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ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022 

 

Aos sete dias do mês de abril do ano de 2022, em horário regimental sob a presidência 

de José Roberto Comeron realizou-se a 18ª sessão ordinária do corrente exercício. 

Assinaram o livro de presença os vereadores: Andrei Alberto Müzel, 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, Saulo 

Almeida Golob, Silvio Carlos Rezende de Lara e Vanessa Valerio de Almeida Silva. 

Ausência de: Áurea Aparecida Rosa e Ronaldo Pinheiro da 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 17ª 

Sessão Ordinária realizada em 4 de abril, foi aprovada. Correspondências recebidas: 

Ofício de Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: Of 27377389/21 - 

Requerimento 394/2021 - Ronaldo Pinheiro da Silva - ECT- Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos, para que, em parceria com a Prefeitura Municipal de Itapeva, 

informe sobre a possibilidade de construir um prédio novo ou alugar local mais 

apropriado para a instalação da Agência dos Correios no Distrito Alto da Brancal. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva: Of SME 410/2022 - Requerimento 70/2022 - Andrei 

Alberto Müzel - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, informações 

quanto ao andamento e tramitação do processo administrativo que trata sobre a 

aposentadoria especial dos servidores lotados no cargo de ADI (Auxiliar de 

Desenvolvimento Infantil). Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: Of gabinete - resp 

req 87/22 - Requerimento 87/2022 - Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer o Sr. 

Prefeito, para que junto ao setor responsável, informe a relação de empresas que se 

instalaram em Itapeva no ano de 2020 e 2021 com o apoio do Poder Executivo, através 

da legislação municipal de incentivo aos empresários, contando inclusiva, quais foram 

os incentivos proporcionados à essas empresas. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva: Oficio Prefeitura - Requerimento 126/2022 - Débora Marcondes Silva Ferraresi 

- Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, seja estudado um projeto 

para implantação de cartão de crédito consignado. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva: Of SME 409/2022 - Requerimento 134/2022 - Silvio Carlos Rezende de Lara - 

Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais que junto ao setor competente, 

informe sobre a possibilidade de adotar as providências necessárias para criação de um 

plano de carreira do quadro de Apoio Escolar, no Município de Itapeva. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: Of SME 392/22 - Requerimento 138/2022 - Andrei 
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Alberto Müzel - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, informações 

detalhadas quanto ao índice do ciclo de alfabetização/alunos mediante o impacto da 

pandemia e programas/projetos para a respectiva demanda. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: Of SMF 06/2022 - Requerimento 142/2022 - José Roberto 

Comeron - REQUER INFORMAÇÕES AO PREFEITO MUNICIPAL SOBRE O 

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO SICONFI 

referente a gastos com assistência do idoso. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 

Of SME 380/22 - Requerimento 145/2022 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: Of SMDS 125/2022 - 

Requerimento 149/2022 - 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. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: Of SMDS 124/22 - Requerimento 150/2022 - Saulo 

Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, 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. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: Of SMDS 122/22 - Requerimento 153/2022 - Laercio Lopes - 

Requer ao executivo, solicitar a pintura e demarcação de solo na rua Higino Marques, 

na altura do numero 1598. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: Of SMARH 32/22 

- Requerimento 155/2022 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: Of 

SMDS 123/22 - Requerimento 158/2022 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: Of SMAR 225/22 - Requerimento 

163/2022 - Silvio Carlos Rezende de Lara - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao 

setor competente, para que nos 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 
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n° 12.305/2010. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: Of SMAR 224/22 - 

Requerimento 176/2022 - Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr Prefeito, com relação à 

ILUMINAÇÃO 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. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva: Oficio 103/22 - Requerimento 191/2022 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: Of SMTSR 

132/2022 - Requerimento 194/2022 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: Of SMAR 223/22 - 

Requerimento 195/2022 - 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. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva – Encaminha o balancete de Receita e Despesa referente ao mês 

de Janeiro/2022.Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva – Encaminha o balancete de 

Receita e Despesa referente ao mês de Fevereiro/2022. PROPOSITURAS - Projeto 

de Lei: 45/2022 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - “RECONHECE O 

GRAFITISMO E O MURALISMO COMO MANIFESTAÇÕES DE ARTE CONCEITUAL 

URBANA E POPULAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 47/2022 - Vereador Célio 

Cesar Rosa Engue - Dispõe sobre denominação do prolongamento da Rua 13 no Jardim 

Bonfiglioli. 48/2022 - Prefeito Mario Sergio Tassinari - Dispoe sobre a Concessão de 

Bônus aos Profissionais da Educação Pública do Municipio de Itapeva, do saldo de parte 

da Parcela diferidade 30% da receita tital do FUNDEB no exercício de 2021, em Caráter 

Excepcional. Parecer: Favoráveis das Comissões Competentes encaminhando os 

Projeto de Lei 203/2021, 19/2022, 23/2022, 28/2022 e 2/2022 para apreciação do 

Plenário. Moção: 9/2022 - Vereador Mario Augusto de Souza 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 
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munícipes de Itapeva, sem a necessidade de serem incluídos no sistema de regulação 

do Governo do Estado – CROSS. Requerimento: 229/2022 - Vereadora Vanessa 

Valerio de Almeida Silva - Requer ao Excelentíssimo Sr.  Prefeito para que junto ao 

Secretário de Agricultura Geovane Krischner informe a esta casa de leis quais as ações 

promovidas pela respectiva secretaria até o presente momento e a destinação de 

recursos oriundos de emendas parlamentares para projetos na área agrícola. 239/2022 

- Vereador Silvio Carlos Rezende de Lara - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao 

setor competente, se possível providencie a passagem de máquina motoniveladora 

(patrol) e posterior cascalhamento, nas estradas (entre a chácara São Marcos e chácara 

Ivone), (entre o sitio da Sônia e do Jaime), (entre a chácara da Terezinha e chácara do 

Sandro e Fazenda do Gabriel), bairro dos Coelhos. 240/2022 - Vereador Silvio Carlos 

Rezende de Lara - Requer a Empresa Transpen - Transporte Coletivo e Encomendas 

LTDA a disponibilização de mais horários para a linha de Itapeva x Ribeirão Branco e 

Ribeirão Branco x Itapeva. 241/2022 - Vereador Andrei Alberto Müzel - Requer à 

SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para que inclua 

nas obras de implantação, a instalação de Saneamento Básico, em caráter de urgência, 

na Estrada Municipal Avelino Nicoletti, 1.100, localizada no Bairro de Cima. 242/2022 - 

Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao 

setor responsável para que providencie toda manutenção necessária como: pintura, 

capinagem, reparos nas calçadas, manutenção no telhado, implantação de playground 

apto para crianças de 0 a 3 anos, a cobertura do parquinho e a cobertura do fundo da 

Emei Edna Muzel de Moura e a manutenção predial, manutenção no telhado, pintura e 

capinagem na EM Rubens Fernando de Almeida, Jardim Maringá. 243/2022 - Vereadora 

Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor 

competente, para que providencie a construção de Escola Municipal de Educação 

Infantil (EMEI) no Bairro Bela Vista. 244/2022 - Vereador Saulo Almeida Golob - Requer 

ao Sr Prefeito, com relação à ESTRADA ELISEU CELESTINO (MORRO GRANDE) 

acesso ao BAIRRO DA SAMBRA, a indicação do programa MELHOR CAMINHO do 

governo do estado para melhorias de estradas no trecho mais crítico da referida estrada, 

1,4 km, a se iniciar ao lado do Pesqueiro Morada dos Gigantes e terminando nas 

imediações da Chácara Paiolzinho. 245/2022 - Vereador Saulo Almeida Golob - Requer 

ao Sr Prefeito, com relação ao BAIRRO CACHOEIRA DOS TORRES, a possibilidade 

de contemplar o bairro com a perfuração de POÇO ARTESIANO. 246/2022 - Vereador 

Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor 

responsável, informe sobre a possibilidade de passagem de máquina motoniveladora, 

com o abaulamento e cascalhamento da estrada do Bairro Taquaral, iniciando pelo 
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Jardim Bela Vista até a saída pelo acesso próximo ao Bairro Pirituba. 247/2022 - 

Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto 

ao setor responsável, providencie o lajotamento da Rua João Batista Dias, localizada 

no Parque Longa Vida. 248/2022 - Vereador Christian Wagner Nunes Galvão - Requer 

ao Sr. Prefeito Municipal, junto à Secretaria da Saúde, informações sobre a 

possibilidade de se criar uma “UBS Itinerante”, visando-se assegurar atendimento 

médico aos moradores de bairros que não estão aptos a serem contemplados com uma 

UBS ou PSF permanente, principalmente os da zona rural de Itapeva. 249/2022 - 

Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Sr. Prefeito, que junto ao 

setor competente, informe a possibilidade de extensão do atendimento do Cras Móvel 

(volante), no Bairro da Sanbra. 250/2022 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi 

- Requer ao Sr. Prefeito, junto ao setor competente, para que realize reforma e 

manutenção na E.M Zita Ferrari no Bairro da Sanbra. 251/2022 - Vereador Célio Cesar 

Rosa Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente, informe 

a possibilidade de executar o recapeamento e a iluminação tipo Led, da Rua Coronel 

Crescêncio (parte superior da Avenida Acácio Piedade) até cruzamento da Alameda 

Toledo Ribas. 252/2022 - Vereador Gesse Osferido Alves - Requer ao Sr. Prefeito, para 

que junto ao setor responsável, que seja providenciado um contêiner de lixo na Estrada 

do Bairro dos Lemes do São Roque, em frente ao sitio da Dona Tereza. Esta Presidência 

encaminha os Projeto de Lei nº 45, 47 e 48/2022 às Comissões competentes para 

exararem seus pareceres e Moção, Indicações e Requerimentos à Secretaria 

Administrativa para as providências de costume. TEMA LIVRE. Com a palavra o ver. 

Tarzã fala sobre a reunião que houve para falar sobre as questões entre a prefeitura e 

a Santa Casa. Comenta que pessoas possuem síndrome do Huck e que o prefeito 

municipal tem a síndrome do peter pan. É o que sente por tudo que acontece, nos 

jornais, redes sociais, etc., falando de forma carinhosa, dizendo para todo mundo que o 

vereador confia no prefeito como probo, mas diz que a política é importante para 

encontrar soluções reais para os problemas do município. Fala sobre situação que 

exemplifica seu ponto de vista. O que lhe entristece é o fato de que o prefeito não estaria 

tomando medidas relativamente simples para resolver alguns problemas. Refere sobre 

pregão para aquisição de mármore, considera que há outras prioridades em que tais 

valores seriam melhor empregados. Diz que o prefeito teria a dificuldade de aceitar as 

críticas, mesmo as construtivas. Reitera que o Prefeito é uma pessoa correta, mas que 

precisaria se ater mais na boa gestão e orientar sua equipe para fazer o mesmo. 

Cumprimenta o Ver. Saulo pelas suas ações, e refere que ações por parte do executivo 

para não haver perda de verbas vindas de outras instâncias de poderes públicos. Que 
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os esforços precisam ser feitos para garantir todos os recursos possíveis para a cidade. 

Comenta que cobrará do procurador municipal para implantar controladoria, 

procuradoria para tomar o cuidado necessário para o bom andamento dos trabalhos 

daquelas instâncias, cita como o exemplo a importância dos gestores do contrato. 

Presidente Comeron pede para a Secretaria entrar em contato com a Sra. Keli, 

representante da DRS, para ver o dia em que estar disponível para vir falar com os 

vereadores. Com a palavra o ver. Marinho – Cumprimenta a todos. Inicia sua fala 

comentando que esteve visitando recentemente duas escolas, sobre o que discorre. Diz 

que a estrutura das escolas se encontra precária e precisa de reformas, diz que não são 

só essas duas escolas, havendo muitas outras no município na mesma condição. 

Comenta que houve bom tempo sem aulas e que nesse período uma reforma poderia 

ser feita em todas as escolas, o que infelizmente não ocorreu. Fala sobre a gravidade 

da situação e que se trata de gestão e prioridades. Que a educação da criança e 

adolescente devem ser sempre prioridades, inclusive com destinação de recursos o que 

não estaria sendo respeitado pelo Executivo Municipal. Diz que iniciará uma fiscalização 

minuciosa em todas as escolas e cobrará com o apoio da Casa de Leis as reformas 

necessárias para garantir a qualidade do ensino. Comenta sobre palestra que teria feito 

em determinada escola, e refere que foi muito bem recebido. Tendo sido um evento 

muito proveitoso. Diz que teria ido a várias escolas com a mesma palestra. Comenta 

sobre os tópicos da palestra e sua importância. Diz que todos os transportes oferecidos 

pelo município serão fiscalizados por ele. Convida outros vereadores e que queiram 

para que o acompanhem. Comenta sobre o pl 48/22 sobre bônus aos profissionais da 

educação a partir das sobras do fundeb. Que o parecer do Jurídico já ficou pronto e 

convoca a comissão de Legislação para uma reunião extraordinária para hoje após a 

sessão. Ver. Tarzã também convoca a comissão de economia. Ver. Débora diz que é 

importante que as comissões se reúnam hoje, visto que há prazos que estão prestes a 

vencer. Ver.  Andrei estaria de acordo com a extraordinária de Educação. Ver. Marinho 

diz que o projeto entrou na Casa de Leis com diversos erros, tendo sido retirado para 

que o executivo fizesse as devidas correções, por isso ele teria entrado ontem 

novamente. Diz que os profissionais da educação têm pressa e o recebimento é 

merecido. Presidência convoca sessão extraordinária para segunda-feira, dia 11 de 

abril. Com a palavra a ver. Vanessa – Cumprimenta a todos. Diz que houve troca de 

lâmpadas no Bairro do Guari. Comenta que teria marcado todos os postes que 

precisavam de troca de lâmpadas e os profissionais estariam efetuando as trocas. 

Agradece ao pessoal envolvido nos trabalhos mencionados. Agradece ao pessoal da 

empresa a viagem, multinacional que estariam envolvidas em determinado projeto. 
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Comenta sobre vicinal Faustino Daniel da Silva que teria sido inclusa em programa de 

recuperação de vicinais. Agradece o secretário de obras por conclusão de obra de 

pavimentação na Rua Inglaterra. Agradece por voto favorável a projeto seu em sessão 

anterior. Fala sobre conferencia municipal de saúde que ocorrerá nesta Casa de Leis. 

Com a palavra a ver. Débora Marcondes – Cumprimenta a todos. Fala sobre a reunião 

com a santa casa, e que não se chegou a um acordo entre santa casa e Prefeitura. Que 

teria cadastrado no sistema um pedido de processante, porém após conversas essa 

processante deveria vir a partir da santa casa. Elogia o trabalho do Secretário Luiz, mas 

diz que a população não pode correr o risco de ficar sem atendimento. Que está aberta 

ao diálogo para tentar resolver o problema. Sobre reformas de escolas, diz que toda 

semana visita alguma escola e diz que em todas há algum problema e precisam de 

manutenção. Comenta sobre algumas delas. Espera que o dinheiro sobrando da 

educação, seja investido nas reformas das escolas. Comenta sobre a inauguração da 

sala da informática na Casa de Leis. Comenta sobre pedido seu sobre sistema 

eletrônico de informações e as vantagens que traria aos entes do poder público no 

município. Explica os percalços criados pela ausência de tramitações de 

documentações por meios eletrônicos, mediante assinatura eletrônica. Comenta sobre 

visita dos vereadores no Bairro da Sabra. Que esteve no Bairro Água Quente, que faz 

divisa com Nova Campina e teria ido ao local para verificar e diz que não houve 

passagem das máquinas no Bairro. Ver. Lucinha diz que a passagem das máquinas no 

bairro ocorrerá na semana que vem. Ver. Débora diz que a situação está complicada 

naquele Bairro. Sobre o Fundeb seria essencial votar o projeto com rapidez, embora a 

vereadora queria que o total das sobras fosse investido nos profissionais. Espera pelo 

aumento real aos profissionais da educação, que teria sido muito prometida. Com a 

palavra o ver. Celinho – Cumprimenta a todos. Fala sobre reivindicação de servidora 

presente, que estaria convidando os vereadores para que possam atender pauta sua 

em momento futuro. Que esta semana teria visitado muitos lugares, fala sobre a boa 

reputação do Dr. Ulysses. Fica feliz de ouvir boas histórias e seria o que temos a deixar 

para nossos filhos, nossas boas ações e nossa história. Que hoje esteve em reunião no 

fundo social em que se falou sobre o planejamento da festa do Sr. Bentuca, que busca 

arrecadar recursos para as obras do fundo social. Diz que a reunião da santa casa foi 

muito importante, houve alguns avanços. Aparte Ver. Tarzã diz que seria importante um 

portal transparência para a Santa Casa. Ver. Celinho diz que apoia a medida e a 

auditoria. Pensa que o Pronto Socorro não vai fechar e o contrato de urgência e 

emergência está sendo cumprido e a Santa Casa está recebendo corretamente. O que 

está sendo discutido é a repactuação contratual.  Outra coisa, já que haverá uma 



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2021 - 2024 

 

 
 
 

 

Rubrica: ................................           

46 

 EXERCÍCIO DE 2022   LIVRO Nº.: 002 PAG.: 046 

  
reunião extraordinária, está com PL em pauta e fala sobre sua importância. Seria para 

resolver uma questão social. Lê ofício do Secretário de Obras, que fala sobre a 

necessidade de projeto de lei de denominação para que outros direitos de acesso a 

infraestrutura e saneamento sejam possíveis para o local. Diz que o gerente da Sabesp 

estaria pronto para fazer a rede de água e esgoto no local, bastando para isso a 

regularização do local. Ver Tarzã diz que o ver. Celinho se antecipou na tentativa de 

resolver um problema real. Manifesta seu total apoio. Ver. Celinho faz o apelo para que 

o Projeto seja incluído para a sessão extraordinária que foi convocada. Marinho insere 

o projeto do ver. Celinho da Reunião Extraordinária. Com a palavra o ver. Saulo – 

Cumprimenta a todos. Teria acompanhado situação que ficará na história de Itapeva 

que seria a intervenção na ponte da barra. Que estariam tentando medidas para diminuir 

o custo, será uma ponte elevada em 4 metros de altura. Que a fundação não terá 

colunas dentro da água. Explica como será a estrutura da ponte. Comenta que ficará 

espetacular. Que esteve conversando sobre determinada situação para a educação.  

ORDEM DO DIA. Leitura de Projeto de Lei 32/2022 - Célio Cesar Rosa Engue - Institui 

no âmbito do Município de Itapeva a “Escola Afetiva”. Colocado em segunda discussão: 

ver. Celinho comenta sobre a importância do Projeto, já que tem como objetivo mitigar 

problemas de falta de acesso da população a atendimento psiquiátrico. Criando na rede 

de apoio das escolas do município um acolhimento e dar o devido encaminhamento em 

casos de transtornos mentais ou problemas familiares, etc. Reitera o pedido de apoio 

de todos os vereadores ao projeto mencionado. Que é preciso olhar apurado e 

qualificado para as crianças que por ventura tenham algum problema psicológico. 

Colocado em segunda votação, foi aprovado por todos. Leitura da Redação Final do 

Projeto de Lei 36/2022 - 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. Colocado em segunda discussão: Ver. 

Tarzã cumprimenta a ver. Vanessa. Sobre o Projeto de Lei da ver. Débora é muito 

importante que o poder público dê o bom exemplo. Sobre item 8, diz que é preciso 

construir um consenso para o repasse do município para a instituição, mas que quando 

existe o interesse tais soluções podem ser encontradas. Entende que o serviço de 

urgência e emergência é de responsabilidade do município e a santa casa não pode 

interromper o tratamento, mas fala sobre possível caso em que os cidadãos estariam 

sendo prejudicados. Por isso seria preciso a construção de um consenso para buscar 

uma solução que seja a melhor para a população. Solicita a ciência ao conselho 

municipal. Parabeniza a todos os autores. Colocado em Segunda votação, foi aprovado 

por todos. Leitura de Projeto de Lei 14/2022 - Débora Marcondes Silva Ferraresi - 



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2021 - 2024 

 

 
 
 

 

Rubrica: ................................           

47 

 EXERCÍCIO DE 2022   LIVRO Nº.: 002 PAG.: 047 

  
ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DA ADOÇÃO DO PROGRAMA DE 

SEPARAÇÃO DO LIXO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA, 

INDIRETA, PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Colocado em primeira discussão: Ver. 

Débora fala sobre a importância do projeto que daria obrigação que a administração 

pública e todos os órgãos públicos façam separação do lixo, inclusive a câmara. 

Parabeniza o ver. Celinho por seu projeto de resolução e explica a importância da 

valorização dessas profissionais. Em primeira votação, foi aprovado por todos. Leitura 

de Projeto de Lei 19/2022 - Ronaldo Pinheiro da Silva - Dispõe sobre denominação de 

Rua Tereza Prado Camargo, a travessa do Anel Viário Mario Covas, localizada no Bairro 

de Cima II. Colocado em primeira discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura 

de Projeto de Lei 23/2022 - Débora Marcondes Silva Ferraresi - Dispõe sobre 

denominação de Praça Pública Sebastião de Fatima Donário, a praça localizada no 

Conjunto Habitacional Tancredo Neves, cruzamento das Ruas Pedro Cadena com a 

Rua Geni Kuntz Lacerda. Colocado em primeira discussão e votação, foi aprovado por 

todos. Leitura de Projeto de Lei 28/2022 - Célio Cesar Rosa Engue - Dispõe sobre 

denominação de Rua Neusa Rodrigues de Almeida, situada no cruzamento da Rua São 

Benedito, Vila São Benedito. Colocado em primeira discussão e votação, foi aprovado 

por todos. Leitura de Projeto de Resolução 2/2022 - Célio Cesar Rosa Engue - Dispõe 

sobre a instituição da honraria “Policial/GCM Civil Feminino Destaque do Ano” no âmbito 

do Município de Itapeva. Colocado em discussão única: Ver. Celinho comenta sobre a 

importância do projeto de Resolução que seria para homenagear as policiais femininas, 

guardas municipais femininas, etc. Comenta sobre a importância do tema, rendendo sua 

homenagem às homenageadas. Que seria uma honraria para homenagear as policiais 

femininas que se destacarem no ano. E que o lugar da mulher é onde ela quiser estar. 

Pede voto favorável. Colocado em votação única: foi aprovado por todos. Leitura de 

Moção 9/2022 - Mario Augusto de Souza 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. Colocado em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura de 

Requerimento 240/2022 - Silvio Carlos Rezende de Lara - Requer a Empresa Transpen 

- Transporte Coletivo e Encomendas LTDA a disponibilização de mais horários para a 

linha de Itapeva x Ribeirão Branco e Ribeirão Branco x Itapeva. Colocado em discussão 

e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura de Requerimento 241/2022 - Andrei 

Alberto Müzel - Requer à SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
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São Paulo) para que inclua nas obras de implantação, a instalação de Saneamento 

Básico, em caráter de urgência, na Estrada Municipal Avelino Nicoletti, 1.100, localizada 

no Bairro de Cima. Colocado em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. 

MATÉRIA PARA A PRÓXIMA SESSÃO: Em 2 ª d/v Projeto de Lei: 14/2022 - 19/2022 

- 23/2022 - 28/2022. Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v: Projetos 

de Lei: 137, 196, 200, 203, 204, 205, 217/2021, 10, 18, 21, 25, 27, 29, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47 e 48/2022.  Em d/v únicas: projeto de Resolução 4/2022. Presidente 

Comeron: Convoca os vereadores para Sessão Extraordinária que ocorrerá na 

segunda-feira, dia 11. Questão de Ordem: Ver. Marinho convoca os membros da 

Comissão de Legislação para Reunião Extraordinária a ocorrer na presente data, após 

esta Sessão Ordinária; Ver. Tarzã convoca os membros da Comissão de Economia para 

Reunião Extraordinária, a ocorrer na presente data logo após a Reunião de Legislação; 

Ver. Andrei convoca a Comissão de Educação para Reunião Extraordinária a ocorrer 

na presente data, após a Reunião de Economia. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Nada 

consta. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 19ª 

Sessão Ordinária a ser realizada segunda-feira, dia 11 de abril, no horário regimental e 

7ª Sessão Extraordinária a ser realizada em seguida, 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, 7 de abril de 2022. 
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