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ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022
Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de 2022, no horário regimental, sob a
presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 27ª 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, Mario Augusto de Souza Nishiyama, Paulo Roberto
Tarzã dos Santos, Ronaldo Pinheiro da Silva, Saulo Almeida Golob e Vanessa Valerio
de Almeida Silva. Ausência de: Lucimara Woolck Santos Antunes. 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 26ª
Sessão Ordinária realizada em 12 de maio, foi aprovada. Correspondências
recebidas: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento
105/2022 - Christian Galvão - Requer ao DEMUTRAN, junto à Secretaria de
Administrações Regionais, informações sobre a possibilidade de implantação de
lombadas na Avenida Asdrúbal Gonçalves, no Ouroville, visando a prevenção de
acidentes e a segurança dos pedestres, ciclistas e esportistas que frequentam
diariamente o local. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao
Requerimento 148/2022 - Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor
competente, para que se aumente o número de atendimento do clinico geral e realize a
manutenção predial (pintura/ capinagem) do Posto de Saúde do bairro Agrovila 1. Ofício
de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 234/2022 - Professor
Andrei - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, informações e
cronograma do Programa Ronda Escolar no município. PROPOSITURAS. Projeto de
Decreto Legislativo: 10/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Concede Título de
Cidadania Itapevense ao Sr. Rodrigo Garcia. 11/2022 - Vereadora Débora Marcondes Concede Comenda Antônio Furquim Pedroso da Ordem e do Mérito de Itapeva à Sr.ª
Roseli Ribeiro Leite. Projeto de Lei:90/2022 - Vereadora Aurea Rosa - Dispõe sobre
denominação de Praça Pública Eliza da Silva Maia no Jardim Grajau. Emenda: Emenda
0001 ao Projeto de Lei 0064/2022 - Comissão de Legislação, Justiça, Redação e
Legislação Participativa - Fica suprimido os artigos 4º e 5º do Projeto de Lei 064/2022.
Moção: 11/2022 - Vereador Julio Ataíde - Moção de apoio da Câmara Municipal
Itapeva/SP aos Projetos de Lei nº 1559/2021, nº 2028/2021 e nº 3.502/2021 que
dispõem sobre o piso salarial do profissional Farmacêutico. Requerimento: 333/2022 Vereadora Vanessa Guari - Requer que seja inserido em Ata, Votos de Congratulações
a Igreja Presbiteriana Central de Itapeva pelo transcurso do seu 143º (Centésimo
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Quadragésimo Terceiro) aniversário. 334/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente estude a possibilidade de aumentar a
referência dos auditores fiscais municipais equiparando ao salário dos auditores
estaduais. 351/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer ao Ilmo. Sr. Presidente do
Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo (COREN-SP), Enfermeiro
James Francisco Pedro dos Santos, para que envide estudos e nos informe a
possibilidade de instalação de uma Subseção do COREN-SP no município de
Itapeva/SP. 362/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Senhor Prefeito para
que, junto ao setor competente, providencie a manutenção, revitalização, arborização,
pintura, implantação de playground, manutenção da academia ao ar livre, troca de
lâmpada por LED da Praça Raul Almeida Barros, Jardim Kantian. 363/2022 - Vereadora
Lucinha Woolck - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor responsável,
providencie lajotamento, extensão de iluminação pública e manutenção na ponte de
madeira no bairro Ribeirão do Leme. (na estrada localizada ao lado da igreja
Congregação Cristã, desde a igreja até a última chácara do bairro). 364/2022 - Vereador
Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, com relação à IGREJA CONGREGAÇÃO
CRISTÃ DO BRASIL (CCB) DO BAIRRO MORRO CAVADO, a possibilidade de
LAJOTAMENTO do acesso à igreja. 365/2022 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr.
Prefeito, com relação IGREJA CONGREGAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL (CCB) do
BAIRRO LAGOA GRANDE NAS PROXIMIDADE SITIO BELA VISTA, a possibilidade
de LAJOTAMENTO. 367/2022 - Vereador Julio Ataíde - Requer que seja inserido em
Ata Voto de Congratulações, ao Reverendíssimo Bispo Diocesano de Itapeva DOM
ARNALDO CARVALHEIRO NETO, pela comemoração de seu Jubileu de Prata
completando 25 anos de sacerdócio. 368/2022 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer
ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor responsável, informe sobre a elaboração do PIA
– Plano Individual de atendimento das pessoas em situação de rua e de moradores de
rua, conforme deliberado em reunião realizada no dia 23/02/2022, onde a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social se comprometeu em fazer. Indicação: 28/2022 Vereador Marinho Nishiyama - Indica o lajotamento do entorno da Praça do Bairro do
Pacova, em especial das ruas onde fica o ponto de ônibus, bem como, instale mais um
ponto de ônibus do lado da pista onde fica a referida praça. A Presidência encaminha o
Projeto de Lei 90/2022 às Comissões Competentes para exararem seus pareceres, as
Moções, Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para as providências
de costume. VOTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE MEMBROS FALTANTES DAS
COMISSÕES PERMANENTES, a Presidência declara homologada: Votação
Comissão de Agricultura - 1 Membro. Declaro eleito como membro o vereador
Christian. Votação Comissão Defesa do Consumidor – 1 Membro. Declaro eleito como
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membro o vereador Celinho Engue. Votação Comissão Defesa dos Animais –
Suplente. Declaro eleito como suplente o vereador Tarzan. Votação Comissão Direitos
Humanos – Suplente. Declaro eleito como suplente o vereador Tarzan. Votação
Comissão Economia – 1 Membro. Declaro eleito como membro o vereador Celinho
Engue. Votação Comissão Educação – 1 Membro. Declaro eleito como membro o
vereador Christian. Votação Comissão Legislação – Suplente. Declaro eleito como
suplente o vereador Tarzan. Votação Comissão Obras e serviços – 2 Membros e
Suplente. Declaro eleitos como membros os vereadores Julio Ataíde e Christian, e
como suplente o vereador Tarzan. Votação Comissão Segurança Pública – Suplente.
Declaro eleito como suplente o vereador Ronaldo. TEMA LIVRE: Ver. Marinho
Nishiyama fala sobre liminar diferida pelo Judiciário em prol da Santa Casa e que o juiz
derrubou o sigilo do processo. Lê parte da decisão judiciária sobre a questão do repasse
de valores do município de Itapeva à Santa Casa. Comenta que o juiz disse que a
instituição tem déficit, que não pode ficar em ruína financeira, que o prefeito não teria
feito auditoria sendo que a Santa Casa abriu os documentos. Diz que a prefeitura
repassa em torno de 517 mil reais desde 2017; o qual foi majorado para em torno de
1,1 milhão de reais; discorre sobre aumento do custo de medicamentos e insumos
hospitalares. Ver. Ronaldo comenta sobre a sanção de emenda constitucional sobre o
salário de agente comunitário de saúde, que fez requerimento ao Executivo sobre isso,
que esteve com a Secretária de Saúde; diz que convidou a enfermagem para reunião
com conselheiros do Coren na Câmara dia 1º de junho, tratando assuntos inerentes à
categoria. Fala sobre convites às instituições de ensino. Fala sobre requerimento à
senadora Mara Gabrilli para intermediar a implantação de curso de medicina em Itapeva,
que há interesse por parte de todos. Relata que esteve na festa do bairro São Dimas e
ouviu o clamor da população, os quais disseram que tiveram informações que a Câmara
está proibindo a máquina de passar nas estradas galhos, fato que não é verdade. Ver.
Débora fala que ouviu isso de outro bairro também. Ronaldo comenta sobre pedidos da
população referente ao tema. Parabeniza o Deputado Mussi por recursos de 1,5 milhão
à Santa Casa. Ver. Celinho Engue fala que esteve discutindo com prefeito sobre piso
salarial dos profissionais da saúde, que uma vez sancionada a lei será pago o piso atual.
Destaca as inaugurações que houve recentemente. Relata visita à escola Mauro Albano,
que já recebeu os materiais para reforma. Fala sobre o prolongamento da av. Mário
Covas, que otimizará o trânsito na região. Fala que estão fechando a obra da Dom Luiz
de Souza. Sobre as estradas galhos, que realmente são proibidos, fala de seu projeto
sobre o tema, o qual foi arquivado por questão de iniciativa. Discorre sobre esse tema.
Diz que levou ao projeto ao prefeito para análise. Relata casos de moradores acamados,
que sofrem por essa questão (estrada galho intransitável). Aparte ver. Ronaldo
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parabeniza a iniciativa do ver. Célio. Celinho diz que o projeto virá em breve. Ver. Tarzan
comenta sobre reunião que houve com Santa Casa e técnicos do município na Câmara;
que com base nessa reunião o judiciário extraiu elementos para proferir a liminar
mostrada pelo ver. Marinho. Destaca a importância da emenda de 1,5 milhão do dep.
Mussi. Fale sobre os 2 milhões através do deputado Frederico D’Ávila. Fala sobre todos
os vereadores buscarem recursos junto ao Governo Rodrigo Garcia e deputados; relata
que foi destinado 15 milhões para Itapetininga, assim como Registro. Fala sobre moção
aos deputados que têm ligação com a região em nome da Câmara e prefeituras do
Condersul para as Santas Casas e cirurgias eletivas. Aparte ver. Ronaldo fala de seu
requerimento de informação a secretaria de saúde sobre a destinação das emendas.
Continua ver. Tarzan comenta sobre a provação da PEC e projeto de piso salarial da
saúde. Fala sobre o gasto de Taquarivaí com transporte público em referência aos
serviços de saúde pública. Explana sobre serviços de saúde e aquisição de tomógrafo
para AME de Itapeva. Presidente Comeron pede que seja feita moção aos deputados
conforme ver. Tarzan sugeriu. Ver. Débora Marcondes comenta sobre falta abonada
dos agentes comunitários de saúde e questões trabalhistas; diz que o momento é agora.
Fala que a questão da Santa Casa é simples de resolver, em caso de algo errado, deve
ser formalizado denúncia. Explana que a Santa Casa abriu para auditoria. Relata seu
contato com dep. Samuel Moreira que se comprometeu de pedir aumento de repasse
do governo para a Santa Casa. Fala de seu projeto sobre inclusão de alunos com
autismo. Agradece as assistentes sociais pelo seu dia; fala de projeto do auxílio
municipal para famílias de baixa renda, sobre os critérios para tal. Diz que o AME será
um novo hospital dia. Comenta sobre as atividades do Parlamento Jovem e os pedidos
dos participantes. Parabeniza os garis pelo dia deles hoje; que foi projeto de sua autoria.
Ver. Áurea relata sua experiência e luta e das demais pacientes no aguardo de
diagnósticos. Explana sobre cirurgias eletivas e os problemas que a não realização pode
ocasionar à saúde do paciente; relata um caso atual, emperrado pela burocracia. Diz
que a pedido de diversos vereadores solicitaram colaboração do Maurício Neves que
mandará 1 milhão para investimento à Santa Casa, com intermediação do Jé. Relata
caso de paciente que retirou 1 kg de pedra na vesícula. Discorre sobre a parte médica
e a administrativa. Fala sobre a responsabilidade de todos os dias. Diz que a reunião
amanhã é para cobrar cada um dos entes que cuidam e financiam a saúde pública.
Explana sobre as dificuldades e transtornos de transportes de pacientes das diversas
áreas da saúde. Pede atenção especial aos pacientes oncológicos e hemodiálise; que
o estado não tem logística para esses tratamentos. Ver. Julio Ataíde fala sobre
valorização do trabalho das agentes de saúde. Relata que esteve na escola Rafael
Fabri, onde acompanhou aula. Comenta sobre atividades da escola que conheceu, bem
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como demanda de melhoria que o prédio necessita. Fala de equipe contratada para
sondagem do solo das casas que foram prejudicadas com recape de rua na vila Dom
Bosco. Relata reunião com moradores do Pacova e secretário de Obras e teor discutido.
Fala de reunião com prof. Cadu e lideranças sobre projeto de lei para criação do
Conselho Municipal de Igualdade Racial, de autoria do ver. Celinho. Ver. Vanessa
Guari fala de suas proposituras sendo voto de congratulações para Igreja Presbiteriana
Central e pedido de aumento de referência dos auditores fiscais. Comenta sobre
repasse de 200 para saúde e 500 mil reais para infraestrutura, do dep. Herculano
Passos. Fala de investimentos na vicinal Daniel Faustino da Silva, relata valor da obra
em torno de 50 milhões e a logística para tal; sobre o início das obras e contratação de
mão de obra. Parabeniza o governo do estado pelo tomógrafo; parabeniza as ACS e
fala que o piso aprovado será pago em maio. Fala sobre a liminar da Santa Casa e que
gostaria que voltassem as cirurgias eletivas; relata caso de paciente que aguarda e os
transtornos à família e as tratativas da Santa Casa com a paciente sobre o caso; explana
sobre o transtorno e sofrimento à paciente e sua família em razão da burocracia entre
Santa Casa e Prefeitura por conta de compra e medicamentos e insumos, que
informaram à paciente que a cirurgia poderia ser feita no particular. Relata tratativas
entre médico e familiar; exames realizados posteriormente; tratativas via Cross; que a
Santa Casa a orientou a pedir alta e tratar do caso em Sorocaba, com indicação de
clínica particular. Retifica a emenda do dep. Frederico D’Avila, que foi de 1,6 milhão.
Fala sobre emendas para investimento em máquinas para manutenção de estradas e
outras. Parabeniza os garis. Presidente Comeron agradece a presença das ACS.
Convida todos para reunião com Executivo quarta-feira, dia 18/05, às 14h, sobre planta
genérica, georreferenciamento, iptu, plano de carreira, reforma tributária, doação de
terreno para hospital regional, Condersul e outros. Também para quarta-feira, às 19h na
Câmara, mesa redonda com OAB e diversas autoridades e segmentos da sociedade
sobre a campanha Maio Laranja. ORDEM DO DIA: Leitura do Projeto de Lei Nº 21/2022
- Vereador Celinho Engue - Dispõe sobre denominação de Rua Jose Gomes de Sousa,
no Bairro de Cima. Colocado em 2ª discussão, autor fala da importância da
denominação de vias públicas. Ver. Julio parabeniza o autor e a família do
homenageado. Ver. Debora parabeniza a família do homenageado. Ver. Andrei
parabeniza a família do homenageado. Em 2ª 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. Colocado em 2ª discussão e votação, foi aprovado por
todos. Leitura da Redação Final do Projeto de Lei Nº 35/2022 - Vereadora Débora
Marcondes - Dispõe sobre denominação de Rua Reducino Domingues Pedroso no
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Jardim Maringá a travessa da Rua Gastão Vidigal entre Alberto Vilhena Jr e Noemi de
Moura Muzel, ao lado do CRAS Jardim Maringá. Colocado em 2ª discussão e 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. Colocado em 2ª 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". Colocado em 2ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura
do Projeto de Lei Nº 27/2022 - Vereador Laercio Lopes - Dispõe sobre denominação
de Posto de Saúde, Pastora Antônia Aparecida Marcondes Solano, no Jardim Brasil.
Colocado em 1ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de
Lei Nº 45/2022 - Vereadora Vanessa Guari - “RECONHECE O GRAFITISMO E O
MURALISMO COMO MANIFESTAÇÕES DE ARTE CONCEITUAL URBANA E
POPULAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Colocado em 1ª discussão e votação, foi
aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 50/2022 - Vereadora Aurea Rosa Dispõe sobre denominação do CRAS do Bairro Morada do Bosque. Colocado em 1ª
discussão, autora lê o currículo do homenageado e destaca sua colaboração para a
sociedade. Em 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº
53/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial
no Orçamento do corrente exercício. R$ 950.000,00. Colocado em 1ª discussão, ver.
Ronaldo discorre sobre a tramitação do projeto pelas comissões e a participação da
Secretaria Kely. Ver. Tarzan fala sobre dotação para secretaria de meio ambiente para
que faça os trabalhos burocráticos e a Kely execute os serviços. Aparte ver. Ronaldo
lembra que a LDO está tramitando. Continua ver. Tarzan fala sobre interesses da
população. Ver. Marinho destaca que o prefeito tem compromisso com fornecimento de
água, relata as tratativas com a secretária. Aparte Comeron comenta sobre a doação
de terrenos para tal fim. Marinho diz que não a questionaram quanto a isso. Aparte ver.
Gessé informa que em alguns bairros os proprietários já cederam o terreno. Marinho
fala da necessidade de doação de terreno. Fala sobre indagação à secretaria em caso
de não utilização do dinheiro? Ronaldo fala sobre trabalho da comissão. Ver. Débora
fala que deve ser utilizado o dinheiro esse ano, que o projeto já deveria constar onde
seriam os poços, em razão do tempo que leva para perfuração. Lê a relação de bairros
que receberão os poços; fala do compromisso que o prefeito assumiu sobre a água. Diz
que em dezembro cobrará sobre todos os bairros. Ver. Áurea comenta sobre poço
artesiano, que tem de ser feito poço e não poça. Diz que com o valor do crédito não
dará para fazer esse total de poços. Fala sobre normas da Sabesp e aspectos técnicos
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para tal. Explana sobre caso do poço e de caixa reservatório do Faxinal, como ficaria
num próximo mandato? Diz que todos precisam de água, mas tem de ser feito de forma
correta. Ver. Saulo diz que um poço custa em torno de 50 mil, que acredita que o crédito
é mais para atendimento com caixa social. Fala que questionou as mudanças de
secretarias para construção dos poços. Comenta sobre aspectos técnicos e
coordenação do trabalho, que durante um ano foram pouquíssimos postos. Comenta
sobre água no bairro Cachoeira e sobre trabalho inverso no Faxinal. Aparte ver. Debora
diz que as informações foram trazidas pela Secretaria Kely. Ver. Saulo diz que o dinheiro
não dará. Aparte ver. Marinho comenta sobre o teor do projeto. Ver. Ronaldo comenta
sobre o Alto da Brancal e adjacências. Ver. Saulo diz que a Lavrinhas tem lugares com
água insalubre. Ver. Célio comenta sobre as tratativas com a secretaria Kely sobre o
projeto; explana sobre a dificuldade de água no Jaó, fato que o prefeito resolveu em 6
meses. Comenta que falta de água não é prerrogativa desse prefeito, mas que ele tem
boa vontade para resolver. Em 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto
de Lei Nº 54/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Autoriza abertura de Crédito Adicional
Especial no Orçamento do corrente exercício. R$ 200.000,00. Colocado em 1ª
discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 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. Colocado em 1ª discussão, autor explana sobre a importância e o
alcance do projeto. Em 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Emenda 0001
ao Projeto de Lei 0064/2022 - Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação
Participativa - Fica suprimido os artigos 4º e 5º do Projeto de Lei 064/2022: “Art. 4º As
rodas de conversas integradas têm a finalidade de: Art. 5º A direção escolar remeterá
aos cuidados do Conselho Tutelar as principais queixas e eventuais denúncias
suscitadas nas rodas de conversa, a fim de que o órgão avalie possíveis situações de
violação de direitos. (SUPRIMIDO)”. Em discussão e votação únicas, foi aprovado por
todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 64/2022 - Vereadora Débora Marcondes 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. Colocado em 1ª discussão e votação, foi aprovado por
todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 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. Colocado em 1ª discussão e votação, foi
aprovado por todos. Leitura do Projeto de Decreto Legislativo Nº 10/2022 Vereadora Débora Marcondes - Concede Título de Cidadania Itapevense ao Sr. Rodrigo
23
Rubrica: ................................

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Legislatura 2021 - 2024

EXERCÍCIO DE 2022 LIVRO Nº.: 003 PAG.: 024
Garcia. Em discussão única, autora pede voto favorável, em razão do trabalho realizado
pelo homenageado. Ver. Celinho fala que entregou ofício ao Rodrigo quando não era
governador, que soube que ele trará 5 máquinas para o município. Ver. Tarzan relata a
experiência do Rodrigo Garcia, de quando ele esteve aqui e sua contribuição para o
trecho urbano da 258. Comenta que prefeito Mario é teimoso e de participação dele na
Assembleia. Comenta sobre a verba da ponte, trabalho conjunto. Fala de outros
trabalhos sociais e de recepção ao governador; sobre não perder o momento de
elaborar pauta ao governador; que Itapeva sempre honrou autoridades constituídas.
Ver. Ronaldo comenta sobre a posse do governador Rodrigo Garcia. Fala de emenda
de deputados para Alto da Brancal. Presidente Comeron parabeniza a autora pelo
momento em que propôs a honraria. Fala sobre projeto da entrada da cidade, autorizado
na época do Alckmin. Fala sobre apresentar pedido de projeto voltado ao turismo;
discorre sobre o tema. Aparte ver. Débora fala sobre a Casa da Mulher, que será
implantada em Itapeva. Em votação única, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto
de Decreto Legislativo Nº 11/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Concede
Comenda Antônio Furquim Pedroso da Ordem e do Mérito de Itapeva à Sr.ª Roseli
Ribeiro Leite. Em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura da
Moção Nº 10/2022 - Vereador Marinho Nishiyama - Moção de Apelo ao Srº RODRIGO
GARCIA, DD. Governador do Estado de São Paulo, para que envide esforços para
destinar 02 (duas) viaturas – tipo caminhonete para o Corpo de Bombeiros de Itapeva.
Em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura da Moção Nº 11/2022
- Vereador Julio Ataíde - Moção de apoio da Câmara Municipal Itapeva/SP aos Projetos
de Lei nº 1559/2021, nº 2028/2021 e nº 3.502/2021 que dispõem sobre o piso salarial
do profissional Farmacêutico. Em discussão única, autor fala sobre a importância do
tema. Ver. Tarzan discorre sobre o tema da Moção. Autor destaca o trabalho da classe
farmacêutica. Em votação única, foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento
333/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Requer que seja inserido em Ata, Votos de
Congratulações a Igreja Presbiteriana Central de Itapeva pelo transcurso do seu 143º
(Centésimo Quadragésimo Terceiro) aniversário. Em discussão e votação únicas, foi
aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 351/2022 - Vereador Ronaldo
Pinheiro - Requer ao Ilmo. Sr. Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do
Estado de São Paulo (COREN-SP), Enfermeiro James Francisco Pedro dos Santos,
para que envide estudos e nos informe a possibilidade de instalação de uma Subseção
do COREN-SP no município de Itapeva/SP. Em discussão e votação únicas, foi
aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 367/2022 - Vereador Julio Ataíde Requer que seja inserido em Ata Voto de Congratulações, ao Reverendíssimo Bispo
Diocesano de Itapeva DOM ARNALDO CARVALHEIRO NETO, pela comemoração de
24
Rubrica: ................................

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Legislatura 2021 - 2024

EXERCÍCIO DE 2022 LIVRO Nº.: 003 PAG.: 025
seu Jubileu de Prata completando 25 anos de sacerdócio. Em discussão única, autor
fala sobre o homenageado. Ver. Ronaldo destaca o trabalho do homenageado. Autor
fala que o homenageado é Cidadão Itapevense. Ver. Tarzan discorre sobre o
homenageado e seu trabalho em parceria com outros líderes religiosos. Em votação
única, foi aprovado por todos. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2ª d/v os
Projetos de Lei 27, 45, 50,53, 54, 62, 64 e 77/2022. Dependendo dos Pareceres das
Comissões: Em 1ª d/v: Projetos de Lei: 196, 200, 204, 217/2021, 10, 18, 40, 41, 42, 43,
46, 47, 58, 60, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89 e 90/2022; Substitutivo ao Projeto de Lei 0057/2022. EXPLICAÇÃO
PESSOAL: Ver. Ronaldo comenta sobre o convite da reunião com o Executivo, que há
muito tempo foi pedido. Fala que alguns itens da pauta ele se nega a votar, que seriam
assuntos espinhosos, que não podem castigar a população. Diz que as comissões terão
trabalho intenso, em projetos de aumento de impostos e taxas, que provavelmente virão
em breve. Ver. Tarzan comenta sobre a responsabilidade da Câmara, que os
secretários sempre compareceram às reuniões quando chamados. Fala sobre
implantação dos órgãos de controle, que ajudarão o governo do prefeito; comenta sobre
a forma de gestão do prefeito; fala sobre pedido de professor de escola municipal,
quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Fala da falta de vagas a alunos de
educação infantil (0 a 3 anos) no município; escola integral; sobre prioridades. Fala
sobre containers danificados em vilas, que o dinheiro público deve ser bem utilizado;
que a Controladoria deveria auxiliar a gestão. Fala sobre férias de secretário, que ele
acha absurdo e outros aspectos da gestão do município. Fala de arrecadação federal e
estadual, que reflete no município. Comenta que o prefeito precisa pensar no coletivo e
ter planejamento. Presidente Comeron relembra a agenda de reuniões de quarta-feira.
Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 28ª Sessão
Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 19 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, 16 de maio de 2022.

ROBERTO COMERON
PRESIDENTE

DÉBORA MARCONDES
1º SECRETÁRIO

RONALDO PINHEIRO
2º SECRETÁRIO
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