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ATA DA 66ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022
Aos treze dias do mês de outubro do ano de 2022, no horário regimental, sob a
presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 66ª 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, Mario Augusto de Souza Nishiyama,
Paulo Roberto Tarzã dos Santos, Ronaldo Pinheiro da Silva e Saulo Almeida Golob.
Ausência de: Laercio Lopes 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 65ª
Sessão Ordinária realizada em 10 de outubro, foi aprovada. Correspondência
recebida de diversos: Ofício de Der - Departamento de Estradas de Rodagem Resposta ao Requerimento 737/2022 - Vanessa Guari - Requer a mesa diretora para
que seja oficiado o Digníssimo Diretor Regional da DR2 do Departamento Estadual de
Rodagem (DER) Sr. Cesar Sancinetti Neto, no tocante a implantação de rotatórias e
placas de sinalização aos acessos de bairros na Rodovia Faustino Daniel da Silva em
toda a sua extensão. Ofício de Vanda Aparecida Antunes Cerdeira à Câmara Municipal
de Itapeva, para que sejam solicitadas informações referentes à pasta da Secretaria de
Cultura e Turismo. PROPOSITURAS - Proposta de Emenda à LOM: 3/2022 - Vereador
Paulo Roberto Tarzã dos Santos - Dá nova redação ao §2º do Artigo 105 – LOM.
Requerimento: 797/2022 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao
Senhor Prefeito que junto ao setor competente informe a possibilidade da alteração da
mudança salarial dos Técnicos de Informática que hoje estão na categoria 7A para a
13A. 798/2022 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito para que junto ao poder competente viabilize para a população de baixa renda
ou vulnerável os lotes urbanizados e casas populares. 799/2022 - Vereador Gesse
Osferido Alves - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável,
informações sobre a possibilidade que a prova do concurso para vários cargos que será
realizado pela prefeitura possa ser realizado em dois horários. 800/2022 - Vereadora
Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Excelentíssimo Dr Mário Tassinari,
Prefeito Municipal, para informações sobre a Lei 4593/2021, que: “Dispõe no âmbito do
município de Itapeva/SP sobre o Programa de Limpeza de Fossas Sépticas, Negras ou
Similares para pessoas de baixa renda, para as providências que julgar necessárias.
Indicação: 75/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Indica médico pediatra para
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atender na Unidade Básica de Saúde do Distrito do Alto da Brancal. Reiteração da
indicação 0026/2022. 76/2022 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Indica a
compra de 4 (quatro) motocicletas para uso dos Agentes Comunitários da Unidade de
Saúde do Guarizinho. 77/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Indica a criação
de subprefeituras nos distritos do Areia Branca, Alto da Brancal e Guarizinho. Reiteração
da indicação 0016/2022. A Presidência encaminha a proposta de emenda à LOM
03/2022 às comissões competentes para exararem seus pareceres, e Requerimentos e
Indicações à Secretaria Administrativa para providencias de costume. TRIBUNA DO
POVO: Oradora: Solange Aparecida Benedeti. Assunto: apresentação carta
compromisso plano de governo Lula/Haddad. Com a palavra o Sr. Vinicius faz a
apresentação das propostas centrais e compromissos do governo Lula/Haddad. A Sr.ª
Solange comenta os programas/benefícios realizados em Itapeva. Andrei Muzel
agradece pela contribuição. Destaca programa Educação para Todos. Comenta
arbitrariedade da lei 173. Aurea Rosa cumprimenta a Sr.ª Solange. Comenta sobre
programa Luz para Todos e as dificuldades enfrentadas para regularização. Relata sua
preocupação com a área da saúde. Registra sua indignação. Tarzan cumprimenta Sr.ª
Solange. Sugere incluir no plano de governo a retomada do projeto Instituto Federal e
instalação de Fatec na cidade. Debora Marcondes cumprimenta a Sr.ª Solange pelas
propostas para desenvolvimento e melhorias apresentadas. Comenta questão da DRS,
pauta de grande importância. Celio Engue cumprimenta Sr.ª Solange. Sugere inserir no
plano de governo a reestruturação da Sepir. Marinho Nishiyama sugere inserir no plano
a destinação de médico perito para o INSS e IML de Itapeva. Parabeniza pelo exercício
da cidadania e democracia. Saulo Leiteiro comenta PAA e importância da perenização
de estradas rurais para um bom escoamento dos produtos. Julio Ataide parabeniza pela
apresentação das propostas. Deseja o melhor para o Estado. Solange faz leitura de
carta às lideranças municipais, que segue anexa. Agradece. Coloca-se à disposição.
TEMA LIVRE: Tarzan comenta importância de o executivo municipal ter um corpo
técnico capacitado para fazer gestão. Comenta valores de obras de cobertura de quadra
e creches. Vai apresentar requerimento solicitando informações referentes às obras da
secretaria de educação. Diz que município está perdendo verbas federais/estaduais por
falta de servidores que saibam realizar os serviços. Aparte Andrei Muzel diz que a
comissão de educação solicitou a convocação do conselho do Fundeb para prestar
esclarecimentos. Marinho Nishiyama comenta projeto de lei revogando a doação de
terreno para construção do instituto federal. Informa que a comissão de legislação não
deliberou o projeto e que foram enviados ofícios solicitando informações. Comunica que
entrou na Casa projeto de lei 195/22 que dispõe sobre reforma administrativa, criando
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cargos e funções. É totalmente contra criação de cargos de livre provimento. Informa
que o projeto foi arquivado na comissão de legislação, que solicitou ao executivo o envio
de novo projeto, com as adequações necessárias. Aparte Tarzan comenta órgãos de
controle do executivo. Continua Marinho comentando a inconstitucionalidade de alguns
cargos. Cobra secretario de administrações regionais para fechamento de buraco na
São Benedito e troca de lâmpadas no distrito industrial. Aurea Rosa comenta reunião
da comissão de saúde juntamente com representante da Unimed Itapeva. Reunião com
Santa Saúde e Santa Casa será realizada no próximo dia 14. Relata dificuldades
enfrentadas pela população que necessita de atendimento e medicamentos. Pede apoio
dos pares para que a questão da saúde municipal seja resolvida. Aparte Celio comenta
a impossibilidade de a Unimed realizar cirurgias eletivas. Julio Ataide esteve no parque
Cimentolandia, bairro taquari, vila são benedito, jardim bela vista, vila são Miguel – igreja
do divino conversando com a população e vendo as necessidades dos bairros.
Demandas serão encaminhadas ao executivo. Deseja feliz dia do professor a todos os
profissionais. ORDEM DO DIA: Leitura da redação final do Projeto de Lei Nº 160/2022
- Prefeito Dr Mario Tassinari - Dispõe sobre a criação da atividade autônoma de
professor eventual I e II para atuar no sistema municipal de ensino e dá outras
providências. Colocado em 2ª discussão. Colocado em 2ª votação, foi aprovado. Leitura
da redação final do Projeto de Lei Nº 161/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Dispõe
sobre contratação por tempo determinado, nos termos do artigo 37, inciso IX, da
constituição federal, e dá outras providências. Colocado em 2ª discussão. Colocado em
2ª votação, foi aprovado. Leitura da redação final do Projeto de Lei Nº 175/2022 Prefeito Dr Mario Tassinari - dispõe sobre concessão de diárias para agentes públicos
que viajam a serviço do poder executivo do município de Itapeva e dá outras
providências. Colocado em 2ª discussão. Colocado em 2ª votação, foi aprovado. Leitura
do Projeto de Lei Nº 189/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - autoriza abertura de
crédito adicional suplementar no orçamento do corrente exercício. Colocado em 1ª
discussão. Colocado em 1ª votação, foi aprovado. A presidência solicita que seja
encaminhada, em nome da câmara, nota de pesar pelo falecimento do Sr. Reginaldo
Aleixo Ferreira de Barros - Naldo, pai do servidor Deo. MATÉRIA PARA PRÓXIMA
SESSÃO: Em 2 ª d/v Projeto de Lei: 189/2022. Dependendo dos Pareceres das
Comissões Competentes: Em 1 ª d/v: Proposta de Emenda à LOM 3/2022; Projetos
de Lei: 18, 47, 66, 78, 82, 129, 133, 141, 162, 164, 168, 169, 179, 180, 181, 182, 183,
185, 194, 196, 197, 198, 199, 200 e 201/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Andrei Muzel
faz apelo para que seja repensado o horário da audiência pública da lei orçamentaria
anual, no sentido de dar publicidade com maior participação popular. Comenta projeto
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de lei aprovado sobre a contratação de professor eventual. Pede que haja
monitoramento da lei, que é um projeto paliativo. Comenta reforma administrativa.
Acrescenta o ponto que a criação de alguns cargos visa regularização. Aparte Ronaldo
diz que uma sugestão da comissão foi que executivo informasse a necessidade por
setor. Continua Andrei solicitando agenda com executivo para debater assunto. A
presidência registra oficio constante de pauta da Sr. Vanda. Marinho Nishiyama convida
todos para visitar o modelo de gestão à causa animal da cidade de Itararé, na segundafeira, dia 17. Convida todos para reunião da comissão na próxima terça-feira, às 19h00.
Debora Marcondes convida todos para parlamento jovem, que vai realizar visita ao
executivo. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 67ª
Sessão Ordinária a ser realizada segunda-feira, dia 17 de outubro, no horário regimental
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, 13 de outubro de 2022.

ROBERTO COMERON
PRESIDENTE
DÉBORA MARCONDES
1º SECRETÁRIO

RONALDO PINHEIRO
2º SECRETÁRIO
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