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ATA DA 44ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022 

 

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

presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 44ª sessão ordinária do corrente 

exercício. Assinaram o livro de presença os vereadores: Célio Cesar Rosa Engue, 

Christian Wagner Nunes Galvão, Débora Marcondes Silva Ferraresi, Gesse Osferido 

Alves, José Roberto Comeron, Julio Cesar Costa Almeida, 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: Andrei Alberto Müzel, Áurea Aparecida Rosa e Laercio Lopes. 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 43ª Sessão Ordinária realizada em 14 de julho, foi aprovada. Correspondências 

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

Requerimento 1199/2021 - Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, sobre o BAIRRO DA 

VARZEA, REPRESA DO ARANHA, localizada na estrada municipal Josino Brisola 

Santos, sobre a possibilidade de construção de uma AREA ESPORTIVA com Campo 

de Futebol, Arena Society, Academia ao Ar Livre nessa localidade, a qual virá a agregar 

valor ao Parque Linear que Vossa Senhoria pretende construir nessa área. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 1204/2021 - Lucinha 

Woolck - Requer ao Sr. Prefeito, para que providencie a disponibilização (gratuita) de 

professor (a) de zumba, na praça de eventos Morada do Bosque. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta à Moção 18/2022 - Ronaldo Pinheiro - Requer que seja 

inserida em Ata Moção de apelo ao Prefeito Municipal de Itapeva Exmo. Sr. MÁRIO 

SERGIO TASSINARI, enviar há essa casa legislativa, o projeto de Lei no que tange a 

Jornada de Trabalho dos cargos de Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem 

e Enfermeiro integrantes da Administração Pública Direta e Indireta Municipal não 

excederá a 06 (seis) horas diárias e a 30 (trinta) horas semanais. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 162/2022 - Débora Marcondes - 

Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, seja estudado um projeto 

para implantação de aparelhos de ginástica na APAE, instalação de Playground na 

praça do Jardim Virgínia e na Praça Nossa Senhora de Fátima. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 390/2022 - Débora Marcondes - 

Requer ao Executivo Municipal, reiterando requerimentos nº 004/2021 e 635/2021 e 

1020/2021, para viabilizar a implantação de Plano de Cargos e Carreira para os 

funcionários Públicos efetivos, melhorias no Estatuto (incluindo do Magistério e GCM), 
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além da liberação do FGTS parados (época dos celetistas) e pagamento do vale 

transporte em pecúnia. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 458/2022 - Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que, junto 

ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de construção de uma concha 

acústica na Praça de Eventos “Zico Campolim”. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva 

- Resposta ao Requerimento 459/2022 - Professor Andrei - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 477/2022 - Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, com 

relação ao BAIRRO MORADA DO BOSQUE, a possibilidade de URBANIZAÇÃO, praça, 

playground e academia, em uma área institucional localizada ao final da Rua Maria Fabri 

dos Santos e da Avenida Rozeno Pedro de Almeida. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva - Resposta ao Requerimento 478/2022 - Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, 

com relação á às RUA CAPÃO BONITO, RUA ANALZIDIO GOMES SOBRINHO E RUA 

ANA BARROS NICOLETI, a possibilidade de LAJOTAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA E EXTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em trechos de tais ruas que 

ainda se encontram em terra batida e escuras. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva 

- Resposta ao Requerimento 483/2022 - Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, 

que junto ao setor competente, informem a possibilidade de recapeamento completo 

das ruas, José Fernandes de Melo, José Evandro dos Santos e Adriano Gomes 

Carvalho, Jardim Imperador. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 487/2022 - Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos 

regimentais, junto ao setor competente, para que providencie a implantação de ciclovia 

e iluminação pública na Vicinal Luiz José Sguário desde entrada da empresa Maringá 

até a divisa de Nova Campina e implantação de lombada em frente a mineração Itapeva. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 488/2022 - 

Professor Andrei - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, 

manutenção da iluminação e envide esforços para construção de infraestrutura voltada 

à mobilidade urbana no Parque Longa Vida e Córrego do Aranha. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 489/2022 - Professor Andrei - Requer 

ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, as listas de espera das Escolas 

Municipais de Educação Infantil. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta 

ao Requerimento 490/2022 - Vanessa Guari - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito para que 

junto ao setor competente contemple a Rua José Pedro de Oliveira Campos no Jardim 

Beija Flor com recapeamento asfáltico e pintura de solo por toda a extensão da via. 
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Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 491/2022 - 

Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor competente, 

viabilize a colocação de lajotas em toda extensão da Rua das Azaléias no Jardim Beija-

Flor. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 494/2022 - 

Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, com relação ao bairro JARDIM GUANABARA, a 

possibilidade de inclusão das RUA LUIZ DE SOUZA CAMARGO, RUA MARCOLINO 

GOMES DE OLIVEIRA E RUA JOÃO LEME TRINDADE, no CRONOGRAMA DE 

RECAPEAMENTO ASFALTICO da Secretaria de Obras. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva - Resposta ao Requerimento 507/2022 - Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. 

Prefeito, com relação ao CRUZAMENTO DE VIAS DA AVENIDA BRASIL, AVENIDA 

CANDIDO RODRIGUES, RUA ITAI E RUA ITABERÁ, a possibilidade de instalação de 

SEMÁFORO nesse cruzamento tão perigoso e movimentado. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta às demandas levantadas na sessão itinerante do bairro 

Alto da Brancal. PROPOSITURAS. Proposta de Emenda à LOM: 2/2022 - Vereador 

Marinho Nishiyama - Altera a redação do inciso X, revoga o inciso XVII e renumera o 

inciso XVIII, todos do artigo 14, da Lei Orgânica do Município de Itapeva, e dá outras 

providências. Projeto de Decreto Legislativo: 13/2022 - Vereadora Vanessa Guari - 

Concede Comenda Antonio Furquim Pedroso da Ordem e do Mérito de Itapeva ao Sr. 

Hélcio de Oliveira Neves. Projeto de Lei: 147/2022 - Vereadora Débora Marcondes - 

Institui as plataformas digitais para os taxistas. 148/2022 - Vereador Julio Ataíde - 

Dispõe sobre denominação de Rosana da Silva Santos, a Residência Inclusiva 

localizada na rua Coronel Crescêncio, Centro. Parecer: Favoráveis das Comissões 

Competentes encaminhando os Projeto de Lei 126/2022 e 146/2022 para apreciação do 

Plenário. Emenda: Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0126/2022 - Comissão de 

Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - Fica suprimido o artigo 3º e 

altera o artigo 4º do Projeto de Lei 126/22. Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0127/2022 

- Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - Fica alterado o 

artigo 1º do Projeto de Lei nº 127/22, que altera os artigos 71, 126, incisos III, IV, VI, VII, 

VIII e X e artigo 150 do Código Tributário do Município de Itapeva (Lei Municipal n.º 

1.102, de 11 de dezembro de 1997). Requerimento: 571/2022 - Vereador Celinho 

Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que estude a possibilidade de Criar um 

Convênio e ou parceria para implantação de curso de medicina. 572/2022 - Vereador 

Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente, 

informe a possibilidade de executar o recapeamento e a iluminação tipo Led, das Ruas 

Maria Raimunda (trecho entre as Ruas José Ferrari a Rua Jales), Rua José Duque Vilar 

(trecho entre as Ruas Laudelino de Mello a Praça Tito Lívio Cerione) e Rua Iguape 
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(trecho entre as Ruas Laudelina de Mello a Rua Matão). 573/2022 - Vereador Ronaldo 

Pinheiro - Requer informações ao Prefeito Municipal sobre as pendências dos repasses 

a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, dos recursos financeiros para o enfrentamento 

da Pandemia relativo ao procedimento e tratamento de infecção pelo novo coronavírus 

– Covid 19, valores do teto MAC, Faturas administrativas e convênios oriundos do Fundo 

Nacional de Saúde – FAEC, no montante de R$ 2.432.324,99. 574/2022 - Vereador 

Christian Galvão - Requer ao Sr. Prefeito Municipal, junto ao DEMUTRAN, informações 

sobre a possibilidade de instalação de nova sinalização de trânsito na esquina entre as 

ruas Nicola Pedecino e Cornélio Vieira da Cruz, no Parque Cimentolândia. 575/2022 - 

Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor 

responsável, providencie extensão de iluminação pública na Rodovia Theodorico 

Pereira de Melo no bairro Ribeirão do Leme (desde o ponto de ônibus, passando em 

frente a Congregação Cristã até a última residência) e a extensão no início do galho ao 

lado do ponto de ônibus e no final 2 braços de iluminação. 576/2022 - Vereadora Lucinha 

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

o recapeamento em toda extensão da Avenida: Cândido Rodrigues, Jardim Virgínia 

(Próximo ao Clube de Campo), da Rua: Antônio Benedito dos Santos, Bairro Horto do 

Ipê e na rotatória do bairro São Camilo (próximo ao bar do Chico). 577/2022 - Vereador 

Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais que junto ao setor 

competente para que informem a possibilidade de Ampliação do Espaço Físico do 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Kátia Gonçalves, no Jardim 

Maringá. 578/2022 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr Prefeito, com relação ao 

KM 283 DA SP 258 RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRÃO, que junto ao Governo 

Estadual e à CCR, analisem a possibilidade de MELHORIAS NO PROJETO, pois nesse 

trecho se faz necessário um VIADUTO OU UMA PASSAGEM SUBTERRÂNEA, visando 

uma melhor acessibilidade pois temos vários bairros e o Balneário Municipal nessa área. 

579/2022 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr Prefeito, com relação à um 

TERRENO MUNICIPAL localizado entre as ruas ITU, ANA BARROS NICOLETE E 

CARLOS ROCHA AMORIM, a possibilidade de OBRA DE DRENAGEM DE UMA MINA, 

a qual foi escavada por moradores que estão usando o espaço para criar cavalos. 

582/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Sr. Prefeito, juntamente com a 

Srª Eunice Rodrigues da Silva – DD. Secretária da Educação de Itapeva, pedindo 

informações da possibilidade de abertura das quadras das escolas municipais aos fins 

de semana. Indicação: 52/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Indica a troca da ponte 

de madeira por ponte de concreto no Bairro da Fonseca. 53/2022 - Vereador Ronaldo 

Pinheiro - Indica o lajotamento em torno da Igreja Cristã do Bairro Capoavinha. 54/2022 
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- Vereador Marinho Nishiyama - Indica fixar piso salarial de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos 

e cinquenta reais) mensais para os agentes de coleta de resíduos, de limpeza e de 

conservação de áreas públicas e carga horária de 36 (trinta e seis horas) semanais, de 

acordo com o Projeto de Lei 3.253/2019, de autoria do Senador Paulo Paim (PT-RS), o 

referido PL já foi aprovado pela Comissão de assuntos Sociais do Senado Federal e 

agora segue para a Câmara dos Deputados. A Presidência encaminha os Projetos de 

Lei 147 e 148/2022 e a Proposta de Emenda à LOM 02/2022 às Comissões 

Competentes para exararem seus pareceres e os Requerimentos e Indicações à 

Secretaria Administrativa para as providências de costume. TEMA LIVRE: Ver. Marinho 

Nishiyama fala sobre o projeto 127/22 em votação hoje, sobre alteração do código 

tributário do município. Relata sobre o teor do projeto, que aumentaria o valor de multas 

em casos de não abertura de inscrição municipal, por mais de 60 dias sem comunicar o 

encerramento e outras situações diversas que ensejam alguma multa prevista na 

legislação, todas sofrendo algum aumento, que alguns seriam bem expressivos. Relata 

sobre emendas feitas pela Comissão de Legislação e explica o teor. Comenta sobre o 

critério da comissão ao apresentar as emendas citadas, considerando a pandemia e 

outros contextos. Ver. Celinho Engue fala de seu compromisso no Jaó amanhã, sobre 

a reforma do barracão para o projeto minimamente processados. Explana sobre o 

Ecocaminho, evento realizado no sábado na Fait; relata que o Leo Tassinari foi um dos 

idealizadores do evento. Fala que esteve em visita na zona rural. Fala da atuação OAB, 

pede que conste em ata voto de congratulações à instituição pela adesão ao Conselho 

de Igualdade Racial. Ver. Christian Galvão explana sobre o projeto da UBS itinerante, 

o qual foi sancionado na última sexta. Agradece o executivo pela sanção do projeto em 

razão da importância para a população. ORDEM DO DIA: Leitura do Projeto de Lei Nº 

204/2021 - Vereador Christian Galvão - Dispõe sobre denominação da via pública Maria 

De Jesus Camargo Oliveira. Colocado em 2ª discussão e votação, foi aprovado por 

todos. Leitura de Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0126/2022 - Comissão de 

Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - Fica suprimido o artigo 3º e 

altera o artigo 4º do Projeto de Lei 126/22: “Art. 3º Para a consecução dos objetivos do 

Programa, o Poder Executivo Municipal promoverá atendimentos mensais em diferentes 

localidades rurais do Município de Itapeva. (SUPRIMIDO). Art. 4º O Poder Executivo 

regulamentará a presente leio no lhe couber. ” Em discussão e votação únicas, foi 

aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 126/2022 - Vereador Ronaldo 

Pinheiro - ESTABELECE DIRETRIZES PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 

SAÚDE NO CAMPO NO MUNICÍPIO DE ITAPEVA. Colocado em 1ª discussão e 

votação, foi aprovado por todos. Leitura de Emenda 0001 ao Projeto de Lei 
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0127/2022 - Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - Fica 

alterado o artigo 1º do Projeto de Lei nº 127/22, que altera os artigos 71, 126, incisos III, 

IV, VI, VII, VIII e X e artigo 150 do Código Tributário do Município de Itapeva (Lei 

Municipal n.º 1.102, de 11 de dezembro de 1997):“Art. 71 – A taxa calculada na forma 

da lei poderá ser parcelada em até 05 (cinco) vezes mensais e consecutivas, cujo valor 

será determinado anualmente por meio de decreto, até o limite máximo da inflação 

oficial, iniciando-se o pagamento no mês de maio de cada ano”. “Artigo 126 – (...) III - 

quando não houver sido solicitada a inscrição no CCM - Cadastro de Contribuintes 

Mobiliários – multa de 08 UFESPs, ressalvada a hipótese do inciso seguinte; IV - quando 

não houver sido solicitada sua atualização, alteração ou cancelamento, no prazo de 60 

dias na forma desta legislação tributária – multa de 2 UFESPs; (...) VI - quando não 

forem encaminhadas ao CIM - Cadastro Imobiliário Municipal, as relações de que trata 

o Artigo 20, § 1° - multa de 7 UFESPs; VII - Quando não houver sido comunicada ao 

CIM – Cadastro Imobiliário Municipal, modificação que implique alteração cadastral de 

qualquer ordem – multa de 1 UFESPs VIII - Quando não forem emitidas notas ou 

documentos fiscais, ou o forem de forma fraudulenta – multa de 11 UFESPs, por cada 

nota ou documento fiscal não emitido, sem prejuízo do imposto devido pelos serviços, 

calculado com todos os acréscimos legais previstos; (...) X - quando não forem 

prestadas as informações solicitadas pela Administração; quando houver embaraço à 

ação fiscalizadora; quando não forem cumpridas as normas relativas ao documentário 

fiscal; quando não for cumprida qualquer obrigação acessória, desde que não haja multa 

específica – multa de 4 UFESPs. Fica SUPRIMIDO o artigo 1º do Projeto de Lei nº 

127/22 a alteração promovida no artigo 150, mantendo-se o texto atualmente vigente 

no respectivo artigo do Código Tributário do Município de Itapeva (Lei Municipal n.º 

1.102, de 11 de dezembro de 1997). ” Em discussão única, ver. Marinho lê a mensagem 

que acompanha o projeto de lei em discussão. Diz que o projeto pretende aumentar em 

mais de 50% o valor de taxas e impostos. Ressalta que o executivo disse que a 

prefeitura não está com falta de dinheiro; que agora não seria o momento de aumentar 

tributos. Pede para aprovar as emendas para então aprovar o projeto, pensando no 

interesse público. Em votação única, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei 

Nº 127/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Altera dispositivos do Código Tributário do 

município de Itapeva (Lei Municipal nº 1.102, de 11 de dezembro de 1997). Colocado 

em 1ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 

146/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - AUTORIZA o Município de Itapeva a celebrar 

convênio com hospital filantrópico Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, visando à 

adequação de área física da UTI LEGADO, na forma que especifica. Colocado em 1ª 
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discussão, ver. Débora relata a responsabilidade da Câmara na agilidade em votar 

projetos de interesse público como esse. Presidente Comeron destaca a celeridade da 

tramitação. Ver. Débora fala das comissões e de sua disposição pelo tema. Ver. Marinho 

destaca a agilidade da tramitação do projeto. Presidente Comeron fala da atuação dos 

ver. Marinho e Célio. Ver. Marinho discorre sobre o teor do projeto e as fases de 

implantação dos leitos. Agradece a participação do Ministério Público. Em 1ª votação, 

foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Decreto Legislativo Nº 13/2022 - 

Vereadora Vanessa Guari - Concede Comenda Antonio Furquim Pedroso da Ordem e 

do Mérito de Itapeva ao Sr. Hélcio de Oliveira Neves. Em discussão e votação únicas, 

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

Lei 146/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Nada consta. Nada mais havendo a tratar a 

Presidência convoca os vereadores para a 14ª Sessão Extraordinária a ser realizada 

em seguida, 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, 18 de julho 

de 2022. 

 

 

ROBERTO COMERON 
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