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ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022 

 

Aos seis dias do mês de junho do ano de 2022, em horário regimental, sob a presidência 

de José Roberto Comeron, realizou-se a 33ª sessão ordinária do corrente exercício. 

Assinaram o livro de presença os vereadores: Andrei Alberto Müzel, 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. Ausência de: Áurea Aparecida Rosa. 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 32ª Sessão 

Ordinária realizada em 2 de junho, foi aprovada. Correspondências recebidas: Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Indicação 21/2022 - 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. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Indicação 27/2022 - Paulo Roberto Tarzã 

dos Santos - Indica que envie a esta Casa, Projeto de Lei que regulamente a concessão 

de aposentadoria especial da pessoa com deficiência pelo Instituto de Previdência 

Municipal de Itapeva – IPMI, nos termos da minuta anexa. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva: resposta - Indicação 30/2022 - Ronaldo Pinheiro da Silva - Indica a 

implantação de tubulação, abertura de boca de lobo e galerias pluviais na via pública: 

Benedito Rodrigues Proença (antiga projetada I) no Distrito Alto da Brancal. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 309/2022 - Andrei Alberto 

Müzel - 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. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 320/2022 - Gesse Osferido 

Alves - Requer ao Senhor Prefeito para que junto ao setor competente informe a 

possibilidade de ser realizada a revitalização dos brinquedos localizados nas escolas 

municipais E.M. Terezinha de Moura Rodrigues Gomes e E.M. Governador Franco 

Monteiro. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 366/2022 

- Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor 

competente, informem a possibilidade de recapeamento completo das ruas: Nicolau 
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Merege, Prof. Humberto Fascetti, e Alfredo Peterson, Parque Cimentolandia. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 371/2022 - Lucimara Woolck 

Santos Antunes - Requer ao Senhor Prefeito que junto ao setor competente, a 

possibilidade da construção ou aquisição de uma sede própria para o Ambulatório 

Municipal Materno Infantil. Oficio de CONSEG Conselho Comunitário de Segurança 

Pública de Itapeva – convite para reunião a ser realizada dia 10/06, às 15h00, na 

associação comercial, com a pauta - o aumento de assaltos, furtos e roubos ocorridos 

na cidade. PROPOSITURAS - Projeto de Resolução: 6/2022 - Vereadora Vanessa 

Valerio de Almeida Silva - Institui o Título do Mérito Funcional no Município de Itapeva 

e dá outras providências. Projeto de Lei: 112/2022 - Vereadora Lucimara Woolck 

Santos Antunes - Institui o Fundo Municipal de Combate à Fome, no âmbito do Município 

de Itapeva e dá outras providências. 113/2022 - Vereadora Lucimara Woolck Santos 

Antunes - Institui o Banco de Ração e Acessórios para Animais, no âmbito do município 

de Itapeva e dá outras providencias. 115/2022 - Prefeito Mario Sergio Tassinari - Dispõe 

sobre a criação de cargos em provimento efetivo de Assistente Social, para atender as 

necessidades da secretaria municipal de desenvolvimento social de Itapeva/SP. 

116/2022 - Prefeito Mario Sergio Tassinari - Dispõe sobre a jornada de trabalho no 

regime de 12x36 horas no âmbito da secretaria municipal de saúde e dá outras 

providências. Moção: 15/2022 - Comissão de Saúde e Assistência Social - Moção de 

Apelo ao DD. Governador do Estado de São Paulo, Sr. Rodrigo Garcia, para que envide 

esforços no sentido de direcionar verba de 10 milhões de reais, para custeio, em favor 

da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP. 16/2022 - Vereador Célio Cesar Rosa 

Engue - Moção de Apelo ao Sr.º Rodrigo Garcia, DD. Governador do Estado de São 

Paulo; Sr.º João Camilo Pires de Campos, DD. Secretário de Estado dos Negócios da 

Segurança Pública de São Paulo, para que envidem esforços para ampliar o efetivo da 

Policia Militar na cidade de Itapeva, criando a Companhia de Cavalaria. Requerimento: 

435/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito 

Municipal que viabilize Projeto “Cidade Limpa”, através da Secretaria Municipal de 

Recursos Hídricos e Meio Ambiente visando atender também os Bairros da zona rural 

do Município de Itapeva. 436/2022 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - 

Requer ao DD Governador Rodrigo Garcia, nos termos regimentais, que junto ao setor 

competente informe da possibilidade da implantação da Casa da Juventude em Itapeva 

para incentivar a qualificação e o empreendedorismo dos jovens. 437/2022 - Vereadora 

Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito para que possibilite a 

troca da iluminação pública por Diodo Emissor de Luz (LED) no bairro Portal Itapeva. 

438/2022 - Vereador Célio Cesar Rosa Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que 
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junto ao setor competente, informe a possibilidade de confeccionar e fornecer aos 

portadores de FIBROMIALGIA, uma carteirinha de identificação, para exercer seu direito 

de atendimento preferencial, conforme Lei Municipal 4479/2021 e 4301/2019. 439/2022 

- Vereador Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, com relação a PRAÇA TITO 

LIVIO CERIONE, VILA APARECIDA, a possibilidade de REVITALIAÇÃO DA PRAÇA, 

fazendo podas das arvores, melhorias nos canteiros e substituição da iluminação 

existente por LED. 440/2022 - Vereador Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. 

Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, para que nos informe sobre a possibilidade 

de manutenção preventiva e corretiva dos banheiros infantis, a construção de um 

banheiro adaptado para crianças com necessidades especiais e a pintura interna e 

externa do prédio da Escola Municipal Professor José Lúcio Martins, na rua Antônio 

Alves, n°153, Jardim Maringá. 441/2022 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama 

- Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, informe sobre o 

andamento do processo licitatório da obra que fica localizada ao lado da Praça do 

Memorial do Tropeiro, tendo em vista que é de conhecimento que foi realizada a 

reprogramação, bem como o valor que foi gasto e a previsão do valor nono investimento. 

442/2022 - Vereador Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, com relação á RUA 

SOROCABA, NA VILA IZABEL, a possibilidade de implantação de LOMBADAS, 

conforme os técnicos do DEMUTRAM indicarem o local a serem implantadas. 443/2022 

- Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto 

ao setor responsável, informe sobre a lista de medicamentos que estão em falta na 

Farmácia Popular que constam na Relação Municipal de Medicamentos – REMUME, 

bem como, os fatos e motivos de sua falta. 444/2022 - Vereador Andrei Alberto Müzel - 

Requer o Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, manutenção da Rua Eurides 

Antonio Galvão, localizada no Bairro de Cima 2, bem como, envide esforços para 

realizar lajotamento da mesma. 445/2022 - Vereadora Débora Marcondes Silva 

Ferraresi - Requer ao Senhor Prefeito, nos termos regimentais que junto ao setor 

competente, informações da possibilidade de trocar os pontos de ônibus de Itapeva por 

modelos de melhor conforto e qualidade para a população de Itapeva, seguindo 

exemplos de outros municípios como ponto de ônibus ecológico. 446/2022 - Vereador 

Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor 

competente, informem a possibilidade de recapeamento completo das ruas, André 

Henrique de Oliveira, Zianir Píres de Oliveira e Balduíno Severo, Jardim Virginia. 

Indicação: 37/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Indica ao Prefeito Municipal 

a liberação de recursos como contrapartida em até 1,5 milhões de reais do orçamento 

do Município de Itapeva, no auxílio para a construção da ponte de concreto do Bairro 
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Usina da Barra, Município de Itapeva SP. Esta Presidência encaminha o Projeto de 

Resolução nº 6/22 e os Projetos de Lei nº 112 ao 116/22 às Comissões competentes 

para exararem seus pareceres e as Moções, Requerimentos e Indicação à Secretaria 

Administrativa para as providências de costume. TEMA LIVRE – Nada consta.  ORDEM 

DO DIA. Leitura de Projeto de Lei 196/2021 - Célio Cesar Rosa Engue - Dispõe sobre 

denominação de via pública Professor André Ribeiro de Queiroz, na Vila Isabel. 

Colocado em segunda discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura de 

Projeto de Lei 72/2022 - Mario Sergio Tassinari - Dispõe sobre a criação do projeto 

renda mínima municipal para pagamento de benefício financeiro as famílias em situação 

de vulnerabilidade no processo de retomada da pandemia do COVID-19. Colocado em 

segunda discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 

73/2022 - Mario Sergio 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. Colocado em segunda discussão e votação, foi aprovado por 

todos. Leitura de Projeto de Lei 74/2022 - Mario Sergio 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. Colocado em segunda 

discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 85/2022 - 

Laercio Lopes - “INSTITUI O MÊS “MAIO LARANJA” SOBRE A IMPORTÂNCIA DA 

CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO, ORIENTAÇÃO E COMBATE AO ABUSO E 

EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE”. Colocado em segunda 

discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 87/2022 - 

Mario Sergio Tassinari - Cria o fundo municipal de defesa dos direitos da pessoa com 

deficiência, e dá outras providências. Colocado em segunda discussão e votação, foi 

aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 90/2022 - Áurea Aparecida Rosa - 

Dispõe sobre denominação de Praça Pública Eliza da Silva Maia no Jardim Grajau. 

Colocado em segunda discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura de 

Projeto de Lei 91/2022 - Débora Marcondes Silva Ferraresi - DISPÕE SOBRE A 

OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA DE INTÉRPRETE DA LÍNGUA BRASILEIRA DE 

SINAIS (LIBRAS), OU SISTEMA QUE INTEGRE E SUPRA ESSA FUNÇÃO EM TODAS 

AS AGÊNCIAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA/SP. Colocado em segunda 

discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 100/2022 - 

Mario Sergio Tassinari - Autoriza o poder executivo a repassar recurso por meio de 
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subvenção social, à APAE associação dos pais e amigos dos excepcionais de Itapeva, 

para o fim que especifica. Colocado em segunda discussão e votação, foi aprovado 

por todos. Leitura de Substitutivo 1/2022 - 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. Colocado em segunda discussão e votação, foi aprovado 

por todos. Leitura de Projeto de Lei 92/2022 - Andrei Alberto Müzel - Institui no 

Município de Itapeva/ SP o projeto Ficha de Acompanhamento Individual do Aluno 

Infrequente na Rede Municipal de Ensino e dá outras providências. Colocado em 

primeira discussão: Ver. Andrei comenta sobre a importância do projeto. Fala sobre 

outras cidades em que o projeto já é lei. Que devido a evasão escolar, devido muito à 

pandemia, e que a cada troca de governo novos fluxos são estabelecidos e acaba 

levando a evasão de alunos. E analisando as experiências que foram exitosas, pensa 

que se fala de fluxo altamente coerente, formal que leva em conta encaminhamento e 

ação sobre a frequência dos alunos. Em primeira votação, foi aprovado por todos. 

Leitura de Moção 15/2022 - Saúde e Assistência Social - Moção de Apelo ao DD. 

Governador do Estado de São Paulo, Sr. Rodrigo Garcia, para que envide esforços no 

sentido de direcionar verba de 10 milhões de reais, para custeio, em favor da Santa 

Casa de Misericórdia de Itapeva/SP. Colocado em discussão única: Ver. Débora 

cumprimenta a todos. Pede voto favorável à Moção, visto que se deve a reunião da 

comissão de saúde. E foi definido que se encaminhasse moção de apelo ao governador. 

Lê pedaço de relatório seu sobre a Santa Casa de Itapeva e sua importância para a 

região. Ver. Tarzã cumprimenta a todos. Cumprimenta a ver. Débora pela iniciativa 

sobre a Moção. Comenta como se chegou ao valor de 10 milhões e quais critérios. Que 

a Comissão deliberou por convidar um representante da Santa Casa para comparecer 

a uma data oportuna na Comissão. Comenta sobre programa de mutirão de cirurgias 

eletivas lançado por parte do governo do estado. Que a Santa Casa pretende cumprir o 

contrato com o município que é de 2 milhões e em breve o contrato vai se encerrar. 

Refere que a nossa realidade é específica e que é preciso ter articulação como 

instituição no sentido de pedir a outros parlamentares para que peçam ao governador 

para que destine recursos à Santa Casa. E que pedirão ajuda a parlamentares para 

destinarem emendas paralelo a isso. Que é preciso conhecer qual é o custo para a 

manutenção da Santa Casa.  Refere que o Governador com os seus secretários estará 

presente em nossa cidade e seria o momento para as negociações por melhorias. Diz 

que é preciso continuar a discussão para que os municípios da região destinem valores 

maiores para a Santa Casa, visto que se gasta mais com transporte, sendo vantajosos 

para essas cidades. Que o desafio é garantir que a saúde seja tratada como prioridade. 
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Governar é escolher e é preciso governar para as pessoas. Que o grande desafio do 

Prefeito seria melhorar os índices da saúde para o nosso município. Elogia novamente 

a ver. Débora e diz que é importante a sua presença junto ao governador tentando trazer 

melhorias para o município. Em votação única, foi aprovado por todos. Leitura de 

Moção 16/2022 - Célio Cesar Rosa Engue - Moção de Apelo ao Sr.º Rodrigo Garcia, 

DD. Governador do Estado de São Paulo; Sr.º João Camilo Pires de Campos, DD. 

Secretário de Estado dos Negócios da Segurança Pública de São Paulo, para que 

envidem esforços para ampliar o efetivo da Policia Militar na cidade de Itapeva, criando 

a Companhia de Cavalaria. Colocado em discussão única: Ver. Celinho cumprimenta a 

todos. Salienta a importância do tema. Que houve reunião em semana passada na 

paróquia São Roque e é uma realidade que Itapeva é o polo da região. Que tudo 

desemboca em nossa cidade. Que há muitas cidades sem a presença de bancos, etc. 

Refere que Itapeva está virando um berçário de moradores de rua, inclusive. Diz que 

respeita a constituição, mas é preciso combater a criminalidade, que está grande no 

município. Que solicitou ao prefeito que faça concurso para mais cargos na guarda 

municipal, e está pendo o aumento do efetivo da Polícia Militar de Itapeva, inclusive com 

a presença da cavalaria da polícia militar. Aparte Ver. Tarzã refere sobre conquistas 

anteriores, e explica as circunstâncias da criação do batalhão em nossa cidade. Diz que 

Itapeva tem todas as condições para o aumento do efetivo da polícia militar em nosso 

município. Retoma ver. Celinho pede apoio dos vereadores para lutarem pela causa 

junto a deputados e lideranças políticas com quem mantêm contato. Em votação única, 

foi aprovado por todos. Leitura de Requerimento 436/2022 - Débora Marcondes Silva 

Ferraresi - Requer ao DD Governador Rodrigo Garcia, nos termos regimentais, que junto 

ao setor competente informe da possibilidade da implantação da Casa da Juventude em 

Itapeva para incentivar a qualificação e o empreendedorismo dos jovens. Colocado em 

discussão única: Ver. Débora fala sobre seu pedido de implantação de estabelecer a 

casa da juventude, programa do governo, para o município de Itapeva. Que recebe 

muitas mães e jovens em seu Gabinete pedindo emprego. Diz que a falta de emprego 

contribui para o aumento da criminalidade e é preciso resgatar estes jovens. Antes que 

o mundo das drogas lhes coopte. Que a casa do adolescente seria um espaço multiuso, 

os equipamentos teriam como meta a qualificação, etc. Ver. Tarzã Cumprimenta a ver. 

Débora e o ver. Ronaldo pela luta. Entende que é mais um item para ser pautado em 

um documento oficial assinado pelos 15 vereadores com prioridades que seriam 

políticas públicas do governo em pedidos possíveis de serem atendidos. Ver. Ronaldo 

parabeniza a ver. Débora pela solicitação. Que já fez solicitações semelhantes. Que tem 

uma solicitação sobre a criação do conselho da juventude que teria como intuito 
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fomentar também a criação de emprego e acesso à renda. Fala sobre a dificuldade da 

inserção do jovem ao mercado de trabalho, mas é preciso avançar. Em votação única, 

foi aprovado por todos. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2 ª d/v Projeto de 

Lei: 92/2022. Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v: Projetos de 

Lei: 204/2021, 18, 40, 41, 42, 43, 47, 58, 63, 66, 68, 75, 76, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 88, 

89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 

113, 114, 115 e 116/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Com a palavra a ver. Débora. 

Cumprimenta a todos. Passa apresentação sobre ações adotadas pela parlamentar. 

Agradece a Secretária Tereza Cristina. Fala sobre visitas suas a determinadas escolas 

e sobre obras que estão atrasadas, inclusive via emendas impositivas de sua autoria. 

Já que tais emendas teriam que ter sido cumpridas. Diz que está pedindo ao governo 

do estado o projeto bom prato para o município. Já que se trata de um projeto já 

aprovado e que ofereceria alimentação boa a preço acessível para a população de baixa 

renda. Que está criando no município o Diploma do Comerciário e explica o projeto. 

Com a palavra o ver. Ronaldo. Cumprimenta a todos. Comenta sobre convocações do 

secretário de obras às reuniões da Comissão. Fala sobre os temas que seriam 

debatidos em tais reuniões e que estão cobrando sobre a vigência de determinada obra. 

O que lhe preocupa é o zelo com o dinheiro público. Outra obra seria o centro de eventos 

culturais. Aguarda o Secretário para que compareça na próxima Reunião para prestar 

esclarecimentos. Sobre os requerimentos de informação, fala sobre as instituições a 

quem podem recorrer em caso de não haver resposta da prefeitura dentro do prazo de 

15 dias. Diz que hoje esteve na zona rural, em determinados bairros e relata que 

pessoas não estão conseguindo ter acesso às suas casas, devido a não haver 

condições de tráfego devido as chuvas. Pede que o projeto cidade limpa seja estendido 

para a zona rural. Com a palavra o ver. Tarzã esclarece o sentimento da casa sobre o 

Secretário Edivaldo. Diz que é preciso fazer um esforço máximo para priorizar o QAE. 

Pede que seja feito um estudo para avançar sobre o QAE. Diz que é preciso dar um 

desconto ao Secretário de Obras, já que seria muito ocupado. Relata que a preocupação 

do ver. Ronaldo é que existem vários convênios com prazos em vias de vencimento e 

outros que não foram prorrogados no prazo. Que a preocupação da Comissão é 

contribuir, que se quer que dê certo. Refere que amanhã não seria bem a pauta, mas 

que se aproveite a ocasião. Com a palavra o Ver. Celinho refere que tem andado pelo 

centro da cidade e tem visto os camelôs trabalhando regularmente. Que também já foi 

camelô. Apesar de ser sabido que os ambulantes trabalham na informalidade, como 

teria o vereador trabalhado, e esse tempo não conta para a previdência. Comenta sobre 

cursos no fundo social e sebrae no sentido de capacitar a mão de obra. Diz que há 
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várias propostas de emprego, mas que exigem uma certa capacitação, que os 

candidatos a elas não possuem. Comenta que o desemprego assola a cidade e é 

preciso capacitar a juventude. Refere que todos os trailers que foram retirados das 

praças estão bem. Que no dia 9/06 estará em Sorocaba em reunião sobre turismo 

religioso, no qual a cidade está sendo incluída. Nada mais havendo a tratar a 

Presidência convoca os vereadores para a 34ª Sessão Ordinária a ser realizada quinta-

feira, dia 9 de junho, 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, 6 de junho de 2022. 

 

 

 

ROBERTO COMERON 
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