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ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022
Aos nove dias do mês de maio do ano de 2022, no horário regimental, sob a presidência
de José Roberto Comeron realizou-se a 25ª 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, Ronaldo Pinheiro da Silva e Saulo Almeida Golob. Ausência de: Paulo
Roberto Tarzã dos Santos 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 24ª
Sessão Ordinária realizada em 5 de maio, foi aprovada. Correspondência recebida
de diversos: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta à Indicação 11/2022
- Vanessa Guari - Indica implantação do Centro de Especialidades Infantil no município
de Itapeva. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento
79/2022 - Roberto Comeron - Requer ao Conselho Municipal de Trânsito - COMUTRAN
para que envide estudos e verifique a possibilidade de reimplantar demarcação de
estacionamento para carga e descarga de caminhões na rua Itaberá, na altura do
número 32, Vila Bom Jesus, a qual está apagada. Ofício de Prefeitura Municipal de
Itapeva - Resposta ao Requerimento 135/2022 - Christian Galvão - Requer ao
DEMUTRAN, informações sobre a possibilidade de implantação de um sistema
semafórico no cruzamento da Rua Itaberá com a Rua Professor João Santana, na Vila
Bom Jesus. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento
150/2022 - Saulo Leiteiro - 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 - Resposta ao Requerimento 179/2022 - Marinho Nishiyama Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, informe sobre as possíveis
causas e eventuais responsáveis pelos danos causados em alguns imóveis na Vila Dom
Bosco durante o recapeamento das ruas, bem como, quais as providências que estão
sendo adotadas. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento
204/2022 - Professor Andrei - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente,
para que envide esforços na instalação de lombada ou redutor de velocidade na Rua
Pirajú próximo ao número 59, bem como, placas indicativas com sinalização vertical e
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horizontal alinhada à demarcação de solo nesta mesma via em cruzamento com a Rua
Carmino Farina, localizadas na Vila Isabel. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva Resposta ao Requerimento 210/2022 - Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para
que junto ao setor competente, informe a possibilidade de construção de praça,
estacionamento e calçadas nas imediações da escola Juarez Costa e Centro
Comunitário do Quilombo do Jaó. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta
ao Requerimento 213/2022 - Ronaldo Pinheiro - REQUERER INFORMAÇÕES AO
PREFEITO MUNICIPAL SOBRE O DESCUMPRIMENTO AO DISPOSTO NOS ARTS.
36 E ART. 37 DA LEI 14.113/2020 (NOVA LEI DO FUNDEB). Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 215/2022 - Silvio Rezende - Requer
ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, para que nos informe a
possibilidade de ampliação de salas de aula na EMEI Profª Gláucia de Melo Santos
Pontes, Jardim Grajaú, para comportar o alto número de alunos em lista de espera.
Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 216/2022 - Silvio
Rezende - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, para que nos
informe a possibilidade providencie a perfuração de um (1) poço artesiano, no terreno
da Igreja Católica São João Batista, do Bairro dos Coelhos. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 217/2022 - Lucinha Woolck - Requer
ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor responsável providencie o atendimento de
Dentista e aumentar o número de atendimento do Pediatra, no Posto de Saúde do Bairro
Santa Maria. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento
219/2022 - Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor
competente viabilize a roçada do terreno público localizado na rua Nelson Domingues
defronte ao nº 234 no Jardim Vitória. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva Resposta ao Requerimento 220/2022 - Débora Marcondes - Requer ao Sr. Prefeito, para
que junto ao setor responsável, seja estudado um projeto que enquadre as Professoras
Auxiliares de PEB1 no quadro do Magistério. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva Resposta ao Requerimento 223/2022 - Laercio Lopes - Requer limpeza de bueiros da
rua Neuza da Rosa (rua 3) - Bela Vista. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva Resposta ao Requerimento 224/2022 - Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, com
relação a RUA SÃO MIGUEL ARCANJO, da altura do nº 374 até a passagem por baixo
da RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRÃO KM 286, situado no BAIRRO VILA
ISABEL, a possibilidade de implantação de LAJOTAMENTO, neste trecho. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 225/2022 - Marinho
Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor responsável, informe sobre
a possibilidade de elaboração projeto de revitalização da entrada de Itapeva vindo de
Itaberá – Rodovia Eduardo Saigh. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta
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ao Requerimento 226/2022 - Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
junto ao setor competente, providencie a tubulação e aterro para escoamento das águas
pluviais na estrada principal do bairro Betânia, próximo a mercearia da Maria. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 227/2022 - Lucinha Woolck
- Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que junto ao setor competente providencie,
extensão de iluminação pública na estrada principal desde a casa do Julinho até a igreja
Congregação Cristã, Containers e extensão da coleta de lixo, próximo a chácara do
Laurindo e em frente a mercearia da Maria no bairro Betânia. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 229/2022 - Vanessa Guari - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva
- Resposta ao Requerimento 232/2022 - Silvio Rezende - Requer ao Sr. Prefeito para
que junto ao Secretário Municipal de Defesa Social Jorge dos Santos Junior informe a
possibilidade de instalar uma base da Guarda Civil Municipal e pontos estratégicos de
estacionamento, no Residencial Morada do Bosque. Ofício de Prefeitura Municipal de
Itapeva - Resposta ao Requerimento 237/2022 - Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito,
com relação ao CRUZAMENTO DAS RUAS JOSÉ BASILIO ARAUJO FERRAZ, CEL.
QUEIROS e CEL. CRESCENCIO, a possibilidade de implantação de SEMAFARO neste
local. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 242/2022 Lucinha Woolck - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva
- Resposta ao Requerimento 243/2022 - Lucinha Woolck - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de
Itapeva - Resposta ao Requerimento 245/2022 - Saulo Leiteiro - Requer ao Sr Prefeito,
com relação ao BAIRRO CACHOEIRA DOS TORRES, a possibilidade de contemplar o
bairro com a perfuração de POÇO ARTESIANO. Ofício de Prefeitura Municipal de
Itapeva - Resposta ao Requerimento 247/2022 - Marinho Nishiyama - Requer ao Sr.
Prefeito, para que junto ao setor responsável, providencie o lajotamento da Rua João
Batista Dias, localizada no Parque Longa Vida. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva
- Resposta ao Requerimento 249/2022 - Débora Marcondes - Requer ao Sr. Prefeito,
3
Rubrica: ................................

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Legislatura 2021 - 2024

EXERCÍCIO DE 2022 LIVRO Nº.: 003 PAG.: 04
que junto ao setor competente, informe a possibilidade de extensão do atendimento do
Cras Móvel (volante), no Bairro da Sanbra. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva Resposta ao Requerimento 250/2022 - Débora Marcondes - Requer ao Sr. Prefeito,
junto ao setor competente, para que realize reforma e manutenção na E.M Zita Ferrari
no Bairro da Sanbra. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao
Requerimento 251/2022 - Celinho 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. Ofício de Prefeitura Municipal de
Itapeva - Resposta ao Requerimento 252/2022 - Gessé 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. Ofício
de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 254/2022 - Silvio
Rezende - Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao setor competente, informe se há
possibilidade de implantar no município o Programa Mutirão da Saúde, consistindo em
Ações Coletivas e Integradas de Atenção à Saúde, desenvolvidas em localidades que
apresentam um grande contingente de filas para atendimento de consultas gerais e de
especialistas, além da realização de exames que o município consiga realizar. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 256/2022 - Marinho
Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, informe sobre
a possibilidade de realizar o corte de grama e limpeza das vias públicas ao redor da
Escola Municipal Profº Mauro Albano. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva Resposta ao Requerimento 257/2022 - Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para
que junto ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de adotar as providências
necessárias para evitar que a água da enxurrada invada as casas da Rua Jaú,
localizada no Centro. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao
Requerimento 258/2022 - Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto
ao setor competente, estude a possibilidade de construir um novo terminal rodoviário,
mudar o terminal urbano para o atual terminal rodoviário e adequar o local do atual
terminal urbano, para abrigar o camelódromo. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva
- Resposta ao Requerimento 264/2022 - Laercio Lopes - Requer ao Executivo solicitar
a ponto de iluminação na travessa 1, na rua Joao Soares de Almeida, na altura do
número 42, Parque Longa Vida. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao
Requerimento 266/2022 - Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito para que
junto ao Setor Competente nos informe a possibilidade de aderir ao SEI- Sistema
Eletrônico de Informações (gratuito), criado pelo Tribunal Federal da 4ª Região, o qual
facilitará muito na gestão municipal, com documentos, processos, ouvidoria e
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assinaturas eletrônicas- reiterando o REQUERIMENTO nº 988/2019. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 267/2022 - Gessé Alves Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, que verifique a
possibilidade de troca das lâmpadas situada na quadra do Bairro da Taipinha. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 268/2022 - Gessé Alves Requer ao Sr. Prefeito, nos termos regimentais, que junto ao setor competente,
providencie roçada e limpeza ao longo da rua Coronel Levino Ribeiro, em frente da
academia da Tonha. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao
Requerimento 271/2022 - Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que,
junto ao setor competente, estude a possibilidade de providenciar lajotamento em toda
extensão da estrada principal do Bairro Avencal, na Rua Juvenal Celestino dos Santos,
bairro São Camilo e Rua: João Domingues de Oliveira, bairro de Cima. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 273/2022 - Vanessa Guari
- Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor competente viabilize a
implantação de rede de tratamento esgoto no Bairro Amarela Velha. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 278/2022 - Saulo Leiteiro - Requer
ao Sr. Prefeito, com relação a área municipal na ESQUINA DA RUA CONCHAS COM
A RUA ITABERÁ, a possibilidade de REVITALIZAÇÃO dessa área, construindo uma
PRAÇA no local, deixando o local mais aconchegante, bonito e seguro. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 279/2022 - Marinho
Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor responsável, informe os
nomes, cargos e Secretarias em que estão lotados, dos cargos de livre nomeação e
exoneração do quadro atual, incluindo os de função gratificada. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 282/2022 - 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. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 285/2022 - 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. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 286/2022 - 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. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 290/2022 - 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
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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. Convite para Sessão Solene de entrega de Título de Cidadania Itapevense
e Comenda Antônio Furquim Pedroso da Ordem e do Mérito de Itapeva a ser realizada
quinta-feira, dia 12, às 20h00, no Plenário da Câmara Municipal de Itapeva.
PROPOSITURAS. Vetos: Veto Total 1 ao Projeto de Lei 14/2022 - ESTABELECE A
OBRIGATORIEDADE DA ADOÇÃO DO PROGRAMA DE SEPARAÇÃO DO LIXO PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA, INDIRETA, PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL. Projeto de Lei: 83/2022 - Vereador Saulo Leiteiro - Dispõe sobre a
denominação do CRAS Pe. Tetuo Koga, na Vila Aparecida. 84/2022 - Vereadora Débora
Marcondes - “DISPÕE SOBRE A RESERVA DE NO MÍNIMO 10% (DEZ POR CENTO)
DAS VAGAS DESTINADAS PARA ESTAGIÁRIO AOS PORTADORES DE
DEFICIÊNCIA NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA
DO MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Emenda: Emenda 0001 ao Projeto
de Lei 0035/2022 - Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação
Participativa - Altera a redação do artigo1º do Projeto de Lei 035/22. Requerimento:
335/2022 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao
setor responsável, informe sobre a possibilidade de realizar reforma na EMEI Profª
Marlene Marchetti Gabriel Vaz e na EM Prof. Celso Duch Villar. 336/2022 - Vereador
Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor responsável,
informe o número de supervisores de ensino existentes na rede municipal de ensino, o
número de concursados e o número de nomeados, com os seus respectivos nomes e
unidades escolares em que cada um é responsável, bem como, informe sobre a
existência de concurso público vigente para o cargo e a previsão de serem chamados.
337/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - REQUER informações ao Prefeito Municipal se
houve despesas pagas com recurso enviado por Emendas Parlamentares dos
Deputados Federais e Senadores abaixo elencados, com as referidas cópias dos
seguintes documentos públicos: Notas e despesas pagas com o recurso enviado pelos
Deputados Federais: PAULO TEIXEIRA, CARLA ZAMBELI, CAPITAO AUGUSTO E
HERCULANO PASSOS E O SENADOR JOSÉ ANIBAL, TOTALIZANDO UM VALOR
MONTANTE DE R$ 848,999.00 PARA O SETOR DA SAUDE DO MUNICIPIO. 338/2022
- Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente,
se possível providencie a Revitalização da Praça (em frente à igreja católica) Nossa
Senhora das Neves, Bairro Pacova. 339/2022 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo.
Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, informe a possibilidade de recapeamento
completo da rua Alexandrino de Moraes, Jardim Maringá. 340/2022 - Vereador Saulo
Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, com relação ao Bairro AGROVILA 4, a possibilidade
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de CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA para o referido Bairro, e que se agregue valor
a tal praças com a instalação de playground, academia a céu aberto e pista de
caminhada. 341/2022 - Vereador Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que
junto ao setor competente, informe a possibilidade de instalar célula de segurança para
os garis nos caminhões que fazem a coleta de lixo. 342/2022 - Vereadora Débora
Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito, nos termos regimentais, que junto ao setor
competente, informe o cronograma de lombadas e redutor de velocidade que já foram
aprovadas e deverão serem realizadas, visto que, algumas há mais de anos foram
aprovadas e até agora não executadas. 343/2022 - Vereador Gessé Alves - Requer ao
Sr. Prefeito, junto ao setor competente, informações sobre a possibilidade de se instalar
assentos e cobertura no ponto de ônibus já existente no Bairro dos Lemes, em frente do
Sitio da Dona Tereza. 344/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Sr. Prefeito
para que, junto ao setor responsável, para que providencie Lajotamento, evacuação de
água lateral e extensão de Iluminação Pública na Rua localizada em frente ao posto de
saúde no bairro do Pacova. 345/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Exmo.
Sr. Prefeito, para que junto ao setor competente, à possível perfuração de poço
artesiano e Caixa nova de reservatório d’agua no Bairro Avencal, bairro dos Torres, Vila
Rica (Próximo à Igreja Congregação Cristã. A Presidência encaminha os Projetos de
Lei 83 e 84/2022 às Comissões Competentes para exararem seus pareceres e os
Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para as providências de
costume. Proposição de Honraria: Título de Cidadania Itapevense. Autoria: vereadora
Debora Marcondes. A Presidência designa os vereadores Andrei, Julio Ataíde e Gessé
para comporem a Comissão de Honraria. Comenda Antônio Furquim Pedroso. Autoria:
Debora Marcondes. A Presidência designa os vereadores Ronaldo, Marinho e Laércio
para comporem a Comissão de Honraria. TRIBUNA DO POVO. Orador: Nelei Katherine.
Assunto: Lançamento da Campanha Maio Laranja - OABSP. Discorre sobre o tema
abuso e violência sexual infantil; enfatiza que muitos casos não são denunciados.
Destaca a pareceria com a Câmara Municipal; campanha em conjunto com a Projeto
UNITAS (União das Igrejas Cristãs). Claudinha Monteiro explana sobre o tema
mostrando sua importância, abrangência e parecerias. Lê documento sobre o tema e o
desenvolvimento da campanha. Ver. Laercio discorre sobre a campanha e sua
relevância para as pessoas. Ver. Marinho relata o trabalho do conselho tutelar sobre
esse tema na época em que ele e a ver Débora eram conselheiros. Ver. Célio destaca
o trabalho social da OAB e das igrejas. Relata caso de pessoas que falaram a ele sobre
caso de abuso infantil. Ver. Débora destaca as parcerias da Procuradoria da Mulher com
a OAB e fala sobre o trabalho das igrejas. Explana sobre os símbolos usados pela
campanha ao longo do tempo. Relata situações que atendeu via conselho tutelar; caso
7
Rubrica: ................................

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Legislatura 2021 - 2024

EXERCÍCIO DE 2022 LIVRO Nº.: 003 PAG.: 08
de estupro de criança de três anos. Ressalta a importância do atendimento e resgaste
das crianças nessa situação. Ver. Andrei parabeniza e destaca a diferença que que esse
trabalho representa para as crianças e as famílias; a soma de todos para o projeto.
Presidente Comeron destaca que o ver. Andrei é palestrante sobre o tema. Ver. Gessé
parabeniza o trabalho. Ver. Áurea destaca o trabalho realizado e a importância do tema;
relata que no dia a dia ela já atendeu muitas situações correlatas. Ver. Julio discorre
sobre a importância desse trabalho voltado às crianças e que sempre tenha alcance
maior. Comeron registra que os números de casos de estupros de crianças e
adolescentes são assustadores. Explana sobre o tema. TEMA LIVRE: Ver. Marinho
Nishiyama fala de sua felicidade por apresentar Votos de Congratulações à senhora
Maria Aparecida Marques Carvalho (Dona Cida), escritora de poemas, a qual está
presente na plateia; comenta sobre o currículo da homenageada e sua trajetória. Lê um
poema da homenageada (Como será perder um amor). Entrega os Votos à Dona Cida.
Presidente Comeron lê o poema Votos de Congratulações de autoria da homenageada.
Ver. Celinho Engue explana sobre pedido de lajotamento e calçada ao lado da escola
Juarez Costa no Jaó, que recebeu resposta que essas melhorias já estão no
cronograma de obras. Fala sobre abaixo-assinado de usuários da rua cel. Crescêncio,
que pedem recapeamento e iluminação led, próximo ao Velório Prever, serviços que já
estão no cronograma. Fala sobre pedido de construção de um novo terminal rodoviário,
que o atual seja usado como terminal urbano, e que o local atual do terminal urbano
seja usado pelos camelôs. Comenta sobre solicitações de comerciantes da rua Josino
Brizola, sobre implantação de zona azul visando a rotatividade. Divulga e lê convite para
entrega de obras do Ceapem, no dia 15/05; também de convite para 11/05 para
inauguração de UBS do Pacova; sexta-feira, convite para revitalização do teatro de
bolso, às 15h. Ver. Ronaldo Pinheiro relata a aprovação da lei do piso salarial da
enfermagem; destaca a votação do projeto e a importância para a categoria. Relata que
em 1º de junho conselheiros do Coren estarão na Câmara e convidará todos os
profissionais para participar. Aparte ver. Celinho fala de moção para o Coren sobre
remissão das dívidas de anuidade e isenção por mais um ano aos profissionais, em
razão da pandemia. Ronaldo apresenta vídeo que conselheiros do Coren o enviaram a
respeito da aprovação do projeto. Fala sobre a PEC 09 aprovada no mesmo dia, sobre
o salário dos agentes comunitários de saúde, que apresentará requerimento para que o
Executivo pague aqui conforme a PEC aprovada. Fala sobre devolução de emendas
parlamentares a alguns vereadores, que ele fez emenda para iluminação pública no Alto
da Brancal, que a prefeitura poderia complementar para implantação. Pede que os
secretários que recebem emenda olhem com carinho para a população. Comenta sobre
reunião de hoje com secretários municipais Wilhen e Luiz Tassinari e a pauta discutida,
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incluindo o TAC referente ao camelódromo. Ver. Julio Ataíde relata que esteve com
engenheiro da prefeitura verificando as casas da Vila Dom Bosco, em razão das que
tiveram prejuízo; que a empresa contratada para avaliação fará os laudos essa semana.
Explana sobre trecho entre CDHU e Morada do Bosque onde há várias empresas, que
há pedidos de iluminação em razão da grande circulação de pessoas no período noturno
e das tratativas para tal. Destaca que esteve no RECRIA e Lar do Amor visitando as
crianças e as atividades laborais desses locais; parabeniza os trabalhos e as direções
dessas entidades. Comenta que visitou o Mauro Albano e solicitará as demandas da
escola junto à Secretaria de Educação. Fala da inauguração da revitalização do ginásio
do Miguelzinho. Fala de projeto de aulas de handebol em parceria com Elektro no local
para aquela comunidade; que poderá ser usado por toda população via agendamento.
Ver. Débora Marcondes fala de projeto sobre limpeza de fossa para baixa renda, que
a secretária responsável diz não ter conhecimento da lei, a qual seria para começar de
imediato, que foi de autoria do Executivo. Fala de reunião com moradores do
Taquariguaçú a respeito de ligação de luz, sobre burocracia para tal, que só esse bairro
estaria sofrendo com essa burocracia, que o local recebe outros serviços públicos.
Comenta sobre o aumento dos professores, o prefeito informou que por conta da
suplementação do IPMI, não receberam ainda; diz que discutirá sobre o caso na
comissão amanhã, que ela não entendeu muito bem o alegado. Aparte ver. Marinho diz
que o projeto era para suplementar alíquota do IMPI, que não entendeu. Débora fala
que o camelódromo agora é área de risco, que solicitou mais um laudo; que pode ser
ampliado o prazo do TAC sobre esse caso. Fala de projeto que protocolou sobre
inclusão de PCD nos programas de estagiários no poder público. Sobre a iluminação no
anel viário, diz ter requerimento de sua autoria do ano passado. Pede apoio aos
vereadores para derrubar veto do Executivo ao projeto de lei 14/22; explana sobre o
projeto. Aparte ver. Laercio indaga qual o motivo do veto e se o Executivo apresentou
alguma alternativa. Débora diz que o prefeito não justificou direito. Ver. Áurea comenta
sobre reunião do prefeito com empresa de Itu que faz reciclagem de lixo, que há
possibilidade desse trabalho ser realizado através do Condersul. Fala de reunião do
Celinho com prefeito onde o executivo prometeu a iluminação citada, que já foi discutido
várias vezes, que parece que tem pessoas que não querem entender a urgência do
povo. Aparte Ver. Celio diz que esteve com diretor de escola do CDHU, que secretario
Jorge e Wilhen já falaram sobre as melhorias no local. Áurea fala sobre a enfermagem.
Aparte ver. Ronaldo fala de seu requerimento sobre total de emendas para saúde de
Itapeva. Continua Áurea falando que devia ter eleição todo ano, que os deputados
aparecem. Discorre sobre a falta de 18 medicamentos do SUS, pela falta de insumos.
Relata problema de saúde de pessoa que está sem capacidade de locomoção e de
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ferimentos que isso provoca; relata que alguns casos parecem que não chegam à
secretaria da pasta. Enfatiza a importância da religiosidade e fé nas questões do dia a
dia da população necessitada. Comenta sobre defeitos e a atenção dos Tassinaris em
relação à saúde. Fala da pronta atenção do Executivo a caso que ela ajudou. ORDEM
DO DIA: Leitura de Veto Total ao Projeto de Lei 14/2022 - ESTABELECE A
OBRIGATORIEDADE DA ADOÇÃO DO PROGRAMA DE SEPARAÇÃO DO LIXO PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA, INDIRETA, PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL. Em discussão única, autora pede a derrubada do veto, explica o teor e a
importância do projeto. Ver. Ronaldo fala sobre a relevância do tema e outros correlatos.
Em votação única, veto foi rejeitado por todos os presentes. Leitura do Projeto de
Lei Nº 21/2022 - Vereador Celinho Engue - Dispõe sobre denominação de Rua Jose
Gomes de Sousa, no Bairro de Cima. Em 1ª discussão e votação, foi aprovado por
todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 26/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Dispõe sobre
denominação de Rua Wilson da Silva Ramos, a travessa da Estrada Municipal Benedito
Ademir Nascimento, Bairro Palmeirinha. Em 1ª discussão e votação, foi aprovado por
todos. Leitura de Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0035/2022 - Comissão de
Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - Altera a redação do artigo1º:
“Passa a denominar-se Rua Reducino Domingues Pedroso “Biro”, no Jardim
Maringá a travessa da Rua Gastão Vidigal entre Alberto Vilhena Jr e Noemi de Moura
Muzel, ao lado do CRAS Jardim Maringá.” Em discussão e votação únicas, foi aprovado
por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 35/2022 - Vereadora Débora Marcondes Dispõe sobre denominação de Rua Reducino Domingues Pedroso no Jardim Maringá a
travessa da Rua Gastão Vidigal entre Alberto Vilhena Jr e Noemi de Moura Muzel, ao
lado do CRAS Jardim Maringá. Em 1ª discussão, autora mostra fotos e explana sobre o
homenageado e o projeto. Em 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto
de Lei Nº 39/2022 - Vereador Tarzan - Dispõe sobre denominação de via pública
LEONIL DOMINGUES DE OLIVEIRA, no Bairro de Cima. Projeto subscrito por ver.
Celinho Engue. Em 1ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto
de Lei Nº 65/2022 - Prefeito Dr Mario 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. Em 1ª discussão e votação, foi aprovado por
todos. Leitura do Substitutivo 0001 ao Projeto de Lei 0059/2022 - Vereadora Lucinha
Woolck - "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". Em 1ª discussão, ver. Débora parabeniza a autora e discorre sobre
o tema. Ver. Lucinha relata que faz doação de cabelo há 5 anos na AVACCI e pede voto
favorável ao projeto. Ver. Ronaldo discorre sobre o tema e a experiência com sua mãe.
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Ver. Áurea cumprimenta a autora e explana sobre o tema do projeto e sua experiência
e entendimento referente ao câncer e outras doenças; comenta sobre a alternativa de
prótese capilar e leice em casos de perda de cabelo. Testemunha sua experiência de
luta e fé. Ver. Julio fala sobre a sensibilidade da autora do projeto em razão de sua
particularidade, parabeniza as vereadoras e todas as mães no contexto do projeto. Ver.
Gessé parabeniza a autora fala sobre a relevância do projeto e de sua experiência
familiar. Ver. Celinho explana sobre o teor do projeto e sua experiência familiar. Ver.
Andrei Müzel parabeniza a autora e partilha sua experiência familiar sobre vencer a
doença e doação de cabelo; que o projeto é um ato humano e de política pública. Em
1ª votação, foi aprovado por todos. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO - Em 2ª d/v
o Projeto de Lei 65/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL - Ver. Débora Marcondes fala
sobre projeto de auxílio financeiro municipal para famílias de baixa rendas, que ela já
havia feito requerimento sobre esse tema; parabeniza a iniciativa do Executivo; destaca
que ela é relatora do projeto e podem contar com sua posição favorável. Ver. Ronaldo
comenta sobre a garra da ver. Áurea. Explana que no final do ano a secretária Kely
mandou caminhões de cascalho para o Alto da Brancal, que agora o cascalho foi trazido
para a cidade novamente, sendo que a população aguarda a manutenção das estradas;
que seria importante, que as ruas estão em calamidade. Fala que esteve no Pacova
acompanhando o posto, fala sobre a origem do investimento, explana sobre o total de
bairros atendidos, fala da inauguração. Discorra sobre a atuação da mulher na política
e trabalhos por elas desenvolvidos; comenta sobre a Procuradoria da Mulher.
Presidente Comeron explica que os recursos para o posto do Pacova tiveram origem
no fim de seu mandato enquanto prefeito. Ver. Célio Engue fala de seu requerimento
ao prefeito sobre instalação de células de segurança aos coletores de lixo; explana
sobre o quanto os coletores caminham por dia e questões de segurança. Fala sobre o
13 de maio na sexta-feira, abolição da escravatura; exalta suas origens; explana sobre
reflexão que na verdade a abolição nada representa para a população negra; discorre
sobre o tema. Explica sobre o significado da camélia branca nesse contexto. Discorre
sobre a escravidão em âmbito nacional e mundial; que a abolição foi um ato político.
Destaca que o Brasil foi construído e regado com o sangue do negro, com a sua
contribuição em diversas áreas. Saúda todas as mães pretas e amas de leite. Ver.
Marinho Nishiyama registra suas visitas na EMEI Marlene Marchetti (na Vila São
Benedito) mostra fotos e comenta sobre os reparos que o prédio necessita; e no Celso
Duch (mostra fotos diversas), solicita que as melhorias devem ser feitas de forma
urgente; diz que solicitou através de proposituras a reforma dessas escolas. Comenta
sobre a escola Zita Ferrari, no bairro da Sanbra e de emendas que encaminhou para
construção de parquinho infantil nessa escola. Ver. Andrei Müzel relata reunião com
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servidores das escolas Glaucia de Melo, Carlinda Gomes e Hilda Frida sobre projeto
usina da dança, que gostaria de implantar em Itapeva, explana sobre o teor do projeto
e seu alcance, com contratação de profissionais e acompanhamento de assistentes
sociais. Destaca que esteve na escola Euflávio Barbosa, que a principal demanda é o
trânsito na entrada e saída e ronda escolar. Fala de Manoela Silva, do Gerson de Barros,
no São Roque, onde trabalhou a campanha da fraternidade com o ensino médio. Fala
de suas proposituras sobre ensino e aprendizagem na realidade da pandemia. Comenta
sobre resolução da secretaria de educação sobre recomposição escolar, que seria 2
meses de contraturno, que ele pretende aumentar esse prazo. Convoca a Comissão de
Educação para próxima quarta-feira. Presidente Comeron registra e lê convites do
Executivo para entrega da revitalização do Ceapem, inauguração da UBS do Pacova e
do Teatro de Bolso. Pede que conste em ata Voto de pesar pelo falecimento de Sônia
Holtz (Soninha Holtz) e de José Lambreta, da Vila São Benedito, ex-jogador do time do
Arizona. Questão de Ordem: ver. Celinho indaga sobre a sessão de quinta e ordem do
dia. Presidente Comeron confirma a ordem dia para próxima segunda-feira, em razão
de sessão solene na quinta-feira. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os
vereadores para a 10ª Sessão Extraordinária a ser realizada a seguir 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, 9 de maio de 2022.

ROBERTO COMERON
PRESIDENTE

DÉBORA MARCONDES
1º SECRETÁRIO

RONALDO PINHEIRO
2º SECRETÁRIO
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