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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022
Aos dezessete dias do mês de março do ano de 2022, no horário regimental, sob a
presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 12ª sessão ordinária do corrente
exercício. Assinaram o livro de presença os vereadores: Andrei Alberto Müzel, Áurea
Aparecida Rosa, Célio Cesar Rosa Engue, Christian Wagner Nunes Galvão, Débora
Marcondes Silva Ferraresi, Gesse Osferido Alves, José Roberto Comeron, Laercio
Lopes, Lucimara Woolck Santos Antunes, Mario Augusto de Souza Nishiyama, Paulo
Roberto Tarzã dos Santos, Ronaldo Pinheiro da Silva, Saulo Almeida Golob, Silvio
Carlos Rezende de Lara e Vanessa Valerio de Almeida Silva. Havendo número
regimental e invocando a proteção de Deus, o presidente declara abertos os trabalhos
da presente Sessão. EXPEDIENTE: Colocada em discussão e votação a Ata da 11ª
Sessão Ordinária realizada em 14 de março, foi aprovada. Correspondências
recebidas: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento
1020/2021 - Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Executivo Municipal, para
viabilizar a implantação de Plano de Cargos e Carreira para os funcionários Públicos
efetivos do Município, além do aumento do vale (cartão) alimentação, mandando para
esta casa de leis o PL e também o aumento inflacionário e real aos salários (subsídios)
dos servidores, reiterando requerimento nº 004/2021 e 635/2021. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva: resposta - Moção 6/2022 - Débora Marcondes Silva Ferraresi Moção de Apelo ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. Mario Tassinari e ao
Excelentíssimo Presidente do Instituto e Previdência Municipal, Sr Edgar Endo, para
que para incluir os Guardas Municipais na aposentadoria especial. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva: resposta - Indicação 8/2022 - Lucimara Woolck Santos Antunes Indica a implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento 24 h, ao lado da unidade
de saúde Jardim Maringá. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta Requerimento 22/2022 - Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito, junto ao setor competente possibilite a prorrogação dos contratos COVID com
a Santa Casa até 31/12/2022. Tendo em vista o aumento do contágio nos últimos dias
e novas variantes que já estão aparecendo no município de Itapeva. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 34/2022 - Christian Wagner Nunes
Galvão - Requer ao Sr. Prefeito Municipal, junto à Secretaria de Transportes e Serviços
Rurais, que sejam efetuadas melhorias nas estradas que fazem o entorno da igreja
católica no bairro da Taipinha. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta Requerimento 43/2022 - Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito, junto ao setor competente viabilize recapeamento das ruas Honorato
96
Rubrica: .

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Legislatura 2021 - 2024

EXERCÍCIO DE 2022 LIVRO Nº.: 001 PAG.: 097
Gonçalves de Almeida, Jose Gonçalves de Almeida e Martinho Daniel da Silva no bairro
Guarizinho. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 63/2022
- Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor
competente possibilite a implantação de um Ceprom (Centro profissionalizante
municipal) para qualificação e inserção de pessoas no mercado de trabalho,
principalmente jovens em situação de vulnerabilidade. Ofício de Prefeitura Municipal de
Itapeva: resposta - Requerimento 65/2022 - Andrei Alberto Müzel - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito, junto ao setor competente, informações quanto ao uso, funcionamento e
atividades que ocorreram, bem como, as planejadas para acontecer no Complexo
Cultural Newton Moura Müzel. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta Requerimento 72/2022 - Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, com relação a
RUA ADEMIR SENE no BAIRRO SÃO MATHEUS., informações sobre a possibilidade
de implantação de Lajotamento. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta Requerimento 73/2022 - Ronaldo Pinheiro da Silva - REQUER infomações ao Prefeito
Municipal sobre a lista de material farmacológico adquirido com os recursos do Fundo
Nacional de Saúde. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento
74/2022 - Christian Wagner Nunes Galvão - Requer ao Sr. Prefeito Municipal, junto à
Secretaria de Obras, informações sobre a possibilidade de complementar a
pavimentação asfáltica da Rua das Hortências, no Jardim Belvedere. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 82/2022 - Silvio Carlos
Rezende de Lara - Prezado Senhor Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos
regimentais que junto ao setor competente informe a possibilidade de alugar um espaço
voltado para crianças de 0 a 3 anos de idade para atendimento do berçário e maternal,
no Residencial Morada do Bosque. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta
- Requerimento 84/2022 - Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr Prefeito , com relação à
ESTRADA VICINAL VIRGÍNIO HOLTZ ( ESTRADA VICINAL BOM SUCESSO DO
ITARARÉ ) , a possibilidade de recapeamento da pista de rodagem e melhorias no
acostamento no trecho que pertence ao Município de Itapeva, entre a AGROVILA 4 e
AGROVILA 1. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento
86/2022 - Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Senhor Mario Tassinari, DD
Prefeito Municipal, para informar da possibilidade de criação de uma Unidade de
Conservação Ambiental na região dos Cânions (Parque dos Cânions) ou um Projeto de
Turismo e conservação do meio ambiente neste local reiterando o requerimento:
116/2020. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 88/2022 Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requr ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor
responsável, informe sobre os motivos da paralização da obra que fica localizada ao
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lado da Praça do Memorial do Tropeiro, bem como, informe sobre a possibilidade de
sua conclusão, de modo a dar uma destinação pública para atender os interesses da
população. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 90/2022
- Silvio Carlos Rezende de Lara - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais
que junto ao setor competente se possível, providencie a troca das lâmpadas comuns,
por iluminação em Diodo Emissor de Luz- LED na avenida: Silei Benato de Almeida,
avenida: Rozeno Pedro de Almeida, e avenida: Armando Mariozi, Morada do Bosque.
Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 91/2022 - Silvio
Carlos Rezende de Lara - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais que
junto ao setor competente se possível, providencie a instalação de iluminação em Diodo
Emissor de Luz- LED, na rotatória da entrada do Residencial Morada do Bosque. Ofício
de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 93/2022 - Lucimara Woolck
Santos Antunes - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor responsável,
providencie a implantação de Terapias Orientais na Rede Pública. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 96/2022 - Débora Marcondes Silva
Ferraresi - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, seja estudado
um projeto de infraestrutura nos campos do Bairro Invernada, Bairro Avencal e também
um projeto de Extensão de iluminação no Bairro Faxinal de Cima. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 99/2022 - Lucimara Woolck Santos
Antunes - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor competente, providencie o
atendimento de ginecologista, se possível aumentar o número de atendimento do
Pediatra e implantação de dispensário de medicamentos no Posto de Saúde do Bairro
São Camilo. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento
101/2022 - Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr Prefeito, com relação às ESTRADAS
DA AGROVILA IV , a possibilidade de manutenção corretiva com as técnicas de
ALARGAMENTO E ABAULAMENTO dessas estradas. Ofício de Prefeitura Municipal de
Itapeva: resposta - Requerimento 102/2022 - Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer
o Exmo. Sr. Prefeito, para que junto ao setor competente, providencie iluminação
pública, lajotamento na estrada principal do Bairro Tamanduá e Container na entrada
do bairro. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 108/2022
- Silvio Carlos Rezende de Lara - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais
que junto ao setor competente se possível, providencie a instalação da iluminação
pública na rua: Maria Fabri dos Santos e na Avenida: Rozeno Pedro de Almeida, (final
proximo ao playground), no Residencial Morada do Bosque, e a troca das lâmpadas
comuns, por iluminação em Diodo Emissor de Luz- LED, na rua: 9 de julho, entre o
Mercado Pascoal até a entrada da Morada do Bosque. Ofício 419/22 – PMAC – 3ª PJ
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de Itapeva encaminhando recomendação administrativa. PROPOSITURAS - Projeto de
Resolução: 2/2022 - Vereador Célio Cesar Rosa Engue - Dispõe sobre a instituição da
honraria “Policial/GCM Civil Feminino Destaque do Ano” no âmbito do Município de
Itapeva. Projeto de Decreto Legislativo: 5/2022 - Vereador Célio Cesar Rosa Engue Concede Comenda Antonio Furquim Pedroso da Ordem e do Mérito de Itapeva ao Dr.
Ulysses Mario Tassinari. Projeto de Lei: 36/2022 - Prefeito Mario Sergio Tassinari Autoriza aquisição do imóvel situado a rodovia vicinal Faustino Daniel - bairro Caputera
e abertura de crédito adicional especial no orçamento do corrente exercício. Moção:
8/2022 - Comissão de Agricultura, Abastecimento, Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente - Moção de Apelo ao Srº Mário Tassinari, DD. Prefeito Municipal de Itapeva,
para que reconsidere a decisão de de mudança do local da feira-livre de sabado, que
antes era instalada na Praça de Eventos Zico Campolim, para a Avenida Angelino
Fascetti. Requerimento: 142/2022 - Vereador José Roberto Comeron - REQUER
INFORMAÇÕES AO PREFEITO MUNICIPAL SOBRE O RELATÓRIO RESUMIDO DE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO SICONFI referente a gastos com assistência
do idoso. 144/2022 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer que seja
inserido em Ata Voto de Congratulações a Comissão da Mulher Advogada da OAB de
Itapeva. 145/2022 - Vereador Silvio Carlos Rezende de Lara - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito, que junto ao setor competente, para que se possível nos envie informações,
acerca do andamento das obras de construção da Escola do Residencial Morada do
Bosque. 146/2022 - Vereador Silvio Carlos Rezende de Lara - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito, que junto ao setor competente, para que nos informe sobre a possibilidade de
realizar manutenção (ligação de água e luz, colocação de telas nas áreas de acesso
da cobertura e pintura) do Ginásio Poliesportivo do Residencial Morada do Bosque.
147/2022 - Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr. Prefeito para
que, junto ao setor responsável, providencie rede de água/esgoto e lajotamento no
bairro Agrovila 1. 148/2022 - Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, para que se aumente o número de
atendimento do clinico geral e realize a manutenção predial (pintura/ capinagem) do
Posto de Saúde do bairro Agrovila 1. 149/2022 - Vereador Saulo Almeida Golob Requer ao Sr. Prefeito, com relação ao CRUZAMENTO DA ALAMEDA TOLEDO RIBAS
com a RUA SANTANA, a possibilidade de ALTERAÇÃO DO PONTO DE ONIBUS E
ADEQUAÇÃO de melhorias no fluxo de veículos neste cruzamento e em suas
proximidades, instalando placas indicativas e faixas a fim de se evitar a conversão de
veículos atravessando sentido de mão contrário, evitando assim transtorno no trânsito
neste cruzamento. 150/2022 - Vereador Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito,
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com relação a LOMBADAS NA RUA IPANEMA, a possibilidade de uma avaliação
técnica para implantação de LOMBADAS, na RUA IPANEMA, nas proximidades da
CRECHE LAR DO AMOR (altura do nº 426) e da IGREJA CCB (altura do nº 196), no
BAIRRO VILA APARECIDA. 151/2022 - Vereador Christian Wagner Nunes Galvão Requer o Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, informações sobre a
possibilidade de incluir os imóveis intitulados da Vila Rica e da Vila São José, localizadas
no município de Itapeva/SP, no Convênio de Regularização Fundiárias do ITESP.
152/2022 - Vereador Laercio Lopes - Requer ao Executivo, informação referente à
conclusão do Plano Diretor. 153/2022 - Vereador Laercio Lopes - Requer ao executivo,
solicitar a pintura e demarcação de solo na rua Higino Marques, na altura do numero
1598. 154/2022 - Vereador Paulo Roberto Tarzã dos Santos - Requer ao Chefe do Poder
Executivo, solicitando informações referente aos prestadores de serviço com carro de
som. 155/2022 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito, junto ao setor competente elabore e envie projeto de lei para Câmara Municipal
versando sobre Parceria Público Privada. 156/2022 - Vereador Andrei Alberto Müzel Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, para que realize reforma e
envide esforços para a ampliação do playground infantil (parquinho) da EMEI. Francisco
Rossi Junior localizada no Bairro São Camilo. 157/2022 - Vereador Andrei Alberto Müzel
- Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, manutenção asfáltica da via
(fechamento do buraco) localizado à Rua Arlindo Antunes de Oliveira, em frente à
Escola Municipal Profº. Mauro Albano. 158/2022 - Vereadora Vanessa Valerio de
Almeida Silva - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente possibilite a
implantação de um redutor de velocidade ou lombada na Avenida Europa próximo a
Loja Almeida Materiais de Construção. 159/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva
- Requer à Elektro Eletricidade S/A, para que nos informe a data prevista da ligação da
rede elétrica implantada no Bairro Lavrinhas. 160/2022 - Vereador Mario Augusto de
Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, verifique
a possibilidade de elaboração de projeto para a implantação de iluminação em Diodo
Emissor de Luz – LED no Conjunto Habitacional Tancredo Neves, Vila Nova e Jardim
Grajaú. 161/2022 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr.
Prefeito, para que junto ao setor responsável, verifique a possibilidade de elaboração
de projeto para a implantação de iluminação em Diodo Emissor de Luz – LED no Jardim
Europa, Jardim Maringá e Vila São Camilo. 162/2022 - Vereadora Débora Marcondes
Silva Ferraresi - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, seja
estudado um projeto para implantação de aparelhos de ginástica na APAE, instalação
de Playground na praça do Jardim Virgínia e na Praça Nossa Senhora de Fátima.
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Indicação: 9/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Indica ao Governo do Estado
de São Paulo, na pessoa do Srº Secretário estadual de infraestrutura e meio ambiente
a possibilidade de incluir no “programa se liga na rede” o Distrito Alto da Brancal,
município de Itapeva – SP. A Presidência encaminha o Projeto de Resolução 2/2022 e
o Projeto de Lei 36/2022 às comissões competentes para exarar seus pareceres, e
Moção, Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para providencias de
costume. Proposição de Honraria: Título de Cidadania Itapevense. Autor: vereador
Tarzan. Designa os vereadores Marinho, Vanessa e Aurea para compor a comissão.
TRIBUNA DO POVO: Orador: Rosalia Gomes. Assunto: criação do memorial para
vítimas de covid-19 na cidade de Itapeva. Com a palavra a Sr.ª Rosalia Gomes
cumprimenta todos. Comenta os números da pandemia em escala mundial, nacional e
municipal. Comenta o luto de todos que perderam entes queridos. Comenta a
importância e o porquê do memorial, que tem como missão valorizar cada uma das vidas
perdidas por conta da covid na cidade. Convidas as senhoras Bruna e Vania para
prestar suas homenagens. Bruna faz homenagem a seu pai Luiz Thadeu de Almeida.
Rosália faz homenagem a seu marido Enio kozach. Vania faz sua homenagem a André
Ribeiro Queiroz. Rosália agradece a oportunidade de contar essas histórias. A
presidência diz que os vereadores vão se reunir e buscar meios de construir o memorial.
Celio diz que prefeito é sensível à causa. A presidência sugere a praça da Câmara
Municipal. Debora diz que encaminhou requerimento ao Prefeito. Tarzan dá a sugestão
da praça Espiridião Lucio Martins. TEMA LIVRE: Debora Marcondes cumprimenta
todos. Comenta lei que institui no calendário Oficial do Município o Dia Municipal em
Homenagem às Vítimas da covid-19. Apresenta modelos de memoriais e seus
significados. Diz que o município tem estrutura e recursos para construir um memorial.
Comenta sobre estradas da zona rural. Comenta áudio que a secretária de transportes
e serviços rurais encaminhou falando que não quer parceria com Nova Campina e que
o local não procede - apresenta áudio. Diz ser necessário conversar sobre a questão.
Espera que tenha gestão e que o executivo faça serviços nas estradas da zona rural.
Ronaldo Pinheiro cumprimenta todos. Deixa seus sentimos às vítimas de covid.
Comenta corte e repasse para Santa Casa – serviços de urgência e emergência serão
encaminhados à UPA. Apresenta vídeo feito por representantes da Santa Casa sobre a
situação. Deixa sua preocupação em relação à UPA. Necessário parar a briga entre
prefeitura e Santa Casa. Pede aos vereadores que convoquem Secretário de Saúde e
representantes da Santa Casa para buscar o diálogo. Necessário agir. Aparte Vanessa
pergunta qual convenio foi cessado. Ronaldo diz que convenio da união urgência e
emergência. Pede sensibilidade de ambas as partes para que a questão seja resolvida.
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Aurea Rosa cumprimenta todos. Comenta tratamento que fez. Diz que a Santa Casa é
obrigada a atender urgência. Diz que a briga entre Santa Casa e executivo é antiga. Diz
que é necessário parar de mentir para o povo. Diz que o que foi colocado nas redes
sociais não é verdade. Comenta cirurgias eletivas. Comenta protocolos para tratamento
de câncer. Se coloca à disposição para buscar o diálogo. Quer que a Santa Casa deixe
claro quanto gasta com sua diretoria. Diz que emergência não tem discussão,
constituição garante o atendimento.Celio Engue cumprimenta todos. Comenta os
problemas com a Santa Casa em governos anteriores. Comenta a CEI da Santa Casa
e as verbas repassadas. Diz que Santa Casa atende toda a região, mas apenas Itapeva
faz o repasse. Diz que o dialogo tem sido procurado. Esteve na Santa Casa e se colocou
à disposição para mediar os diálogos. Comenta convenio santa saúde e atendimento
particular. Diz que todos os funcionários recebem verba SUS. Comenta documentos
encaminhados à CEI. Comenta cirurgias eletivas. Comenta caso que relatou em
sessões anteriores de paciente que necessita de atendimento. Diz que o executivo está
aberto ao diálogo e buscando parceria e que a Santa Casa está jogando a população
contra a administração, para buscar um aumento. Vanessa Guari cumprimenta todos.
Parabeniza Andrei pela reunião da comissão de Educação. Diz que UPA não atende
média e alta complexidade. Comenta judicialização do convenio urgência/emergência.
Comenta audiência de conciliação. Diz que o vídeo chama atenção, pois os convênios
que serão cessados são os da covid. Comenta que entrou em contato com DRS – e foi
informada que convênios de Estado e União continuam vigentes. Diz que a Santa Casa
recebe para prestar serviços de urgência/emergência. Diz que toda vez que se vai
renovar o contrato com a Santa Casa ocorre a mesma coisa. Diz que há necessidade
de aumento, mas que é necessário fazer a prestação de contas. Diz que da forma que
o vídeo foi feito, a população vai entrar em pânico. Comenta caso de paciente em surto
psiquiátrico que a Santa Casa negou atendimento. Se coloca à disposição. Tarzan
cumprimenta todos. Deixa sua solidariedade a todas as vítimas da covid. Cumprimenta
Andrei pela condução da comissão de Educação. Pediu estudo para alterar referência
dos profissionais QAE. Comenta sobre tabela do ministério da saúde, que está
defasada, verba para atendimento de municípios da região. Diz ser necessário entender
o papel do Estado, da Santa Casa e do Executivo. Diz que a Santa Casa é um patrimônio
da cidade e região, sendo preciso discutir e construir um valor que atenda a necessidade
básica da Santa Casa e que município possa suportar. Comenta importância da
participação da DRS nessa questão. ORDEM DO DIA: Leitura do Projeto de Lei Nº
214/2021 - Vereadora Aurea Rosa - “Declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO
TRANSFORMANDO VIDAS”. Colocado em 1ª discussão. Colocado em 1ª votação, foi
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aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 16/2022 - Vereadora Lucinha Woolck
- Dispõe sobre a inclusão do símbolo mundial de autismo nas placas de acesso
preferencial dos transportes públicos de Itapeva-SP e dá outras providências. Colocado
em 1ª discussão. Colocado em 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto
de Lei Nº 30/2022 - Vereador Tarzan - Dispõe sobre denominação de Nilsalina Camargo
França – Dona Nilza, a Residência Inclusiva localizada no CDHU - Conjunto
Habitacional Paulina de Moraes. Colocado em 1ª discussão: Tarzan presta sua
homenagem à Sr.ª Nilza. Celio Engue parabeniza o vereador pela homenagem.
Colocado em 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Parecer do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo favorável à aprovação das contas da Prefeitura
Municipal de Itapeva do Exercício de 2019. Tarzan diz que a comissão solicitou
informações ao executivo e que seria prudente aguardar as respostas. Solicita
adiamento de 15 dias. Laercio diz que foi relator e deu parecer favorável. Diz que as
informações solicitadas não vão inviabilizar o projeto. Vanessa Guari gostaria que a
votação fosse feita na sessão. Ronaldo Pinheiro se coloca favorável ao adiamento, para
aguardar as respostas. Debora Marcondes se coloca favorável ao adiamento importante ter as respostas. Andrei Muzel reforça que são pontos indicativos, é contrário
ao adiamento. Celio Engue diz que votar não vai interferir nos pedidos que foram feitos.
Pede para que seja votado na sessão. Marinho diz ser uma matéria importante e que
pedido de adiamento não vai prejudicar o caso. Pedido de adiamento colocado em
votação: Andrei Muzel: não. Aúrea Rosa: não. Célio Engue: não. Christian Galvão: não.
Debora Marcondes: sim. Gesse Alves: sim. Laercio Lopes: sim. Lucinha Woolck: não.
Marinho Nishiyama: sim. Tarzan: sim. Ronaldo Pinheiro: sim. Saulo Leiteiro: não. Silvio
Rezende: não. Vanessa Guari: não. Pedido de adiamento rejeitado. Colocado em
discussão única: Tarzan comenta os pareceres do Tribunal de Contas de gestões
anteriores. Diz que alguns vereadores não se aprofundaram no tema e que o julgamento
da Câmara é político. Pede vistas por cinco dias. Marinho faz leitura da conclusão do
relatório do Tribunal de Contas. Se coloca favorável ao pedido de vistas. Laercio reforça
importância da cautela. Diz que fazendo uma análise técnica é que emitiu seu parecer
favorável e que o pedido do vereador não vai penalizar a votação. Diz que o pedido do
vereador é prudente, não prejudicando andamento do processo. Celio diz que o pedido
é justo, pede voto favorável. Pedido de vistas aprovado por todos. Leitura do Projeto
de Decreto Legislativo Nº 5/2022 - Vereador Celinho Engue - Concede Comenda
Antônio Furquim Pedroso da Ordem e do Mérito de Itapeva ao Dr. Ulysses Mario
Tassinari. Colocado em discussão única: Celio Engue deixa sua homenagem ao Dr.
Ulysses. Pede voto favorável. Tarzan parabeniza o vereador pela iniciativa. Comenta a
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trajetória política do homenageado. Celio partilha a autoria da honraria com o vereador.
Colocado em votação única, foi aprovado por todos. Leitura da Moção Nº 8/2022 Comissão de Agricultura, Abastecimento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente Moção de Apelo ao Srº Mário Tassinari, DD. Prefeito Municipal de Itapeva, para que
reconsidere a decisão de de mudança do local da feira-livre de sabado, que antes era
instalada na Praça de Eventos Zico Campolim, para a Avenida Angelino Fascetti.
Colocado em discussão única: Ronaldo Pinheiro pede voto favorável. Tarzan
cumprimenta a comissão pela iniciativa. Diz que a rua Teófilo David Müzel seria uma
alternativa. Ronaldo diz que essa alternativa está sendo apresentada. Saulo diz que os
próprios feirantes estão pedindo o local. Marinho parabeniza comissão pelo trabalho.
Diz que os feirantes querem retornar à praça de eventos. Aparte Gesse se coloca
favorável à volta da feira à praça. Debora diz que algumas decisões do prefeito foram
infelizes. Continua Marinho comentando as reclamações feitas pelos feirantes em
relação a espaço/estrutura. Aparte Ronaldo comenta a questão da falta de espaço e
dificuldades que estão enfrentando. Continua Marinho comentado outras opções de
locais. A presidência dá a sugestão da avenida Roberto Gemignani. Colocado em
votação única, foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 144/2022 Vereadora Débora Marcondes - Requer que seja inserido em Ata Voto de
Congratulações a Comissão da Mulher Advogada da OAB de Itapeva. Colocado em
discussão única. Colocado em votação única, foi aprovado por todos. Leitura do
Requerimento Nº 159/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer à Elektro Eletricidade
S/A, para que informe a data prevista da ligação da rede elétrica implantada no Bairro
Lavrinhas. Colocado em discussão única. Colocado em votação única, foi aprovado por
todos. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2 ª d/v Projeto de Lei: 214/2021 e 16
- 30/2022. Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v: Projetos de Lei:
137, 196, 200, 203, 204, 205, 217/2021, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 25, 27, 28, 29, 31, 32 e 34, 36/2022. Em d/v únicas: projeto de Resolução 2/2022.
Celio Engue solicita que seja inserido em ata voto de pesar pelo falecimento do sr. Nilton
de Lima, tio da vereadora Lucinha. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Celio Engue parabeniza
executivo pela inauguração da escola de gastronomia. Comenta benefícios que estão
vindo através da secretaria de agricultura do Estado. Comenta viagem que fez a Brasília,
buscando verbas. Tarzan comenta sobre interesse do executivo na aquisição do prédio
da CEAGESP. Diz ser uma oportunidade de o município adquirir patrimônio. Comenta
visita que fez ao secretário Júlio tratando sobre escritura do prédio da CESP, terrenos
permutados e protocolos. Comenta ponte da barra. Aparte Saulo diz que entrou em
contato com secretaria keli para tratar o assunto. Tarzan deixa o alerta em relação ao
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calendário. Vanessa Guari comenta projeto de lei em pauta apresentado pelo executivo.
Pede voto favorável. A presidência comenta os tramites dos projetos de construção do
governo. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 13ª
Sessão Ordinária a ser realizada segunda-feira, dia 21 de março, no horário regimental
e invocando a proteção de Deus, declara encerrados os trabalhos da presente Sessão
e, mandando que para constar, fosse lavrada esta Ata que segue assinada pela Mesa
Diretora. Palácio Vereador Euclides Modenezi, Plenário, 17 de março de 2022.

ROBERTO COMERON
PRESIDENTE

DÉBORA MARCONDES
1º SECRETÁRIO

RONALDO PINHEIRO
2º SECRETÁRIO
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