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ATA DA 63ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022 

 

Aos três dias do mês de outubro do ano de 2022, no horário regimental, sob a 

presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 63ª 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, Laercio Lopes, 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. Realizada a leitura da bíblia pelo ver. Tarzan. Executado o Nino de Itapeva. 

EXPEDIENTE: Colocada em discussão e votação a Ata da 62ª Sessão Ordinária 

realizada em 29 de setembro, foi aprovada. Correspondência recebida de diversos: 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 540/2022 - 

Vanessa Guari - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que junto ao setor competente 

possibilite a implantação de uma calçada com acessibilidade no cruzamento da Avenida 

Ricardo Campolim de Almeida Neto com a Avenida Higino Marques no bairro Central 

Park. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 682/2022 - 

Aurea Rosa - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor competente, resolva a 

situação dos lotes. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 703/2022 - Christian Galvão - Requer ao Sr. Prefeito Municipal, junto à 

Secretaria de Obras, informações sobre a possibilidade de se construir uma “lombo-

faixa” na rua Mario Prandini, esquina com a rua Santos Dumont, visando-se a prevenção 

de acidentes e a segurança e integridade física dos pedestres na localidade. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 706/2022 - Christian 

Galvão - Requer ao Sr. Prefeito Municipal, junto à Secretaria de Obras, informações 

sobre a possibilidade de inserir no cronograma de recapeamento asfáltico, a Rua 

Saturnino Benedito de Souza, no Parque Residencial Itapeva e a rua 9 de Julho, no 

Jardim Grajaú. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

708/2022 - Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, junto ao setor 

competente, a possibilidade de implantar redutor de velocidade ou lombada, 

demarcação e sinalização, na Rua São Miguel Arcanjo, Vila Isabel, no final da Rua: 

Estelita Ribas, Parque Cimentolandia e Rua Benedito Gomes de Assis, próximo n°70 

Vila São Francisco de Assis. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 709/2022 - Lucinha Woolck - Requer ao Sr. Prefeito Municipal, junto ao 

setor competente, a possibilidade de construir uma rotatória ou semáforo no cruzamento 
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das ruas: Alberto Vilhena Junior, João Antunes de Moura, Noemi de Moura Muzel, 

(próximo à EM Prof. Newton de Moura Muzel) e recapeamento, demarcação e 

sinalização em toda extensão das ruas citadas. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva 

- Resposta ao Requerimento 710/2022 - Vanessa Guari - Requer ao Senhor Prefeito 

Municipal, nos termos regimentais, para que junto ao setor competente viabilize o 

recapeamento das Ruas Felipe Marinho e Mario Prandini no trecho compreendido entre 

a Avenida Europa e Alameda Toledo Ribas no Jardim Ferrari. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 711/2022 - Vanessa Guari - Requer 

ao Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, para que junto ao setor 

competente possibilite a implantação de redutor de velocidade com tachões no modelo 

“Lápis” na Rua Alberto Marciano Saponga de Oliveira no Conjunto Habitacional 

Tancredo Neves. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

714/2022 - Aurea Rosa - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor competente, 

providencie a instalação de um redutor de velocidade e faixa de pedestre na Av. Higino 

Marques, próximo ao nº 1719, no Jardim Maringá. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva - Resposta ao Requerimento 715/2022 - Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, 

com relação à CRECHE LAR DO AMOR, NO BAIRRO VILA APARECIDA, a 

possibilidade de sinalização de solo indicando ÁREA DE EMBARQUE E 

DESENBARQUE. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

722/2022 - Saulo Leiteiro - Requer ao Sr Prefeito, com relação à RUA MATÃO, DO 

NÚMERO 359 AO 375, a possibilidade de instalação de REDUTOR DE VELOCIDADE 

EM FORMATO DE PONTA DE LÁPIS, no trecho acima citado. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 724/2022 - Professor Andrei - Requer 

ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, para que realize estudo na 

possibilidade de abrir concessão e disponibilizar as quadras poliesportivas das escolas 

que possuem zeladoria para o uso responsável do público e da sociedade civil 

direcionado à prática esportiva. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 732/2022 - Lucinha Woolck - Requer ao Sr Prefeito Municipal, solicitando 

informações sobre o início do concurso público ou processo seletivo de contratação para 

o cargo de assistente social nas unidades de atendimentos aos CRAS, CREAS e no 

centro de convivência e cidadania do município. PROPOSITURAS: Projeto de Lei: 

194/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - ESTABELECE DIRETRIZES PARA A 

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO JOGOS MUNICIPAIS DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO 

DE ITAPEVA. 195/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Dispõe sobre reforma 

administrativa da Prefeitura Municipal de Itapeva e dá outras providências. 196/2022 - 

Prefeito Dr Mario Tassinari - Estima a receita e fica a despesa do município para o 

exercício de 2023. Requerimento: 755/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao 
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Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor competente possibilite uma operação tapa 

buracos e sinalização horizontal e vertical no Anel Viário Mario Covas no trecho desde 

o CDHU passando por Morada do Bosque, Bairro de Cima até o entroncamento com a 

rodovia Pedro Rodrigues Garcia. 771/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requeiro a 

mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito, para que junto 

ao setor responsável, a possibilidade de informar a data prevista para o lajotamento das 

Ruas: Rua Silvino Ferreira de Lima, Rua Olimpio José da Cruz e Rua Maria Benzica 

Rodrigues, todas do Distrito do Alto da Brancal. Reiteração do requerimento 0526/2022. 

772/2022 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor 

competente, se possível providencie a manutenção ou a troca do playground, na Praça 

Rubens dos Santos Reno, rua Antônio Galvão dos Santos, n°296, Jardim Maringa, (em 

frente à igreja católica), Paróquia de São Roque. 773/2022 - Vereador Julio Ataíde - 

Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais que junto para que ao setor 

competente se possível, providencie a manutenção ou a troca das lâmpadas comuns, 

por iluminação em Diodo Emissor de Luz- LED, na rua Prefeito João Benedito Barbosa 

e na praça, (em frente a Paróquia Nossa Senhora da Piedade), na Vila Nova. 774/2022 

- Vereador Professor Andrei - Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor 

competente, informações detalhadas da E.M. Governador Franco Montoro, no que se 

refere a valores da escola: módulo, número de servidores alocados do quadro de 

magistério e quadro de apoio com especificação de nome e cargo, volume de merenda 

destinada, lista piloto atualizada, linhas de transporte escolar operando, bem como 

demais dados que achar pertinente. 775/2022 - Vereador Professor Andrei - Requerer 

ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, planilha demonstrativa que constem 

os valores dos Convênios da Merenda e do Transporte Escolar repassados para os 

exercícios de 2021 e 2022. 776/2022 - Vereador Gessé Alves - Requer ao Sr. Prefeito, 

para que junto ao setor responsável, que seja providenciado um contêiner de lixo na 

Rua em frente ao Posto de Saúde do São Roque. Indicação: 70/2022 - Vereador Gessé 

Alves - Indica a reparos na iluminação no Bairro da Agrovila I e Agrovila IV. A 

Presidência encaminha os Projetos de Lei 194, 195 e 196/2022 às Comissões 

Competentes para exararem seus pareceres e os Requerimentos e Indicações à 

Secretaria Administrativa para as providências de costume. TRIBUNA DO POVO: 

Orador: Valter Ferreira (Dola do Táxi). Assunto: causa animal. Explana que é protetor 

animal no facebook. Diz que a causa animal não está sendo adequadamente atendida 

no município, que quando acionam o serviço de recolha não é atendido; que são pagos 

para tal e não prestam um serviço satisfatório. Relata situação onde ele acolheu animal 

de rua e outras historias. Pede ajuda dos vereadores para a causa animal. Afirma que 

há muito animal de rua na cidade. Destaca a importância da adoção e castração animal. 
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Ver. Tarzan parabeniza a participação do Dola. Diz que em breve haverá a CEI da causa 

animal. Relata ocorrência de recolha de gatos abandonados. Dola comenta sobre 

pedido de cesta básica no CRAS. Ver. Marinho explica que cobra do Executivo ações 

para a causa animal; fala sobre as feiras de adoções e castração. Ver. Débora fala sobre 

leis de doação permanente e disk denúncia da causa animal, que estão só no papel. 

Ver. Ronaldo fala sobre a necessidade de valorização da causa animal. Comeron 

registra que implantou clínica veterinária na época do seu mandato no Executivo. TEMA 

LIVRE: Ver. Tarzan comenta sobre as eleições. Parabeniza os concorrentes. Reflete 

sobre o projeto para concorrência à assembleia, através da união de todos. Fala sobre 

a suplência do Jé e as suas campanhas vencedoras. Comenta sobre eleição de alguns 

nomes do PSDB. Fala de possível fusão do PP com União Brasil e outras. Comenta 

sobre aspectos da política e fundo partidário. Relata que ele nunca teve dinheiro desse 

fundo. Fala sobre informar os dois candidatos ao governo estadual e cobrar sobre a 

duplicação da 258 e dos termos contratuais vigentes. Discorre sobre a falta de 

medicamentos na farmácia municipal. Ver. Áurea comenta sobre a falta de medicação, 

que ela atende muitas pessoas com falta de remédios. Fala sobre reunião com 

responsáveis pelo assunto, nas diversas esferas; que as pessoas não aguentam mais 

esperar. Relata sobre a falta de procedimentos especializados, da corrida dos pacientes 

até Sorocaba; que as pessoas têm necessidades contínuas. Fala da pauta da Saúde. 

Comenta sobre votação do Jé. Destaca a produção de resina em Itapeva, que gera 5000 

empregos diretos (Resineves), assim como o reflorestamento, a UNESP. Fala de 

empresa de citrus que iniciará em breve e outras produções. Ressalta a falta de um local 

para feira de agronegócios em Itapeva. Fala sobre cobrar os candidatos ao governo 

para compromisso com a região. Fala da eleição de deputados por regiões, que Itapeva 

ficou só com o Maurício Neves. Destaca a falta do investimento em turismo e outros. 

Ver. Débora Marcondes agradece pela campanha, fala de sua votação em Itapeva e 

outros locais. Fala sobre candidatos de fora. Comenta sobre situação do PSDB e gastos 

de campanha. Relata que teve diversos contratempos durante a campanha e que foi um 

período muito curto. Agradece o retorno das pessoas durante esse período. Fala sobre 

a participação da mulher no pleito. Comenta sobre o outubro rosa, que a prevenção 

deve ser feita o tempo todo. Reforça sua gratidão pela campanha. Parabeniza todos os 

candidatos. Diz que continuará lutando. Ver. Ronaldo comenta sobre o pleito eleitoral. 

Discorre sobre os acertos e erros dos governos ao longo do tempo. Cumprimenta o Jé 

pela campanha e votação; destaca a importância de representação na Assembleia. 

Destaca o trabalho do Jé junto ao Dep. Mussi e a suplência alcançada, que ele pode 

chegar à Alesp. Fala sobre a votação do projeto da fonte de recursos do piso da 

enfermagem; destaca o trabalho desses profissionais. Relata suas ações em prol dessa 
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causa, inclusive em relação ao Executivo local. Aparte ver. Débora diz que o Executivo 

disse que mandaria na semana. Continua Ronaldo, aponta que o prefeito disse que 

pagaria, mas não fez. Destaca o trabalho e apoio do Dep. Mussi e a eleição de Maurício 

Neves e o compromisso assumido por ele. Ver. Julio Ataíde parabeniza a organização 

da Taça João Paulo II; explana sobre os jogos e o campeão. Comenta sobre as eleições 

e as regras atuais e o corte de votos para deputados federais e estaduais. Aparte ver. 

Tarzan fala obre a variação do corte por partidos. Ver. Julio explana sobre a votação 

nos candidatos de Itapeva e nos de fora aqui na cidade. Sobre a votação suficiente para 

a eleição de um representante e os desafios para o futuro para esse fim. Fala da união 

da cidade e região por um representante. Ver. Laercio Lopes fala do seu período 

ausente da Câmara. Destaca seu trabalho e apoio junto a deputados Jeferson Campos 

e Carlos Cezar. Comenta sobre o trevo do Bela Vista e a situação caótica que está em 

função das obras; pede atenção do Prefeito e Secretário para esse local em função de 

muitos acidentes.  Fala da situação do anel viário que precisa de reforma urgente que 

está esburacado. Fala da falta de remédio, que está alarmante em Itapeva, que o povo 

não aguenta mais; que precisa resolver a situação, salvar vidas; sobre compras 

emergenciais. Destaca que o orçamento chegou na Câmara; discorre sobre emendas 

parlamentares, sobre o trato com o secretário de Finanças sobre as regras para tal; fala 

para a população tomar conhecimento das ações para o ano seguinte. Ver. Marinho 

Nishiyama comenta e parabeniza o apoio, a eleição e votação dos candidatos. 

Cumprimenta os vereadores do progressistas e os candidatos que apoiaram e a votação 

obtida. Diz ter certeza que o Jé chegará à Assembleia Legislativa e a sua articulação 

naquela Casa, que já acompanhou o Jé em viagem àquela Casa. Parabeniza o Maurício 

Neves, que foi eleito à Câmara Federal, que tem compromisso com a região; que será 

cobrado pelos vereadores. Faz coro à fala dos vereadores sobre a falta de 

medicamentos e acrescenta o atraso de exames de muito tempo; sobre a solução 

desses casos, uma vez que a prefeitura tem dinheiro em caixa. Relata caso pontual que 

ele ajudou e a família teve de se virar por conta própria; que saúde é dever do Estado. 

Ver. Celinho Engue comenta sobre a eleição de ontem. Explana sobre sua experiência 

política. Discorre sobre a pulverização dos votos em Itapeva e o andamento do processo 

eleitoral. Verbaliza sobre algumas pequenas ocorrências de campanha, mas que não 

houve nada demais, o entendimento e respeito sempre prevaleceu. Relata que foi uma 

benção o período que trabalhou na campanha de Leonardo Tassinari. Explana que os 

laços de amizade o fazem uma pessoa vitoriosa. Relata encontro de sua campanha com 

a de Maurício Neves em Itaberá. Presidente Comeron agradece os vereadores que 

apoiaram a candidatura do Jé e do Maurício e às demais candidaturas, campanhas e 

apoiadores. Diz confiar no trabalho do Maurício e no companheirismo do Jé. ORDEM 
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DO DIA: Leitura do Projeto de Lei Nº 140/2022 - Vereador Celinho Engue - Dispõe 

sobre denominação de Praça Neicy de Campos Pimentel localizada no prolongamento 

da Rua 13 do Jardim Bonfiglioli. Em 2ª discussão e votação, foi aprovado por todos. 

Leitura do Projeto de Lei Nº 144/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Dispõe sobre 

denominação de rua Sr. Juventino de Oliveira Melo, localizada no bairro Caetê (no galho 

que dá acesso a residência do falecido Juventino). Em 2ª discussão e votação, foi 

aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 150/2022 - Vereador Saulo Leiteiro 

- DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE MARIA JOSÉ DE ARAUJO A “ESTRADA DO 

PESQUEIRO” LOCALIZADA NO BAIRRO FUNDÃO. Em 2ª discussão e votação, foi 

aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 151/2022 - Vereador Saulo Leiteiro 

- Dispõe sobre denominação de Estrada Municipal Nelson Vieira de Oliveira, no Bairro 

Fundão. Leitura do Projeto de Lei Nº 155/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Dispõe 

sobre denominação de rua José Antônio de Mello, localizada na estrada principal do 

bairro Caetê. Em 2ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura da redação 

final do Projeto de Lei Nº 178/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - INSTITUI A 

CAMPANHA PERMANENTE DE ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E 

CONSCIENTIZAÇÃO DA DEPRESSÃO, TRANSTORNO DE ANSIEDADE E 

SÍNDROME DO PÂNICO. Em 2ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura 

do Projeto de Lei Nº 184/2022 - Vereador Celinho Engue - Acrescenta o parágrafo 

único ao Art. 2º da Lei Municipal nº 4103/2018, que Institui o “Dia Municipal dos 

Coletores e Garis” e dá outras providências”. Em 2ª discussão e votação, 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, 141, 

160, 161, 162, 164, 168, 169, 173, 175,177, 179, 180, 181, 182, 183, 185,186, 187, 188, 

189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 e 196/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. Tarzan 

reforça a prioridade para solução da falta de medicamentos; destaca as vagas para 

educação infantil, comenta decisão do Supremo sobre responsabilidade dos municípios 

de 100% das vagas para essa idade; destaca apontamento do Tribunal de Contas sobre 

a questão. Pede ao ver. Laercio que marque com os deputados Jeferson e Carlos Cezar 

na ARTESP sobre o trevo do Bela Vista e outros, ainda que o prefeito não possa ir, que 

os vereadores irão. Fala de seu trabalho inicial com dep. federal Alexandre Leite. 

Explana sobre pedir ajuda aos deputados que têm compromisso com a região. Diz que 

se for necessário, não votam as matérias até o feedback esperado do Executivo, que 

não respondem os ofícios da CEI em andamento. Comenta sobre gestão dos recursos 

que existem. Explana sobre aspectos orçamentários. Relata caso de pessoa de 45 anos 

que teve infarto, as tratativas para tal através da Marcia em Apiaí e Sorocaba; que saúde 

deve ser prioridade. Ver. Áurea explana sobre transportadores de alunos que não 
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receberam; sobre lotes próximos ao Sesi, que são 80 lotes para serviço, os quais ela 

quer saber quando sairão de fato? Relata que Dra. Elza agendou reunião na quarta as 

15h30 sobre a falta de medicação. Comenta sobre a mudança de governo do Estado. 

Relata UPA lotada e Santa Casa vazia, que precisaria ser revista a situação; 

reclamações constantes dos PSF; Bairros Faxinal e Betânia que estão desassistidos. 

Diz que posteriormente a pauta será o loteamento no Jardim Kantian, que comporta 500 

lotes. Finaliza: ‘Se o servo de Deus não for para servir para que serve’? Ver. Vanessa 

Guari, sobre os medicamentos, diz que a secretária informou que dia 22 chegariam, cita 

o exemplo de dipirona, que também falta. Comenta sobre casos de internação e 

transferências via CROSS, que as vezes nem são solicitadas. Comenta sobre os 

projetos do executivo, reforma administrativa e orçamento que entraram em pauta. 

Explana sobre a ajuda da Marcia Moraes nos encaminhamentos de pacientes. Destaca 

as obras em andamento no município e região. Afirma que precisam cobrar os 

candidatos ao governo. Agradece os moradores do Guarizinho pelos votos aos 

candidatos do pleito eleitoral. Ver. Andrei Müzel parabeniza a ver. Vanessa pelo dia do 

dentista. Comenta sobre os trabalhos junto à Secretaria da Educação em prol da pasta 

e alunos, destaca tratativas com funcionários e alunos, cita o Plano Municipal da 

Educação; sobre abrir uma central de vagas, sobre a demanda atendida, o que hoje 

esse quesito está na contramão. Sobre o estatuto, fala que há falta de reuniões dos 

Conselhos da Educação. Fala sobre a intensificação dos trabalhos dos Conselhos e de 

audiências com o Fundeb, sobre apontamentos em relatório do Tribunal de Contas do 

Estado. Destaca o atendimento das crianças e celeridade no Plano de Carreira dos 

servidores. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 

64ª Sessão Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 6 de outubro, 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, 3 de outubro de 2022. 
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