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ATA DA 61ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022
Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de 2022, no horário regimental, sob a
presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 61ª 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, 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 e Saulo Almeida Golob. Ausência de:
Débora Marcondes Silva Ferraresi 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 60ª Sessão Ordinária realizada em 22 de setembro, foi aprovada.
Correspondências recebida de diversos: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva Resposta ao Requerimento 644/2022 - Aurea Rosa - Requer ao Sr. Prefeito para que
junto ao setor competente providencie a manutenção do acostamento da estrada
Maringá. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento
657/2022 - Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que junto ao setor
competente providencie, extensão de iluminação pública, próximo ao sítio do Sr. Isaias,
Bairro dos Cedro, também próximo ao sítio do Cajú, Bairro Faxinal de Cima e braço de
iluminação pública e lajotamento, próximo ao sítio do Sr. Adil Ramos, Bairro Faxinal de
Cima. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 658/2022
- Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito para que junto ao setor
competente possibilitem a troca da grade do bueiro localizado na rua Ricardo Watherly
nº 62 defronte ao estabelecimento “André Pneus”. Ofício de Prefeitura Municipal de
Itapeva - Resposta ao Requerimento 664/2022 - Aurea Rosa - Requer ao Sr. Prefeito
para que providencie a desobstrução do bueiro na rua Frei Claudio Argote, nº 346, Vila
Aparecida. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento
666/2022 - 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. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 670/2022 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento
675/2022 - Christian Galvão - Requer ao Sr. Prefeito Municipal, junto à Secretaria de
Obras, informações sobre a possibilidade de inserir no cronograma de recapeamento
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asfáltico, a Rua Paraguai, no Jardim América e a Avenida Europa entre as ruas João
Antunes de Moura e rua Alemanha, no Jardim Europa. Ofício de Prefeitura Municipal de
Itapeva - Resposta ao Requerimento 683/2022 - Aurea Rosa - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito para que estude a possibilidade de através da Secretaria do Desenvolvimento
a renovação da pintura da Ponte Branca. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva Resposta ao Requerimento 688/2022 - Débora Marcondes - Requer ao Sr. Prefeito, para
informações de quando será retomada a Obra da Casa Transitória. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 689/2022 - Débora Marcondes Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a reforma do prédio do CDHU no Jardim Nova
Itapeva, as quais são, reforma do telhado, guaritas dos botijões de gás e adequação do
sistema de incêndio nos blocos. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao
Requerimento 691/2022 - Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Prefeito, junto ao
setor competente viabilize a troca das lâmpadas comuns, por iluminação em Diodo
Emissor de Luz- LED nos Loteamentos Condomínio Mont Blanc, Ouroville, pois a
quantidade de postes de iluminação nos dois loteamentos totaliza 116 e o número de
unidades habitacionais passa de 400. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva Resposta ao Requerimento 695/2022 - Piloto - Requer ao executivo, pedido de
calçamento, e Lajotamento do trecho da rua Itu, com a rua Conchas, localizado atrás da
Escola Municipal Hélio de Morais. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta
ao Requerimento 697/2022 - Ronaldo Pinheiro - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, par que
junto ao setor competente viabilize a implantação de iluminação no cemitério da serrinha
da Conceição. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento
698/2022 - Débora Marcondes - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a falta de
alimentos nas EMEIS, pois muitos itens estão em falta. Ofício de Prefeitura Municipal
de Itapeva - Resposta ao Requerimento 701/2022 - Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito, que junto ao setor competente, se possível informem quantos Profissionais
Fisioterapeutas estão atendendo pelo Programa do Governo Federal Melhor em Casa,
no Município de Itapeva. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao
Requerimento 707/2022 - Professor Andrei - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao
setor competente, viabilize a colocação de um Container destinado a organização de
lixo e resíduos sólidos à Rua Antônio Martins Guimarães - Conjunto Habitacional São
Camilo. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 712/2022
- Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, informe a
possibilidade de construção de 1 (uma) praça pública, com equipamentos para
exercícios físicos e área de lazer com playground, ao lado da Escola EMEI Cinira Faria
Godoy, no Jardim Virgínia. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao
Requerimento 713/2022 - Aurea Rosa - Requer o Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor
competente, que providencie a instalação de uma lixeira container na rua Edwirges
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Serapião, ao lado da Igreja Avivamento Bíblico - Vila Aparecida. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 716/2022 - Saulo Leiteiro - Requer
ao Sr. Prefeito, com relação ao RODOANEL MARIO COVAS, especificamente no trecho
próximo à Igreja Católica São Roque, a possibilidade de desobstrução e desnivelamento
da caneleta de escoamento de águas pluviais, visando assim, o melhoramento na caída
evitando o acumulo de água na vicinal. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva Resposta ao Requerimento 718/2022 - Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Senhor
Prefeito Municipal, nos termos regimentais, para que junto ao setor competente,
providencie a extensão de iluminação pública próximo a chácara do falecido Rogério,
localizada no loteamento Joao Cordeiro divisa com a antiga fazenda Menk Plens e
próximo a chácara Santa Isabel (frente ao bar do índio, lado esquerdo) bairro Faxinal de
Cima. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 720/2022
- Vanessa Guari - Requer ao Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, para
que junto ao setor competente viabilize uma cobertura para pré-atendimento dos
munícipes no Centro de Atenção Psicossocial “Caps”. Ofício de Prefeitura Municipal de
Itapeva - Resposta ao Requerimento 725/2022 - Ronaldo Pinheiro - Requer a V. Exª,
informação referente aplicabilidade da Lei 14.434/22 que institui o piso salarial nacional
dos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e dos Auxiliares de Enfermagem para
inclusão dos novos vencimentos da categoria junto a LOA e das outras providências.
Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 726/2022 Ronaldo Pinheiro - Requer informações ao Prefeito Municipal sobre o relatório resumido
de execução orçamentária RREO-SICONFI, na categoria sub função (difusão cultural)
da Secretária Municipal da Cultura, sobre o valor liquidados no 3º bimestre de 2022 no
valor de R$ 275.475,64. Convite de Comissão de Economia, Fiscalização e Execução
Orçamentaria para Audiência Pública do 2º Quadrimestre de 2022, a ser realizada dia
29 de setembro, às 21h00, no Plenário da Câmara Municipal de Itapeva. Oficio de
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE Itapeva/SP – convite para a 2ª
reunião de planejamento e acompanhamento do censo - REPAC – CENSO 2022, dia
29/09, às 14h, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Itapeva. PROPOSITURAS.
Projeto de Decreto Legislativo: 15/2022 - Vereador Celinho Engue - Concede o Título
de Cidadania Itapevense ao Sr. Silvio Langreberto Maluta. Requerimento: 752/2022 Vereador Professor Andrei - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente,
a relação das salas multisseriadas previstas para o ano de 2023 das escolas da Sanbra
(EM. Zita Ferrari), Agrovila (EM’s. Franco e Terezinha) e Jaó (EM. Juarez Costa).
753/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Senhor Prefeito para que, junto ao
setor competente, a possibilidade de implantar rede de tubulação de águas pluviais, na
estrada que dá acesso a mercearia da Maria no bairro Betânia (frente a casa do Julinho).
754/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao
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setor competente, para que envide estudos e informe a possibilidade de fornecer
transporte escolar nos bairros Faxinal de Cima, Faxinal de Baixo e Betânia. 756/2022 Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais que junto
ao setor competente se possível, providencie a troca das lâmpadas comuns, por
iluminação em Diodo Emissor de Luz- LED, em frente à Igreja Católica Comunidade
Divino Espirito Santo, na rua Adil Bernadino, n° 440, Vila São José. 757/2022 - Vereador
Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, para que
informe a possibilidade de executar serviços de pintura de faixa de pedestres, em frente
à Igreja Católica Comunidade Divino Espirito Santo, na rua Adil Bernadino, n° 440, Vila
São José. 758/2022 - Vereador Piloto - Requer ao Executivo para que junto ao setor
competente troca das lâmpadas queimadas da praça ao lado da escola Otavio Ferrari.
759/2022 - Vereador Piloto - Requer ao Executivo para que junto ao setor competente,
a possibilidade da construção de área de lazer com playground, equipamentos para
exercícios físicos, ao lado da E.M. Prof. Juarez Costa, Bairro do Jaó. 760/2022 Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer ao Conselho Municipal de Trânsito (COMUTRAN)
para que informe a possibilidade de implantar sinalização, aumentar a Lombada, pois
os veículos passam pelo acostamento e pintura da mesma, no Bairro Pacova em frente
ao Mercado Oliveira III. 761/2022 - Diversos Vereadores - Requeremos à Mesa, nos
termos regimentais, que seja oficiado à Sr.ª Lucicléia Schreiner – Secretária de
Desenvolvimento Social, e ao Conselho Municipal de Assistência Social – COMASI,
informações sobre a ONG SOS Ponto Solidário. 762/2022 - Vereador Saulo Leiteiro Requer ao Sr Prefeito, a possibilidade de IMPLANTAÇÃO DE UMA USINA
FOTOVOLTAICA, GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, tendo em vista a
SUSTENTABILIDADE MUNICIPAL. 763/2022 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer o Sr
Prefeito, a possibilidade de implantação de uma LOMBOFAIXA na RUA JOSÉ PEDRO
DE OLIVEIRA CAMPOS, JD BELVEDERE, na altura do número 201, esquina com a
Rua Raul Frati. Indicação: 69/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Indica a extensão da
linha de ônibus do Jundiá São Roque até São Dimas. A Presidência encaminha os
Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para as providências de
costume. TEMA LIVRE: Ver. Marinho Nishiyama fala de reclamações sobre
superlotação da UPA nesta segunda e do contato que fez com a enfermeira Kelviane,
Coordenadora da unidade, sobre a procura hoje acima do normal. Destaca a falta de
fortalecimento da atenção básica nos PSF/UBS; cita o caso do Bela Vista, pela falta de
médicos. Reforça seu apelo ao Executivo para que dê atenção à falta de médicos.
Discorre sobre a importância do serviço prestado pelas UBS. Ver. Áurea Rosa comenta
a recepção que teve no Bairro dos Coelhos. Aparte ver. Ronaldo fala de solicitação de
melhoria das estradas da região. Áurea diz que tem bom contato com todos. Fala sobre
paliativo na estrada do Faxinal, que as chuvas estragaram de novo. Diz que levará as
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demandas direto ao prefeito. Comenta que esteve na UPA e verificou mais de 300
atendimentos, que tinha 6 médios atendendo; não havia ninguém na chuva. Fala sobre
ampliar a UPA em razão da grande procura. Comenta sobre 80 testes de covid de meianoite até a manhã seguinte. Questiona como atender em torno de 500/600 pacientes
por dia na UPA? Que solicitou ao prefeito que colocasse mais médicos nessa unidade.
Questiona sobre pessoas de pessoas de outras cidades que passariam pela UPA. Diz
que chegou alguns remédios e outros do Estado não. Comenta sobre melhorias na
região do Faxinal. Relata a dificuldade para ligação de luz rural. Ver. Gessé comenta
sobre a situação da UPA, sobre a capacidade de atendimento que seria para 150
pessoas. Destaca a importância de mais unidades e do reforço às UBS. Relata visita às
UBS da zona rural, entre eles Agrovila. Comenta sobre a procura dos pacientes pelas
unidades de saúde; sobre o fluxo de pessoas em dias críticos na UPA. Reafirma a
necessidade do reforço às UBS. Comenta sobre a falta de medicação, em especial os
de uso contínuo. Relata visita ao Pacova e São Roque e das demandas que
encaminhou. Destaca a necessidade de dentista no Pacova. No Agrovila, fala da falta
de iluminação pública e médicos; pede às secretarias competentes a atenção
necessária. Ver. Julio Ataíde fala sobre o setembro verde, de palestra que participou
com profissionais da saúde, onde pode entender melhor o funcionamento desse sistema
de apoio às famílias com pessoas com deficiência. Explana sobre a complexidade do
tema no ambiente familiar e social. Explica que todos estamos sujeitos a ter algum tipo
de deficiência ao longo da vida. Comenta sobre desdobramentos de casos com essas
famílias no contexto social. Ressalta a união e engajamento de todos em prol dessas
pessoas, visando a inclusão social. Presidente Comeron agradece e parabeniza a
Secretaria Municipal de Saúde por evento realizado na Câmara no dia de hoje,
juntamente com alunos da Fait. Se coloca à disposição para outros eventos dessa
natureza. Fala de evento anterior em parceria com a Luz da Visão. ORDEM DO DIA:
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo Nº 15/2022 - Vereador Celinho Engue Concede o Título de Cidadania Itapevense ao Sr. Silvio Langreberto Maluta. Em
discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. MATÉRIA PARA PRÓXIMA
SESSÃO: Dependendo dos Pareceres das Comissões Competentes: Em 1ª d/v:
Projetos de Lei: 18, 47, 66, 78, 82, 129, 133, 140, 141, 144, 150, 151, 155, 160, 161,
162, 164, 168, 169, 173, 175,177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,186, 187, 188,
189, 190, 191, 192 e 1932022. Presidente Comeron divulga e convida todos para a
audiência pública do 2º quadrimestre do exercício de 2022 pela Secretaria Municipal de
Finanças. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. Tarzan discorre sobre a campanha política;
registra os sete vereadores que abraçaram a candidatura do candidato Jé, comenta
sobre os deslocamentos do candidato e do engajamento dos prefeitos da região.
Comenta sobre o delegado Olímpio que é puxador de votos do PP. Fala dos contatos e
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articulações do Jé na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa e no Palácio. Comenta
sobre estrutura e caminho a ser trilhado. Explana sobre outros candidatos e suas
campanhas legítimas pelo legislativo. Destaca o carisma e garra da esposa do Jé.
Comenta sobre outros candidatos, que é legítimo. Diz acreditar que o Jé tem todas as
condições para ser eleito; que tem uma grande estrutura, em conjunto com Deputado
Mussi. Declara seus votos do próximo domingo. Destaca o trabalho do ver. Celinho. Ver.
Áurea explana sobre a pessoa de Maurício Neves, que todos devem conhecer. Lembra
de quando o conheceu, que a Câmara terá linha direta com ele. Comenta sobre falatório
acerca de urnas eletrônicas de Itapeva. Que estão guardadas no mesmo local de
sempre. Reforça que não está acontecendo nada e irregular sobre isso. Afirma que os
integrantes do Sindicato da Construção Civil são pessoas integras, bem como o Cartório
Eleitoral. Explana sobre a democracia. Fala sobre as autoridades competentes para
esse acompanhamento. Ver. Celinho Engue comenta sobre o candidato Dr. Leo
Tassinari, o qual ele está apoiando. Explana sobre a então candidatura desacreditada
do Dr. Ulysses, que saiu vitorioso. Comenta sobre os trabalhos da campanha e a visita
aos diversos rincões. Diz acreditar que na vitória e que o Dr. Leonardo não deixará de
ser médico, como têm dito por aí, se for eleito deputado; que estão visitando todos os
lugares possíveis. Comeron comenta sobre a possibilidade e importância de ter
representantes na Assembleia e na Câmara Federal. Relembra emendas parlamentares
que recebeu enquanto prefeito. Destaca a importância de deputado da região, desde a
época da Terezinha da Paulinha, Dr. Ulysses e outros pelas conquistas que trouxeram
para Itapeva e região. Diz acreditar que o Jé é o candidato mais preparado. Destaca a
garra e compromisso de Maurício Neves. Nada mais havendo a tratar a Presidência
convoca os vereadores para a 62ª Sessão Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 29
de setembro, 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,
26 de setembro de 2022.

ROBERTO COMERON
PRESIDENTE

DÉBORA MARCONDES
1º SECRETÁRIO

RONALDO PINHEIRO
2º SECRETÁRIO

74
Rubrica: ................................

