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ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022 

 

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

de José Roberto Comeron realizou-se a 35ª 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. EXPEDIENTE: 

Colocadas em discussão e votação as Atas da 34ª Sessão Ordinária e 11ª Sessão 

Extraordinária realizadas em 9 de junho, foram aprovadas. Correspondências recebidas: 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Indicação 25/2022 - Paulo Roberto 

Tarzã dos Santos - Indica aquisição de uniformes escolares para os alunos da Rede 

municipal de ensino. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 

106/2022 - Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Senhor Prefeito, nos termos 

regimentais que junto ao setor competente, possam constituir o Conselho da Mulher e 

informações de onde será a Casa de Apoio a Mulher - Programa do Governo de Estado, a 

qual vai garantir acolhimento, suporte jurídico e psicológico, qualificação e acessibilidade 

para as mulheres, com investimento do Governo de Estado no valor de R$725 mil por 

cidade, além de projetos sociais. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 200/2022 - Ronaldo Pinheiro da Silva - REQUER O ENVIO DO RELATÓRIO 

QUADRIMESTRAL DE GESTÃO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA PARA 

REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 

resposta - Requerimento 335/2022 - Mario Augusto de Souza 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. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 353/2022 - Débora Marcondes 

Silva Ferraresi - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, informe da 

possibilidade de melhorias no Bairro Ribeirão dos Lemes, como lajotamento da estrada 

principal, extensão de rede de saneamento de água e esgoto e um projeto para implantação 

de uma praça com instalação de Playground no local. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva: resposta - Requerimento 354/2022 - Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, 

com relação ao prédio da ESCOLA MUNICIPAL ACÁCIO PIEDADE, localizado na Avenida 

Acácio Piedade, a possibilidade de REFORMA OU RESTAURAÇÃO da mesma, com 

urgência, visto que os alunos já foram relocados para o prédio da antiga escola Metodista. 
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Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 356/2022 - Julio Cesar 

Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, informe a 

possibilidade de restauração ou manutenção do telhado, da Escola Municipal Professor 

Mauro Albano. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 359/2022 

- Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, com relação E M E l Prof. ANTONIO 

CARVALHO FELIPE, que junto ao setor competente, seja feito a substituição do 

reservatório (TAÇA) de ÁGUA POTÁVEL DA ESCOLA. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva: resposta - Requerimento 364/2022 - Saulo Almeida Golob - 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. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 372/2022 - Gesse Osferido Alves - Requer 

ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, a possibilidade de que seja feita 

manutenção do refeitório, situada na escola E.M. Prof.ª Maria Terezinha de Oliveira 

localizada no Bairro do Pacova. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 386/2022 - Saulo Almeida Golob - Requer ao S.r. Prefeito, com relação à 

E.M. Professora Auta Rolim, no BAIRRO SANTA MARIA, a possibilidade de construção de 

uma QUADRA POLIESPORTIVA em uma área dentro do terreno da escola. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 387/2022 - Ronaldo Pinheiro da 

Silva - Requer ao Sr. Prefeito para que junto a Secretária da Saúde, Sra Maria Christina 

Ribeiro Fonseca para que junto ao setor competente, informe a possibilidade de elaboração 

de LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho) no cargo de Oficial 

Administrativo em todas as Unidades Básica de Saúde da Família, CSI, CSII, Centro Dia, 

Materno Infantil e Central de Regulação do Município de Itapeva, para verificar a 

insalubridade da função. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 

396/2022 - Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao 

setor responsável, providencie o atendimento nas especialidades de Fonoaudiologia e 

Neuropediatria no Centro Dia - Ambulatório de Especialidades. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 398/2022 - Áurea Aparecida Rosa - Requer 

ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, para que providencie a implantação de 

Lixeira (container) na Rua Conchas, altura do numeral 747, Vila Aparecida, Itapeva-SP. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 402/2022 - Julio Cesar 

Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais que junto ao setor 

competente se possível, providencie um estudo para concluir o fechamento da quadra na 

Escola Municipal Raphael Fabri Netto, Avenida Paulo Leite de Oliveira, n°185, Conjunto 

Habitacional Tancredo Neves. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 411/2022 - Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr. Prefeito, para 

que, junto ao setor competente, estude a possibilidade de providenciar lajotamento, 
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extensão de iluminação pública na rua: Arídio Amorim Santos, Bairro Colina dos Pinheiros. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 414/2022 - Julio Cesar 

Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, informe a 

possibilidade de reparo na calçada da Escola Municipal Hélio de Morais, rua: Conchas, Vila 

Aparecida. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 417/2022 - 

Andrei Alberto Müzel - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, para que 

realize a manutenção da infraestrutura da caixa d'água da Escola Municipal Profº. Thereza 

Silveira Mello, bem como, envie o laudo técnico da mesma. Este requerimento caracteriza-

se por grau de urgência. PROPOSITURAS - Projeto de Lei: 122/2022 - Prefeito Mario 

Sergio Tassinari - Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento do corrente 

exercício. Emenda 0003 ao Projeto de Lei 0010/2022: 3/2022 - Emenda 0003 ao Projeto 

de Lei 0010/2022 ao Projeto de Lei Nº 10/2022 - Vereador Célio Cesar Rosa Engue - Altera 

art. 1º do Projeto de Lei nº 10/2022 que “Altera a redação do anexo III da Lei Municipal nº 

3.336, de 20 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a criação do Instituto de previdência 

municipal de Itapeva -IPMI, organiza o regime próprio de previdência social dos funcionários 

públicos do município de Itapeva, e dá outras providências.”. Requerimento: 449/2022 - 

Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Requer a V.Exª, informações referente aplicabilidade 

da Lei 14.325/22 nesta municipalidade que dispõem sobre a utilização dos recursos 

extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e Municípios em decorrência 

de decisões judiciais, relativos aos cálculos do valor anual por alunos, referente a 

valorização dos profissionais da educação fundamental (Fundef) e (Fundeb) referente aos 

anos de 2007 a 2020. 450/2022 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao 

Senhor Prefeito que junto ao Setor Competente a informação da possibilidade da 

construção de uma sede própria para Guarda Civil Municipal reiterando o requerimento 

472/2019, além de informações da saída da GCM da SEMJEL para qual local ficarão e os 

prazos para construção e mudança. 459/2022 - Vereador Andrei Alberto Müzel - Requer ao 

Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, para que envide esforços para realização de 

pintura e instalação de paredes para fechamento ao redor da quadra da E.M. Profª. Thereza 

Silveira Mello, localizada na Vila São Miguel. 460/2022 - Vereadora Lucimara Woolck 

Santos Antunes - Requer ao Exmo. Sr. Governador Rodrigo Garcia para que, junto ao setor 

competente envide esforços para a implantação de uma Casa de Apoio, se possível próximo 

ao Hospital, para pacientes e acompanhantes de outros municípios que realizam tratamento 

de Oncologia em Itapeva. 461/2022 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer 

ao Exmo. Sr. Prefeito para que junto ao setor competente viabilize a adesão a plataforma 

digital do Governo do estado de São Paulo “Nova Frota SP não para”, para aquisição de 

maquinários para os distritos do município de Itapeva, criando em cada distrito 

subprefeituras com estrutura própria ou o município adquira através de linha de crédito 
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referido maquinário. 462/2022 - Vereador Andrei Alberto Müzel - Requer ao Exmo. Sr. 

Prefeito, junto ao setor competente, para que seja realizada a roçada e limpeza da área 

verde no entorno da Escola Municipal Profª. Thereza Silveira Mello, localizada na Vila São 

Miguel. 463/2022 - Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer à DER - 

Departamento de Estradas de Rodagem, para que envide estudos sobre a possibilidade de 

implantar Área de Escape na descida que antecede a entrada da Sanbra (conhecida como 

gabiroba), localizada na Rodovia Vicinal Luis José Sguário, vindo do município de Nova 

Campina para o município de Itapeva, implantação de ciclovia, recapeamento e iluminação 

na Rodovia desde entrada da empresa Maringá até a divisa de Nova Campina. 464/2022 - 

Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Excelentíssimo Dr Mário 

Tassinari, Prefeito Municipal, para informações sobre a Lei 4586/2021, que: “Dispõe no 

âmbito do município de Itapeva/SP sobre a colocação de placas informativas em obras 

públicas e municipais paralisadas”. 465/2022 - Vereador Saulo Almeida Golob - Requer ao 

Sr Prefeito, com relação ao BAIRRO VILA VELHA, como consta em contas de energia , a 

possibilidade de lajotamento e rede de águas pluviais ou canaletas em 2 ruas que ainda 

estão em chão batido , tendo como referência a CHÁCARA DE FERRARESI. 466/2022 - 

Vereador Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto a Sabesp 

informem a possibilidade de providenciar a extensão da rede de água tratada, próximo ao 

Km 69 da Rodovia Pedro Rodrigues Garcia, sentido Ribeirão Branco, no Bairro Mato Dentro. 

467/2022 - Vereador Christian Wagner Nunes Galvão - Requer ao Sr. Prefeito, junto à 

Secretaria de Administrações Regionais, informações sobre a possibilidade de limpeza, em 

regime de urgência, de 06 terrenos de propriedade da Prefeitura Municipal de Itapeva, no 

bairro Horto do Ipê. 468/2022 - Vereador Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. 

Prefeito, que junto ao setor competente, informem a possibilidade da construção de 1 (uma) 

praça pública, com equipamentos para exercícios físicos e área de lazer com playground, 

no terreno localizado no final da rua Jose Ricardo de Oliveira (rua 8), Jardim Virginia, 

próximo a Escola Municipal Prof Mauro Albano. 469/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro da 

Silva - Requer a V. Ex.ª, que ouvindo o Plenário, sejam solicitadas do Senhor Prefeito 

Municipal de Itapeva-SP, informações no intuito que seja criada o cadastro municipal das 

pessoas com diabetes, bem como a distribuição de fitas de glicemia e aparelhos 

glicosímetro e das outras providencias. 470/2022 - Vereador Célio Cesar Rosa Engue - 

Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente, informe a possibilidade de 

comprar uma ambulância para o SADE. Indicação: 39/2022 - Vereador Mario Augusto de 

Souza Nishiyama - Indica ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor responsável, realize 

operação tapa buracos na Avenida Revolucionários de 32, no sentido entrada da 

cidade/Centro (descida). 40/2022 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Indica o 

recapeamento integral da Avenida Vaticano. Substitutivo 0001 ao Projeto de Resolução 
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0006/2022: 1/2022 - Substitutivo 0001 ao Projeto de Resolução 0006/2022 ao Projeto de 

Resolução Nº 6/2022 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Institui o Título do 

Mérito Funcional no Município de Itapeva e dá outras providências. Substitutivo 0001 ao 

Projeto de Lei 0083/2022: 1/2022 - Substitutivo 0001 ao Projeto de Lei 0083/2022 ao 

Projeto de Lei Nº 83/2022 - Vereador Saulo Almeida Golob - Dispõe sobre a denominação 

do CRAS Pe. Tetuo Koga, na Vila Aparecida. Proposição de Honraria: Título de Cidadania 

Itapevense Autoria: vereadora Debora Marcondes. Esta presidência encaminha o Projeto 

de Lei nº 122/22, os Substitutivos aos Projetos nº 83/22 e Projeto de Resolução 06/22, a 

Emenda ao Projeto 10/22 às Comissões competentes para exararem seus pareceres e 

Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para as providências de costume. 

TRIBUNA DO POVO - Com a palavra, fazendo uso da Tribuna do Povo, ENEIA 

RODRIGUES DOS SANTOS:  MELHORIA SALARIAL PRA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. 

Com a palavra a sra. Eneia Rodrigues – Cumprimenta a todos. Diz que é auxiliar de 

odontologia e que a categoria está presente para reivindicar melhoria salarial através da 

mudança de categoria de 3a para 10a. que já esteve no gabinete do Secretário de Saúde e 

se chegou à conclusão de que o salário está baixo. Que estiveram também no gabinete do 

Prefeito solicitando a mudança de categoria e não obtiveram resposta até o momento. Fala 

sobre a rotina de trabalho da função e sobre as atribuições. Além destas atribuições refere 

que quem executa o atendimento ao público e recepção dos pacientes são elas. Que 

durante a pandemia executaram funções de diversas e comenta que não pararam de 

trabalhar durante a pandemia. Solicitam de todos os vereadores presentes o apoio para a 

mudança de categoria para a melhoria de salário. Ver. Débora – parabeniza toda a equipe 

pela união. Acredita que a união faz a força. Que teria estado presença em reunião junto ao 

secretário de saúde. O que mais lhe chocou sobre o caso foi a exposição a que foram 

expostas durante a pandemia, já que se trata de trabalhar com a boca dos pacientes. Que 

contem com seu apoio. Comenta que foi feito impacto orçamentário e disse que seria 

possível a mudança pleiteada. Ressalta que a proposta não veio para a Casa de Leis. Sra. 

Eneias agradece a vereadora pelo apoio. Ver. Tarzã – Cumprimenta a oradora. Pergunta 

em quais unidades as profissionais trabalham e também sobre o fluxo de atendimento da 

Bom Jesus e se as colegas contam com profissional dentista. Sra. Eneias agradece ao 

vereador. Comenta sobre os locais de trabalho das profissionais que segundo ela possuem 

fluxo de trabalho bastante grande. Que o fluxo do Bom Jesus é grande. Muitas áreas para 

o mesmo bairro, com público de outros bairros sendo atendidos até o local. Apenas um 

dentista, 3 horas de manhã e 3 a tarde. Ver. Ronaldo – Cumprimenta a oradora. Diz que 

essa deveria ser a prioridade de um governo. Conhece o trabalho das profissionais e os 

riscos a que estão expostas. Sra. Eneias diz que não possuem centro de esterilização. 

Fazendo a esterilização dentro do consultório. Diz que a esterilização é muito importante, 
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para garantir a segurança dos pacientes. Ver. Ronaldo diz que podem contar com o seu 

apoio. Ver. Celinho gostaria de saber quantos são os funcionários dessa área. Sra. Eneias 

diz que são 17 profissionais. Ver. Marinho cumprimenta todas as profissionais da área. 

Parabeniza a oradora. Que o direito reivindicado é justo e merecido. Que o projeto precisaria 

vir da Prefeitura já que geraria impacto financeiro. Mas garante que em chegando o projeto 

ele será aprovado. Ver. Áurea parabeniza as profissionais. Diz que desempenhou a função. 

Diz que foi uma experiência boa, mas bastante perigosa. Sendo muito importante que as 

pessoas dessa linha de frente sejam observadoras. Que amanhã haverá Reunião da 

Comissão de saúde e será feito ofício solicitando a posição do Prefeito sobre o assunto e 

assim que houver resposta ela será encaminhada a oradora. Ver. Júlio refere que esteve 

na reunião no paço e viu claramente que havia o impacto e condições de fazer. Diz que teve 

a chance de participar e irá cobrar por isso. Sendo uma causa justa, correta e sincera da 

categoria. Presidente Comeron agradece a oradora e diz que os 15 vereadores apoiarão o 

pleito. Pede que todos os vereadores possam assinar o ofício. Questão de Ordem – 

Vereador Laércio precisou se ausentar, devido a condições de saúde. O que foi 

autorizado pelo Presidente Comeron. TEMA LIVRE: Com a palavra a ver. Débora – 

Cumprimenta a todos. Sobre as auxiliares, que foi encaminhado ofício pelo secretário Luis 

e que foi realizado impacto e que estava nas mãos do Prefeito. Que falta apenas encaminhar 

o PL mudando a referência, já que elas não recebem de acordo com que devem receber. 

Sem contar que muitas tem que trabalhar em 2 ou mais lugares, indo a áreas rurais pagando 

o combustível. Que se trata de uma luta justa e o PL precisa vir urgentemente à casa de 

leis. Propõe uma Moção em nome da Comissão de Saúde. Elogia o Secretário da Cultura 

pelas muitas ações. Que teria feito um Projeto que fala sobre licença paternidade. Hoje 

estando por 5 dias mas pode ser alterada já que não é um direito apenas do servidor, sendo 

principalmente da criança e já há decisões judiciais dizendo que os legisladoras municipais 

podem sim legislar sobre tal seara. Que o projeto está na Comissão de Legislação, alterando 

a licença paternidade de 5 para 20 dias. Sobre o diploma comerciário, seria para 

homenagear todas as pessoas que trabalham no comércio. Que muitos do comércio não 

pararam durante a pandemia. Fez o projeto para que a associação comercial e o sindicato 

encaminhem os nomes para que sejam homenageados. Refere que é uma honra colocar o 

nome do diploma sobre o Sr. Carlinhos da loja estrela. Sobre ponto de ônibus, refere que 

não está em local adequado, já que está expondo os usuários às condições do clima. Diz 

que tem pedido por colocação de cabines de ponto de ônibus. E que o local é perigoso. 

Comenta que a população está reclamando do local. Fala sobre a falta de energia no Bairro 

Taquari-Guaçu, diz que foram ao MP que liberou para que algumas famílias, em 

determinadas condições, pudessem ter a liberação de energia. Esteve no Bairro com o 

Secretário de Obras e uma criança teria dito que seu sonho seria ter acesso a uma televisão. 
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Diz que há muito tempo que a situação está sem solução. Sobre as auxiliares, palavra dada 

é palavra cumprida. E que cobrará por elas. Com a palavra o ver. Marinho – Cumprimenta 

a todos. Fala sobre req. 246, sobre a estrada do Bairro Taquaral. Tendo citado como 

exemplo o Bairro dos coelhos. Pede a passagem de imagens em que há imagens das 

estradas do Bairro Taquaral. Entrou em contato com a Secretária responsável. Diz que há 

resposta ao Requerimento em que afirmava que colocaria a ação no cronograma de obras 

da secretaria. Refere que teria entrado em contato reiteradamente com a Secretária 

perguntado como estava a manutenção. Comenta que a máquina teria feito um pouco do 

trabalho sem concluir. Refere que a população realmente precisa da correção das estradas 

que estariam em péssimas condições. Passa áudio de um morador do local. Refere que os 

munícipes estão tendo que pagar por serviços que são de competência do executivo. Pede 

para que a Secretária manter a palavra quando prometer tais serviços para a população. 

Diz que a secretária buscou por uma desculpa e acabou por não fazer o serviço. Com a 

palavra o ver. Tarzã – Cumprimenta a todos. Acha importante pedir um estudo do 

financiamento do Ministério da Saúde sobre repasses de recursos. A boa notícia seria que 

os profissionais da saúde e segurança pública estão fora do período de congelamento da 

173, o que considera justo. Pensa que o auxiliar de odontologia precisa cumprir o seu 

horário de trabalho. E muitas unidades de saúde não contam com o profissional dentista. 

Gostaria de saber sobre as prioridades do Prefeito. Diz que o custo da farmácia 24 horas é 

muito alto. Refere que o Prefeito é blindado e que há denúncias sobre situações irregulares 

em setores e que medidas não foram tomadas. Sobre insalubridade, considera que há 

profissionais na saúde que estariam ganhando altas porcentagens em insalubridade. Algo 

importante seria o IPMI, tendo mais de 320 milhões em caixa, mas chegará o momento em 

que a despesa será maior que a receita. Que é preciso avaliar e continuar se organizando, 

perseverar na luta em favor de valorização profissional. É uma luta que está no começo, 

mas está claro pela audiência que qualquer revisão de tabela seria para 2023. Que é preciso 

tomar cuidado com o que se fala. Comenta que o ver. Saulo trouxe a solução, já que Itapeva 

não dá conta da extensão de suas estradas rurais. Que seriam pás em tratores para realizar 

trabalhos em estradas onde o trabalho for mais fácil. Que a questão é de gestão e as 

pessoas precisam ter humildade e ninguém possui o monopólio da verdade. O Prefeito teria 

pedido apoio sobre algumas medidas, e quando se trata de interesses da cidade, o apoio é 

fornecido. Comenta que governos precisam ser democráticos, havendo trocas de ideias 

com profissionais envolvidos. Ninguém conhece melhor os serviços do que aqueles que 

executam. Com a palavra o ver. Ronaldo – cumprimenta a todos. Primeiramente lamenta 

sobre a situação que está ocorrendo na saúde de Itapeva, além das auxiliares de 

odontologia, há o pessoal da enfermagem, os agentes comunitários, etc. Questões que 

deveriam ser prioridade, principalmente na saúde. Que muitas vezes as estruturas são 
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precárias. Que a crise sanitária ainda não passou, e as profissionais estavam na linha de 

frente em todos os momentos expostos aos riscos. Diz que a situação da saúde pública 

precisa chegar ao executivo e os profissionais precisam ser valorizados. Fala sobre a 

reunião com o Secretário de obras comentando sobre prazos de vigência de algumas verbas 

e o secretário teria comparecido. Refere que as obras paradas precisam ser retomadas 

urgentemente. O que foi cobrado enquanto Comissão de Obras, fiscalizando, apontando 

caminhos, etc. Que é preciso cobrar serviço público de qualidade. Convida todos os 

vereadores para participar das Reuniões de Obras. Fala sobre o parlamento jovem e que 

está sendo muito bom. Que os jovens estão transmitindo uma aula de cidadania. Sendo 

importante assimilar tais lições. Sobre a saúde pública, o que lhe preocupa seria a falta de 

medicamentos, muitas pessoas estariam reclamando. Aparte ver. Áurea – diz que não está 

havendo insumos para a fabricação de medicação. Aparte ver. Débora – diz que entrou em 

contato com a Sec. da saúde, que lhe teria dito que o problema é a falta de insumos. Retoma 

o ver. Ronaldo – refere que não pode haver falta de medicamentos da base. Comenta sobre 

a situação de algumas estradas rurais. Acredita que tais ações precisam ser olhadas com 

prioridades. E a população não pode pagar pela incompetência da prefeitura sobre tais 

serviços. Passa um vídeo em que populares estariam trabalhando na correção das estradas 

no bairro da capoavinha. E outro vídeo de mesmo teor. Expõe sua indignação diante de tais 

situações. Com a palavra a ver. Áurea – cumprimenta a todos. Comenta que devido as 

chuvas não há condições de manter as estradas. Que há muitas avarias. Que há lugares 

em que passam muitos caminhões e são muito usadas. Cita um exemplo. Comenta que no 

governo passado a situação chegou a ser pior, não havendo nenhuma ação de correção. 

Que a área rural de Itapeva é muito grande. Diz que é a favor da terceirização. Refere sobre 

lajotamento em determinado local, que terá início no dia de amanhã, que foram dois anos 

de espera, devido a licitação, etc. Aprendeu que é preciso aguardar para não enlouquecer. 

Sobre remédios diz que há alguns que não há nem nas distribuidoras. Refere que teria 

pegado covid, buscado medicamentos, não tendo encontrado por falta de insumos. Tendo 

sido obrigada a buscar similares. Comenta que a situação não é apenas em Itapeva. Teria 

ido perguntar ao Prefeito sobre a situação no município. Outra preocupação da vereadora, 

seria o governo federal, sobre o banco da terra. Comenta sobre como seria a situação sobre 

compra de terreno pelo programa banco da terra. Houve a formação de associações. 

Questiona como serão pagos. Que todos os proprietários pelo programa estariam 

endividados com o banco do Brasil. Sugere uma Moção de apelo ao governo federal que 

informe quantos bancos da terra são na região, qual é o valor da dívida e como podem quitar 

tal dívida. Que para crescer todos precisam crescer juntos. Refere que esse mundo é 

passageiro e todos temos prazo de validade e é preciso parar para pensar e mudar o jeito 

de viver. Parar de vender sonhos. Quando as pessoas começarem a refletir sobre o que 
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somos e para que estamos, teremos situações melhores, com menos ganância, etc. Diz que 

ama sua cidade. Que o Prefeito foi eleito pelo povo da cidade. Com a palavra o Ver. Celinho 

– cumprimenta a todos. Faz uma errata. Que esteve com o secretário Jorge em vários locais, 

mas o local em que esteve sobre pontos de ônibus não era o local apontado pelo ver. 

Marinho. Fala sobre Requerimento seu solicitando compra de ambulância para o SAAD. 

Parabeniza o Secretário de Cultura pelas ações. Fala sobre a secretária de Transporte Keli, 

diz que esteve nesta data com a secretária visitando algumas estradas rurais. Que mesmo 

diante da imensa extensão de estradas de terra, serviços estão sendo feitos no sentido de 

tentar manter a condição de tráfego de tais estradas. Que a secretária Keli tem demonstrado 

muita capacidade, força de vontade, e cita que houve um período de muitas chuvas. Refere 

que o trabalho está sendo feito. Cita os locais em que visitou junto com a Secretária. Que 

na data de amanhã haverá obras na estrada do Jaó. Diz que a mão de obra e o equipamento 

não são suficientes diante da imensa de demanda dos trabalhos. Que teria falado com o 

Prefeito sobre a necessidade de compra de uma prancha. Conversou com o Secretário 

Margarido, solicitando mutirão de poda de árvores no CDHU e diz que tais ações estão 

sendo feitas. Sobre iluminação púbica, que serão trocados mais de 9 mil pontos por LED. 

Diz que há um projeto seu sobre manutenção das estradas secundárias, diz que há um 

projeto seu que foi adequado pela Prefeitura e encaminhado à Casa de Leis. Explica o 

Projeto. Que seria para atender ao pequeno agricultor. Que o poder público não pode fazer 

serviços em estradas particulares, o que o Projeto regulamenta, para que possa trabalhar 

em tais acessos. Com a palavra o ver. Saulo – Cumprimenta a todos. Comenta sobre a 

situação das estradas. Que hoje se vê a importância das estradas rurais, e que a situação 

é complexa. Diz que é preciso adequar as estradas, fazendo com que a água corra para os 

cantos das estradas. Comenta que entulho para tentar corrigir a situação das estradas, em 

valetas. Diz que o entulho seria muito graúdo. Que é o conjunto da obra que vai consertar 

a estrada. Refere sobre situações em que foi feita correção com determinado material 

alternativo e deu certo. Diz que procura ajudar para que as ações ocorram. Refere que é 

preciso aproveitar os momentos para apresentar os pleitos e as ideias para buscar 

melhorias e prestar melhores serviços para a população. Diz que está chegando patrol e 

pede que seja destinada à Secretária Keli. Comenta que é preciso planos melhores de 

trabalho com mais equipamentos. Refere ainda sobre a possibilidade de utilização de planas 

em tratores. Comenta que é preciso tentar ajudar. Com a palavra o ver. Júlio – 

Cumprimenta a todos. Parabeniza as auxiliares de odontologia pela luta. Que é importante 

mostrar a união da classe. Trazer a fala a tribuna e ecoar mais alto ainda o pedido. Que a 

classe está empenhada pelo que é correto. Refere que as profissionais estão no caminho 

correto e precisam desse reconhecimento e valorização justa. Sobre as estradas da zona 

rural, confessa que não conhecia muito, não tendo a visão de como o território de Itapeva é 
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grande. Diz que já foi em vários bairros da zona rural e pretende ir a quase todos. Vê que 

as estradas por onde passa, em alguns pontos há dificuldade, mas percebe o esforço e o 

trabalho para a tentativa de manutenção. Que em muitos lugares conseguiu chegar por 

haver estradas em condições transitáveis. Refere que é preciso um planejamento sobre 

isso. Um cronograma eficaz e muitas vezes o secretário é apenas a ponta da situação e 

para chegar ao secretário passa por trâmites burocráticos. E muitas vezes o secretário está 

amarrado, não conseguindo fazer as ações. Que o executivo precisa ter um olhar para as 

burocracias que muitas vezes impedem que as ações sejam executadas. Sendo preciso 

que se tenha esse olhar, no sentido de buscar acelerar as situações. Diz que os Secretários, 

muitas vezes, querem fazer, mas ficam parados na burocracia. E que em muitas coisas é 

preciso ter um pulso no sentido de tomar ações para eliminar os gargalos burocráticos. 

Aparte ver. Tarzã – Refere entender o que o ver. Júlio está falando. Diz que há muito 

dinheiro em caixa. A prioridade seria a população. Retoma ver. Júlio – diz que são três 

distritos. Diz que seria importante estruturar os distritos. Considera que isso ajudaria 

bastante. Refere que a população não pode sofrer com tais situações. Parabeniza a 

Secretária Keli e defende que ela tenha mais condições para trabalhar. Com a palavra a 

ver. Vanessa Guari – Cumprimenta a todos. Diz que é preciso que todos lutem para que 

todas as subprefeituras tenham estrutura com mão de obra e maquinários. Fala sobre 

requerimento seu sobre o assunto, que trata de programa chamado nova frota, que visa a 

aquisição de maquinário, via financiamento. Considera difícil a terceirização de serviço para 

a zona rural. Que são três distritos e considera que os 15 vereadores poderiam trabalhar 

sobre o assunto, na linha das subprefeituras. Afirma que é preciso a união de todos e 

trabalhar pelo bem da população e trazer ideias. Que o maior problema do executivo seria 

a burocracia, com morosidades enormes. Agradece a primeira dama, que esteve com a 

vereadora quinta feira em escola do Guarizinho fazendo palestra. Diz que o índice de 

adolescentes grávidas está muito alto. Que o leque deveria ser aberto para outras escolas. 

Sobre as auxiliares de odontologia, diz que é preciso valorizar os servidores públicos. 

ORDEM DO DIA.  Leitura de Projeto de Lei 97/2022 - Mario Sergio Tassinari - Acrescenta 

cargos públicos efetivos nas tabelas A e B da Lei Municipal nº 1.811, de 3 de julho de 2002, 

que "dispõe o plano de cargos e salários, evolução funcional e dá outras providências". 

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

de Lei 99/2022 - Mario Sergio Tassinari - Acrescenta cargos públicos efetivos nas tabelas 

A e B da lei municipal nº 1.811, de 3 de julho de 2002, que "dispõe o plano de cargos e 

salários, evolução funcional e dá outras providências". Colocado em segunda discussão e 

votação, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 101/2022 - Mario Sergio 

Tassinari - Acrescenta cargos públicos efetivos nas tabelas A e B da lei municipal nº 1.811, 

de 3 de julho de 2002, que "dispõe o plano de cargos e salários, evolução funcional e dá 
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outras providências". Colocado em segunda discussão e votação, foi aprovado por todos. 

Leitura de Projeto de Lei 102/2022 - Débora Marcondes Silva Ferraresi - INSTITUI A 

POLÍTICA MUNICIPAL DE LINGUAGEM SIMPLES NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ITAPEVA. Colocado em segunda discussão e votação, foi aprovado por 

todos. Leitura de Requerimento 460/2022 - Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao 

Exmo. Sr. Governador Rodrigo Garcia para que, junto ao setor competente envide esforços 

para a implantação de uma Casa de Apoio, se possível próximo ao Hospital, para pacientes 

e acompanhantes de outros municípios que realizam tratamento de Oncologia em Itapeva. 

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

Lei 115/2022 - 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. Colocado em segunda discussão e votação, foi 

aprovado por todos.  Tarzan pediu adiamento da propositura Requerimento 463/2022 sob 

a justificativa: correção. Propositura adiada por 1 sessão. 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, 84, 86, 88, 89, 94, 95, 96, 98,104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 

113, 114, 116, 118, 119, 120, 121 e 122/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Com a palavra o 

ver. Ronaldo – Cumprimenta a todos. Diz que o Prefeito foi eleito para resolver os 

problemas. Caso não esteja conseguindo resolver, é preciso melhorar o atendimento. Que 

a Câmara está presente, dando sugestões. Que muitas ações passam pelo Legislativo, e 

leva as sugestões para o executivo. Comenta que estão dizendo que os vereadores estão 

travando projeto do executivo, diz que isso seria mentira. Refere que trouxe as imagens por 

estar acompanhando. Comenta que continuará trazendo as reivindicações da população, já 

que foram eleitos para o povo. Diz que o Prefeito, bem como a gestão, precisa ouvir mais 

as demandas da população. Muitas vezes a câmara não é ouvida, com ações tomadas de 

supetão e de forma intempestiva. Que são poderes independentes, mas precisam ser 

harmoniosos, com seu papel de atender a população e que continuará ao lado da 

população. Com a palavra o ver. Tarzã – Cumprimenta a todos. Refere que democracia dá 

trabalho. Que cada um foi candidato com uma missão e possui uma procuração popular. O 

que seria necessário é os Secretários respeitarem o legislativo. Que a sua sugestão seria 

no sentido do aluguel caro da cidade. Que teria sugerido lote urbanizado, mas não existe 

amparo legal para que o programa seja apenas para servidores públicos. Que a questão de 

política pública, é preciso tomar cuidado com promessas. Comenta que esperará que se 

concretize. Que há equipamentos para serem adquiridos. Refere sobre conquistas junto a 

Deputados conhecidos. Se cada vereador, através de seus deputados, são conquistas 

importantes. Comenta sobre convênios que estão sendo monitorados pela Comissão de 
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Obras. Diz ser o único idoso na casa. Que é preciso fazer uma reflexão sobre deputado 

federal, que não se pode errar escolher parlamentares com compromisso com a região. Que 

pedirá ao Laércio como comissão de Economia, na LDO, verba para equipamentos para os 

3 distritos. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 36ª 

Sessão Ordinária a ser realizada segunda-feira, dia 20 de junho, no horário regimental e 

invocando a proteção de Deus, declarou 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, 13 de junho de 2022. 
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