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ATA DA 69ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de 2022, em horário regimental sob 

a presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 69ª 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, Laercio Lopes, 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. 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 68ª Sessão 

Ordinária realizada em 20 de outubro, foi aprovada. Correspondências recebidas: 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 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. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva informando que a prefeitura instituiu o programa Itapeva 

sem Papel e que, a partir de setembro, os balancetes mensais passaram a ser digitais. 

Oficio de Laercio Lopes – Líder da Bancada MDB –autonomeando-se como membro das 

comissões permanentes de agricultura, defesa do consumidor, defesa dos direitos 

humanos, economia, educação, obras, saúde e segurança pública. Convite para Sessão 

Solene de Entrega de Título e Cidadania Itapevense dia 27 de outubro, às 20h00, no 

plenário da Câmara Municipal de Itapeva.Denúncia apresentada por Elaine Aparecida de 

Mello Lima em face do Vereador Celio Engue, nos termos do Decreto Lei 201/67, 

encaminhada à Presidência. PROPOSITURAS - Projeto de Resolução: 10/2022 - 

Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Dispõe sobre a criação do Prêmio Professor Nota 

Dez da Câmara Municipal de Itapeva -SP e dá outras providências. Projeto de Lei: 

204/2022 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - AUTORIZA O MUNICÍPIO DE 

ITAPEVA A IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO “BUEIROS INTELIGENTES E 

ECOLÓGICOS” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 205/2022 - Vereador Ronaldo 

Pinheiro da Silva - Altera dispositivos da Lei Municipal nº 3.124, de 02 de outubro de 

2010 que “Institui a Semana da Juventude no Município de Itapeva. 206/2022 - Prefeito 

Mario Sergio Tassinari - dispõe sobre a criação da função de confiança de chefe de 

divisão de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos no âmbito da 

secretaria municipal de desenvolvimento social. 207/2022 - Prefeito Mario Sergio 

Tassinari - dispõe sobre a criação de cargo efetivo de advogado do CREAS para atender 
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às necessidades da secretaria municipal de desenvolvimento social de Itapeva/SP. 

208/2022 - Prefeito Mario Sergio Tassinari - dispõe sobre o programa de recuperação 

de créditos fiscais do município de Itapeva/SP - REFIS e dá outras providências. 

Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0187/2022: 1/2022 - Emenda 0001 ao Projeto de Lei 

0187/2022 ao Projeto de Lei Nº 187/2022 - Comissão de Legislação, Justiça, Redação 

e Legislação Participativa - SUPRIME e ALTERA dispositivos ao Projeto de Lei nº182/22 

que “DISPÕE sobre o arquivo de documentos públicos produzidos no âmbito da 

Prefeitura Municipal de Itapeva.”. Requerimento: 810/2022 - Vereador Célio Cesar 

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

a possibilidade da criação de uma frente de trabalho, com duração por seis (06) meses, 

prorrogável por três (03) meses, recebendo uma bolsa de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

mais uma (01) cesta básica. 811/2022 - Vereador Célio Cesar Rosa Engue - Requer ao 

Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente, informe a possibilidade de 

construir uma lombada e redutores de velocidade na Rua Santos Dumont, no trecho 

entre o Numero 480 ao 239. 812/2022 - Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - 

Requer ao Sr. Prefeito junto ao setor competente, para que providencie o recapeamento 

asfáltico nas ruas: Belarcino Ferreira, Itatiba, Antônio R. do Nascimento, Vila Boava. 

813/2022 - Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr. Prefeito junto 

ao setor competente, para que providencie a pavimentação do trecho da rua Francisco 

Quaresma que dá acesso e toda extensão da rua Reinaldo Jacob Vila Boava. 814/2022 

- Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Sr. Prefeito, informações 

sobre a possibilidade de parceria com médicos veterinários ou clínicas para realização 

de mutirão de castração em animais domésticos na zona rural. 815/2022 - Vereadora 

Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a 

possibilidade da criação de um lugar especifico (Escola Técnico de Informática) para 

cursos de TI em Itapeva-SP. 816/2022 - Vereador Andrei Alberto Müzel - Requer ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito junto ao órgão competente, uma Audiência Pública 

sobre o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) junto 

ao seu respectivo conselho e ao Conselho Municipal da Educação, tendo como pauta 

os destino direcionados dos repasses no exercício de 2021 e 2022. 817/2022 - Vereador 

Andrei Alberto Müzel - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, cópia 

das Atas de Reuniões do Conselho do FUNDEB (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica) nos exercícios de 2021 e de 2022 até. 818/2022 

- Vereador Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor 

competente, se possível informem a possibilidade de um estudo para a revisão do piso 

salarial dos Escriturários Servidores Municipais de Itapeva. 819/2022 - Vereador Julio 
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Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, se 

possível informem a possibilidade de um estudo para a pintura e o fechamento da 

quadra, da Escola Municipal Prof Leonor Cerdeira, Vila Nossa Senhora de Fátima. 

822/2022 - Vereador Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr Prefeito, com relação à 

ACESSIBILIDADE Á IGREJA QUADRANGULAR, localizada na RUA MARIO PRANDINI 

- 1238, a possibilidade de IMPLANTAÇÃO DE LOMBOFAIXA, proporcionando maior 

segurança no acesso à igreja. 823/2022 - Vereador Saulo Almeida Golob - Requer ao 

Sr Prefeito, a possibilidade de DEMARCAÇÃO DE VAGA PARA MOTOS NA ÁREA DE 

ESTACIONAMENTO DA RUA BRASÍLIA - 80 E 131. 824/2022 - Vereador Mario 

Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor 

responsável, informe, de forma detalhada e por Secretaria Municipal e seus respectivos 

departamentos/repartições, a relação de Servidores Públicos, os cargos, funções, bem 

como, os cargos de livre provimento em cada um deles. 825/2022 - Vereador Mario 

Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor 

responsável, informe sobre o andamento do Processo Administrativo que versa sobre a 

eventual contratação irregular/ilegal do Coordenador Pedagógico da Escola Municipal 

de Formação Musical Pref.º Hugo Belézia, o qual encontra-se em trâmite na 

Controladoria Geral do Município. 827/2022 - Comissão de Educação, Cultura, Turismo 

e Esporte - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor competente, preste 

esclarecimentos acerca das denúncias apresntadas em face desta Comissão pelo sr. 

Matheus Henrique Cerdeira, que versa sobre a contratação de show pela Secretaria 

Municipal da Cultura e Turismo, e pela sra. Vanda Aparecida Antunes Cerdeira, que 

pede a comprovação de investimento de verba destinada à pasta da Cultura, oriunda de 

crédito adicional (ambas em anexo). 829/2022 - Vereador Paulo Roberto Tarzã dos 

Santos - Requer nos termos do artigo 14, inciso VIII e artigo 33 ambos da LOM, c.c. o 

artigo 56, inciso I e artigo 57 ambos do Regimento Interno desta Casa de Leis, que seja 

constituída Comissão Especial de Inquérito – CEI, para que, no prazo de 120 (cento e 

vinte) dias possamos apurar eventuais irregularidades na aplicação das verbas do 

FUNDEB, FNDE, Recursos Próprios e QSE nos exercícios de 2020, 2021 e 2022. 

830/2022 - Vereador Christian Wagner Nunes Galvão - Requer ao Sr. Prefeito Municipal, 

junto às Secretarias competentes, informações sobre o andamento da licitação da obra 

da nova Ponte da Barra, uma vez que, além dos inúmeros transtornos sofridos pelos 

usuários daquela ponte, ainda existe a real chance de que o valor autorizado para tal 

obra se torne insuficiente no momento de sua execução, devido às constantes altas nos 

preços dos materiais de construção. 831/2022 - Vereador Gesse Osferido Alves - 

Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, que providencie passagem 
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de máquina motoniveladora (Patrol) e posteriormente cascalhamento nas ruas do Bairro 

Agrovila IV. Indicação: 78/2022 - Vereador José Roberto Comeron - Indico ao Senhor 

Prefeito Municipal para que junto ao setor competente providencie a implantação do 

Programa Frente de Trabalho no município de Itapeva. 79/2022 - Vereador Gesse 

Osferido Alves - Indica a roçada e limpeza na ao longo da Rua Engenheiro Newton 

Marczuk, no Bairro Itapeva F. 80/2022 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - 

Indica a implantação de um cartão de estacionamento exclusivo para profissionais da 

saúde de que trabalham no AME, Santa Casa e UPA. Esta Presidência encaminha o 

Projeto de Resolução nº 10/22 e os Projetos de Lei nº 205 a 208/22 às Comissões 

competentes para exararem seus pareceres e Indicações e Requerimentos à Secretaria 

Administrativa para as providências de costume.  TRIBUNA DO POVO - Com a palavra, 

fazendo uso da Tribuna do Povo, Valdiclei Zacarias:  Apresentação Grupo Salva Vidas: 

Sr. Valdiclei Zacarias do Grupo Salva Vidas cumprimenta a todos. Agradece a todos 

os vereadores e aos amigos que estão aqui presentes. Gostaria de aproveitar o 

momento para agradecer em nome dos 15 vereadores visto que no ano passado esteve 

apresentando os projetos do grupo salva vidas. E no ano anterior teria pleiteado 

emendas impositivas para ajudar a desenvolver os projetos do grupo. Certamente não 

seria possível sem o apoio dos vereadores, e é importante conseguir e fortalecer o elo 

entre a organização e o poder público. Investir nas crianças é investir no coletivo, 

defende. Valoriza ainda os trabalhos de reinserção e recuperação de pessoas com 

problemas com vícios desenvolvido pela organização. Cumprimenta os colaboradores 

e fala sobre os projetos que lá são desenvolvidos. Afirma que nada se faz sozinho, e 

que se trata de uma construção coletiva e colaborativa. Gostaria muito que houvesse 

uma política pública estabelecida para auxiliar, mas em contrapartida é um privilégio 

poder oferecer aos vereadores a possiblidade de participar do projeto. Faz uma breve 

prestação de contas sobre gastos com verbas de emendas destinadas anteriormente. 

Gostaria de dizer o quanto tem sido importante a parceria é ter um olhar de empatia. 

Queria ele que um dia não fosse necessário o trabalho da comunidade terapêutica e 

seus serviços, mas infelizmente acredita ser uma utopia. E estão como grupo salva 

vidas tentando fazer sua parte por uma sociedade mais justa. Pede que seja 

apresentado vídeo de uma pessoa que conseguiu se recuperar. Comenta sobre caso 

em que lhe foi dito que o projeto gastava demais com o número de recuperações, ao 

que ele teria dito e se fosse um ente de sua família, quanto valeria a sua recuperação. 

E posteriormente pede que algumas crianças que fazem parte do projeto presentes 

façam apresentações musicais diante dos vereadores, para evidenciar a importância do 

projeto. Ver. Tarzã cumprimenta o sr. Valdiclei. Saúda todos os participantes e 



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2021 - 2024 

 

 
 
 

 

Rubrica: ................................           

16 

 EXERCÍCIO DE 2022   LIVRO Nº.: 006 PAG.: 016 

  
colaboradores dos projetos do Salva Vidas. Diz que é preciso implementar escola em 

tempo integral às crianças. Que o futuro são as crianças e os adolescentes. Ver. Débora 

parabeniza todos os participantes do Projeto. Refere que acompanha a trajetória do sr. 

Valdiclei juntamente com sua equipe. Comenta sobre a importância dos projetos dos 

Salva Vidas, já que trabalha com comunidades carentes e em situação de 

vulnerabilidade. Que o nome diz muito sobre o projeto, que realmente salvam vidas. 

Compromete-se em ajudar com valor maior em emendas impositivas, pois são 

merecedores. Ver. Marinho parabeniza todos os integrantes do projeto. Agradece todo 

o trabalho do grupo salva vidas, principalmente com a casa da esperança. Sabe-se que 

o terceiro setor é de vital importância na sociedade. E se compromete a destinar um 

valor considerável à casa da esperança. Ver. Andrei cumprimenta a todos. Diz que 

apoia o projeto, tendo já destinado emenda anteriormente e que destinará novamente. 

Dirige-se às crianças do projeto casa da esperança. Ver. Laércio parabeniza a todos 

envolvidos no projeto. Diz que apenas quem já teve parentes com problemas de 

dependência química sabe da importância do Projeto Salva Vidas, fazendo um trabalho 

que muitas vezes o poder público, ou as igrejas não conseguem fazer. E ressalta a 

importância do projeto. Parabeniza novamente os envolvidos pelo trabalho social 

desenvolvido, com amor e dedicação. Ver. Celinho parabeniza todos os envolvidos nos 

projetos do Grupo Salva Vidas. Ver. Vanessa agradece a todos os envolvidos no 

Projeto. Diz que o Sr. Valdiclei é um exemplo de vida, juntamente com sua esposa e 

que podem contar com o apoio da vereadora para uma ajuda em destinação de 

emendas futuras. Presidente agradece a todos os envolvidos no projeto e ao sr. 

Valdiclei, em nome de todos os vereadores. Refere que pode contar com a Casa de 

Leis. Sr. Valdiclei apresenta 4 fotos da futura sede do projeto e explica o andamento 

das obras e previsão de conclusão. Conclui falando sobre o Projeto Esperança e Casa 

da Esperança. TEMA LIVRE: Ver. Tarzã cumprimenta a todos. Lembra que até amanhã 

é o prazo para emendas ao orçamento federal. Comenta sobre emenda conseguida no 

ano passado. Solicita aos vereadores que possuírem contato com deputados, que 

peçam emendas para o município. Refere que castração de animais é uma questão de 

saúde pública e solicita que verbas sejam destinadas a tal fim. Refere sobre pauta do 

ensino integral e diz que seria interessante começar pelos bairros que mais precisam. 

A maior prioridade são as crianças. Está certo de que cada vereador vai contribuir com 

a causa. Sobre moradia, sabe-se que em alguns bairros há o projeto do aluguel social. 

Ressalta a importância do projeto de lotes urbanizados na realização do sonho da casa 

própria para muitas pessoas, basta que lhes seja dada oportunidade por parte do poder 

público. Está certo de que o projeto será em conjunto. Agradece ao ver. Celinho e Júlio 
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por terem-lhe acompanhado em viagem a cidade vizinha para ver projetos de zona 

industrial, que seria uma bandeira do ver. Celinho. Cita a volta do ver. Laércio à 

presidência da Comissão de Economia. Diz que o poder público precisa se ater às 

prioridades, que é o social e as crianças, em sua opinião. Encerra falando sobre as 

frentes de trabalho e sua importância, que se trata de geração de emprego e renda e 

oportunidade. Ver. Celinho cumprimenta a todos. Não poderia se furtar de subir à 

Tribuna. Diz que faz dias que está evitando de subir à Tribuna e que tem sido cobrado 

para falar sobre questões. Não teve parte na Processante, não tendo sido ele que criou 

a situação. Dentro do mesmo tema, foi protocolado uma denúncia contra o vereador. 

Importa falar que a questão que está sendo discutida não é uma questão de cor ou raça, 

sendo uma questão de ética. Quem o conhece sabe que sempre se declarou preto e 

explica o motivo. Faz breve relato sobre sua luta junto ao movimento negro no município. 

Pede que seja passada apresentação de slide e os explica. Fala sobre perseguição que 

sofreu e sofre por ser umbandista, e ressalta que é cristão. Que foi escolhido pelo povo 

preto em conferências em diversas oportunidades. Discorre sobre diversas ações suas 

em relação a suas ligações com a cultura africana, e a importância dessa cultura. 

Conclui dizendo que tem o pertencimento à cultura africana. Tendo deixado de se 

declarar preto quando da instituição das cotas para negros nas campanhas. Ver. Áurea 

cumprimenta a todos. Fala que esteve na cidade de Iguape, turística, e na Ilha Comprida 

tendo comparado estas com Itapeva. Que por serem turísticas, recebem mais verbas. 

Tendo se decepcionado com o que lá viu, não se comparando com Itapeva mesmo com 

as nossas dificuldades. Refere problemas de falta de iluminação pública. Imagina-se 

que nossa cidade tem que ser a melhor. Um grupo de vereadores irá levar ao Prefeito 

ideias para melhoras para o município. Que o Prefeito teria aceito a ideia dos lotes 

urbanizados, e moradias para famílias em risco. Que todas as lâmpadas de Itapeva 

serão substituídas por lâmpadas de Led. Frente de trabalho, estando em reunião 

constante com o Prefeito para trazer a frente de trabalho ao município. Que estão 

pleiteando um recinto para festas e eventos no município. Diz que estes vereadores 

estão dando diretrizes ao Prefeito no sentido de tentar fomentar melhorias para a 

população. Diz que destinar emendas parlamentar para bairros da zona rural, cita a 

patrulha da saúde para fazer visitas nestes bairros. Comenta sobre processo seletivo 

para Agentes de Saúde, que é um trabalho muito importante. Refere as reuniões com 

os setores do executivo são sempre no sentido de apontar soluções, mas com firmeza. 

Não existe Prefeito perfeito, existe o que o povo elege. Comenta sobre a falta de 

insumos para fabricação de alguns medicamentos no país e diz que está cobrando que 

sejam destinadas quantias maiores para a tabela do SUS. Comenta sobre encerramento 
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de serviços por convênios no município. Refere sobre retomada de diálogos sobre a 

situação da saúde no Município, com a Comissão de Saúde. Diz que os vereadores 

foram eleitos pelo voto popular. Ver. Marinho cumprimenta a todos. Fala sobre visita 

feita a uma escola em companhia de outros vereadores, onde houve um trabalho de 

disponibilidade de consultas para animais domésticos. Diz que houve falhas de 

divulgação o que atrapalhou o projeto. Refere que foram disponibilizadas doses de 

vacina antirrábica. Que foi ajudar a fazer divulgação de porta em porta o que ajudou a 

movimentar a população. Diz que houve falhas por ter sido a primeira vez, mas tem 

certeza de que as falhas serão corrigidas para novas ocasiões. Aparte ver. Débora 

refere que seria importante estender o projeto voltado a animais para a zona rural. 

Retoma ver. Marinho comenta que foi procurado por morador falando de abandono de 

animal próximo a sua casa. O vereador lhe passou o procedimento para a recolha dos 

animais. Comenta que a empresa de recolha foi ao local, porém os animais não foram 

recolhidos já que estavam sadios e havia pessoas tratando. Diz que não compreendeu 

a resposta do serviço terceirizado sobre o assunto. Fala sobre denúncia protocolada na 

Casa de Leis e que hoje será apreciada no parlamento. Assim como votou contrário ao 

recebimento da denúncia contra a ver. Débora, também votará contra o recebimento da 

denúncia contra o ver. Celinho. ORDEM DO DIA. Denúncia apresentada por Elaine 

Aparecida de Mello Lima em face do Vereador Celio Engue, nos termos do Decreto Lei 

201/67, encaminhada à Presidência. Ver. Tarzã diz que sua posição é a mesma de 

apresentação anterior, sobre denúncia, diz que é preciso haver indícios de quebra de 

decoro para se abrir Comissão Processante. Sente-se privilegiado, por conviver com o 

ver. Celinho. Vanessa pede votação nominal. Ver. Ronaldo diz que votará contra a 

denúncia. Já que o ver. foi democraticamente eleito pela população. Entende que não 

houve quebra de decoro. Ver. Débora diz que a denúncia é aparentemente igual à que 

foi apresentada contra ela. E apenas quem passa por isso sabe. Diz ser contra a 

denúncia, e a pessoa pode se autodeclarar de acordo com o que se identifica. A única 

coisa que difere é que a denunciante desta vez foi bem mais amena, colocando na 

condicional, que no caso da vereadora houve acusação de cometimento de crime, o que 

seria muito mais grave. Ressalta o direito do ver. Celinho de se autodeclara preto. Ver. 

Áurea agradece a todos pela presença. Comenta que o sofrimento das pessoas negras 

e a sua luta é muito grande, sofrendo todo tipo de discriminação. Sobre a processante 

diz que está em andamento nos Autos, sendo relatora. Diz que não tem medo de 

pressão. Respeita os   vereadores, mas não sucumbe a pressões. Esclarece que não 

há nada concluído, que o relatório final não será feito apenas pelos integrantes da 

Processante. E o resto dos vereadores também precisam participar. Conhece muito bem 
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o ver. Celinho, relata sobre o histórico de lutas pela causa afro. Que quando da 

declaração do ver. Celinho em eleições passadas, não havia cotas. Não se está 

discutindo cores, mas valores. Não cabe a ela fazer juízo sobre perda de mandato 

apenas pelos membros da Processante. Ressalta que é preciso crescer como ser 

humano. Está em votação única, nominal: Andrei Müzel: não; Áurea Rosa: não; Christian 

Galvão: não; Débora Marcondes: não; Gessé Alves: não; Júlio Ataíde: não; Laércio 

Lopes: não; Lucinha Woolck: não; Marinho Nishiyama: não; Ronaldo: não; Roberto 

Comeron: não; Saulo: não; Tarzan: não; Vanessa Guari: não. Denúncia rejeitada por 

unanimidade. Leitura de Projeto de Lei 177/2022 - Mario Sergio Tassinari - institui a 

realização de despesas pelo regime de adiantamento e dá outras providências. 

Colocado em segunda discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura de 

Projeto de Lei 193/2022 - Ronaldo Pinheiro da Silva - Dispõe sobre a obrigatoriedade 

de afixação de aviso sobre os direitos da gestante no acompanhamento durante o 

trabalho de pré parto, Parto e Pós-Parto no âmbito do município de Itapeva –SP. 

Colocado em segunda discussão: Comenta sobre a importância do Projeto. Já que este 

garante os direitos das gestantes em todo o processo de gestação. Em segunda 

votação, foi aprovado por todos. Leitura de Emenda 1/2022 - Legislação, Justiça, 

Redação e Legislação Participativa - SUPRIME e ALTERA dispositivos ao Projeto de 

Lei nº182/22 que “DISPÕE sobre o arquivo de documentos públicos produzidos no 

âmbito da Prefeitura Municipal de Itapeva.”: “Fica suprimido o parágrafo único do artigo 

5º. Fica substituída a expressão “alínea c” por “inciso III” contida no §2º do artigo 6º. Fica 

suprimida a expressão “em boletim interno ou” constante §5º do artigo 6º. ”. Colocada em 

discussão e votação únicas, foi aprovada por todos. Leitura de Projeto de Lei 

187/2022 - Mario Sergio Tassinari - dispõe sobre o arquivo de documentos públicos 

produzidos no âmbito da prefeitura municipal de Itapeva. Colocado em primeira 

discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura de Substitutivo 1/2022 - 

Ronaldo Pinheiro da Silva - Estabelece Diretrizes para a Implantação do Projeto Jogos 

Municipais dos Idosos no Município de Itapeva. Colocado em primeira discussão: 

Ronaldo explica a importância do projeto, que trata de fomentar atividade física aos 

idosos com a prática do esporte. 1ª votação. Em primeira votação, foi aprovado por 

todos.  Questão de Ordem: ver. Tarzan pediu retirada de pauta da propositura 

Proposta de Emenda À Lom 3/2022 sob a justificativa de que pretende fazer ajustes e 

reapresentar a matéria em nova oportunidade. Colocado em votação: pedido acatado 

pelo plenário. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2 ª d/v Projeto de Lei 187/2022 - 

Substitutivo 01 ao Projeto de Lei 0194/2022. Dependendo dos Pareceres das Comissões 

Competentes: Em 1 ª d/v: Projetos de Lei: 18, 47, 66, 78, 82, 129, 133, 141, 162, 164, 168, 
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169, 179, 180, 182, 183, 185, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207 e 

208/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. Tarzã refere sobre a grande dívida coletiva e 

social que o país possui para com a raça negra, pelo que se deve pedir perdão por todo 

sofrimento a eles infligido. Comenta sobre editorial do jornal no alvo. Explica, porém, 

que o Legislativo não é omisso. Explica suas posições. Comenta sobre o IPMI. Elogia 

os conselhos ligados ao Instituto. Diz estar a favor das causas que tragam benefícios à 

população, não exigindo protagonismo. Reitera que quer ver todas as crianças de 0 a 3 

anos com vagas nas escolas. Que educação é prioridade, mas precisa haver recurso 

destinado à pasta. Cita requerimento seu para abertura de CEI da educação, que foi 

devido a fatos denunciados. Sobre a tarifa zero, diz que a discussão é sobre o custo. 

Comenta sobre horas extras pagas pela Prefeitura. Sobre a CEI dos combustíveis, diz 

que seria interessante seguir o edital do estado da educação. A ideia é ser pedagógica. 

Aparte ver. Marinho informa que está finalizando a relatoria da CEI da Jundiá. Ver. 

Áurea cumprimenta a todos. Sobre o REFIS, que chegou projeto, gostaria que a 

Comissão agilize, que as pessoas estão procurando, devido ao parcelamento do IPTU. 

Sobre as CEI, refere que faz parte do poder Legislativo. Refere sobre CEIs anteriores e 

quais foram as consequências. Que o Prefeito atual é honesto, há dificuldades, mas tem 

o voto popular e vai continuar lá. Prefere ajudar a resolver problemas do que criar mais 

problemas ao município, mesmo que por isso sofra críticas. Refere que cobrará dos 

deputados postura na área da saúde. Não deixará uma pessoa na cidade morrer por 

falta de atendimento médico, quem tem dor sabe do que ela está falando, quem tem 

amor também.  Comenta que a gestão tem falhas, mas cabe aos vereadores ajudar 

resolver problemas, e que ela está fazendo sua parte. Ver. Celinho cumprimenta a 

todos. Agradece a Deus, por ter a oportunidade de estar aqui e tentar fazer a diferença 

na vida das pessoas. Agradece aos seus filhos de coração e sua família. Fala sobre os 

motivos que o levaram a ser candidato. Cita casos envolvendo o ver. Tarzã, em que 

esse vereador lhe prestou ajuda. Agradece aos vereadores pela rejeição da denúncia. 

Ver. Vanessa cumprimenta a todos. Parabeniza pela família linda e unida do ver. 

Celinho. Parabeniza o ver. Júlio por estar presente esta noite. Diz que é preciso caráter 

e empatia. Que esteve com o Prefeito, na escola Dirce Lara, que está sendo referência 

no uso dos Chromebook.  Refere que em sido uma experiência fenomenal. Agradece 

ao sec. Margarido pelos serviços na iluminação pública no município. Agradece a 

secretária da secretaria de esportes pela copa cidade, em que pela primeira vez, não 

foi cobrada taxa. Parabeniza todas as equipes participantes. Agradece a Joana do fundo 

social sobre escola de gastronomia e de beleza, com ações em escolas. Sobre a 

denúncia ao ver. Célio, diz que está muito mal redigida. Refere que não poderia haver 
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quebra de decoro já que o ver. Célio não era parlamentar quando da sua declaração 

como negro. Pede nota de pesar pela passagem da Sra. Mara, parente do ver. Júlio 

Ataíde. Questão de ordem: ver. Marinho explica que o Projeto nº 208/22, que trata do 

REFIS, será apreciado pela Comissão Legislação na reunião desta terça-feira. Nada 

mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 70ª Sessão Ordinária 

a ser realizada quinta-feira, dia 27 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, 24 de outubro de 2022. 
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