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ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022
Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de 2022, no horário regimental, sob a
presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 21ª 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 20ª
Sessão Ordinária realizada em 18 de abril, foi aprovada. Correspondência recebida
de diversos: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Indicação
105/2021 - Vanessa Guari - Indica a implantação de redutores de velocidade (Tachão)
na Avenida Vaticano sentido centro próximo ao Colégio Leme e ao número 535. Ofício
de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 1155/2021 - Vanessa
Guari - Requer ao Excelentíssimo Prefeito, junto ao setor competente possibilite a
implantação de sentido único de direção na Rua Antônio Galvão dos Santos no Jardim
Maringá. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento
1172/2021 - Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que junto ao setor
competente, providencie mão única, sinalização e redutor de velocidade na Rua:
Conchas, em frente à escola Hélio de Moraes, Vila Aparecida, mão única e sinalização
no cruzamento da Rua: Balbino Rosa de Melo com a Rua: Hortencio Santana de Melo,
Jardim Bela Vista e faixa de pedestre, demarcação e sinalização, na Rua: Eurico
Monteiro de Almeida em frente ao PSF Taquari, Vila Taquari. Ofício de Correios Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Resposta ao Requerimento 1224/2021 Ronaldo Pinheiro - Requer ao setor de Administração e Recursos humanos e a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - (CORREIOS), informações sobre a viabilidade de
implantar um transporte municipal para realizar as entregas de malotes diariamente na
agência descentralizada no Distrito Alto da Brancal. Ofício de Vivo S/A - Resposta ao
Requerimento 44/2022 - Débora Marcondes - Requer à Empresa de Telefonia Vivo S.A,
para que envide estudos e informe e possibilidade de instalar uma torre de transmissão
de sinais de celular no Bairro Amarela Velha e Caputera. Ofício de Prefeitura Municipal
de Itapeva - Resposta ao Requerimento 208/2022 - Saulo Leiteiro - Requer ao Sr
Prefeito, com relação à ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À MINA SANTA
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BLANDINA, que se inicia na estrada municipal do Bairro Cachoeira dos Torres,
passando em frente da propriedade da Dona Lorinda e terminando em frente ao portão
da Mina Sta Blandina. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao
Requerimento 239/2022 - Silvio Rezende - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de
Itapeva - Resposta ao Requerimento 246/2022 - Marinho 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 Jardim Bela Vista até a saída pelo acesso
próximo ao Bairro Pirituba. Oficio de Conselho Municipal de Saúde de Itapeva sobre
atendimento convenio SUS urgência e emergência pela Santa Casa de Itapeva/SP.
PROPOSITURAS. Projeto de Lei: 59/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - "Institui a
Campanha Municipal de Incentivo a Doação de Cabelo às Pessoas Carentes em
Tratamento de Câncer, a ser realizada anualmente em novembro, quando é celebrado
o Dia Nacional de Combate ao Câncer". 60/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Dispõe
sobre o prazo de validade do Laudo Médico Pericial que atesta o Transtorno do Espectro
Autista (TEA) e Síndrome de Down no Município de Itapeva. 61/2022 - Prefeito Dr Mario
Tassinari - Altera o anexo 2 - mapa com zoneamento do solo urbano, da lei municipal
nº 2.520, de 4 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o zoneamento, uso do solo e
ocupação do solo do município de Itapeva e dá outras providências. 62/2022 - Vereador
Celinho Engue - Dispõe sobre a capacitação dos profissionais de educação infantil,
sobre as necessidades de crianças com síndrome congênita do vírus zika e dá outras
providências. 63/2022 - Vereador Marinho Nishiyama - Declara de Utilidade Pública a
Loja Maçônica União de Itapeva nº 4242. Parecer: Favoráveis das Comissões
Competentes encaminhando os Projeto de Lei 137/2021, 25/2022, 44/2022 e 49/2022
para apreciação do Plenário. Emenda: Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0058/2022 Vereadora Vanessa Guari - Altera o Anexo II da Lei nº 3.154, de 29 de dezembro de
2010 – Restruturação da Câmara Municipal. Requerimento: 275/2022 - Vereadora
Aurea Rosa - Requer ao Exmo. Sr. Governador do Estado de São Paulo para que estude
a possibilidade de fazer uma lei para dar atendimento às pessoas portadoras de câncer
em tratamento. 282/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito
Municipal, nos termos regimentais, para que junto ao setor competente informe sobre:
a criação de um Centro de Referência da Mulher, a Casa de Apoio a Mulher Gestante e
puerpera a Secretaria da Mulher. 283/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Requer
73
Rubrica: ................................

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Legislatura 2021 - 2024

EXERCÍCIO DE 2022 LIVRO Nº.: 002 PAG.: 074
que seja inserido em Ata Voto de Congratulações aos profissionais de enfermagem pelo
dia do Enfermeiro. 284/2022 - Vereador Silvio Rezende - Requer ao Plenário, que seja
oficiado ao Sr. Prefeito para que junto ao setor competente, informe sobre a recontagem
do tempo de serviço entre maio de 2020 e dezembro de 2021 para servidores públicos
civis e militares das áreas da saúde e da segurança pública. 285/2022 - Vereador Silvio
Rezende - Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao setor competente, para que
encaminhe diariamente os objetos postais do Centro de Entrega Domiciliar Correios
para as suas respectivas AGCs dos distritos do Alto da Brancal, São Roque e
Guarizinho. 286/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr.
Prefeito junto ao setor competente viabilize a extensão de rede de energia elétrica e
braços de iluminação na rua 4 do bairro Pacova. 287/2022 - Vereador Saulo Leiteiro Requer ao Sr. Prefeito, com relação aos BAIRRO DOS MACUCOS E AO BAIRRO DOS
MINEIROS, a possibilidade da indicação do PROGRAMA MELHOR CAMINHO, do
Governo do Estado, para as ESTRADAS que interligam esses dois bairros entre si e a
outros bairros próximos. 288/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer à SABESP
(Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para que informe a
possibilidade de incluir o Bairro da Palmeirinha nas obras de construção da lagoa de
coleta e tratamento de esgoto no Distrito Alto da Brancal. 289/2022 - Vereador Ronaldo
Pinheiro - Requer ao Conselho Municipal de Trânsito (COMUTRAN) para que envide
estudos e informe a possibilidade de implantar sinalização de somente veículos
escolares e redutor de velocidade na Rua 13 de dezembro, em frente à Escola José
Sebastião Herrera, Distrito Alto da Brancal. 290/2022 - Vereador Marinho Nishiyama Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor responsável, envie cópia do contrato
firmado com a empresa terceirizada vencedora para concluir a obra de extensão da
Avenida Mario Covas e do contrato da construção da sede própria da Entidade de
Acolhimento (Casa Transitória), para fins de acompanhamento e fiscalização.
Proposição de Honraria: Título de Cidadania Itapevense. Autor: vereador Saulo
Leiteiro. A Presidência designa os vereadores Celinho Engue, Christian Galão e
Vanessa Guari para comporem a Comissão de Honraria. A Presidência encaminha os
Projetos de Lei 59, 60, 61, 62 e 63/22 às Comissões Competentes para exararem seus
pareceres e os Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para as
providências de costume. TEMA LIVRE: ninguém fez uso da palavra. ORDEM DO DIA:
Leitura do Projeto de Lei Nº 38/2022 - Vereador Celinho Engue - INSTITUI O
PROGRAMA GRIO VOVÔ E VOVÓ NA ESCOLA, NA REDE DE ENSINO DO
MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado em 2ª discussão e votação, foi
aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 137/2021 - Vereadora Débora
Marcondes - Dispõe sobre denominação de Rua Maria Aparecida Paes, localizada atrás
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da Escola SESI, na travessa com a Avenida Kazumi Yoshimura, Vila Isabel. Colocado
em 1ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº
25/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Dispõe sobre denominação de Rua Sidnei
Santo Casagrande, no Bairro de Cima a travessa da Rua Lucrécio de Almeida Leite,
próximo ao número 875. Colocado em 1ª discussão e votação, foi aprovado por todos.
Leitura do Projeto de Lei Nº 29/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Dispõe sobre o
procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para Estação Transmissora
de Radiocomunicação - ETR autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL, nos termos da legislação federal vigente. Em 1ª discussão, autor explana
sobre a importância do projeto e relata suas tratativas para tal em São Paulo. Explica
sobre TAC das operadoras de telefonia celular com a Anatel. Em 1ª votação, foi
aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 44/2022 - Vereador Celinho Engue
- “Autoriza o Poder Executivo a criar o programa capacitando o idoso e dá outras
providências”. Em 1ª discussão, autor explana sobre a importância do projeto para as
pessoas acima de 60 anos de idade, promovendo a cidadania. Explica sobre o alcance
do projeto. Em 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº
49/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Institui no município de Itapeva o “Abril Azul” como mês oficial de conscientização do autismo e dá outras providências. Questão de
Ordem: ver. Tarzan diz que a vereadora Lucinha está impedida de participar da sessão,
porque não estava presente no início da Ordem do dia. Presidência explica que a autora
estava presente. Colocado em 1ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura
do Requerimento Nº 275/2022 - Vereadora Aurea Rosa - Requer ao Exmo. Sr.
Governador do Estado de São Paulo para que estude a possibilidade de fazer uma lei
para dar atendimento às pessoas portadoras de câncer em tratamento. Colocado em
discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº
283/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Requer que seja inserido em Ata Voto de
Congratulações aos profissionais de enfermagem pelo dia do Enfermeiro. Colocado em
discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº
288/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer à SABESP (Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para que informe a possibilidade de incluir
o Bairro da Palmeirinha nas obras de construção da lagoa de coleta e tratamento de
esgoto no Distrito Alto da Brancal. Colocado em discussão única, autor relata sua
presença em Sessão Itinerante no Alto da Brancal, destacando a importância da
Câmara acompanhar e dar encaminhamento às reivindicações, no qual ele destaca o
presente requerimento para o referido bairro. Ver. Tarzan comenta sobre a sessão
itinerante e destaca o trabalho do ver. Ronaldo junto àquela comunidade. Comenta
sobre regulamentar a questão no Regimento Interno. Em votação única, foi aprovado
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por todos. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2ª d/v Projeto de Lei: 137/2021
– 25 - 29 - 44 - 49/2022. Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1ª d/v:
Projetos de Lei: 196, 200, 204, 205, 217/2021, 10, 18, 21, 27, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47,
51,52,53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver.
Celinho explica sua ausência por motivo de saúde na Sessão Itinerante no Alto da
Brancal. Aparte ver. Ronaldo comenta sobre o fortalecimento da Instituição. Celinho fala
sobre a exoneração de Jeovane Chrischner, de sua contribuição ao município. Deseja
boa sorte ao novo secretário. Ver. Tarzan agradece os membros da Comissão dos
Direitos dos Animais; comenta sobre o teor da reunião na qual uma protetora explanou
sobre a dificuldade para castração animal. Fala sobre a terceirização desse setor.
Comenta sobre gastos do município com essa causa. Fala de licitação contraria ao
interesse público, que não deveria ser homologada. Comenta sobre aspectos de
licitações do atual prefeito; destaca que não há planejamento. Fala sobre aluguel de
caminhões para serviços que a prefeitura dispõe de equipamentos. Externa sua
preocupação com a forma como as coisas são conduzidas pelo executivo. Fala de
reunião com servidores da Educação com alguns vereadores. Comenta sobre áudio
referente a servidor. Afirma que as denúncias são verificadas pela Câmara, cita caso
anterior. Comenta sobre sua tristeza em relação ao gestor. Comenta sobre gestor de
contrato de cargo comissionado no executivo, se poderia? Diz que tem coisa positiva,
mas também muito gasto desnecessário. Ver. Áurea diz que muita coisa que o ver.
Tarzan fala tem razão. Comenta sobre impasse com empresa terceirizada semana
passada, a qual não conseguiu tocar o serviço. Diz que a prefeitura segurou o dinheiro
da empresa até que a empresa mandasse a folha paga, que havia má gestão. Destaca
o papel do Marcelo da Indústria via sindicato, para resolver a questão via judicial. Indaga
por que os contratos de terceirizadas não tem depósito de calção? Comenta sobre a
gestão dos contratos. Aparte ver. Tarzan diz que o gestor é cobrado pelo Tribunal de
Contas, que a controladoria deve estar atenta; que o João Ricardo tem de honrar suas
atribuições. Ver. Áurea continua relatando contato com moradores da Palmeirinha sobre
a situação do lajotamento. Aparte ver. Ronaldo fala sobre contato com prefeito de
Ribeirão Branco e Secretaria Kely sobre o tema. Aurea diz que sabe que a galeria vai
sair, mas não sabe do resto. Comenta sobre o prefeito turrão; que tem coisas que é para
fazer e não faz. Fala que a Sabesp deve tomar conta dos postos. Aparte ver. Gessé fala
que encontrou o prefeito de Ribeirão, o qual disse estar disposto a realizar acordo para
o lajotamento. Aurea indaga sobre qual seria o acordo. Fala sobre o serviço de limpeza,
que cortam grama e deixam o capim nos canteiros (em formato de ilhinha), que espalha
e entope bueiros; cita as expressões ‘a la Margarido, a la Gallo’. Ver. Marinho
Nishiyama solicita ao presidente da comissão de obras que convide o secretário de
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Obras sobre autos a respeito do camelô, sobre possível notificação para que os mesmos
deixem o local, sendo que teriam prazo até 31/12/22. Aparte ver. Ronaldo convoca o
secretário para próxima segunda para reunião da Comissão. Aparte ver. Tarzan relata
que um comerciante o informou que o prefeito receberá comissão dos camelôs para
tratar sobre o assunto. Sobre emendas impositivas diz que não se ater agora. Diz que
aguardará o retorno. Diz que foi procurado acerca de compra de combustível pelo
executivo, que a CEI teria descoberto algo, a qual nem começou. Aparte ver. Áurea diz
que devem verificar o fechamento e compra de combustível pela prefeitura, fala sobre
o cartão link car, que gerencia isso. Explana como funciona o mecanismo; que pessoa
de um posto questionou sobre ter preços menores e não comprariam dele; que buscou
informações sobre o fechamento do mês de fevereiro; que através do cartão é possível
identificar, que aguarda listagem da prefeitura. Ver. Marinho diz que não receberam
resposta sobre a feira de sábado, a qual está em local inapropriado. Diz que o prefeito
trabalha contra o trabalhador; relata reclamações sobre estrada rurais. Fala de resposta
sobre manutenção da estrada do Taquaral. Fala de ofício da Câmara pedindo o
cronograma de serviços referido. Relata que morador do bairro Cachoeira dos Torres
solicitou manutenção de estrada em razão de dano em veículo que caiu em buraco, que
foi o mesmo que contatou a ver. Débora. Pede o cronograma da secretaria. Fala sobre
vergonha por filmagem de munícipe no Jardim Europa devido a mato alto e animais.
Ver. Débora Marcondes relata que esteve na prefeitura com demandas de auxiliares
de odonto acerca de vencimentos. Explana tratativa com o secretário da pasta e sua
resposta; que o prefeito informou que se a Câmara for favorável, enviará projeto. Outra
demanda que levou foi sobre escolas, com abaixo-assinado com mais 500 assinaturas.
Lê o teor, o qual solicita que o prefeito cumpra o aumento salarial prometido. Explana
sobre reunião anterior com a secretária e ela; relata as escolas de onde houve
assinaturas sendo: Dom Silvio, Jose Lopes Fernandez, Francisco Prado Margarido,
entre outras. Diz que o prefeito informou que não sabia desse aumento, que amanhã o
secretário da pasta estará verificando e dará resposta sobre o caso. Comenta sobre o
QAE e auxiliares se estariam contemplados no estatuto, que a Secretaria garantiu que
até meados do ano venha o projeto. Cobra laudo sobre condições de trabalho da Casa
Transitória, que o Edson buscou empresas para tal; que foi informado que dinheiro de
emenda não poderia ser para esse fim. Fala que esteve semana passada com dep.
Samuel Moreira o qual enviará emenda à Santa Casa e Recria. Aparte ver. Tarzan
comenta sobre sua irmã Juliana, que a ver. informou que estava gravando a reunião
com a secretária; sobre a questão do QAE. Débora agradece a Comissão de Educação
e a união da categoria. A Presidência anuncia que Maurício Neves do PP enviará
emenda de 1 milhão de reais para a Santa Casa, através do dep. Mussi e do ex-vereador
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Jé. Aparte ver. Marinho diz que havia solicitado essa emenda, que aguardava a
confirmação, que por ser para investimento pode ir direto à Santa Casa. Ver. Áurea
relata visita do Mauricio Neves em Itapeva semana que vem. Ver. Vanessa solicita seja
constado em ata voto de pesar pelo falecimento de Valdomiro Antonio de Souza. Ver.
Ronaldo mostra fotos das lajotas instaladas na Palmeirinha de Ribeirão Branco, que
apesar das tratativas, o prefeito de Itapeva teria dito que não tem interesse em fazer o
serviço. Diz que pedirá ao secretário de Obras que atenda a população. Comenta sobre
a importância da Sessão Itinerante. Comenta sobre agenda com prefeito a respeito da
feira de sábado, que não conseguiu ainda; que protocolou pedido. Aparte Comeron
comenta sobre exoneração do ex-secretário Jeovane que cuidava da feira. Ronaldo
comenta sobre exoneração do Toninho Loureiro. Discorre sobre nomeações e
exonerações, que não sabem quem é quem. Agradece emendas parlamentares do dep.
Mussi através do Jé para entidades assistenciais. Discorre sobre a diminuição dos
valores das emendas impositivas. Comenta sobre requerimento de informações que não
foram respondidos; diz que terá de usar das prerrogativas de vereador. Fala sobre o
projeto de georreferenciamento que chegará em breve, que aumentará os impostos.
Que parece que terá menos emprego e mais taxas. A Presidência divulga e convida
todos para o lançamento do Projeto Conecta Itapeva, amanhã às 8h30, na Câmara
Municipal, com a Secretária Eunice. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca
os vereadores para a 22ª Sessão Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 28 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, 25 de abril
de 2022.

ROBERTO COMERON
PRESIDENTE

DÉBORA MARCONDES
1º SECRETÁRIO

RONALDO PINHEIRO
2º SECRETÁRIO
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