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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022
Aos vinte e um dias do mês de março do ano de 2022, no horário regimental, sob a
presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 13ª sessão ordinária do corrente
exercício. Assinaram o livro de presença os vereadores: Andrei Alberto Müzel, Áurea
Aparecida Rosa, 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. Ausência de: Célio Cesar Rosa Engue. 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 12ª Sessão Ordinária realizada em 17 de março, foi aprovada. Presidente Comeron
fala sobre a realização de Sessões Itinerantes no município, que serão duas por mês.
Pede que cada vereador indique um bairro para sorteio e definição de uma agenda.
Presidente realiza o sorteio de dois bairros inicialmente, sendo: SANBRA, indicado por
ver. Saulo e Alto da Brancal, por ver. Laercio. Ficou definido para os dias 5 e 19/04 a
realização dessas sessões. Correspondência recebida de diversos: Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 122/2022 - Vanessa Guari
- Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente viabilize um ponto de ônibus
coberto na estrada do bairro de cima altura do nº 3622. Oficio de Santa Casa de
Misericórdia de Itapeva comunicando mudanças no atendimento a partir de 04/04/2022.
PROPOSITURAS. Projeto de Lei: 35/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Dispõe
sobre denominação de Rua Reducino Domingues Pedroso no Jardim Maringá a
travessa da Rua Gastão Vidigal entre Alberto Vilhena Jr e Noemi de Moura Muzel, ao
lado do CRAS Jardim Maringá. 37/2022 - Vereador Professor Andrei - Autoriza a criação
do Programa de Acompanhamento e Orientação à Prática de Atividade Física no
Município e dá outras providências. 38/2022 - Vereador Celinho Engue - INSTITUI O
PROGRAMA GRIO VOVÔ E VOVÓ NA ESCOLA, NA REDE DE ENSINO DO
MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 39/2022 - Vereador Tarzan - Dispõe
sobre denominação de via pública LEONIL DOMINGUES DE OLIVEIRA, no Bairro de
Cima. Requerimento: 163/2022 - Vereador Silvio Rezende - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito, que junto ao setor competente, para que informe sobre a possibilidade, de
elaborar um Plano de Coleta Municipal de Gestão Integrada de resíduos Sólidos, de
forma periódica nos mesmos moldes do programa “Cidade Limpa” em conformidade
com a Lei Federal de n° 12.305/2010. 164/2022 - Vereador Silvio Rezende - Requer ao
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Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, informe a possibilidade da
implantação de academia ao ar livre nas proximidades do Portal Itapeva e Residencial
Morada do Bosque, ao lado da escola que está sendo construída na área institucional.
165/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal,
para que junto ao setor competente, providencie a implantação de playground e
academia ao ar livre no terreno municipal ao lado da Emei Darcy de Moura Braatz Muzel,
Vila Taquari. 166/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito,
para que junto ao setor competente, informe a possibilidade de implantar em nosso
município, um Centro de Referência da Pessoa com Autismo ou um local de Apoio aos
Pais e crianças e adolescente com autismo, conforme requerimento que fiz nº 489/2020
e 995/2021. 167/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer INFORMAÇÕES AO
PREFEITO MUNICIPAL SOBRE O QUE DETERMINA O ART. 26, §9º, DA LEI Nº
9.394/1996 (LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL). 169/2022 Vereador Christian Galvão - Requer ao Sr. Prefeito, junto ao DEMUTRAN, informações
sobre a possibilidade de se construir uma “lombo-faixa” na Rua Nove de Julho, na altura
do número 783, na vila São Miguel. 170/2022 - Vereador Professor Andrei - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, informações detalhadas quanto ao
planejamento, andamento e execução do Programa Saúde do Escolar no município.
171/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor
competente possibilite a implantação de um redutor de velocidade ou lombada na Rua
São Benedito próximo ao número 230. 172/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer
ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor competente, para que providencie a construção
de Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) no Bairro Morada do Bosque, Escola
Municipal e Escola de Educação Infantil (EMEI) no Portal Itapeva. 173/2022 - Vereador
Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável,
informe como está sendo realizado o Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M) e a duração
do prazo que a Administração Pública Municipal está levando para conceder o registro
sanitário, após o protocolo do requerimento. 174/2022 - Vereador Celinho Engue Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente, informe a possibilidade
de construir uma lombada elevada na Rua Paulo Petzold, n 134 - em frente à lotérica, e
redutores de velocidade nas Ruas Roque do Amaral e Sol Nascente. 175/2022 Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr Prefeito, com relação à AV.
REVOLUCIONÁRIOS DE 32, a possibilidade de construção de uma ROTATÓRIA, na
altura do número 1015, Funilaria do Tuxo, melhorando assim o acesso à VILA
CAMARGO, JARDIM VISTA ALEGRE E À ESCOLA ESTADUAL NICOTA SOARES.
176/2022 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr Prefeito, com relação à ILUMINAÇÃO
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PÚBLICA DA VILA APARECIDA, PARQUE VISTA ALEGRE E JARDIM STA MARINA,
a possibilidade de eleboração de projeto para substituição do conjunto de luminárias de
vapor de sódio por luminárias de LED. 177/2022 - Vereador Christian Galvão - Requer
ao Sr. Prefeito, junto ao DEMUTRAN, informações sobre a possibilidade de se implantar
“mão única” na Rua José Gomes, na Vila Santana, visando a prevenção de acidentes e
a organização do trânsito local. 178/2022 - Comissão de Educação, Cultura, Turismo e
Esporte - Requeremos ao Prefeito para estude a possibilidade de fazer equiparação de
valores de hora aula entre PEB I e PEB II. 179/2022 - Vereador Marinho Nishiyama Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, informe sobre as possíveis
causas e eventuais responsáveis pelos danos causados em alguns imóveis na Vila Dom
Bosco durante o recapeamento das ruas, bem como, quais as providências que estão
sendo adotadas. Indicação: 10/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Indica a
implantação de abrigos nos pontos de ônibus ladeando com a Rodovia Pedro Rodrigues
Garcia, acessos dos Bairros: Engenho Velho, Mato Dentro e Vila Rica. 11/2022 Vereadora Vanessa Guari - Indica implantação do Centro de Especialidades Infantil no
município de Itapeva. 12/2022 - Vereador Gessé Alves - Indica troca de lâmpadas ao
longo da Estrada Municipal José Maria Martins Vieira, Bairro Ribeirão Fundo (próximo
a chácara Berseba). A Presidência encaminha os Projetos de Lei 35, 37, 38 e 39/22 às
Comissões Competentes para exararem seus pareceres e os Requerimentos e
Indicações à Secretaria Administrativa para as providências de costume. TRIBUNA DO
POVO. Orador: Isabel Regina dos Reis. Assunto: apresentar o IHGGI - Instituto
Histórico, Geográfico e Genealógico de Itapeva. Explica que é a atual presidente do
Instituto, mostra apresentação e discorre sobre a historia, atuação, parcerias junto ao
Legislativo e objetivos da instituição. Discorre sobre os diversos nomes que destaque
para o Instituto (Wanda Cerdeira, David Panis Kaseker entre outros). Mostra fotos dos
presidentes do IHGGI. Fala sobre tentativas de resgate do instituto e parecer técnico do
DNIT; que gostariam de atuar junto à Cultura de Itapeva. Mostra prédios regionais que
são patrimônios históricos. Relata oficio do secretário liberando salas para uso do
IHGGI. Destaca o anseio do instituto que é ter sede própria. Ver. Débora parabeniza e
diz que a Câmara certamente ajudará. Tarzan comenta sobre as homenagens aos
membros do instituto no decorrer do tempo. Pede aos colegas homenagem à professora
Leonor Cerdeira. Fala sobre a estação Vila Isabel. Diz que o instituto deve ter identidade
própria. Sugere moção ao executivo sobre o que a Câmara pensa do assunto. Ver.
Marinho destaca que recordar é viver conforme a explanação da oradora; que apoia o
instituto, o qual não pode ficar apenas numa sala. Ver. Andrei fala do desafio que é o
estudo da própria Historia; cita livro e o instituto; as dificuldades para conseguir uma
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sede; que há projetos e meios para adquirir uma sede. Fala à comissão de educação
para convite ao secretário da cultura para essa pauta. Fala sobre o que foi deixado pelo
prefeito Comeron na época; sobre perda de arquivos e o que ficou na Casa de Cultura.
Isabel reforça que o instituto está apto a receber emendas parlamentares. TEMA LIVRE.
Ver. Áurea cumprimenta a Isabel. Comenta sobre usucapião em área pública da antiga
Fepasa; o Debret, o Operário; que há prédios públicos que não sabe a situação. Diz que
destinará emendas. Comenta sobre a situação da Santa Casa de Itapeva, que deixará
de atender urgência e emergência; indaga sobre esses protocolos. Explica que solicitou
ao Promotor de Justiça que intervisse na situação, o qual posteriormente a informou
sobre pedido de tutela antecipada no processo judicial. Explana que entende não ser
assim que resolve a situação, que o vídeo publicado pela Santa Casa deixa mais
dúvidas. Aparte Presidente Comeron comenta sobre ofícios recebido pelos vereadores
hoje. Continua Aurea diz ter conhecimento; que o oficio já está ajuizado. Explica que o
município atende na UPA, indaga sobre os pacientes de oncologia e outros. Relata
número desses pacientes. Questiona sobre cirurgias de vesículas por exemplo, que não
estão sendo feitas. Que o município repassa 560 mil/mês até então. Agradece o
promotor. Diz esperar que haja entendimento entre município e Santa Casa. Ver.
Débora Marcondes fala que destinará emendas ao Instituto; para que enviem oficio
para que ela lembre. Fala de construção abandonada ao lado da Praça do Tropeiro.
Aparte Marinho fala de informação do local. Parabeniza o Armandinho pelo Dia D da
mulher. Parabeniza os secretários Margarido e Luiz Tassinari pelos trabalhos
realizados. Fala sobre reclamações de estradas rurais, que a Secretaria da Pasta leva
pelo lado pessoal. Comenta sobre quantidade, locais e nomes de pessoas que a
procuraram. Apresenta áudios e fotos de pessoas de diversos bairros da zona rural
sobre a situação. Explica que repassa as demandas aos secretários antes de publicar
em rede social. Comenta sobre trabalho do ver gesse no Jaó, comenta sobre escola da
Agrovila que chove dentro (mostra vídeos). Fala sobre horário reduzido para
funcionários com filhos com necessidades especiais; que os profissionais da educação
ainda não conseguiram, enquanto algumas categorias conseguiram; pede ao prefeito
por eles. Ver. Tarzan fala sobre a situação da Santa Casa, que gostaria que a diretora
Kely da DRS viesse à Câmara tratar sobre a situação; discorre sobre a situação do SUS
em âmbito nacional; de tudo que recebe do estado e repasse do município; diz ser
necessário entendimento dos financiamentos via DRS; cita casos de municípios
vizinhos, que Itapetininga a prefeita quer que o estado assuma. Relata historia da
evolução da Santa Casa de Itapeva ao longo do tempo. Relata sobre tratativas para a
construção do AME. Destaca a experiência de Jaú. Explana sobre valores de tarifa
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social gratuita, custo de farmácia 24 horas. Fala sobre ingratidão; sobre trabalho do Dr.
Ulysses, em retrospecto à Santa Casa e Hospital Unimed. Indaga quem tem razão sobre
as diversas interpretações do trabalho da Santa Casa. Reforça pedido da DRS na
questão. Aparte ver. Áurea diz que a ação ajuizada dará o direcionamento à situação.
Afirma que o povo não sabe os bastidores da situação. Frisa sobre diferença salarial do
laboral e da alta diretoria, que não questionou a origem de recursos. Tarzan diz que o
foco é a população; que a judicialização não vire impasse para solução; que esse fato
foi um ato impensado. Sugere convocar DRS, superintendente Aristeu, Secretário
Municipal. Ver. Vanessa sugere convocar também a diretora clínica da Santa Casa.
Presidência defere o pedido. ORDEM DO DIA: Leitura do Projeto de Lei Nº 214/2021
- Vereadora Aurea Rosa - “Declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO
TRANSFORMANDO VIDAS”. Colocado em 2ª discussão e votação, foi 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 2ª discussão
e 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 2ª discussão e votação, foi aprovado por todos. MATÉRIA PARA
PRÓXIMA SESSÃO: 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, 35, 36, 37, 38 e 39/2022. Em d/v únicas:
projeto de Resolução 2/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL. Ver. Áurea convoca reunião
da Comissão de Saúde amanhã às 15h30 para discutir pauta pendente. Comenta sobre
a dificuldade de ligação da Elektro em área rural, que necessita de estudo técnico
(agrimensor, planta), fato que só dificulta a vida das pessoas. Sugere ofício para que o
Elektro instale um escritório em condições adequadas para atendimento ao público, que
atualmente está num local impróprio; que especialmente as pessoas mais humildes não
conseguem atendimento. Aparte ver. Débora sugere chamar o Eduardo Zornoff para
participar da comissão de Obras e Atividades Privadas. Aparte ver. Ronaldo relata o
mau atendimento e as dificuldades que a população enfrenta. Ver. Áurea diz que a
população não tem condição de bancar mais esse custo. Ver. Tarzan comenta sobre a
questão da saúde em âmbito regional, de cidades que não têm UPA; sobre custeios
para as prefeituras dos serviços de saúde pública, seja UPA ou Santas Casas. Fala
sobre otimização de recursos e as dificuldades dos dois lados. Explana sobre equação
de repasse para Santa Casa e UPA; que em todas as cidades com santas casas há
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repasse municipal; destaca a saúde no município. Comenta a respeito de sindicância
sobre excesso de hora extra, que foi justificada. Fala de estruturas de licitação e outros
meios para gerir bem as secretarias. Discorre sobre as dificuldades dos
secretários/ordenadores de despesas, sobre os desafios de fazer os trabalhos serem
realizados de forma adequada. Fala sobre os desafios de serviços complexos, da falta
de mais profissionais capacitados. Explana sobre situações burocráticas da obra da
galeria no centro em razão da complexidade e custo/benefício; que há um prejuízo para
os comerciantes, sobre indenização aos comerciantes. Fala que falta entendimento ao
prefeito que ninguém faz nada sozinho. Presidente Comeron externa seu respeito à
direção e aos profissionais da Santa Casa. Relata sobre a surpresa que recebeu à sua
época de prefeito, quando foi divulgado que ele iria fechar a Santa Casa; afirma que
mesmo com crise à época, jamais faria isso; diferentemente de hoje quando os repasses
estão em dia. Aparte ver. Laercio explana que muitos municípios não conseguiam
manter a folha. Continua Comeron destaca o pedido do aumento de repasse, que a
prefeitura apenas pediu para conversar sobre. Discorre sobre questões orçamentárias
e financeiras referente ao repasse de verbas federais com complemento municipal; que
o ônus permanente fica com o município; que há muitos impasses a serem resolvidos.
Explana sobre a integração UPA/Santa Casa quanto ao atendimento dos pacientes.
Aparte ver. Tarzan afirma que o desafio é financiamento. Continua Comeron diz que há
os dois lados. Aparte ver. Ronaldo diz que a Santa Casa atende 80% via SUS, que o
repasse que recebem do município é via liminar. Comeron reafirma sua parceria à época
de prefeito com a instituição. Fala sobre impasses e dificuldades. Nada mais havendo a
tratar a Presidência convoca os vereadores para a 14ª Sessão Ordinária a ser realizada
quinta-feira, dia 24 de março, no horário regimental e invocando a proteção de Deus,
declaro 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, 21 de março de 2022.

ROBERTO COMERON
PRESIDENTE

DÉBORA MARCONDES
1º SECRETÁRIO

RONALDO PINHEIRO
2º SECRETÁRIO
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