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ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022
Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de 2022, no horário regimental, sob a
presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 14ª 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 13ª Sessão Ordinária
realizada em 21 de março, foi aprovada. Correspondências recebidas: Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 1236/2021 - Christian Wagner
Nunes Galvão - Requer ao Senhor Prefeito Municipal, junto ao DEMUTRAN, seja verificada
a possibilidade de instalação de um sistema semafórico no cruzamento entre a rua Itaí e a
avenida Brasil, na Vila Nova. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Indicação
7/2022 - Gesse Osferido Alves - Indica a implantação de playground em um espaço público
apropriado na Rua Engenheiro Newton Marczuk, no Bairro Conjunto Habitacional Emílio de
La Rua. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 64/2022 Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente
viabilize a implantação de um playground ou parquinho na escola Dirce Lara da Silva no
bairro Guarizinho. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento
85/2022 - Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr Prefeito, com relação à ESTRADA VICINAL
VIRGÍNIO HOLTZ (ESTRADA VICINAL BOM SUCESSO DO ITARARÉ), a possibilidade de
instalação de placas verticais ao longo da vicinal indicando os acessos à AGROVILA 4,
AGROVILA 1 e ao CANION. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta Requerimento 89/2022 - Andrei Alberto Müzel - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor
competente, cronograma e informações quanto a projetos, programas e ações planejadas
da secretaria de esportes para o exercício de 2022. Ofício de Prefeitura Municipal de
Itapeva: resposta - Requerimento 92/2022 - Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao
Sr. Prefeito Municipal, solicitando informações sobre o início do processo seletivo ou
concurso público de contratação para o cargo de coletor de lixo. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 98/2022 - Mario Augusto de Souza
Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que, junto ao setor responsável, informe sobre a
possibilidade de construção de uma concha acústica na Praça de Eventos “Zico Campolim”.
Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 100/2022 - Saulo
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Almeida Golob - Requer ao Sr Prefeito, com relação à ESTRADA QUE SE INICIA NA
PONTE DE FERRO PRÓXIMA À ENTRADA DA MARINGÁ FERRO LIGA, PASSANDO
PELA SUBESTAÇÃO E SEGUINDO ATÉ O KM 292,5 DA RODOVIA FRANCISCO ALVES
NEGRÃO, a possibilidade de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA dessa estrada que tem
aproximadamente 2,5 km de extensão. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta
- Requerimento 103/2022 - Ronaldo Pinheiro da Silva - REQUER INFORMAÇÕES AO
PREFEITO MUNICIPAL SOBRE O RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA – RREO SICONFI. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta Requerimento 104/2022 - Andrei Alberto Müzel - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao
setor competente, que envide esforços para a promoção de Torneio Esportivo Misto
Regional nas modalidades de futsal, voleibol e basquetebol para adultos a ser realizado no
município de Itapeva/ SP. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta Requerimento 111/2022 - Célio Cesar Rosa Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que
junto ao setor competente, informe a possibilidade de construir uma praça pública com
playground e equipamentos de exercício para idoso, na Rua Cida Campolim, em frente ao
número 74 na Vila Itapeva E. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta Requerimento 112/2022 - Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito,
junto ao setor competente possibilite a inclusão das estradas Theodorico de Melo, Tijuco
Preto (Chapada), e Estrada Wladimir Fogaça (Guarizinho) no “Programa Melhor Caminho”.
Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 114/2022 - Mario
Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável,
providencie a edição de Decreto Municipal, regulamentando a aplicação da Lei Federal nº
13.935/2019, a qual dispõe sobre a prestação de serviço de psicologia e de serviço social
nas redes públicas de educação básica para atender as necessidades e prioridades
definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 116/2022 - Débora Marcondes
Silva Ferraresi - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, seja estudado
um projeto de troca do playground e instalação de um novo parquinho infantil, na Praça
Espiridião Lúcio Martins (Praça UPA), na Praça Zico Campolim e também na Praça do Idoso
Itapeva E. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 117/2022 Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor
responsável, a possibilidade de implantar lombada ou redutor de velocidade, demarcação e
placas de sinalização em frente ao sítio São Pedro, no bairro Espigão da Pacova, e redutor
de velocidade ou faixa de pedestre elevada na Avenida dos Revolucionários de 32, próximo
ao semáforo que dá acesso à escola Ivis Piedade Marques, Jd Belvedere. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 121/2022 - Saulo Almeida Golob
- Requer ao Sr. Prefeito, com relação ao BAIRRO DA SAMBRA, ESTRADA MARIO
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NISHIYAMA, a possibilidade de implantação de lombadas, na proximidade da EMEI ZITA
FERRARI, e uma outra lombada na proximidade da IGREJA CATOLICA. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 123/2022 - Saulo Almeida Golob
- Requer ao Sr. Prefeito com relação a RUA ROQUE PEREIRA DE GODOY, no BAIRRO
SÃO MATHEUS, a possibilidade de implantação de lombada próximo a funilaria do Sr.
ROMÃO. PROPOSITURAS – Parecer: Favoráveis das Comissões Competentes
encaminhando os Projeto de Lei 6/2022, 13/2022, 22/2022 e 31/2022 para apreciação do
Plenário. Desfavorável da Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação
Participativa dando ciência ao plenário do arquivamento dos Projeto de Lei 20/2022 e
34/2022. Requerimento: 180/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - REQUER
INFORMAÇÕES AO PREFEITO MUNICIPAL SOBRE O QUE DETERMINA O ART. 2º DA
LEI Nº 14.164, DE 10 DE JUNHO DE 2021. 181/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva
- Requer ao Senhor Prefeito Municipal informações os motivos pelos quais não está sendo
colocado em pratica a Lei municipal 1909/2002, em seu ART 2º, parágrafo 2º onde diz que
a CIP (Contribuição de iluminação pública) não incidirá sobre os imóveis localizados em
vias e logradouros que não sejam servidos por iluminação pública. 182/2022 - Vereadora
Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Sr. Presidente Roberto Comeron, nos termos
regimentais que junto ao setor competente, informação da possibilidade de criação de um
Memorial às vítimas do COVID-19 na Câmara Municipal de Itapeva. 183/2022 - Vereadora
Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor
responsável, seja estudado um projeto que retome os 35% do consignado, pois o atual é
30%, deixando assim muitos servidores negativados. 184/2022 - Vereador Silvio Carlos
Rezende de Lara - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, para que
nos informe a possibilidade da implantação de uma UBS, no Jardim Grajaú e Bairro de
Cima. 185/2022 - Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr. Prefeito, que
informe a possibilidade de implantação de um CRAS Volante (itinerante) no Jardim Bela
Vista e Jardim kantian. 186/2022 - Vereador Silvio Carlos Rezende de Lara - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, para que nos informe a possibilidade de
alargamento, rua Nove de Julho, entre à Igreja Presbiteriana até a ponte, Vila São Miguel.
187/2022 - Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr. Prefeito Municipal,
junto ao setor competente, seja verificada a possibilidade de se construir uma rotatória no
trevo do Bairro das Pedras que dá acesso ao Mato Dentro, Barra da Usina e rotatória ou
semáforo no cruzamento das ruas: Alberto Vilhena Junior, João Antunes de Moura, Noemi
de Moura Muzel, próximo à EM Prof. Newton de Moura Muzel. 188/2022 - 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 Rua Anselmo
Rodrigues Fortes no Itapeva 3, no conjunto habitacional Tancredo Neves. 189/2022 -
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Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor
competente viabilize uma concessão do Parque Jorge Assumpção Schimdt (Pilão D’Água)
e que seja explorado comercialmente por iniciativa privada, porém com livre acesso da
população. 190/2022 - Comissão de Economia, Fiscalização e Execução Orçamentária Requer ao Ministério da Economia/Secretaria de Previdência/Subsecretaria dos Regimes
Próprios de Previdência Social, informações acerca da situação atuarial do IPMI - Instituto
de Previdência Municipal de Itapeva/SP. 191/2022 - Vereador Christian Wagner Nunes
Galvão - Requer ao Sr. Prefeito, junto à Secretaria de Indústria e Comércio, informações
sobre a atual disponibilidade de lotes no Parque Industrial, bem como informações
atualizadas sobre os requisitos e documentação necessária para que empresas estejam
aptas a se instalarem nos referidos lotes. 192/2022 - Vereador Christian Wagner Nunes
Galvão - Requer ao Sr. Prefeito, junto à Secretaria competente, informações sobre a
possibilidade de se instalar uma tubulação para águas pluviais, a partir de uma “boca de
lobo”, na altura do número 225 da Rua José Rodrigues Jardim, no Jardim Brasil. 193/2022
- Vereador Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, com relação ao CRUZAMENTO
DAS RUAS SANTANA COM A ALAMEDA TOLEDO RIBAS, a possibilidade de implantação
de SEMAFARO. 194/2022 - Vereador Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, com
relação a ESTRADA MUNICIPAL, que se inicia na VICINAL LUIZ JOSÉ SGUARIO, na altura
da EMPRESA S B S MINÉRIOS, passando pelo pesqueiro RECANTO ESMERALDA, e
terminando na ESTRADA MARIO NISHIAMA (ESTRADA DA MARINGA), sobre a
possibilidade de manutenção corretiva, e que se tomem as providencias cabíveis com
relação a portões e mata burros que foram instalados nesta estrada MUNICIPAL. 195/2022
- Vereador Gesse Osferido Alves - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor
responsável, que se possível seja feita manutenção da rua na Avenida Europa, próximo a
Botanic Garden, Jardim Europa, sentido São Camilo. 196/2022 - Vereador Andrei Alberto
Müzel - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, para que envide esforços
para troca e/ou manutenção da infraestrutura existente para caixa d'água da Escola
Municipal Profº. Euflávio Barbosa. Este requerimento caracteriza-se por grau de urgência.
197/2022 - Vereador Andrei Alberto Müzel - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor
competente, para que direcione policiamento nos horários de saída dos alunos da Escola
Municipal Profº. Euflávio Barbosa localizada no Bela Vista. 198/2022 - Vereador Mario
Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor responsável,
informe sobre a possibilidade de regulamentar a Lei Municipal nº 4.479/2021, a qual dispõe
sobre atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nas repartições públicas e
empresas concessionárias de serviços públicos, além dos estabelecimentos comerciais e
as agências bancárias e similares, criando carteirinha específica de identificação para fins
de efetivação desse direito. 199/2022 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama -
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Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, providencie a aplicação da Lei
Municipal nº 3.545/2013, a qual dispõe sobre a criação, administração, gerenciamento e
atribuição do Gabinete de Gestão Integrada em Segurança Pública – GGI. Indicação:
13/2022 - Vereador Gesse Osferido Alves - Indica a troca de lâmpadas ao longo da Avenida
Europa, a partir da Escola do Minas, Jardim Europa sentido Jardim Ferrari; - Rua Mauri
Mancebo Vanni, em frente a creche Lar da Esperança, Jardim Virginia. TRIBUNA DO
POVO: Orador: Thereza Barros. Assunto: causa animal. Com a palavra Thereza Barros
cumprimenta todos. Comenta sobre o projeto de lei 205/2021 - que disciplina a criação,
propriedade, posse, guarda, uso e transporte de animais domésticos no município de
Itapeva – que está em tramitação na câmara. Diz que o projeto, nos moldes que foi
apresentado, vai mais prejudicar que ajudar os protetores de animais. Comenta os artigos
que tratam sobre vacinação, microchipagem, metragem de alojamentos e assistência
veterinária. Diz que transferir a responsabilidade do Estado para a população não vai
funcionar. Diz que os protetores não têm condições de arcar com esses custos, sendo de
fundamental importância abordar todos esses pontos críticos antes da aprovação do projeto.
Se coloca à disposição. Marinho Nishiyama parabeniza pelo trabalho. Diz que o projeto está
em tramite na comissão de Legislação, que oficializou o executivo para apresentar as
alterações necessárias, e que o projeto não será votado sem antes ouvir/debater o assunto
junto aos protetores. Debora Marcondes parabeniza pelo trabalho. Comenta emendas e
projetos de lei aprovados referente à causa animal. Necessário debater o assunto com as
pessoas que têm envolvimento com a causa. Se coloca à disposição. TEMA LIVRE: Tarzan
cumprimenta todos. Comenta e faz leitura do relatório da auditoria feita em 2019 na
secretaria de Administrações Regionais. Comenta as diversas irregularidades que foram
apontadas. Laercio Lopes pergunta se alguma das empresas citadas teve alguma
penalidade. Tarzan fala que a comissão solicitou tais informações ao executivo. Debora
Marcondes cumprimenta todos. Comenta destinação de emenda para censo animal, que
não foi realizado. Diz que é necessário que as coisas comecem a caminhar com maior
celeridade. Comenta requerimento que apresentou solicitando o consignado de 35% aos
servidores municipais. Comenta que tem recebido diversos questionamentos de
profissionais da educação perguntando sobre o reajuste da classe. Faz cobrança à
secretária pedindo o reajuste. Espera que projeto de lei do Fundeb seja encaminhado o
quanto antes. Pede celeridade. Ronaldo Pinheiro cumprimenta todos. Se coloca à
disposição da causa animal. Comenta requerimento que apresentou referente à Lei
municipal 1909/2002, que diz que a CIP (Contribuição de iluminação pública) não incidirá
sobre os imóveis localizados em vias e logradouros que não sejam servidos por iluminação
pública. Diz que a prefeitura cobra o valor de forma indevida. Orienta a população da zona
rural a procurar seus direitos. Dá seu apoio aos funcionários da educação. Diz que o
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município não atingiu os 25% constitucional de recursos destinados à educação. Esteve no
bairro Alto da Brancal, juntamente com executivo e representantes da Sabesp,
acompanhando as obras de saneamento no local. Esteve na zona rural acompanhando os
trabalhos nas estradas rurais. Agradece secretária Keli. Diz que secretários têm que
trabalhar de forma independente e fazer gestão. Esteve com secretário Jorge passando
demandas. Aurea Rosa cumprimenta todos. Solicita que seja feita moção de apelo, em
nome da Câmara, ao Ministério da Saúde para aquisição de medicamentos para o câncer
que estão em falta. Diz que burocracia impede que o governo do Estado faça a aquisição
dos medicamentos. Diz que o Ministério da Saúde é o único que pode comprar e repassar
ao Estado os medicamentos. Diz que é necessário estudar uma forma para que as
empresas contratadas pelo executivo sejam fiscalizadas rigorosamente. Comenta sobre
empresa terceirizada de limpeza que não está cumprindo com o contrato. Diz que é
inadmissível a situação. Aparte Tarzan dá sugestão de servidoras apresentarem
requerimento ao executivo. Continua Aurea dizendo que a empresa não fez cálculos para
prestar o serviço e agora não consegue cumprir com o contrato e pagar seus colaboradores.
Vai procurar o Ministério do Trabalho. Pede para que tomem providencias e resolvam a
situação. ORDEM DO DIA: Leitura do Projeto de Lei Nº 31/2022 - Vereador Ronaldo
Pinheiro - Institui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Itapeva, a “Semana
Municipal do Empreendedorismo”, e dá outras providências. Colocado em 1ª discussão:
Ronaldo Pinheiro comenta o projeto apresentado. Pede voto favorável. 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 pede votação em destaque por período. Ronaldo faz leitura do
artigo 191 do regimento interno – pedido em destaque. Diz que se aplica apenas às
proposições. A presidência diz que, como não consta no regimento a questão, cabe ao
presidente fazer a interpretação. Consulta o plenário sobre o pedido do vereador. Debora
Marcondes pergunta qual item o vereador quer votar em destaque. Tarzan diz que quer
votar em separado o período da gestão Luiz Cavani e depois o período da gestão Mário
Tassinari. Colocado em votação o pedido de destaque: Andrei Muzel – não. Aúrea Rosa –
sim. Christian Galvão - não. Debora Marcondes - não. Gesse Alves - não. Laercio Lopes não. Lucinha Woolck - não. Marinho Nishiyama – sim. Tarzan – sim. Ronaldo Pinheiro - não.
Saulo Leiteiro - sim. Silvio Rezende - não. Vanessa Guari - não. Pedido de votação em
destaque rejeitado. Colocado em discussão única: Tarzan comenta votação das contas
2018. Comenta auditoria. Deixa seu posicionamento contrário às contas 2019. Diz que se
existisse órgão de controle muitas questões seriam evitadas. Laercio Lopes diz que emitiu
parecer com posicionamento técnico e que, se for necessário, que a Casa abra uma
investigação para apurar os fatos levantados pelo vereador Tarzan. Mantem seu
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posicionamento favorável às contas. Aurea Rosa comenta os trabalhos de 2018. Diz que o
tribunal não viu a auditoria que foi feita. Diz que não é possível apontar diversas
irregularidades e dar parecer favorável. Diz que cabe à câmara a votação política e que não
pode votar favorável às contas. Ronaldo Pinheiro comenta a CEI das notas frias. Dá seu
voto contrário às contas. Debora Marcondes comenta a CEI das notas frias e irregularidades
apontadas. Comenta audiência que participou. Diante dos fatos, não se sente segura para
votar favorável. Marinho Nishiyama comenta rejeição das contas de 2018. Respeitando o
trabalho da auditoria, seu voto é contrário. Colocado em votação única: Andrei Muzel –
abstenção. Aúrea Rosa – não. Christian Galvão – sim. Debora Marcondes - não. Gesse
Alves - sim. Comeron – sim. Laercio Lopes - sim. Lucinha Woolck - sim. Marinho Nishiyama
– não. Tarzan – não. Ronaldo Pinheiro - não. Saulo Leiteiro - sim. Silvio Rezende - sim.
Vanessa Guari - sim. Contas aprovadas. Leitura do Requerimento Nº 190/2022 Comissão de Economia, Fiscalização e Execução Orçamentária - Requer ao Ministério da
Economia/Secretaria de Previdência/Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência
Social, informações acerca da situação atuarial do IPMI - Instituto de Previdência Municipal
de Itapeva/SP. Colocado em discussão única. Colocado em votação única, foi aprovado
por todos. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2 ª d/v Projeto de Lei: 31/2022.
Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v: Projetos de Lei: 137, 196, 200,
203, 204, 205, 217/2021, 05, 07, 10, 11, 14, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 32 e 36/2022.
Em d/v únicas: projeto de Resolução 2/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL - a Presidência diz
que o Sr. Paulo Saponga fará uso da Tribuna após a sessão. Nada mais havendo a tratar a
Presidência convoca os vereadores para a 15ª Sessão Ordinária a ser realizada segundafeira, dia 28 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, 24 de março de 2022.

ROBERTO COMERON
PRESIDENTE

DÉBORA MARCONDES
1º SECRETÁRIO

RONALDO PINHEIRO
2º SECRETÁRIO
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