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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022
Aos dois dias do mês de maio do ano de 2022, no horário regimental, sob a presidência
de José Roberto Comeron realizou-se a 23ª 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, Julio Cesar Costa
Almeida, Laercio Lopes, Lucimara Woolck Santos Antunes, Mario Augusto de Souza
Nishiyama, Paulo Roberto Tarzã dos Santos, Ronaldo Pinheiro da Silva, Saulo Almeida
Golob 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 ver. Júlio Ataíde. Executado o hino de Itapeva.
EXPEDIENTE: Colocada em discussão e votação a Ata da 22ª Sessão Ordinária
realizada em 28 de abril, foi aprovada por todos. Correspondências recebidas:
Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta à Indicação 10/2022 - Ronaldo
Pinheiro - Indica a implantação de abrigos nos pontos de ônibus ladeando com a
Rodovia Pedro Rodrigues Garcia, acessos dos Bairros: Engenho Velho, Mato Dentro e
Vila Rica. Ofício de Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Resposta
ao Requerimento 120/2022 - Gessé Alves - Requer à ECT - Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, para que informe sobre a possibilidade de implantar CEP (Código
de Endereçamento Postal) na via pública denominada Rua Higino Décio de Pontes.
Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva encaminhando o balancete da receita e
despesa referente ao mês de março/2022. PROPOSITURAS. Projeto de Decreto
Legislativo: 9/2022 - Vereador Saulo Leiteiro - Concede Título de Cidadania Itapevense
ao SR. DANIEL PAULO ARANTES. Projeto de Lei: 68/2022 - Vereadora Lucinha
Woolck - Dispõe sobre denominação de rua Sr. Nelson Franco da Silva, localizada na
Anel Viário Mario Covas, altura do n° 5570, bairro de Cima. 69/2022 - Vereador Christian
Galvão - DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO SERVIÇO DO TIPO “COUVERT
ARTÍSTICO” NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA/SP. 70/2022 - Vereador
Ronaldo Pinheiro - Dispõe sobre a divulgação da lista dos médicos plantonistas e do
responsável pelo plantão na unidade de pronto atendimento e de todas as Unidades
Básicas de Saúde do Município de Itapeva. 71/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari Dispõe sobre a criação do cargo em comissão de coordenador técnico da área médica,
da unidade especializada em urgência e emergência SAMU regional de Itapeva e Cria
a referência 16AIII na tabela A da lei municipal nº 1.811, de 3 de julho de 2002. 72/2022
- Prefeito Dr Mario Tassinari - Dispõe sobre a criação do projeto renda mínima municipal
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para pagamento de benefício financeiro as famílias em situação de vulnerabilidade no
processo de retomada da pandemia do COVID-19. 73/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari
- Altera dispositivos e atualiza a Lei municipal nº 1.102 de 11 de dezembro de 1997, em
adequação com a Lei complementar nº 175, de 23 de setembro de 2020. 74/2022 Prefeito Dr Mario Tassinari - Altera dispositivos da Lei nº 1.102, de 11 de setembro de
1997, que "Institui o código tributário do município de Itapeva" e da Lei nº 2.090, de 29
de dezembro de 2003, que " Estabelece alíquotas para o pagamento do ISSQN", para
explicitar a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) sobre
monitoramento e rastreamento de veículos e carga, conforme a lei complementar 183,
de 22 de setembro de 2021. 75/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Dispõe sobre a
desafetação de área pública que especifica. 76/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari Dispõe sobre a regularização fundiária urbana - Reurb e dá outras providências. 77/2022
- Prefeito Dr Mario Tassinari - Autoriza a celebração de termo de parceria entre o
município de Itapeva e Corporação Musical Lira Itapevense, para o fim que especifica.
78/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Dispõe sobre a desafetação de área pública que
especifica. 79/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2023 e dá outras providências.
Requerimento: 293/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao DD Deputado
Federal Samuel Moreira, com a finalidade especial da liberação de recursos financeiros
através de emenda parlamentar no valor de 400 mil reais para a Santa Casa de
Misericórdia de Itapeva. 309/2022 - Vereador Professor Andrei - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito, junto ao setor competente, para que envide esforços na realização de
manutenção e reforma do auditório inerente ao prédio da Escola Municipal Profª.
Thereza Silveira Mello, situada na Vila São Miguel. 312/2022 - Vereadora Vanessa Guari
- Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor competente viabilize a roçada da
margem do córrego do Aranha no trecho compreendido na Avenida Hugo Aires de
Camargo entre a Rua Levino Ribeiro e Antônio Carlos Veiga. 313/2022 - Vereadora
Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito que junto ao setor competente informe
se há previsão de lajotamento da Rua Maurisa Leme Pinheiro (próximo ao mercado
gargalho), Bairro de Cima. 314/2022 - Vereador Gessé Alves - Requer ao Sr. Prefeito,
para que junto ao setor responsável, providencie a limpeza da Rua Ítalo Turiani (Jardim
Pôr do Sol), juntamente com a Rua Santo Antônio de Catigeró (São Benedito). 315/2022
- Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor
responsável, informe sobre a situação jurídica da Escola de Música Prof. Hugo Belézia,
a pasta responsável, a forma de contratação dos professores/instrutores, acompanhado
dos seus respectivos contratos ou ato de nomeação por concurso público, bem como o
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nome e a forma de contratação do responsável pela direção/coordenação da referida
escola, além disso, informe se há alguma recomendação do Tribunal de Contas sobre
alguma situação envolvendo a escola. 316/2022 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer
ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor responsável, informe sobre o processo de
construção da sede própria da Guarda Civil Municipal. Indicação: 23/2022 - Vereadora
Lucinha Woolck - Indica a contratação de pessoas em situação de rua ou em situação
de desemprego por mais de 03 (três) anos, pelas empresas vencedoras de licitação
pública. 24/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Indica operação tapa buracos na Avenida
Vaticano em toda sua extensão. 25/2022 - Vereador Tarzan - Indica aquisição de
uniformes escolares para os alunos da Rede municipal de ensino. 26/2022 - Vereador
Ronaldo Pinheiro - Indica enviar um médico pediatra para atender, na Unidade Básica
de Saúde do Distrito Alto da Brancal. A Presidência encaminha os Projetos de Lei 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79/2022 às Comissões Competentes para
exararem seus pareceres e os Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa
para as providências de costume. TEMA LIVRE: Ver. Tarzan fala sore data da
promulgação da Lei Orgânica. Fala sobre o autor do Hino de Itapeva, que ele colocou
no regimento interno. Fala sobre a segunda quinzena de julho quando os vereadores
podem escolher pessoa para receber a Honraria Edson Martho; relata sobre as pessoas
que já receberam tal honraria; pede à Presidência que resgate essa solenidade. Aparte
ver. Débora comenta sobre a motivação quando propôs a retirada do recesso de julho.
Tarzan diz que a vereadora melhorou o regimento. Cumprimenta o ver. Julio pela
passagem como Secretário Municipal; comenta sobre a nova lei de improbidade
administrativa; que ninguém mais vai responder por isso; discorre sobre o tema. Fala
sobre cobrar os 3,8 milhões para implantação do georreferenciamento. Comenta sobre
os 3 anos de vida útil do aterro sanitário, que a secretaria teria informado. Explana sobre
reunião do Condersul; fala sobre levantamento de leitos hospitalares por município. Ver.
Marinho Nishiyama fala sobre fato inusitado que ocorreu hoje, sobre mudanças de
legislação pública; comenta sobre as nomeações de secretários municipais; comenta
sobre a forma como a atual Secretária de Saúde adentrou à secretaria (referente a suas
vestimentas e a palavra “sinhá”), conforme vídeo publicado; diz ser um fato que o
entristeceu, que entende que faltou seriedade. Destaca que deveriam estar
comemorando o fim da covid e das filas para exames. Relata condições de saúde, que
a administração pública não pode ser considerada um circo, que a população se
ofendeu. Pede ao prefeito e secretários que tratem a população com respeito, que não
é o momento para comemorações. Exalta sua indignação com a situação. Ver. Celinho
Engue destaca o retorno do Julio Ataíde e deseja boa sorte ao novo secretário de
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Relações Institucionais e a nova secretária de Saúde. Diz ter estranhado também a
situação relatada pelo ver. Marinho sobre a posse da Secretária; explica que foi iniciativa
de alguns funcionários, que seria uma brincadeira interna apenas, embora infeliz. Relata
que a secretaria se desculpou com ele e com todos. Relata contato com secretário
Jorge, o qual informou sobre a construção sede própria da GCM, próxima à EMEI
Liliane. Parabeniza o trabalho da GCM. Relata contato com Secretária Eunice sobre
adequação de escolas municipais. Fala sobre parecer do MP sobre a CEI da Covid, que
a ver. Áurea lerá. Relata sobre a comenda ao Dr. Ulysses Tassinari, na próxima quintafeira, convida todos. Ver. Áurea comenta sobre sua visita a parentes em Peruíbe e foto
que provocou comentários em rede social. Lê parecer do Ministério Público sobre o
arquivamento da CEI da Covid; comenta sobre esse teor; que o MP externou não poder
ficar entre desavenças do executivo e vereadores. Comenta sobre reunião do
Condersul. Aparte ver. Tarzan comenta sobre a pauta da reunião, hospital regional e
outros. Áurea comenta que política não se faz sozinho. Relata que devem ouvir o povo
carente; explana que seu escritório recebe muitas dessas pessoas diariamente. Afirma
que muitos candidatos nem sabem o que é o SUS e todos se lançam como salvadores
do sistema; não explicam como vão custear o sistema, que precisam falar a língua de
todos; diz que gostaria de participar da reunião do Condersul com direito à palavra. Ver.
Julio Ataíde parabeniza a atuação do ex-vereador Silvio Rezende. Relata sua emoção
pelo retorno à Câmara. Explana sua experiência junto ao Executivo e sua atuação junto
ao Legislativo; agradece o prefeito municipal, a Dra. Elza Galvão, deseja boa gestão;
também aos servidores municipais, em nome de Marcia Barros. Comenta de sua
decisão de retornar à Câmara, que esteve acompanhado do Saulo e Celinho. Relata
situação onde na reforma de rua da Vila Dom Bosco, algumas casas tiveram suas
estruturas danificadas. Explana que esse fato também contribuiu muito para seu retorno,
que ele fez o que pode para ajudar enquanto secretário. Reafirma que todos devem
trabalhar para a população. Aparte ver. Áurea diz que acompanhou o trabalho do Júlio
e o cobrou bastante, diz que isso faz parte da política e o parabeniza pelo retorno. Julio
relata sua conversa com o presidente Comeron. Ver. Débora Marcondes pede
novamente manutenção na estrada da Água Quente, que está em situação precária; a
máquina não foi ainda. Fala que não irá comentar o vídeo da secretária de saúde; diz
que está a uma semana sem respostas de suas demandas da saúde, que sempre teve
atenção. Relata que o posto da Santa Maria não está entregando remédio, porque o
responsável estaria de férias. Comenta sobre tapa buraco e asfalto no Parque
Cimentolândia, que foi muito mal feito, deplorável, que precisa de fiscalização nesses
serviços. Diz que receber críticas faz parte, que precisam defender a população.
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Comenta sobre a sede própria da GCM, que ela também fez requerimento sobre o tema
ao longo do tempo. Comenta sobre projeto de aposentadoria especial da GCM. Aparte
ver. Ronaldo fala sobre projeto de sua autoria, de assistência jurídica gratuita à GCM, o
qual o Executivo enviou veto e agora entrou com ADIN. Ver. Débora fala que concorda
com a fala do ver. Ronaldo; relata caso de GCM que foi preso em razão de seu trabalho.
Fala sobre veto do prefeito a projeto de separação de lixo reciclável. ORDEM DO DIA:
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. Em 2ª discussão e
votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Decreto Legislativo Nº 9/2022
- Vereador Saulo Leiteiro - Concede Título de Cidadania Itapevense ao Sr. DANIEL
PAULO ARANTES. Em discussão única, autor lê a biografia do homenageado. Ver.
Tarzan cumprimenta o autor e discorre sobre o trabalho do homenageado. Em votação
única, foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 293/2022 - Vereadora
Débora Marcondes - Requer ao DD Deputado Federal Samuel Moreira, com a finalidade
especial da liberação de recursos financeiros através de emenda parlamentar no valor
de 400 mil reais para a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva. Em discussão única,
autora agradece o deputado, o qual já acenou positivo em relação à emenda, que
ajudará a instituição. Comenta sobre reclamações de atendimento na Santa Casa. Ver.
Tarzan comenta sobre emenda de 1 milhão de reais do então deputado Floriano Pesaro.
Comenta sobre visitas do governador Rodrigo Garcia, sobre incremento para o hospital
regional de Registro e outros; discorre sobre o tema. Fala da sobre visita do governador
em Itapeva, em 27/06. Fala sobre pauta para tratar com o governador aqui (lembra que
o hospital de Registro tem 100% de verba estadual e federal). Fala do deputado Alex de
Madureira. Em votação única, foi aprovado por todos. MATÉRIA PARA PRÓXIMA
SESSÃO: Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v: Projetos de Lei:
196, 200, 204, 217/2021, 10, 18, 21, 27, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 58, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79/2022; Substitutivo
aos Projetos de Lei 0057 e 59/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL – Ver. Tarzan comenta
sobre importância de acompanhar as políticas públicas que o governo do estado está
implantando nos municípios; que devem ser aproveitas as emendas dos deputados; cita
emenda do Giriboni de 400 mil para aquisição de mamógrafo. Fala que Itapeva foi
contemplada com 100 unidades habitacionais e ainda não foi indicada área; relata que
Itapeva tem dinheiro em caixa; destaca a importância da gestão. Comenta sobre matéria
de jornal, sobre praça que seria usada para estacionamento de igreja. Comenta sobre
condições de trânsito na Avenida Vaticano, que publicam uma metralhadora de
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informações sem critério. Aparte ver. Christian diz que presenciou muitos acidentes na
avenida Norte Sul. Tarzan fala sobre respeito em publicações; que ele diverge do
prefeito Mário mas sempre com respeito. Comenta sobre publicações em rede social.
Fala sobre uso da Tribuna enquanto vereador. Explana sobre arrecadação de tributos,
que Itapeva está indo muito bem quanto a isso. Ver. Áurea diz não entender a situação
da cidade, que dizem ter caixa cheio, mas falta coisas básicas. Sobre relação de
licitações que recebeu, comenta sobre a do cartão combustível para as regionais, diz
que gostaria que chamassem os vereadores para a próxima licitação; que gostaria de
participar e entender todo o processo. Aparte ver. Tarzan comenta sobre aprofundar o
conhecimento nesses processos, sobre condições de homologação ou não de licitação
pelo Executivo. Áurea comenta sobre custo dos combustíveis para a prefeitura. Fala
sobre reunião das CEIs e os trâmites de licitações. Nada mais havendo a tratar a
Presidência convoca os vereadores para a 24ª Sessão Ordinária e convida todos para
Sessão Solene de entrega da Comenda Antonio Furquim Pedroso ao Dr. Ulysses, a
serem realizadas quinta-feira, dia 5 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, 2 de maio de 2022.

ROBERTO COMERON
PRESIDENTE

DÉBORA MARCONDES
1º SECRETÁRIO

RONALDO PINHEIRO
2º SECRETÁRIO
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