 

vereador. Há a necessidade de instalação de um redutor de velocidade nesta localidade, uma vez que 

veículos transitam em alta velocidade, causando insegurança aos moradores. Do vereador LUCIANO 

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

realize a cobertura da quadra esportiva da escola municipal Domingues da Silva. Muito além do aprendizado 

em sala de aula, as instituições de ensino devem proporcionar espaços para a prática de esportes. A 
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característica principal da cobertura é a alta resistência aos fatores climáticos, como o sol, a chuva, o vento, 

a estiagem etc. Uma quadra esportiva garante que os alunos tenham momentos de lazer, recreação, 

socialização e prática de exercícios físicos O principal objetivo da cobertura da quadra é prevenir e evitar 

insolação e exposição das crianças ao sol, evitando problemas como o aumento da temperatura corporal e 

queimaduras na pele. Perigos da insolação para a saúde: Aumento do risco de infecção, devido ao fato de 

ocorrerem queimaduras; Desidratação; Vômitos e diarreia, o que também pode levar à desidratação; 

Alterações nervosas, como convulsões, danos cerebrais e coma. Do vereador DELO MIGUEL: Ao 

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

das árvores em toda extensão da Avenida Mario da Silva Camargo, no Parque Residencial Laranjeiras. Muitas 

pessoas usam a referida via para fazer caminhada, e os galhos podem causar acidentes aos pedestres e na 

fiação elétrica. Do vereador LUCIANO AZEVEDO: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por meio do 

setor competente, reiterar Indicação nº 160/2021, deste vereador, no seguinte sentido. Após inúmeras 

reclamações através do meu gabinete digital, fui pessoalmente na Praça Dona Senhorinha Novaes (praça da 

Igreja Santíssima Trindade), no bairro Jd. São Sebastião, onde foram constatadas irregularidades no 

calçamento de toda praça, inclusive nos acessos de cadeirantes. A praça é utilizada por muitos moradores 

daquela região, adultos, idosos, crianças e deficientes físicos (cadeirantes), e da forma que esta praça se 

encontra atualmente, pode causar sério risco de queda acidental aos pedestres. Por isso, este vereador 

solicita à Prefeitura Municipal, para que o setor responsável realize a devida manutenção o mais rápido 

possível ou até mesmo se possível uma revitalização na referida praça. Do vereador LUIS CARLOS DA VILA 

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por meio por meio Secretaria Municipal de Serviços Municipais, 

para que realize os reparos necessários em todas as praças esportivas dos bairros: Jardim Micali, Jardim do 

Bosque, Jardim Paraíso I e II, Jardim Maria Luíza, Jardim Martinelli, Jardim Santo Antônio, Jardim Santa Cruz 

(CECAP), Parque Vinicius de Morais e Jardim Stracini. Do vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS: Ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por meio do setor competente, seja realizado o 

serviço de tapa-buracos na Rua José de Toledo Campos (Rua 15), no bairro Conjunto Residencial Ipiranga. 

Do vereador LUIS CARLOS DA VILA: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que, por 

meio do setor competente, seja realizado o serviço de tapa-buracos na Avenida Paulo Zuppani, no canteiro 

central onde há passagem de veículos, altura do Jardim Europa, próximo ao rio, e que futuramente construa 

uma rotatória. Foram apresentados, lidos e aprovados os seguintes REQUERIMENTOS. De TODOS OS 

VEREADORES: Requer, ao Presidente da Câmara Municipal de Taquaritinga a aprovação para a realização 

de Audiência Pública em que se discutirá, com a sociedade, a respeito das condições financeiras do IPREMT 

(Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal de Taquaritinga). Do vereador EDER MINEIRO: 

Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

para que informe a este vereador, em tempo hábil, os motivos pelos quais ainda não houve o término da 

reforma da Praça da Bíblia. Há um prazo para terminar totalmente essa reforma?. Do vereador DR. VALMIR 

CARRILHO: Requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja encaminhada MOÇÃO DE 

APLAUSOS ao casal Celso Rodrigo Mendes e Izildinha de Fatima Ribola Mendes, proprietários da Casa de 

Massas Aline, que estão estabelecidos em Taquaritinga desde 1989, portanto, há 33 anos, no ramo 

alimentício, sendo pioneira e especializada no ramo de massas, atendendo nossa população de segunda a 

segunda. Fez o uso da palavra o vereador DR. VALMIR CARRILHO. Não havendo mais nenhum Vereador 
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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, à Secretaria Municipal de Educação, para que envie a este vereador, 

em tempo hábil, as seguintes informações: 1. O município de Taquaritinga está preparado para a matrícula 

de todas as crianças do ensino fundamental? 2. Haverá vagas para todas as crianças na rede pública de 

ensino? 3. Caso não tenha essa garantia, o que está sendo feito para que possa atender a todas as crianças 

a buscarão matrícula na rede municipal de ensino?. Fez o uso da palavra o vereador JUNINHO PREVIDELLI. 

Foi aparteado pelos vereadores RODRIGO DE PIETRO, DR. DEDNIS EDUARDO MACHADO, DR. DANIEL 

GALERANI, DELO MIGUEL 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, o envio de ofício ao Recursos Humanos da Usina Raízen, de 

Guariba, para cordialmente solicitar que estudem a possibilidade de contratar jovens aprendizes de 

Taquaritinga, uma vez que a empresa já admite jovens de várias cidades da região. Fez o uso da palavra o 

vereador TONHÃO DA BORRACHARIA. Foi aparteado pelos vereadores TENENTE LOURENÇANO, DR. 

DANIEL GALERANI e 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. Em seguida, pela ordem, o vereador ANGELIM fez um REQUERIMENTO ORAL ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que informe a este vereador, em tempo hábil, se há a 

possibilidade de instalar a Biblioteca Municipal José Paulo Paes no prédio existente na Praça Dr. José Furiatti. 

Além de ser um imóvel maior que o atual, o local é ideal para se construir espaços de leitura sob as frondosas 

árvores. Posteriormente, o vereador DR. DANIEL GALERANI fez um REQUERIMENTO ORAL à Secretaria 

Municipal de Saúde, para que informe este vereador, em tempo hábil, por que está faltando medicamentos 

na UPA, o próprio vereador constatou in loco o problema. O pedido foi votado e aprovado por unanimidade. 

Em seguida,  o vereador TENENTE LOURENÇANO fez um REQUERIMENTO ORAL solicitando a 

convocação, com fulcro do inciso X, do artigo 9º, da Lei Orgânica do Município de Taquaritinga, da Secretária 

Municipal de Educação, senhora Neide Ramos Salvagni, para participar de sessão ordinária da Câmara 

Municipal, a ser agendada e informada, com a finalidade de esclarecimentos sobre o planejamento da pasta 

para o ano letivo de 2023, notadamente quanto a vagas em creches; aplicação dos recursos estaduais e 

federais na merenda escolar; falta de itens básicos nas escolas; possibilidade de atendimento nas creches 

municipais nos dias de ponto facultativo municipal; e falta de monitores para acompanhar alunos especiais 

em sala de aula. O pedido foi votado e aprovado por unanimidade. Após, o vereador LUIS CARLOS DA VILA 

fez uma INDICAÇÃO VERBAL ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por meio por meio do setor 

competente, para que estude a possibilidade de abrir um braço do CAPS infantil na UBS Akio Nakashima, no 

Jardim São Sebastião, ou ofereça transporte aos usuários que sentem dificuldade de levar as crianças até a 

sede do CAPS, na Vila Rosa. 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. Foi 

deliberado e votado o seguinte Projeto: PROCESSO Nº 98/2022 – PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA O 

PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO COM O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
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TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA” - CEETEPS. Colocado o presente projeto em discussão. Não havendo 

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 

6026 de 10 de outubro de 2022. 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 – JUNINHO PREVIDELLI. Foi aparteado pelos vereadores 

RODRIGO DE PIETRO, DR. DENIS EDUARDO MACHADO e TENENTE LOURENÇANO. 2 – LUIS 

CARLOS DA VILA. Foi aparteado pelos vereadores DELO MIGUEL, MAURO MODESTO, TENENTE 

LOURENÇANO e DR. VALMIR CARRILHO. 3 – EDER MINEIRO. Foi aparteado pelos vereadores RODRIGO 

DE PIETRO, DR. VALMIR CARRILHO e TENENTE LOURENÇANO 4 – DELO MIGUEL. 5 – DR. VALMIR 

CARRILHO. Foi aparteado pelos vereadores DR. DENIS EDUARDO MACHADO e TENENTE 

LOURENÇANO. 6 – LUCIANO AZEVEDO. Foi aparteado pelos vereadores DELO MIGUEL e MAURO 

MODESTO. 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 21h22min. 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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  


