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ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022 

 

Aos quatro dias do mês de abril do ano de 2022, no horário regimental, sob a presidência 

de José Roberto Comeron realizou-se a 17ª 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, Lucimara Woolck Santos 

Antunes, Mario Augusto de Souza Nishiyama, Paulo Roberto Tarzã dos Santos, Saulo 

Almeida Golob e Silvio Carlos Rezende de Lara. Ausência de: Laercio Lopes, Ronaldo 

Pinheiro da Silva e Vanessa Valerio de Almeida Silva. Havendo número regimental e 

invocando a proteção de Deus, o presidente declara abertos os trabalhos da presente 

Sessão. Realizada a leitura da Bíblia pelo vereador Andrei Müzel. Executado o Hino de 

Itapeva. EXPEDIENTE: Colocada em discussão e votação a Ata da 16ª Sessão 

Ordinária realizada em 31 de março, foi aprovada. Correspondência recebida de 

diversos: Convite da Secretaria Municipal de Saúde para a 1ª Conferencia Municipal 

de Saúde Mental de Itapeva, a ser realizada no dia 08 de abril de 2022 às 8h00 na 

Câmara Municipal de Itapeva. PROPOSITURAS. Projeto de Lei: 46/2022 - Vereador 

Celinho Engue - Institui o programa de saúde bucal nas escolas da rede Pública 

municipal de ensino e dá outras providencias. Emenda: Emenda 0001 ao Projeto de 

Lei 0036/2022 - Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - 

Fica alterado o artigo 1º do Projeto de Lei nº 036/22. Moção: 9/2022 - Vereador Marinho 

Nishiyama - Moção de Apoio a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, para que o 

Convênio de Urgência e Emergência pactuado com a Prefeitura Municipal de Itapeva, 

seja mantido e que haja os devidos e necessários reajustes, de modo a atender a 

demanda espontânea dos munícipes de Itapeva, sem a necessidade de serem incluídos 

no sistema de regulação do Governo do Estado – CROSS. Requerimento: 223/2022 - 

Vereador Laercio Lopes - Requer limpeza de bueiros da rua Neuza da Rosa (rua 3) - 

Bela Vista. 224/2022 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, com relação a 

RUA SÃO MIGUEL ARCANJO, da altura do nº 374 até a passagem por baixo da 

RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRÃO KM 286, situado no BAIRRO VILA ISABEL, 

a possibilidade de implantação de LAJOTAMENTO, neste trecho. 226/2022 - Vereadora 

Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, junto ao setor competente, 

providencie a tubulação e aterro para escoamento das águas pluviais na estrada 

principal do bairro Betânia, próximo a mercearia da Maria. 227/2022 - Vereadora 

Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que junto ao setor competente 

providencie, extensão de iluminação pública na estrada principal desde a casa do 
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Julinho até a igreja Congregação Cristã, Containers e extensão da coleta de lixo, 

próximo a chácara do Laurindo e em frente a mercearia da Maria no bairro Betânia. 

228/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer à SABESP (Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo) incluir nas obras de implantação do 

Saneamento Básico do Distrito Alto da Brancal, as Ruas Antônio Alécio Macarroni e a 

Luiz Belemer de Lima. 231/2022 - Vereador Christian Galvão - Requer ao DER, seja 

feita a ampliação do acostamento na SP-249, rodovia Pedro Rodrigues Garcia, km 76, 

onde existe um acesso às residências e uma Igreja Cristã, bem como seja instalada 

sinalização horizontal e vertical adequada, visando a prevenção de acidentes no local. 

232/2022 - Vereador Silvio Rezende - Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao 

Secretário Municipal de Defesa Social Jorge dos Santos Junior informe a possibilidade 

de instalar uma base da Guarda Civil Municipal e pontos estratégicos de 

estacionamento, no Residencial Morada do Bosque. 233/2022 - Vereador Silvio 

Rezende - Requer ao DD. Comandante da 1ª CIA do 54° BPMI de Itapeva para que 

informe a possibilidade de instalar uma base da Polícia Militar e pontos estratégicos de 

estacionamento, no Residencial Morada do Bosque. 234/2022 - Vereador Professor 

Andrei - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, informações e 

cronograma do Programa Ronda Escolar no município. 235/2022 - Vereador Professor 

Andrei - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, a possibilidade de 

realização de uma avaliação técnica da área verde da Escola Municipal Prof. Euflávio 

Barbosa, localizada no Bela Vista. 236/2022 - Vereador Celinho Engue - Requer ao 

Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente, informe a possibilidade de 

construir uma faixa de pedestres elevada, na rotatória do Cofesa Max. 237/2022 - 

Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, com relação ao CRUZAMENTO DAS 

RUAS JOSÉ BASILIO ARAUJO FERRAZ, CEL. QUEIROS e CEL.CRESCENCIO, a 

possibilidade de implantação de SEMÁFARO neste local. 238/2022 - Vereador Marinho 

Nishiyama - Requer ao Deputado e Presidente Estadual do Partido Progressistas – PP, 

Sr. Guilherme Mussi, o Vice-Presidente Estadual do Partido Progressistas – PP, Sr. 

Maurício Neves e o Coordenador Estadual do Partido Progressistas – PP, Sr. Jeferson 

Modesto, para que envidem esforços para destinar Emenda Parlamentar no valor de R$ 

2.000,000,00 (dois milhões de reais) para a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva para 

custeio. Indicação: 18/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Indica colocar em prática a 

Lei municipal 4385/2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação no site 

oficial da Prefeitura de Itapeva de informações sobre obras públicas paralisadas, 

contendo os motivos, tempo de interrupção e nova data prevista para término. A 

Presidência encaminha o Projeto de Lei 46/22 às Comissões Competentes para exarar 
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seu parecer e os Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para as 

providências de costume. TEMA LIVRE: Ver. Áurea justifica sua ausência na sessão 

anterior, que avisou a Presidência, por motivos de saúde. Comenta sobre questão 

judicial acerca do processo Santa Casa x Prefeitura de Itapeva, indaga se não haveria 

possibilidade da Câmara solicitar vistas, via jurídico, ainda que parcial do processo; que 

nem a Santa Casa nem a prefeitura podem resolver a questão. Fala sobre a reunião de 

amanhã, que espera que os órgãos convidados compareçam para uma solução. 

Explana que nesse embate as pessoas estão perdendo o senso, que parece que 

algumas são induzidas pelos chefes a cobranças das pessoas erradas. Comenta a 

respeito de pessoas que a contataram inbox de forma desrespeitosa. Fala que ela é 

pessoa pública mas precisa ser respeitada e que a saúde é um direito de todos; que 

precisam acabar com as incertezas e resolver a situação. Discorre sobre CEI anterior e 

caso de cirurgia eletiva via decisão judicial, na qual a Santa Casa não sabia informar a 

paciente sobre o atendimento. Agradece a Anaí, técnica da Santa Casa, por atitude 

coerente. Ver. Tarzan requer ao presidente que servidor da casa passe à Comissão de 

Economia todas as licitações que estejam em andamento, que soube que há algumas 

com valores consideráveis, exemplo uma de compra de mármores e outras com valores 

bastante altos. Fala que o gestor tem 40 milhões em caixa e estranha o teor de algumas 

licitações e a forma de investimento. Explana sobre a comissão de Agricultura. Comenta 

sobre licitação de veículos; cita exemplo de Itaberá. Comenta que quase houve licitação 

para compra de lâmpadas de Natal de valores altíssimos. Explana sobre trabalho de 

pregoeiro e secretários que não podem ter tratativa com fornecedor, como é padrão no 

estado. Fala da falta de estrutura da Secretaria de Obras e da do Meio Ambiente. Relata 

visita ao secretário Jeovane; sugere à comissão de Agricultura que convide o secretario 

para próxima reunião em razão de denúncia apresentada. Explana que o presidente da 

Casa dá conhecimento de tudo que chega. ORDEM DO DIA: Leitura do Projeto de Lei 

Nº 5/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Dispõe sobre denominação de Rua 

Benvinda Cassu de Moraes, bairro Amarela Velha. Colocado em 2ª discussão e 

votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 11/2022 - Prefeito Dr 

Mario Tassinari - autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento do 

corrente exercício. Colocado em 2ª discussão, ver. Tarzan ressalta e parabeniza o 

trabalho dos procuradores do município nesse trâmite. Em 2ª votação, foi aprovado por 

todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 32/2022 - Vereador Celinho Engue - Institui no 

âmbito do Município de Itapeva a “Escola Afetiva”. Em 1ª discussão, autor explica o teor 

e o objetivo do projeto. Ver. Andrei parabeniza o autor pelo projeto apresentado em 

razão de sua relevância, a qual é conhecedor enquanto professor.  Em 1ª votação, foi 
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aprovado por todos. Leitura da Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0036/2022 - 

Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - Fica alterado o 

artigo 1º do Projeto de Lei nº 036/22. Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a 

abrir no Orçamento Corrente do Município de Itapeva/SP, Crédito Adicional Especial de 

R$ 59.481,54 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e um real e cinquenta e 

quatro centavos), destinado a criar despesa orçamentária conforme programação a 

seguir que será adicionado no orçamento do presente exercício, visando a aquisição do 

imóvel situado a Rodovia Vicinal Faustino Daniel - Bairro Caputera, registrado sob a 

matrícula n° 22.284. Em discussão única, ver. Tarzan explica que o terreno é para 

conclusão de obras do PSF da Caputera. Comenta sobre a burocracia junto à Caixa 

Econômica Federal; afirma que várias unidades serão concluídas. Em votação única, 

foi aprovada por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 36/2022 - Prefeito Dr Mario 

Tassinari - Autoriza aquisição do imóvel situado a rodovia vicinal Faustino Daniel - bairro 

Caputera e abertura de crédito adicional especial no orçamento do corrente exercício. 

Em 1ª votação e discussão, foi aprovado por todos. Leitura da Moção Nº 9/2022 - 

Vereador Marinho Nishiyama - Moção de Apoio a Santa Casa de Misericórdia de 

Itapeva, para que o Convênio de Urgência e Emergência pactuado com a Prefeitura 

Municipal de Itapeva, seja mantido e que haja os devidos e necessários reajustes, de 

modo a atender a demanda espontânea dos munícipes de Itapeva, sem a necessidade 

de serem incluídos no sistema de regulação do Governo do Estado - CROSS. Em 

discussão única, autor explica o objetivo da Moção, comenta sobre reajuste do serviço 

de urgência/emergência. Ver. Áurea esclarece que não assinará a moção, mas votará 

favorável, em razão da reunião que haverá amanhã, na qual espera entender melhor 

toda a situação de ambos os lados. Explana sobre a saúde em geral. Ultrassom do 

tórax, não tem vagas via convênio; só particular. Relata sua passagem em alguns PSFs 

do município e a luta das pessoas. Relata caso de paciente de Itaporanga e as 

dificuldades do SUS. Presidente explana sobre a reunião da saúde amanhã. Ver. Tarzan 

fala de reflexão, diz sobre erro da santa casa em conteúdo de vídeo; em contrapartida 

foi o prefeito que causou a situação em momentos anteriores; comenta sobre CEI 

anterior; pede adiamento da votação por 2 sessões, para entender mais sobre o 

financiamento da saúde; fala sobre o comprometimento da reunião. Aparte ver. Débora 

comenta que contatou a DRS agora e foi informada da ausência da Diretora. Tarzan 

explana sobre o atendimento que a instituição terá de manter. Comenta sobre questões 

pertinentes. Fala sobre outra agenda; fala de reunião com o secretário, outra com a 

equipe da Santa Casa. Diz sobre conhecer a sistemática das poetarias do Ministério da 

Saúde. Ver. Marinho pede por uma sessão. Adiamento da votação da Moção por uma 
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sessão aprovado por todos. Presidente comenta sobre o descaso do estado com as 

autoridades e população; que a situação seria para Moção de Repúdio ao Governo do 

Estado, caso se confirme a ausência de representante na reunião. Leitura do 

Requerimento Nº 228/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer à SABESP 

(Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) incluir nas obras de 

implantação do Saneamento Básico do Distrito Alto da Brancal, as Ruas Antônio Alécio 

Macarroni e a Luiz Belemer de Lima. Em discussão única, Tarzan explana sobre a 

melhoria do contrato e prioridade de implantação de rede de esgoto no alto da Brancal. 

Em votação única, foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 231/2022 - 

Vereador Christian Galvão - Requer ao DER, seja feita a ampliação do acostamento na 

SP-249, rodovia Pedro Rodrigues Garcia, km 76, onde existe um acesso as residências 

e uma Igreja Cristã, bem como seja instalada sinalização horizontal e vertical adequada, 

visando a prevenção de acidentes no local. Em discussão única, ver. Tarzan destaca a 

importância do requerimento e a falta de acostamento em alguns trechos. Em votação 

única, foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 233/2022 - Vereador Silvio 

Rezende - Requer ao DD. Comandante da 1ª CIA do 54° BPMI de Itapeva para que 

informe a possibilidade de instalar uma base da Polícia Militar e pontos estratégicos de 

estacionamento, no Residencial Morada do Bosque. Leitura do Requerimento Nº 

238/2022 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao Deputado e Presidente Estadual 

do Partido Progressistas – PP, Sr. Guilherme Mussi, o Vice – Presidente Estadual do 

Partido Progressistas – PP, Sr. Maurício Neves e o Coordenador Estadual do Partido 

Progressistas – PP, Sr. Jeferson Modesto, para que envidem esforços para destinar 

Emenda Parlamentar no valor de R$ 2.000,000,00 (dois milhões de reais) para a Santa 

Casa de Misericórdia de Itapeva para custeio. Em discussão única, ver. Tarzan destaca 

a importância e diz que nesses 90 dias é o momento de cofre cheio junto aos deputados 

para recursos para entidades. Garantir os recursos até 02/07. Diz sobre pacto de 

unidade por recursos para o município. Aparte Comeron diz receberam o Major Levi 

hoje de manhã, que ele está à disposição para emendas; diz que na sexta-feira o vice-

presidente do PP, Maurício Neves, estará em Itapeva. Em votação única, foi aprovado 

por todos. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2 ª d/v Projeto de Lei: 032 e 

036/2022. Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v: Projetos de Lei: 

137, 196, 200, 203, 204, 205, 217/2021, 10, 14, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 40, 41, 

42, 43, 44 e 46/2022. Em d/v únicas: projeto de Resolução 2, 3 e 4/2022. EXPLICAÇÃO 

PESSOAL: Ver. Tarzan pede que encaminhe o novo projeto do FUNDEB, comenta 

sobre prazo para pagamento, solicitações dos funcionários e agilidade no trâmite. 

Aparte ver. Celio comenta que amanhã virá o novo projeto. Ver. Tarzan explica que é 
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bônus. Comenta sobre margem de aumento de consignados. Aparte ver. Débora fala 

que ano passado foi usado margem igual dos aposentados (maior) e agora não vale 

mais. Fala de apelo da Câmara em prol dos funcionários sobre esse assunto. Explana 

sobre consignado via IPMI, que depende de regulamentação federal. Comenta sobre 

projeto de alíquota suplementar e teor debatido em reunião, acerca de número relatado 

(8%) por funcionário da Casa (Departamento Financeiro), que seria suficiente. Fala 

sobre reunião do conselho de forma extraordinária; que Itapeva está entre os institutos 

de previdência própria saudável. Discorre sobre o avanço da construção civil em 

Itapeva. Ver. Celinho Engue relata sua experiência partidária no PDT, diz pensar na 

cidade antes de partido; comenta passos do Dr. Leonardo e sua ida ao PV, como pré-

candidato à Assembleia. Cumprimenta a vice-prefeita. Ver. Débora Marcondes pede 

olhar diferenciado pelos servidores públicos, cobra plano de cargo e carreira; aumento 

dos professores e ADIs. Fala sobre projetos de cargos de cargos e não vem o dessas 

classes que mais precisam. Pede ao secretário Rodrigo Tassinari que olhe por isso. 

Relata que tudo é com muita luta. Fala sobre funcionários com 2 matrículas, da 

Educação (Fundeb). Fala que a comissão de Educação trabalha bastante mas há atos 

que são do gestor. Diz estar indignada. Aparte ver. Tarzan comenta sobre o caso de 

quem tem 2 matrículas, que está à disposição. Continua ver. Debora relata a visita do 

prefeito ao Bairro Taquariguaçu e das melhorias que anunciou, que algumas coisas 

ainda não aconteceram; maquinário que ainda não foi. Diz que fala pelos funcionários e 

que muita coisa está ficando a desejar. Ver. Áurea pede que seja enviado o projeto de 

reforma da Educação, fala sobre os cargos com salários defasados. Fala sobre o 

secretário Margarido, que bairros Faxinal e Betânia aguardam ansiosamente as 

benfeitorias prometidas. Destaca a contratação de 45 jovens aprendizes/primeiro 

emprego pelo município, os quais terão oportunidade de aprendizado profissional. Fala 

sobre a escola do legislativo, projeto da Mesa Diretora. Presidente diz que em 20 dias 

estará funcionando a sala de informática. Áurea fala da importância. Destaca a 

quantidade de currículos que os jovens entregam. Fala sobre trabalho rural. Parabeniza 

as mulheres pré-candidatas, comenta sobre os possíveis nomes a deputados estaduais 

e federais; Fadel, Jé, Maurício Neves e outros. Discorre sobre números para linha de 

corte para candidatos a estadual e federal. Ver. Tarzan fala sobre os números. Áurea 

diz que dias melhores virão. Ver. Marinho cobra seja posta em prática a lei da 

fibromialgia; diz que fez requerimento sobre isso; também o GGI, que seja posto em 

prática, por sua importância. Fala da lei de transparência da fila de cirurgias eletivas, 

que foi muito cobrada pelo então ver. Rodrigo Tassinari. Agradece o secretário 

Margarido por solicitações atendidas. Pede que seja feita a limpeza do mato alto ao 
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redor da escola Mauro Albano. Fala de pedido de manutenção em estrada do bairro 

Taquaral. Relata sobre pedido da estrada do bairro dos Coelhos o qual não foi atendido; 

diz que a estrada do Taquariguaçu não foi atendida. Fala do projeto trem bala da alegria, 

sobre criação de cargos; fala de pesquisa a acórdãos sobre esses cargos com outros 

nomes e julgamento de embargos improcedentes, discorre sobre aspectos jurídicos; diz 

que trará mais informações na quinta. Aparte ver. Tarzan fala sobre prazo que a 

prefeitura teria conseguido para resolver a situação, com exoneração. Ver. Marinho fala 

sobre exonerações que não ocorreram em prazo hábil, por isso teria as multas diárias 

que saem do erário. Aparte ver. Debora fala que a mesma disposição que houve para 

manter os cargos, seja observada na situação dos camelôs por exemplo. Ver. Marinho 

reforça as palavras da vereadora. Ver. Tarzan diz que governador João Dória prorrogou 

os contratos da SPVias por 11 anos, fala sobre movimento contra o PSDB se Itapeva 

for deixado de lado na questão da duplicação da 258. Ver. Áurea fala para convidar a 

Cecé para explanar sobre essa situação, na quinta-feira. Presidente defere o pedido, 

diz que pode ser após a sessão. A Presidência convida todos os vereadores para 

reunião amanhã as 09h com autoridades da Saúde para discutir a questão da Santa 

Casa com o município e para a Sessão Itinerante às 19hs, na EM Zita Ferrari, no Bairro 

da SANBRA. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 

18ª Sessão Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 7 de abril, 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, 4 de abril de 2022. 
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