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ATA DA 42ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022 

 

Aos onze dias do mês de julho do ano de 2022, no horário regimental, sob a presidência 

de José Roberto Comeron realizou-se a 42ª 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, 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: Gesse Osferido Alves. 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 41ª Sessão 

Ordinária realizada em 7 de julho, foi aprovada. Correspondências recebidas de 

diversos: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

412/2022 - Vanessa Guari - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito para que viabilize a 

implantação de sinalização de solo, placas de sinalização, semáforo e rampas de 

acessibilidade em toda extensão da rua nove de julho. PROPOSITURAS. Projeto de 

Decreto Legislativo: 12/2022 - Vereador Julio Ataíde - Concede Comenda Antônio 

Furquim Pedroso da Ordem e do Mérito de Itapeva à Sr.ª Tenente Coronel Adriana Duch 

Machado. Projeto de Lei: 139/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - INSTITUI O 

PROGRAMA DE INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS NO 

MUNICÍPIO DE ITAPEVA. Parecer: Favorável da Comissão Competente 

encaminhando o Projeto de Lei 137/2022 para apreciação do Plenário. Emenda: 

Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0174/2021 - Comissão de Legislação, Justiça, 

Redação e Legislação Participativa - Altera a redação do artigo 1º do Projeto de Lei 

174/21. Requerimento: 543/2022 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. 

Prefeito, nos termos regimentais que junto ao setor competente se possível, providencie 

o recapeamento completo das ruas, Hortêncio de Oliveira Pio, Francisco Lucas de 

Almeida e José Alves Janeiro, no Parque São Jorge. 545/2022 - Vereador Ronaldo 

Pinheiro - Requer informações ao Prefeito Municipal sobre as despesas pagas com os 

recursos enviado oriundos de emendas parlamentares, com as referidas cópias dos 

seguintes documentos públicos: Notas e despesas pagas com o recurso enviado pelos 

Deputados Federais, totalizando um montante de R$ 550.000,00 para o setor da saúde 

do município de Itapeva. 547/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Senhor 

Prefeito, informações de previsão da pavimentação da Rua Elídia Barantcha Bicuda- 

Rua 05- Jardim Bonfiglioli. 548/2022 - Vereador Tarzan - Requer ao Chefe do Poder 

https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24696/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24696/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24696/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24696/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24863/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24863/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24863/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24940/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24940/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24940/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24929/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24929/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24929/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24934/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24934/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24934/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24934/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24936/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24936/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24936/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24936/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24936/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24936/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24938/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24938/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24938/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24939/


CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2021 - 2024 

 

 
 
 

 

Rubrica: ................................           

43 

 EXERCÍCIO DE 2022   LIVRO Nº.: 004 PAG.: 043 

  
Executivo Municipal, solicitando que nos envie cópia do Edital de Licitação para a 

recolha e alojamento de animais e, também cópia dos Contratos celebrados entre o 

Município e o prestador de serviços que venceu o certame licitatório. 549/2022 - 

Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, 

a reforma e manutenção do campo de futebol, implantação de grama, iluminação de 

Led, reparos no alambrado, capinagem entorno do campo e na praça Sandoval Ferreira 

de Almeida na Rua Florisbela Maria Motta, Portal Itapeva. 550/2022 - Vereadora Lucinha 

Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, para que viabilize a 

implantação de lajotamento ou pavimentação, em toda extensão do Bairro Caetê na 

estrada principal e no galho que dá acesso a residência do falecido Juventino e no bairro 

Caetê de Cima (conhecido como Bairro dos Boava), próximo a residência do Fernando. 

552/2022 - Vereadora Débora Marcondes - REQUER AO SENHOR PREFEITO, NOS 

TERMOS REGIMENTAIS, INFORMAÇÕES DA POSSIBILIDADE DE INVESTIR O 

VALOR DO DA DIMINUIÇÃO DA ALÍQUOTA PATRONAL SUPLEMENTAR 

INTEGRALMENTE NO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DE TODOS OS SERVIDORES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL, TENDO EM VISTA, QUE O MUNICÍPIO TERÁ UMA 

ECONOMIA DE APROXIMADAMENTE 5 MILHÕES ANUAIS E O SERVIDOR JÁ FOI 

PENALIZADO NO ANO PASSADO COM O AUMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA 

PREVIDÊNCIA DE 11% PARA 14%. 553/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao 

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

calçada na rua Roque Lourenço dos Santos entre a rua Barão do Rio Branco e o 

Poupatempo, bem como mudança de estacionamento paralelo ao sentido da via. 

554/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que junto ao 

setor competente notifiquem a empresa que está fazendo o lajotamento no bairro do 

Cercadinho para que conclua a obra. 555/2022 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer 

seja inserido em ata, Votos de Congratulações para a Servidora Pública Municipal de 

Itapeva, IZAÍRA DE CARVALHO AMORIM, pela excelente gestão que realizou enquanto 

Coordenadora da Entidade de Acolhimento de Itapeva. 556/2022 - Vereador Marinho 

Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor responsável, informe se a 

municipalidade possui algum repasse de recurso de convênio do Governo Federal, 

Estadual e Municipal em atraso para a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, incluindo 

recurso de atualização, faturamento administrativo e repasse extraordinário, bem como, 

em caso positivo, informe os motivos do atraso. A Presidência encaminha o Projeto de 

Lei 139/2022 às Comissões Competentes para exararem seus pareceres e os 

Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para as providências de 

costume. TEMA LIVRE. Nada consta. ORDEM DO DIA: Leitura do Projeto de Lei Nº 

67/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Dispõe sobre o Serviço de Assistência 
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Técnica Pública e Gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social 

às famílias de baixa renda e dá outras providencias. Colocado em 2ª discussão, Ver. 

Celio pede voto contrário porque já está contemplado no Reurb e legislação federal. 

Ver. Debora pede voto favorável, visando o lado social, no tocante a construção. Ver. 

Laercio informa que votará favorável por ser um projeto benéfico para a população, que 

o executivo pode apresentar Adin se assim entender necessário, explicando os motivos. 

Debora diz que que devem seguir a regra em prol dos interesses sociais. Ver. Tarzan 

comenta sobre projeto de doação de materiais de construção, que agora está sendo 

implantado. Se o prefeito quiser vetar, que apresenta uma alternativa. Ver. Ronaldo 

destaca o alcance social do projeto. Em 2ª votação, nominal: Andrei Müzel: contrário; 

Áurea Rosa: contrário; Célio Engue: contrário; Christian Galvão: favorável; Débora 

Marcondes: favorável; Gessé Alves: ausente; Júlio Ataíde: contrário; Laércio Lopes: 

favorável; Lucinha Woolck: favorável; Marinho Nishiyama: favorável; Tarzan: favorável; 

Ronaldo: favorável; Saulo: contrário; Vanessa Guari: contrário. Foi aprovado por 7 

votos favoráveis a 6 contrários. Leitura do Projeto de Lei Nº 86/2022 - Vereadora 

Débora Marcondes - Dispõe sobre denominação de Rua Wilson Silvério Gomes Ribeiro, 

a travessa da Rua da Paz no bairro do Cercadinho. Colocado em 2ª discussão e 

votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 123/2022 - Vereador 

Ronaldo Pinheiro - ESTABELECE DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DO 

PROGRAMA “SELO EMPRESA AMIGA DOS ANIMAIS” NO MUNICÍPIO DE ITAPEVA. 

Colocado em 2ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do Substitutivo 

0001 ao Projeto de Lei 0113/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Institui o Banco de 

Ração e Acessórios para Animais, no âmbito do município de Itapeva e dá outras 

providencias. Colocado em 2ª discussão, ver Débora pede que a autora explica o 

projeto. Autora explica que será feito banco doação através das entidades. Em 2ª 

votação, foi aprovado por todos. Leitura de Emenda 0001 ao Projeto de Lei 

0174/2021 - Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - 

Altera a redação do artigo 1º do Projeto de Lei 174/21: “Art.  1º Passa a denominar-se 

Rua Geraldo Andrade de Souza a travessa IV da rua Marcondes de Oliveira, no Jardim 

Esperança (antiga Vila Camargo I).”. Colocado em discussão e votação únicas, foi 

aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 174/2021 - Vereadora Lucinha 

Woolck - Dispõe sobre denominação de via pública Geraldo Andrade de Souza, 

localizada no Jardim Nova Esperança. Colocado em 1ª discussão e votação, foi 

aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 110/2022 - Prefeito Dr Mario 

Tassinari - Dispõe sobre a alteração da lei nº 2.753 de 06 de maio de 2008 que cria o 

conselho municipal de defesa do patrimônio histórico, arquitetônico, artístico e turístico 

de Itapeva (COMDEPHAAT) a dá outras providências. Colocado em 1ª discussão e 
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votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 121/2022 - Vereador 

Professor Andrei - Reconhece a Festa de Sant’Ana como Patrimônio Cultural Histórico 

Imaterial do Município de Itapeva/ SP e dá outras providências. Colocado em 1ª 

discussão, autor destaca a importância e a tradição da festa, que os organizadores 

possam decidir por realizar a festa na Praça Anchieta sem depender do lado político. 

Ver. Débora parabeniza o autor. Presidente Comeron parabeniza o autor. Ver Marinho 

destaca a mensagem e o teor do projeto e parabeniza o autor. Em 2ª votação, foi 

aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 131/2022 - Vereador Celinho Engue 

- Institui o calendário do turismo pedagógico, no município de Itapeva e das outras 

providências. Colocado em 1ª discussão, ver. Débora fala que o projeto é 

inconstitucional, mas que ela votou favorável na comissão, que é importante votar os 

projetos com maturidade, em favor da população. Ver. Celio agradece a ver. Débora 

pela postura e pede voto favorável. Em 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do 

Projeto de Lei Nº 137/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Altera dispositivos da Lei 

Municipal nº 2.272, de 10 de janeiro de 2005. Colocado em 1ª discussão, ver. Débora 

fala da tramitação célere do projeto; explana sobre o teor do projeto. Comenta sobre 

requerimento que fez ao Executivo sobre o tema. Fala da importância do projeto para 

os servidores. Ver. Marinho parabeniza a presidência e os vereadores pela celeridade 

em votar referido projeto. Fala sobre a expectativa dos servidores pelo aumento da 

margem. Ver. Ronaldo fala da luta dos servidores na busca por esse projeto; relata as 

tratativas a respeito do assunto. Em 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do 

Projeto de Decreto Legislativo Nº 12/2022 - Vereador Julio Ataíde - Concede 

Comenda Antônio Furquim Pedroso da Ordem e do Mérito de Itapeva à Sr.ª Tenente 

Coronel Adriana Duch Machado. Colocado em discussão, ver. Marinho parabeniza o 

autor, destacando o perfil da homenageada. Ver. Ronaldo parabeniza o autor, fala sobre 

a homenageada. Em votação única, foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento 

Nº 555/2022 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer seja inserido em ata, Votos de 

Congratulações para a Servidora Pública Municipal de Itapeva, IZAÍRA DE CARVALHO 

AMORIM, pela excelente gestão que realizou enquanto Coordenadora da Entidade de 

Acolhimento de Itapeva. Colocado em discussão única, autor explana sobre o currículo 

e o trabalho da homenageada. Destaca que ela ajudou a implantar a primeira unidade 

de acolhimento em Itaberá. Fala do trabalho dela em Itapeva, após aprovação em 

concurso público. Comeron registra a alegria de ter a Iza na coordenação da Casa 

Transitória no seu governo no executivo. Ver. Débora destaca seu carinho pela Izaíra, 

relata quando a conheceu, quando era conselheira tutelar, que trabalhou em conjunto 

com a homenageada. Em votação única, foi aprovado por todos. MATÉRIA PARA 

PRÓXIMA SESSÃO: Em 2ª d/v Projeto de Lei: 137/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL: 
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Ver. Áurea fala de reunião com o executivo, Keli e Jurídico sobre a falta de água. Diz 

que a prefeitura tem caminhão para transportar água, o qual não está emplacado. Fala 

sobre tratativas para tal, que amanhã o caminhão terá de estar habilitado; fala sobre o 

custo de transporte de água, que há muita pressão em cima da secretária Keli; que a 

semana toda houve reclamação e pedido por água; que o Paulo dê um jeito. Comenta 

de oficio à CCR SPVias solicitando cópia do projeto de duplicação, em razão dos 

transtornos aos moradores do entorno; diz que “a CCR é igual feijão velho, tem de botar 

pressão”. Pede que seja feito contato via fone. Comeron diz que se não for atendido, 

oficiará a Casa Civil e a 16ª RA. Aparte ver. Tarzan comenta sobre o projeto da 

duplicação, que o Executivo tem esse documento com ele. Áurea diz que precisam tratar 

com a SPVias. Tarzan sugere oficiar a ARTESP. Ver. Tarzan comenta sobre a 

participação dos funcionários da Santa Casa em audiências sobre a questão do 

repasse; que ainda haverá outras discussões. Explana sobre a participação na votação 

do orçamento, sobre a construção de um hospital municipal; que é um projeto temerário, 

que há muitas questões técnicas e profissionais para funcionamento de um hospital. 

Comenta sobre a gestão de Santas Casas e financiamento de saúde pública. Destaca 

os gastos desnecessários para a Educação e outras, que o prefeito seria um mau gestor, 

que há muitos aspectos que não têm foco. Relata verbas parlamentares para a Santa 

Casa; mas que não houve repasse do governo estadual para Itapeva, uma vez que o 

executivo não se manifestou. Aparte ver. Débora comenta que o executivo ficou inerte 

nessa questão. Ver. Tarzan explana sobre as 3 CEIs em andamento e sobre a votação 

do orçamento municipal para 2023. Ver. Marinho Nishiyama comenta sobre o 

requerimento 556 ao executivo para que informe se há algum convênio em atraso de 

repasse ao município para que esse repasse à Santa Casa e outras; fala sobre verba 

para covid que também não teria sido repassado, além de outros valores; por esse 

motivo solicitou informações oficiais. Comenta sobre valores para urgência e 

emergência que foi majorado para mais de 1 milhão. Aparte ver. Áurea sugere convocar 

a Secretária de Saúde para prestar essas informações na Comissão de Saúde. Ver. 

Marinho diz que seria ideal. Fala que foi procurado por moradores de vários bairros 

sobre a falta de água; discorre sobre a aprovação de crédito adicional para perfuração 

de postos artesianos, fato que precisa de agilidade. Aparte ver. Áurea comenta sobre 

perfuração de poço no Bairro Faxinal, sobre a falta de projeto técnico e das dificuldades 

para tal. Ver. Marinho comenta que esteve no hospital onde verificou o fluxo de 

atendimento; que constatou ser um trabalho de excelência. Ver. Ronaldo relata reunião 

com ACS sobre o reajuste de salário aprovado através de emenda constitucional, que 

ainda não foi pago porque não houve repasse para junho; levantou que esse repasse 

ocorreu na sexta passada; que receberão retroativo. Relata que também foi procurado 
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por conta da falta de água, que o executivo precisa ter um olhar mais sensível a esse 

assunto. Sobre a Santa Casa, parabeniza os servidores presentes e destaca a luta pela 

manutenção da instituição através das redes sociais. Diz que pesquisou junto a 

Portarias de Fundo Nacional de Saúde sobre repasses para a Santa Casa; que vários 

recursos que não foram repassados pela prefeitura. Fala sobre recurso de 1 milhão de 

reais para a instituição através de membros do PP. Ver. Julio Ataíde agradece pela 

aprovação da Comenda à Ten. Cel. PM. Duch e relata o trabalho também pelas 

questões sociais e o ser humano que ela é. Discorre sobre a aprovação do projeto que 

reconhece a Festa de Sant’Ana como patrimônio cultural. Destaca a presença constante 

de alguns funcionários da Santa Casa. Comenta de valores que não estariam sendo 

repassados à instituição. Fala sobre a busca de soluções para essa e outras questões. 

Relata visita nas vilas Dom Bosco e Mariana, que recolheu os anseios da população e 

levará os pleitos ao Executivo, que o principal é a saúde. Relata que água é parte da 

saúde pública; que ainda assim boa parte da população está enfrentando falta de água. 

Aparte ver. Áurea relata que há dinheiro, o prefeito quer oferecer água, mas há um nó 

que ninguém desata, que é uma questão emergencial, para ontem. Ver. Julio reforça a 

urgência da solução do problema. Ver. Débora Marcondes comenta sobre as reuniões 

com executivo sobre a Santa Casa. Relata recursos que conseguiu através de 

deputados para a instituição. Fala sobre a participação popular na política. Destaca as 

lutas em prol à Santa Casa, que ela sempre estará à disposição para ajudar. Parabeniza 

o empenho de todos. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores 

para a 13ª Sessão Extraordinária a ser realizada em seguida e invocando a proteção de 

Deus, declara 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, 11 de julho de 2022. 
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