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ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022
Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de 2022, no horário regimental, sob a
presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 22ª 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 21ª
Sessão Ordinária realizada em 25 de abril, foi aprovada. Correspondências
recebidas: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Moção 8/2022 Agricultura, Abastecimento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - Moção de
Apelo ao Srº Mário Tassinari, DD. Prefeito Municipal de Itapeva, para que reconsidere
a decisão de de mudança do local da feira-livre de sabado, que antes era instalada na
Praça de Eventos Zico Campolim, para a Avenida Angelino Fascetti. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 81/2022 - Débora Marcondes Silva
Ferraresi - Requer a Secretária da Educação, Sra Eunice, nos termos regimentais, para
que junto ao setor competente, informe a possibilidade de elaboração de LTCAT (Laudo
Técnico de Condições Ambientais do Trabalho) aos QAE – Quadro de Funcionários de
apoio e serviço escolar, para verificar a insalubridade da função. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva: resposta - 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: resposta - Requerimento 133/2022 - Silvio Carlos Rezende de
Lara - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, informe a
possibilidade de elaborar Projeto de Lei concedendo incentivo fiscal e Cessão de terreno
para atrair empresas e indústrias a se instalarem em Itapeva, tendo em vista que referido
projeto é de iniciativa privativa do Poder Executivo. Ofício de Prefeitura Municipal de
Itapeva: resposta - 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: resposta - Requerimento
154/2022 - Paulo Roberto Tarzã dos Santos - Requer ao Chefe do Poder Executivo,
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solicitando informações referente aos prestadores de serviço com carro de som. Ofício
de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 157/2022 - Andrei Alberto
Müzel - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, manutenção asfáltica
da via (fechamento do buraco) localizado à Rua Arlindo Antunes de Oliveira, em frente
à Escola Municipal Profº. Mauro Albano. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva:
resposta - Requerimento 160/2022 - Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao
Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, verifique a possibilidade de elaboração
de projeto para a implantação de iluminação em Diodo Emissor de Luz – LED no
Conjunto Habitacional Tancredo Neves, Vila Nova e Jardim Grajaú. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 161/2022 - Mario Augusto de Souza
Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, verifique a
possibilidade de elaboração de projeto para a implantação de iluminação em Diodo
Emissor de Luz – LED no Jardim Europa, Jardim Maringá e Vila São Camilo. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 167/2022 - Ronaldo Pinheiro
da Silva - 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). Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta Requerimento 178/2022 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento
180/2022 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento
190/2022 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta
- Requerimento 197/2022 - 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. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 201/2022 - Gesse Osferido
Alves - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, que seja
providenciado um contêiner de lixo na Avenida Candido Rodrigues esquina com a Rua
André Henrique de Oliveira (em frente a oficina do negão), Jardim Virginia. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 202/2022 - Lucimara Woolck
Santos Antunes - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor responsável, informe
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a possibilidade de instalar semáforo na Avenida: Higino Marques (próximo ao Armazém
Goiás), Jardim Maringá e na Rua Ana Júlia, Jardim Virgínia. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 203/2022 - Vanessa Valerio de Almeida
Silva - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor competente viabilize a
extensão de rede de energia elétrica no bairro Ponte Branca localizado entre a estrada
do bairro Faxinal e a Vicinal Luiz José Sguário, no Km 06. Ofício de Prefeitura Municipal
de Itapeva: resposta - Requerimento 205/2022 - Lucimara Woolck Santos Antunes Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, para que junto ao
setor competente, implantação de rotatória, manutenção do acostamento (roçada),
placas de sinalização, na estrada Vicinal Luiz José Sguário, entrada do bairro Faxinal
(próximo a ponte branca) e a construção de uma rotatória na Avenida Gastão de
Mesquita Filho, com início na altura do Loteamento Portal Itapeva. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 206/2022 - Silvio Carlos Rezende de
Lara - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, para que nos
informe a possibilidade de construir uma sede própria do CRAS na quadra 01 ao lado
do campo Society do residencial Morada do Bosque. Ofício de Prefeitura Municipal de
Itapeva: resposta - Requerimento 221/2022 - Paulo Roberto Tarzã dos Santos - Requer
ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que nos envie, cópia do Contrato celebrado
entre o Município e a Prever, sobre a concessão do Cemitério. PROPOSITURAS Projeto de Lei: 64/2022 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - ESTABELECE
DIRETRIZES PARA O APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM A
FINALIDADE DE INCLUSÃO DOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NO ÂMBITO DO
SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE
ITAPEVA/SP. 65/2022 - Prefeito Mario Sergio Tassinari - Autoriza o Poder Executivo a
repassar recurso por meio de subvenção social, à organização da sociedade civil Lar
Vicentino de Itapeva, para o fim que especifica. 66/2022 - Prefeito Mario Sergio Tassinari
- Revoga a Lei MUnicipal nº 3.365, de 27 de abril de 2012, e Cessa autorização para
doação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo do imóvel
que especifica. 67/2022 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Dispõe sobre
o Serviço de Assistência Técnica Pública e Gratuita para o projeto e a construção de
habitação de interesse social às famílias de baixa renda e dá outras providencias.
Requerimento: 291/2022 - Vereador Christian Wagner Nunes Galvão - Requer ao
Departamento de Estradas de Rodagem, informações sobre a possibilidade de
instalação de lombada na rodovia SP-249, km 79, visando-se a prevenção de acidentes
e a organização do trânsito local. 292/2022 - Vereador Gesse Osferido Alves - Requer
ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, que seja providenciado um
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contêiner de lixo na Rua Laudelina Loureiro de Melo, Nº 286, Vila Aparecida. 294/2022
- Vereador Paulo Roberto Tarzã dos Santos - Requer ao Sr. Prefeito, junto ao
DEMUTRAN, informações sobre a possiblidade de instalar placa de mão única e
implantação de lombada na Rua Lucrécio de Almeida Leite, Bairro de Cima. 295/2022 Vereador Gesse Osferido Alves - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor
responsável, providencie a limpeza da Rua da Liberdade, divisa com o Cemitério
Ecumênico de Itapeva. 296/2022 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama Requer à Mesa, nos termos do artigo 14, inciso VIII e artigo 33 ambos da LOM, c.c. o
artigo 56, inciso I e artigo 57 ambos do Regimento Interno desta Casa de Leis, que seja
constituída Comissão Especial de Inquérito – CEI, para que, no prazo de 120 (cento e
vinte) dias possamos apurar eventuais irregularidades no sistema de abastecimento em
postos de combustíveis contratados pela Secretaria Municipal das Administrações
Regionais. 297/2022 - Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Senhor
Prefeito para que, junto ao setor competente, a possibilidade de implantar rede de
tubulação de águas pluviais, localizada atrás da Rua Itatiba, Vila São Miguel que dá
acesso a Rua 09 de julho (descendo o Jardim Paulista). 298/2022 - Vereador Christian
Wagner Nunes Galvão - Requer ao Sr. Prefeito, junto à Jundiá Transportes, informações
sobre a possibilidade de se instalar um ponto de ônibus na Av. Doutor José Ermírio de
Moraes, na altura do Portal de entrada da cidade de Itapeva, de forma que tal ponto seja
inserido na linha que já passa pela referida avenida, bem como sejam instalados
assentos e cobertura no ponto de ônibus já existente na altura do número 1200.
299/2022 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito,
junto ao setor competente possibilite a implantação de uma lombada na Rodovia
Faustino Daniel da Silva entre o Mercado Duas Irmãs e a Padaria do Kinkas no Bairro
Amarela Velha. 300/2022 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao
Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor competente viabilize a implantação de rede
de tratamento esgoto nos Bairros Capoavinha e Tomé no Distrito do Guarizinho.
301/2022 - Vereador Andrei Alberto Müzel - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor
competente, para que atribua estudos na possibilidade de estender o benefício do
adicional de percurso aos servidores do quadro de apoio escolar. 302/2022 - Vereador
Silvio Carlos Rezende de Lara - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto a Secretaria do
Meio Ambiente, seja instalado um ponto de Coleta de Resíduos Sólidos, no Bairro
Residencial Morada do Bosque nos mesmos moldes que já está em funcionamento um
ponto de Coleta dentro da secretaria do meio ambiente. 303/2022 - Vereador Silvio
Carlos Rezende de Lara - Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao setor competente,
providencie um estudo e a viabilidade de passagem elevada, redutor de velocidade e a
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pintura da faixa de pedestres, no Rodoanel Mario Covas, na rotatória do Residencial
Morada do Bosque. 304/2022 - Vereador Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito,
com relação à ESTRADA DE ACESSO AO BAIRRO DAS PEDRAS, a possibilidade de
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU LAJOTAMENTO, no trecho que se inicia na Vicinal
Espiridião L. Martins, terminando em frente à SABESP no lajotamento já consolidado,
com aproximadamente 1.200 metros lineares no total. 305/2022 - Vereador Saulo
Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, com relação à ESTRADA DE ACESSO AO
BAIRRO ESPIGÃO DO PACOVA, a possibilidade de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU
LAJOTAMENTO, no trecho de maior movimento e concentração de residências, o qual
se inicia ás margens da Vicinal Espiridião L. Martins, seguindo até as proximidades do
Recanto do Sossego, aproximadamente 550 metros lineares no total. 306/2022 Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto
ao setor responsável, informe quais unidades escolares do município já foram
reformadas e o cronograma de reforma das próximas, acompanhado das respectivas
cópias dos contratos de prestação de serviço e do processo licitatório, bem como,
informe os veículos (modelo e placas) da frota de propriedade do município que realizam
o transporte escolar, incluindo a rota e horário de cada um. Indicação: 20/2022 Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Indica colocar em pratica a Lei municipal
4051/2017, que dispõe a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e em
falta na rede municipal de Saúde do Município. 21/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro da
Silva - Indica colocar em pratica a Lei municipal 4513/2021, dispõe sobre a
obrigatoriedade de filmar, gravar e transmitir ao vivo, via internet, as sessões públicas
das licitações presenciais e facilitar o acesso ao sistema eletrônico ativo em cada
licitação eletrônica, no âmbito do município de Itapeva e dá outras providências. 22/2022
- Vereador Célio Cesar Rosa Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao
setor competente, estude a possibilidade de colocar ponto de ônibus e pintura de solo,
indicando como ponto de parada de ônibus, na Avenida Vaticano, próximo a Câmara
Municipal de Vereadores e a Secretaria de Saúde. Substitutivo 0001 ao Projeto de
Lei 0057/2022: 1/2022 - Substitutivo 0001 ao Projeto de Lei 0057/2022 ao Projeto de
Lei Nº 57/2022 - Vereador Célio Cesar Rosa Engue - Dispõe sobre a obrigatoriedade do
ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas da Rede Municipal
de Ensino. Substitutivo 0001 ao Projeto de Lei 0059/2022: 1/2022 - Substitutivo 0001
ao Projeto de Lei 0059/2022 ao Projeto de Lei Nº 59/2022 - Vereadora Lucimara Woolck
Santos Antunes - "Institui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Itapeva, a
Semana Municipal de Incentivo a Doação de Cabelo às Pessoas em Tratamento de
Câncer e dá outras providências". A Presidência encaminha os Projetos de Lei 64, 65,
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66 e 67/2022 e Substitutivo aos projetos de lei 57 e 59/2022 às comissões competentes
para exarar seus pareceres, e Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa
para providencias de costume. A Presidência suspende a Sessão pelo período de 10
minutos para reunião entre as lideranças para definir os membros da Comissão Especial
de Inquérito originada através do Requerimento 296/2022. Conforme o acordo entre as
lideranças dos partidos, a Presidência declara homologada a CEI – Comissão Especial
de Inquérito com os seguintes membros: Marinho Nishiyama (presidente), Tarzan (vicepresidente), Celio Engue (relator), Aurea Rosa (membro) e Ronaldo Pinheiro (membro).
TEMA LIVRE: Ronaldo Pinheiro cumprimenta todos. Cometa sobre a lei da ficha limpa,
que em 2020 comemorou 10 anos. Comenta emenda à Lei Orgânica 55/13. Parabeniza
desembargador que julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade
proposta pelo prefeito Mario Tassinari. Defende a lei da ficha limpa e parabeniza o
julgamento realizado. Tarzan cumprimenta todos. Comenta sua preocupação com o
rumo da gestão do prefeito Mário Tassianri. Diz ser necessário ter gestão. Comenta
visita que fez a escolas municipais. Comenta sobre construção de vestiários. Diz que a
gestão tem que conversar com os diretores das escolas para atender as prioridades.
Comenta aquisição de containers; adesão de plataforma de educação e Chromebook.
Comenta custos destinados à causa animal e protetores. Não vê ação concreta para
trazer benefícios federais ao município. Comenta falta de loteamentos. Diz que a
situação do município é preocupante. Aurea Rosa cumprimenta todos. Comenta reunião
com Sabesp, tratando sobre construção de poços artesianos e ligação de água. Aparte
Tarzan diz que o governo precisa de mais sintonia. Continua Aurea dizendo que na
reunião foi tratado sobre estudo técnico e normativas necessárias para realizar os
serviços. Comenta sobre a importância do pilão d’água. Comenta sobre a CEI do
combustível e o funcionamento do cartão utilizado pelo executivo para realizar o
abastecimento da frota municipal. Celio Engue cumprimenta todos. Comenta que foi
procurado por alunos do Jeminiano e escola de Minas solicitando que fosse instalado
ponto de ônibus na frente da Câmara/secretaria da Saúde. Apresentou requerimento
solicitando tal benfeitoria. Comenta projetos de lei que apresentou referente a
obrigatoriedade do ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas
da Rede Municipal de Ensino e projeto capacitando idoso – que visa capacitar o idoso
para que possa ser reinserido no mercado/sociedade. Comenta visita que fez à escola
Mário Albano. Comenta projeto escola afetiva, diz que projeto será inaugurado na
escola. Comenta reunião com associação de moradores do Kantian. Comenta emendas
parlamentares e reunião realizada com vereadores e secretários. Aparte Laércio diz que
foi feito um trabalho muito forte para chegar no consenso. Continua Celio comentando
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projeto de lei autorizando repasse de recursos para o Lar Vicentino. Pede celeridade no
processo para aprovação do projeto. A presidência diz que após a comissão dar seu
parecer, será convocada sessão extraordinária para votação. Debora Marcondes
cumprimenta todos. Comenta lei que proíbe contratar pessoas condenadas pela lei
Maria da Penha e a lei “vai Lucas” – treinamento de primeiros socorros nas escolas.
Comenta sobre a condição da escola Zita Ferrari. Comenta projeto de lei de abertura de
Crédito para execução das obras de infraestrutura no segmento de saneamento básico
da zona rural. Diz que o recurso tem prazo para ser utilizado. Comenta importância de
legalizar bairros para realização de serviços de água e energia. Comenta a importância
de se denominar vias públicas. Pede aprovação dos dois projetos em pauta. Esteve na
rua Itatiba. Diz que a situação está lamentável. Entrou em contato com a Maringá, para
realização de limpeza do terreno. Comenta sobre abono dos professores/desconto de
imposto de renda do bônus do Fundeb. Aparte Aurea diz que também foi procurada. Diz
ter sido informada que o desconto é legal. Continua Debora dizendo que pediu
esclarecimentos por parte do executivo. Marinho cumprimenta todos. Comenta emenda
à Lei Orgânica 55/2013. Comenta nomeação de secretário de esporte que teve
recomendação de exoneração. Comenta a CEI que foi instaurada. Diz que será
realizado um trabalho técnico, buscando a verdade. Aparte Tarzan sugere realizar as
reuniões às terças-feiras, às 16h30. Continua Marinho comentando requerimento
306/22 que apresentou. Agradece a Jeferson Modesto, Mauricio Neves e o Partido
Progressistas pela liberação de 300 mil para compra de viatura. Saulo Leiteiro
cumprimenta todos. Comenta título de Cidadania Itapevense ao Sr Daniel Arantes.
Aparte Laercio parabeniza pela indicação. Silvio Rezende cumprimenta todos. Comenta
retorno do vereador Júlio. Comenta as demandas que recebeu nos dois meses em que
trabalhou como vereador e os requerimentos e ofícios que apresentou durante esse
período. Aparte Celio parabeniza o vereador Silvio pelos trabalhos. Diz que seu
gabinete e assessoria estão à disposição. Continua Silvio agradecendo a todos pela
recepção e aprendizado. Aparte Debora parabeniza o vereador pelo trabalho. Se coloca
à disposição. Aparte Ronaldo parabeniza o vereador pelo trabalho. Continua Silvio
dizendo que vai continuar o trabalho. ORDEM DO DIA: Leitura do Projeto de Lei Nº
137/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Dispõe sobre denominação de Rua Maria
Aparecida Paes, localizada atrás da Escola SESI, na travessa com a Avenida Kazumi
Yoshimura, Vila Isabel. Colocado em 2ª discussão: Debora Marcondes presta sua
homenagem à Sr.ª Maria Aparecida Paes. Agradece a comissão de legislação.
Colocado em 2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 25/2022 Vereadora Débora Marcondes - Dispõe sobre denominação de Rua Sidnei Santo
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Casagrande, no Bairro de Cima a travessa da Rua Lucrécio de Almeida Leite, próximo ao
número 875. Colocado em 2ª discussão: Debora Marcondes presta sua homenagem ao
Sr. Sidnei Santo Casagrande. Aparte Marinho parabeniza pela homenagem. Comenta

tramites para aprovação dos projetos de denominação. Colocado em 2ª 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. Colocado em 2ª
discussão: Ronaldo Pinheiro comenta a importância do projeto e a necessidade de uma
internet de qualidade para todos. Pede voto favorável. A presidência comenta Projeto
Conecta São Paulo. Colocado em 2ª 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”. Colocado em 2ª discussão.
Colocado em 2ª 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. Colocado em 2ª discussão.
Colocado em 2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 56/2022 Vereador Ronaldo Pinheiro - INSTITUI NO MUNICÍPIO DE ITAPEVA A SEMANA DO
MUTIRÃO DO EMPREGO, A SER REALIZADA, ANUALMENTE, A PARTIR DO DIA 1 DE
MAIO. Colocado em 1ª discussão: Ronaldo Pinheiro comenta a importância do
empreendedorismo e de fomentar a geração de empregos no município. Pede voto
favorável. Aurea Rosa cumprimenta o vereador pela iniciativa. Comenta sobre o
comércio no município. Diz ser necessário baixar o ICMS na região, através do governo
do Estado. Ronaldo comenta isenções fiscais. Tarzan cumprimenta o vereador pela
iniciativa. Comenta plano Marshall e ICMS. Diz que a questão do emprego é um grande
desafio. Roberto Comeron parabeniza o vereador pela iniciativa. Comenta as
dificuldades de se instalar uma grande empresa na cidade. Aparte Celio pede para que
o vereador, em contato com deputados, possa reviver o projeto de zona franca
moveleira. Continua Roberto comentando geração de empregos na construção do bairro
Morada do Bosque e loteamentos. Aparte Ronaldo comenta fábrica de lajotas no Alto
da Brancal. Continua Roberto parabenizando os trabalhadores da cidade. Colocado em
1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 291/2022 - Vereador
Christian Galvão - Requer ao Departamento de Estradas de Rodagem, informações sobre
a possibilidade de instalação de lombada na rodovia SP-249, km 79, visando-se a
prevenção de acidentes e a organização do trânsito local. Colocado em discussão.
Colocado em votação, foi aprovado por todos. Sorteio da Sessão Itinerante, que será
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realizada dia 10 de maio: Bairro Santa Maria - indicação do vereador Celio Engue.
MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2 ª d/v Projeto de Lei: 56/2022. Dependendo
dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v: Projetos de Lei: 196, 200, 204, 205, 217/2021,
10, 18, 21, 27, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67/2022;
Substitutivo aos Projetos de Lei 0057 e 59/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Debora
Marcondes comenta resposta que recebeu sobre a possibilidade de elaboração de
LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho) ao Quadro de
Funcionários de apoio e serviço escolar, para verificar a insalubridade da função. Tarzan
comenta sessão itinerante no bairro Santa Maria. Comenta sobre obras na avenida –
rua 5. Diz não entender o objetivo. Comenta obras de vicinais. Comenta a importância
de se ter gestão e austeridade. Lembra a importância da Santa Casa como instituição
para a cidade. Comenta processo de instalação da Unesp – Itapeva. Aurea Rosa
comenta reunião do Condersul. Celio Engue comenta sobre empresas que estão
instaladas no município. Convida todos para inauguração do ginásio Dirceu Celestino.
Ronaldo Pinheiro comenta reunião que será realizada na segunda-feira com o secretário
de Obras para tratar sobre TAC dos camelôs e obra na Dom Luiz de Souza. Convida
todos. Pede nota de pesar pelo falecimento do Sr. Paulo Soares – Paulino Sanfoneiro.
Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 23ª Sessão
Ordinária a ser realizada segunda-feira, dia 2 de maio, 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, 28 de abril de 2022.

ROBERTO COMERON
PRESIDENTE

DÉBORA MARCONDES
1º SECRETÁRIO

RONALDO PINHEIRO
2º SECRETÁRIO
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