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ATA DA 53ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022
Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de 2022, no horário regimental sob a
presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 53ª 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, Lucimara Woolck Santos Antunes, Luiz Carlos Piloto, 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: Colocada em discussão e votação a Ata da 52ª Sessão
Ordinária realizada em 18 de agosto, foi aprovada. Correspondência recebida de
diversos: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta à Indicação 59/2022 Marinho Nishiyama - Indica que seja providenciada a troca dos aros de basquete da
quadra esportiva Praça Pedro Merege, localizada no Jardim Europa. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 258/2022 - Celinho Engue - Requer
ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente, estude a possibilidade de
construir um novo terminal rodoviário, mudar o terminal urbano para o atual terminal
rodoviário e adequar o local do atual terminal urbano, para abrigar o camelódromo.
Ofício de Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Resposta ao
Requerimento 496/2022 - Marinho Nishiyama - Requer à Empresa de Correios e
Telégrafos (ECT) para que adote as medidas necessárias para que as entregas de
correspondências e encomendas sejam realizadas nas residências do Bairro Portal
Itapeva. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 512/2022
- Lucinha Woolck - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor responsável, a
possibilidade de implantar lombada ou redutor de velocidade e placas de sinalização na
Avenida: Silei Benato de Almeida - Bairro de Cima, da Rua: Pedro Lemes Rodrigues
(próximo ao n° 1169) travessa com a Rua: Antônio de Souza lima, bairro de Cima, entre
a Rua: Edwirges Serapião e Rua Maria Raimunda (próximo a escadaria da Praça Tito
Livio Cerione) Vila Aparecida. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao
Requerimento 560/2022 - Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos
regimentais que junto ao setor competente para que informe a possibilidade da
Construção de uma Sede Própria para abrigar os Conselhos, da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social. Ofício Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao
Requerimento 570/2022 - Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor
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competente, informem a possibilidade, da Construção da Sede Própria da Segunda
Residência Inclusiva, no Município de Itapeva. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva
- Resposta ao Requerimento 614/2022 - Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Senhor
Prefeito Municipal, nos termos regimentais, para que junto ao setor competente, a
implantação de calçada na lateral do Campo Guarani, Vila Guarani. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva – Prefeito Mario Sergio Tassinari -solicitando a retirada de pauta
do Projeto de Lei 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. Convite para
Sessão Solene de entrega de Título de Cidadania Itapevense a ser realizada quintafeira, dia 25, às 20h00, no Plenário da Câmara Municipal de Itapeva. Denúncia
apresentada por Carlos Eduardo da Silva, João Lucio dos Santos Neto, Julia de Campos
Ferraz e Fatma Leylane de Oliveira em face da Vereadora Debora Marcondes, nos
termos do Decreto Lei 201/67, encaminhada à Presidência. PROPOSITURAS. Projeto
de Lei: 172/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - ALTERA dispositivos da Lei Municipal
n.º 2.272, de 10 de janeiro de 2005. Emenda: Emenda 0001 ao Projeto de Lei
0158/2022 - Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - Fica
suprimido o § 1º do artigo 1º e altera a redação do artigo 2º do Projeto de lei 158/2022.
Moção: 22/2022 - Diversos Vereadores - Moção de Apelo ao Itesp para que reveja sua
posição acerca do caso do sr. Leandro Anselmo de Godoy, morador da Agrovila I neste
município de Itapeva/SP (cujo relato segue em anexo). 23/2022 - Vereador Marinho
Nishiyama - Moção de Apelo ao Srº Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano, DD.
Presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, para que envide esforços
para buscar uma solução urgente para o grave problema da falta de médico perito na
Agência do INSS de Itapeva. Requerimento: 660/2022 - Vereador Gessé Alves Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, que seja providenciado um
contêiner de lixo na Rua Felício Torteli, cruzamento com a Rua Dona Julia, Jardim
Virginia. 661/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Sr. Prefeito, para que
forneça informações se há um cronograma de reformas das escolas municipais de
Itapeva-SP, bem como a relação dos nomes destas unidades, datas e valores
destinados para essas benfeitorias. 662/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Requer
ao Sr. Prefeito, para que forneça informações sobre a possibilidade de incluir wi-fi
gratuito para população nos espaços públicos de maior movimentação em Itapeva.
663/2022 - Vereadora Aurea Rosa - Requer à CCR para que providencie uma casa de
apoio aos caminhoneiros. 664/2022 - Vereadora Aurea Rosa - Requer ao Sr. Prefeito
para que providencie a desobstrução do bueiro na rua Frei Claudio Argote, nº 346, Vila
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Aparecida. 665/2022 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito para que,
junto ao setor responsável, encaminhe cópia integral do processo administrativo que
trata sobre a equiparação do salário de Procuradores do Município com o salário do
Procurador Geral. 666/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, junto ao setor competente, para que providencie lajotamento próximo a
mercearia da Maria em toda sua extensão, bairro Betânia e em toda extensão do bairro
Faxinal de Baixo. 667/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Sr. Prefeito para
que, junto ao setor responsável, realize estudo de viabilidade para implantação de um
Parque Ambiental no Centro de Educação Ambiental Gustavo Costa Ferreira, localizado
no Conjunto Habitacional Emílio De La Rua Bajo (Itapeva F). 668/2022 - Vereador
Ronaldo Pinheiro - Requer informações ao Prefeito Municipal sobre a retomada das
obras de APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - CONSTRUCAO
DE DOIS PORTAIS NAS ENTRADAS PRINCIPAIS DO MUNICIPIO DE ITAPEVA,
contrato de repasse nº 788017/2013 – Operação 1006829-09, Número do Convênio
788017/2013, valor do convênio de R$ 731.250,00, mais a contrapartida do município
no valor de R$ 63.587,00 destinada pelo ministério do turismo com vínculo direto
totalizando o valor global de R$ 794.837,00. 669/2022 - Vereador Julio Ataíde - Requer
ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, informem a possibilidade de
manutenção da fiação elétrica e a construção de mais uma (1) sala de aula, na Escola
Municipal de Educação Infantil Francisco Rossi Junior, na rua Josino Celestino dos
Santos, nº 186, Conjunto Habitacional São Camilo. 670/2022 - Vereador Julio Ataíde Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, em parceria com a
SABESP, informem a possibilidade de extensão de rede de esgoto, iniciando no
Conjunto Habitacional Jardim Vitoria, até a rua Pedro Lopes dos Santos, na Vila São
Benedito. A Presidência encaminha o Projeto de Lei 172/2022 às Comissões
Competentes para exararem seus pareceres e as Moções, Requerimentos e Indicações
à Secretaria Administrativa para as providências de costume. TEMA LIVRE: Com a
palavra a ver. Débora Marcondes - Cumprimenta a todos. Diz que foi surpreendida com
denúncia contra sua pessoa, e considera descabida, pois não se trataria de conduta
específica de sua pessoa, mas fala sobre registro de sua candidatura. Diz que é mestiça,
tendo origem negra, japonesa, etc. Refere que possui parentes mais claros e outros
mais escuros, e graças a deus possui tal mistura da qual tem um grande orgulho. Diz
que sobre o registro de sua candidatura, não há nada a ver, diz que é preciso haver um
limite. Que qualquer vereador pode sofrer denúncia infundada, e o registro foi alterado
antes da denúncia. Mas teria pensado por que motivo tanta maldade. Que uma pessoa
teria lhe dito que há coisas positivas a se tirar até das experiências negativas e por isso
dá graças a deus. Que como é candidata a Deputada, e ninguém pode denegrir um
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candidato, isso seria crime e não haveria o que falar dela como política. Refere que pode
até ser firme em sua forma de agir, mas falar que desviou dinheiro, não seria verdade,
diz que seria cômico. Comenta que não acionou advogados, tendo apenas orado e
pedido por sabedoria para este momento. Relata a passagem de Neemias, que lhe teria
vindo à mente em suas orações. Espera que os colegas parlamentares coloquem a mão
na consciência sobre a denúncia de hoje, que considera descabida e espera que ela
seja arquivada. Presidente Comeron refere que teria consultado o Jurídico da Casa e
este lhe teria dito que haveria que colocar em votação a denúncia, não havendo outra
opção e que está agindo de forma imparcial, como foi em outros casos. Não quer dizer
que a denúncia será acolhida, o que caberá ao Plenário decidir. Ressalta o trabalho da
ver. Débora. Refere que é contrário a denúncia, mas que quem decide será o plenário.
Reitera que está seguindo o rito. Com a palavra o ver. Tarzã – Cumprimenta a todos.
Ao longo de 40 anos teria vivido muitas situações inusitadas e comenta sobre algumas
delas, que teriam semelhança com o caso atual, e em tais situações teriam impedido
injustiças e votado para cassar mandatos, quando assim considerou justo. Sobre a
denúncia da ver. Lucinha teria sido o primeiro a se manifestar contrário. E para não dizer
que a Casa não quer investigar, apresentou um pedido para que o corregedor da Casa
avalie a situação, até para dar satisfação à sociedade. Refere que no passado não havia
essa opção, sendo possível agora. Diz que é preciso tomar cuidado sobre a denúncia,
caso o vereador tenha cometido erro formal, por que seria importante que tenha
manifestação do conselho de ética e apenas depois do plenário. É por uma questão de
dosimetria. Agora se a denúncia vier embasada, isso lhe dá convicção para votar de
forma tranquila, adotando postura de independência. Acha que cada vereador é
consciente para votar de acordo com suas convicções. Propõe que denúncias sejam
apuradas, mas com responsabilidade, que votará contrário à denúncia, mas apresentará
a situação ao corregedor para que possa apurar a situação. Refere que amanhã ou
depois algum vereador pode passar por situação semelhante. Que o remédio para evitar
falta de ética dos vereadores é que existe o conselho de ética, evitando excessos.
Aparte ver. Débora – Pergunta qual seria seu desvio de conduta no caso em tela, já que
muitos outros candidatos teriam feito a mesma coisa em outros níveis. Retoma ver.
Tarzã – diz que é preciso entender que candidatos pardos e negros possuem uma cota
maior, e que a maioria dos candidatos se declarou pardo. Diz que não tem nada a ver
com o registro de candidatura. Fala sobre a possibilidade de quebra de decoro
parlamentar. Que está falando sobre falsidade ideológica, que se cometido e for
comprovado seria uma quebra de decoro. Reitera que tem convicção de que não houve
quebra de decoro parlamentar por parte da vereadora, diz que está falando de forma
geral. Que pode ter divergência com outros vereadores, mas afirma que o mandato é
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sagrado e sua preocupação é que não se banalize a situação dos vereadores, mesmo
sendo contra o Prefeito, só votará pelo acatamento de denúncia se houver fundamento.
Oferece essa posição para análise e reflexão dos pares. Com a palavra o ver. Ronaldo
– Cumprimenta a todos. Que a Casa de Leis está para receber toda e qualquer denúncia
que seja apresentada, mas é preciso prestar atenção que o mandato é a vontade da
população e no caso hoje a denúncia sobre registro de candidatura, quem deveria
apresentar seria um Deputado Estadual. Que a vereadora Débora é uma das
vereadoras mais atuantes. Quem tem o direito de tirar o mandato de um vereador é a
população e que o momento é de olhar para Itapeva, que é preciso voltar a atenção às
pessoas que mais precisam, e não atacando os vereadores entre si. Que na urna os
vereadores serão julgados no futuro. Sobre as cotas raciais, que a lei eleitoral dá cota
feminina. Concorda com o ver. Tarzã, para que a denúncia seja encaminhada para o
corregedor da Casa. Fala sobre denúncia apresentada anteriormente para outra
vereadora e que foi rejeitada. E afirma que é preciso respeitar a decisão das pessoas
que elegeram a vereadora. Atesta que a vereadora possui ascendência negra, sim.
Refere que pessoas tomam caminhos errados, é preciso corrigir, que todos estamos
passíveis de erros. Pede voto contra a denúncia. Com a palavra o ver. Marinho –
Cumprimenta a todos. Refere sobre 2020, na legislatura passada, quando entrou
denúncia contra o Prefeito Mário por erro que haveria cometido, visto que ele havia
nomeado secretário se nível superior, sendo que é exigência legal. Que se tratava de
uma pessoa muito qualificada, que não causou prejuízo ao erário, nem se envolveu com
atos de corrupção nem nada disso. Que o vereador teria defendido a rejeição da
denúncia, visto que feria o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, e que o
Prefeito teria se retratado a tempo, corrigindo o erro. Ressalta que foi um erro sem dolo
e não haveria motivos para dar prosseguimento para o tal pedido de cassação e o ver.
diz que utilizará a mesma regra utilizada em 2020. Que conhece os denunciantes, mas
que estão diante de um caso em que a ver. Débora teria corrigido as informações e
mesmo que não o tivesse feito ela teria todo o direito de se autodeclarar parda. Que a
legislação prevê que a autodeclaração é permitida. Que é uma denúncia que não deve
prosperar. Aparte ver. Débora – Diz que teria corrigido as informações antes de haver
a denúncia. Outra coisa, não tem o que omitir, que foi publicado, sendo a segunda
denúncia apresentada sobre o caso. Retoma ver. Marinho – Pergunta se a ver. teria
recebido algum dinheiro, e a ver. diz que não. Acredita que se a vereadora tivesse
recebido benefício por se declarar parda e fosse constatado que ela não é parda, aí sim
teria havido quebra de decoro, mas até o momento a ver. não foi beneficiada por ter se
declarado parda. Portanto, justifica seu voto contrário ao recebimento da denúncia, já
que não há como projetar crimes futuros, e como a ver. não foi beneficiada por ter se
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declarado parda, diz que o fato não teria ocorrido. Respeita as pessoas que teriam se
ofendido, mas tem certeza que a ver. não teria tido intenção de ofender ninguém e que
ela respeita todas as etnias e todas as pessoas. Declara seu apoio a ela para que a
denúncia não seja aceita. Com a palavra o ver. Júlio – Cumprimenta a todos. Que
esteve na escola Francisco Rossi a pedido dos pais, para ver situações, foi recebido
pelas servidoras locais. Pode acompanhar como está sendo feito o trabalho de ensino
das crianças, sendo de 0 a 3 anos, sendo 208 alunos que estão sendo assistidas por
um quadro de profissionais preparado. E entre a visita analisou alguns pontos já
levantados pelos pais e entendeu trazer tais apontamentos oficializar e levar até o setor
competente, que é a Secretaria de Educação. Daí apresentou requerimento sobre as
demandas do local, para o bem das crianças que lá estudam. Que a recuperação do
parquinho da escola seria o que deseja e também a construção de mais uma sala, o
que iria ajudar bastante, visto que estão precisados de outra sala para reunião de
professores e para receber mais um pouco de crianças. Agradece as servidoras, diretora
e coordenadora da escola citada. Esteve no Bairro de Cima, na estrada Avelino Nicoletti,
averiguando situação a pedido da população. Que há lajotamento no início da estrada,
e que foi dito que tal lajotamento iria ser estendido, mas que isso não teria ocorrido e a
população o teria chamado. Constatou que o lajotamento teria mesmo sido interrompido,
havendo um espaço sem lajotamento e a população pede que seja concluído e também
a iluminação da referida estrada. Refere que é uma via importante e movimentada.
Agradece ao Sec. Margarido pela colocação de containers em alguns pontos da cidade,
o que foi feito a pedido da população ao vereador, que apontou os locais. E também por
alguns reparos em alguns pontos da cidade, que a população teria lhe apontado e o
sec. Margarido teria feito. Sobre cabos de internet, jogados pela cidade, teria recebido
resposta de que não haveria normas de a quem cabe retirá-los. Diz que teria feito um
levantamento sobre locais em que haveria cabos caídos, apontados, e não sabe quem
foi que retirou. Fica feliz de a população ter sido atendida, reitera que há outros lugares
com fios soltos. Pede que, estes outros também sejam retirados de outras localidades,
para manter a segurança da população, principalmente das crianças que por tais locais
transitam. Com a palavra a ver. Áurea – Cumprimenta a todos. Solicita uma visita da
Sec. de Saúde aos postos e à farmácia municipal. Refere que há falta de remédios
importantes à população. Que se há atrasos na entrega dos medicamentos, o Prefeito
precisa comprar, para não desamparar a população que precisa. Diz que não se pode
exigir senha para falar com assistente social. Outra coisa seriam as empresas
terceirizadas trabalhando na limpeza das ruas, e que haveria funcionários delas
trabalhando sem carteira assinada. Diz que é preciso preservar as garantias trabalhistas
aos trabalhadores, daquelas empresas. Pergunta quem seriam os gestores dos
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contratos envolvendo as empresas citadas, e diz que é preciso averiguar tais situações
para evitar ilegalidades na prestação de serviço e preservar os trabalhadores. Que está
fazendo ofício por escrito com questões sobre o caso, para poder levantar as
informações necessárias para fiscalizar. Com a palavra o ver. Piloto – Cumprimenta a
todos. Refere que se trata de uma noite com vários debates. Ressalta a importância da
fala da ver. Áurea. Diz à ver. Débora que a diferença de opiniões é tolerável desde que
seja correta. Que se votar a favor da denúncia é para que a ver. possa se defender.
Com a palavra o ver. Comeron – Cumprimenta a todos. Sobe à tribuna para falar que
se trata de uma situação difícil, que o mesmo teria sido feito contra a ver. Lucinha
anteriormente. Diz que sua conduta se dá seguindo a legislação. Diz aos vereadores
que é preciso ter cautela na maneira de agir. Que não vê ato falho da ver. Débora, já
que não se trata de corrupção ou desvio, se fosse o caso haveria motivo para colhimento
da denúncia. Refere que concorda com o ver. Tarzã e que é preciso respeitar o decoro
parlamentar. Diz que quando denúncias são apresentadas, elas precisam ser
apreciadas pelo plenário. Que é preciso cuidado com rede social e com certos atos e
ações para que os vereadores não sejam prejudicados. Acredita que foi uma falha de
atenção da vereadora e não deveria sofrer a tão forte penalidade de cassação. Acredita
que a ver. sairá mais fortalecida do processo, independente do que aconteça nesta
noite. Reitera que é contrário ao acolhimento da denúncia e que o expediente de
abertura de comissões processantes não pode ser banalizado. ORDEM DO DIA:
Presidente Comeron convoca a suplente do PSDB, Juli Francis, para votar esse
item da Ordem do Dia, em razão do impedimento da ver. Débora Marcondes. Leitura
pelo Secretário da Mesa, ver. Ronaldo Pinheiro, da denúncia apresentada por Carlos
Eduardo da Silva, João Lucio dos Santos Neto, Julia de Campos Ferraz e Fatma Leylane
de Oliveira, em face da Vereadora Débora Marcondes, nos termos do Decreto Lei
201/67, encaminhada à Presidência. Em votação única, nominal: Andrei Müzel: sim;
Áurea Rosa: sim; Célio Engue: sim; Christian Galvão: sim; Gessé Alves: sim; Comeron:
não; Júlio Ataíde: sim; Lucinha Woolck: sim; Piloto: sim; Marinho Nishiyama: não;
Tarzan: não; Ronaldo: não; Saulo: sim; Vanessa Guari: sim; Suplente do PSDB Juli
Francis: não. Denúncia acatada por 10 votos favoráveis a 5 contrários. A
Presidência convida o ver. Tarzã para realizar o sorteio dos membros que comporão a
Comissão Processante. Foram sorteados os vereadores Tarzã, Áurea e Gessé, que
definirão quem será o presidente, relator e membro da Comissão. Leitura da redação
final do Projeto de Lei Nº 139/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - INSTITUI O
PROGRAMA DE INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS NO
MUNICÍPIO DE ITAPEVA. Colocado em 2ª discussão e votação, foi aprovado por
todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 147/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Institui
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as plataformas digitais para os taxistas. Colocado em 2ª discussão, Ver. Débora: sobre
plataforma digital, comenta que facilitará muito a vida dos taxistas visto a quantidade de
burocracia. Sobre o projeto de colocar no site informações sobre obras públicas, refere
que é uma iniciativa de fiscalização. Que o novo projeto é para colocar no site da
prefeitura todas as obras paralisadas, que é muito importante. Sobre publicação de
currículo de cargos comissionados, escolhidos por indicação seria preciso o currículo
exposto. Diz que cargos de indicação, muitas vezes percebem vencimentos maiores
que muitos servidores concursados. Em 2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura da
redação final do Projeto de Lei Nº 153/2022 - Vereadora Débora Marcondes - DISPÕE
SOBRE A DIVULGAÇÃO NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA DOS
DADOS BÁSICOS DE TODAS AS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO.
Colocado em 2ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de
Lei Nº 154/2022 - Vereadora Débora Marcondes - DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO
DO CURRÍCULO DE TODOS OS OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS
VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA. Colocado em
2ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 156/2022
- Vereador Laercio Lopes - Regulamenta o cancelamento de multa de zona azul na
cidade de Itapeva, para pacientes da área hospitalar, AME, UPA e PSF e dá outras
Providências. Colocado em 2ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura de
Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0158/2022 - Comissão de Legislação, Justiça,
Redação e Legislação Participativa - Fica suprimido o § 1º do artigo 1º e altera a redação
do artigo 2º do Projeto de lei 158/2022: “§1º. A divulgação de que trata o caput
deste artigo deverá ser atualizada diariamente. (SUPRIMIDO) Art. 2º. O Poder
Executivo Executivo regulamentará a presente lei, no que couber.” Em discussão e
votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 158/2022 Vereador Ronaldo Pinheiro - DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO NO WEBSITE DA
PREFEITURA DA LISTA DE ESPERA PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E
MÁQUINAS AGRÍCOLAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA. Colocado em 1ª discussão e
votação, foi aprovado por todos. Leitura da Moção Nº 22/2022 - Diversos Vereadores
- Moção de Apelo ao Itesp para que reveja sua posição acerca do caso do sr. Leandro
Anselmo de Godoy, morador da Agrovila I neste município de Itapeva/SP (cujo relato
segue em anexo). Em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura da
Moção Nº 23/2022 - Vereador Marinho Nishiyama - Moção de Apelo ao Srº Guilherme
Gastaldello Pinheiro Serrano, DD. Presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social
- INSS, para que envide esforços para buscar uma solução urgente para o grave
problema da falta de médico perito na Agência do INSS de Itapeva. Em discussão e
votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 663/2022 24
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Vereadora Aurea Rosa - Requer à CCR para que providencie uma casa de apoio aos
caminhoneiros. Em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva – Prefeito Mario Sergio Tassinari solicitando a retirada
de pauta do Projeto de Lei 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. Em
discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. Questão de ordem: ver Tarzã diz
que os membros sorteados teriam acordado sobre a composição da Comissão
Processante, sendo: Tarzã – Presidente, Áurea – Relatora, Gessé – Membro.
Presidente Comeron declara homologada a Comissão Processante. MATÉRIA
PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2ª d/v Projeto de Lei: 158/2022. Dependendo dos
Pareceres das Comissões: Em 1ª d/v: Projetos de Lei: 18, 47, 66, 78, 82, 120, 129,
133, 140, 141, 143, 144, 148, 150, 151, 155, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170 e 171 e 172/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL – Ninguém fez
uso da palavra. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para
a 54ª Sessão Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 25 de agosto, 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, 22 de
agosto de 2022.

ROBERTO COMERON
PRESIDENTE

DÉBORA MARCONDES
1º SECRETÁRIO

RONALDO PINHEIRO
2º SECRETÁRIO
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