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ATA DA 72ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022 

 

Aos sete dias do mês de novembro do ano de 2022, no horário regimental, sob a 

presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 72ª 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, Saulo Almeida Golob e 

Vanessa Valerio de Almeida Silva. Ausência de: Laercio Lopes. Havendo número 

regimental e invocando a proteção de Deus, o presidente declara abertos os trabalhos 

da presente Sessão. EXPEDIENTE: Discussão e votação da Ata da 71ª Sessão 

Ordinária realizada em 3 de novembro, foi aprovada. Discussão e votação a Ata da 

17ª Sessão Extraordinária realizada em 3 de novembro, foi aprovada. 

Correspondência recebida de diversos: Oficio de Prefeitura Municipal de Itapeva 

acerca do status de funcionamento e início das atividades dos leitos UTI Legado. 

Documento lido na íntegra, a pedido da ver. Vanessa Guari. Ver. Marinho pede que seja 

encaminhado cópia do ofício à Santa Casa, solicitando que justifiquem o motivo de não 

ter iniciado o trabalho da UTI legado. Presidente Comeron pede que seja expedido 

referido documento à Santa Casa. PROPOSITURAS: Projeto de Lei: 211/2022 - 

Vereadora Vanessa Guari - Dispõe sobre denominação de via pública Rua Hortêncio 

Oliveira de Almeida. 212/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Dispõe sobre denominação 

de Praça Odonel Ferraz Florêncio, no Jardim Brasil. Moção: 27/2022 - Vereador Saulo 

Leiteiro - Moção de apoio a Secretaria da Agricultura e Abastecimento do município de 

Itapeva, representada pelo Sr. Paulo Lucio Martins, pela realização do Congresso 

Regional do Grupo Gass (Grupo Associado de Agricultura Sustentável), junto ao 

município. Requerimento: 855/2022 - Vereador Laercio Lopes - Requer ao executivo, 

para que junto ao setor competente, pedido de desobstrução do escoamento de chuva 

na rua Joao Teixeira, na altura do número 85, Jardim Bela Vista, conforme o anexo. 

858/2022 - Vereador Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao 

setor competente informe a possibilidade de implantar, lombadas e ou redutores de 

velocidade, na Rua Arlindo Antunes de Oliveira, nas proximidades da Escola professor 

Mauro Albano. 859/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Senhor Prefeito 

Municipal, nos termos regimentais, para que junto ao setor competente, providencie a 

implantação de iluminação pública na Rua: Osório Vieira de Almeida, (trecho que liga 

CDHU e Morada do Bosque), na Quadra 32, Morada do Bosque, Rua; Fabri dos Santos 
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(Quadra 33) Morada do Bosque. 860/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao 

Senhor Prefeito, nos termos regimentais, que junto ao setor competente estude a 

possibilidade de criar um espaço para descarte e logo após a trituração de resíduos 

sólidos da Construção Civil. 861/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Sr. 

Prefeito, informações sobre a possibilidade da criação de um projeto de Zumba para a 

população do Residencial das Rosas e Bela Vista. 862/2022 - Vereador Julio Ataíde - 

Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, se possível informe a 

possibilidade da Construção de um novo prédio para a Escola Municipal Maria 

Gonçalves Rodrigues, na avenida, Kazumi Yoshimura, Parque Cimentolandia. 863/2022 

- Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, 

informem a possibilidade de viabilizar uma Sede Própria para o IHGGI, Instituto Histórico 

Geográfico e Genealógico de Itapeva. 864/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer 

a SABESP a possibilidade de inclusão na obra de saneamento básico Distrito do Alto 

da Brancal, as Ruas Argemiro Teobaldo, Alameda Vicente Alves dos Santo, Purce 

Domingues de Oliveira, Estrada Municipal Benedito Ademir Nascimento e Rua das 

Palmeiras. 865/2022 - Vereador Gessé Alves - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que 

junto ao setor competente providencie, extensão da rota da coleta de lixo, bem como 

seja estudado a possibilidade de a coleta de lixo ser feitas em mais dias durante a 

semana (coleta de lixo só passa uma vez por semana) no bairro do Jaó. Indicação: 

86/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Indica a implantação de uma EMEI Creche na 

EM José Sebastião Herrera, no Distrito do Alto da Brancal – Itapeva /SP. 89/2022 - 

Vereador Gessé Alves - Indica a roçada e limpeza na Rua Isaltino Rodrigues Fortes, na 

altura do nº 171, Vila São Camilo. Proposição de Honraria: Título de Cidadania 

Itapevense. Autoria: vereador Celio Engue. A Presidência designa os vereadores 

Andrei, Saulo e Christian para comporem a Comissão de Honraria. Título de Cidadania 

Itapevense. Autoria: diversos vereadores. A Presidência designa os vereadores 

Marinho, Ronaldo e Gessé para comporem a Comissão de Honraria. A Presidência 

encaminha os Projetos de Lei 211 e 212/2022 às Comissões Competentes para 

exararem seus pareceres e a Moção, os Requerimentos e Indicações à Secretaria 

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

Francisco Jorge Stuart Neto (Kiko Stuart). Assunto: apresentação projeto de 

implantação da coleta seletiva na cidade de Itapeva. Fala do apoio do poder público e 

das emendas parlamentares para possibilitar as atividades sociais da Entidade. Explana 

sobre o trabalho realizado, dos colaboradores, dos catadores de recicláveis e da 

importância da coleta seletiva; discorre sobre os ecopontos implantados pela prefeitura 

que auxiliarão esses trabalhos. Ver. Marinho cumprimenta os trabalhadores das 

Cooperativas Cooperceo e Santa Maria, diz que destinará 10 mil a cada cooperativa. 
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Ver. Tarzan discorre sobre o trabalho das cooperativas e fala do orçamento municipal 

que contemplará essas emendas. Ver. Áurea destaca a importância do trabalho e diz 

estar à disposição da entidade. Ver. Celinho explana sobre o trabalho das cooperativas. 

Ver. Andrei reassumi o compromisso de destinar emenda às cooperativas. Kiko fala 

sobre compromisso do prefeito de destinar área para construção de sedes das duas 

cooperativas. Presidente Comeron destaca o trabalho e a necessidade de apoio às 

cooperativas. TEMA LIVRE – Nada Consta. ORDEM DO DIA: Leitura do Projeto de Lei 

Nº 164/2022 - Vereador Marinho Nishiyama - “Dispõe sobre a denominação de Jardim 

Bataglini, o loteamento criado na propriedade da antiga Chácara Bataglini”. Colocado 

em 2ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura da Moção Nº 27/2022 - 

Vereador Saulo Leiteiro - Moção de apoio a Secretaria da Agricultura e Abastecimento 

do município de Itapeva, representada pelo Sr. Paulo Lucio Martins, pela realização do 

Congresso Regional do Grupo Gass (Grupo Associado de Agricultura Sustentável), 

junto ao município. Colocado em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. 

Leitura do Requerimento Nº 864/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer a 

SABESP a possibilidade de inclusão na obra de saneamento básico Distrito do Alto da 

Brancal, as Ruas Argemiro Teobaldo, Alameda Vicente Alves dos Santo, Purce 

Domingues de Oliveira, Estrada Municipal Benedito Ademir Nascimento e Rua das 

Palmeiras. Colocado em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. 

MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Dependendo dos Pareceres das Comissões 

Competentes: Projetos de Lei: 18, 47, 66, 78, 82, 129, 133, 141, 162, 168, 169, 179, 

180, 182, 183, 196, 197, 199, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211 e 212/2022. 

EXPLICAÇÃO PESSOAL – Ver. Tarzan diz esperar em breve o projeto de lei do 

executivo para construção das sedes das Cooperativas representadas pelo Kiko Stuart; 

discorre sobre o tema. Fala da importância de gestão pública e da reciclagem. Diz que 

a Câmara dará resposta a respeito das Comissões de Inquérito; fala que o município 

gasta 1,6 mi por mês com a tarifa zero do transporte público. Fala sobre forma como foi 

conduzida a renovação do contrato desse serviço. Sobre a CEI do combustível, diz que 

deveriam seguir os moldes do Estado. Afirma que soube que as horas extras continuam 

a ser pagas em grandes quantidades; relata que está na fila de espera a CEI da causa 

animal e explana sobre o teor. Questiona o custo de computadores, do 

georreferenciamento, enquanto a saúde sofre. Diz que a Educação para 0 a 3 anos não 

tem vagas em Itapeva. Testemunha as emendas que os vereadores conseguem para o 

município; que Itapeva está um desgoverno. Sobre o Camelô, diz que deveria renovar 

o TAC; fala sobre possíveis soluções de engenharia acerca da galeria. Ver. Áurea fala 

do problema da saúde, da Santa Casa que não começa a UTI legado em razão da 

judicialização. Sobre os atendimentos na upa, que não comporta a demanda. Divulga 
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que dia 17 haverá reunião com promotor público sobre o tema. Relata que ela conhece 

diversos casos de saúde urgentes. Fala sobre os lotes urbanizados que Itapeva 

necessita, que 200 lotes seria o desejado. Explana sobre reunião com o conselho de 

moradia, que gostaria que todos participassem, com sugestões e ideias. Sobre o 

camelô, relata sobre o TAC e galeria existente no subsolo. Discorre sobre engenharia 

da galeria e dos todos os locais que seriam interditados no local (pede para convidar o 

sr. Jordão e filhos que conhecem a situação da galeria) que informem a real 

possibilidade; que o MP determinou licitação para explorar o camelô. Fala sobre a ponte 

do Faxinal, danificada a mais de 20 dias, dos transtornos que causa. Presidente 

Comeron pede que seja oficiado o sr. Jordao, convidando-o para vir à Câmara na 

próxima sessão (quinta-feira) para explanar sobre a situação da galeria. Ver. Celinho 

Engue relata reunião da prefeitura, Santa Casa e MP sobre a UTI legado. Comenta 

sobre as cooperativas, o transporte público. Relata que o prefeito concluiu quase todas 

as obras paradas no município. Diz que 20 obas a caminho. Explana sobre o trabalho e 

as atividades da Secretaria de Esportes. Lê relatório enviado pela Pasta sobre as 

atividades esportivas desenvolvidas. Ver. Débora Marcondes parabeniza as entidades 

filantrópicas. Parabeniza a Secretaria da Cultura de Itapeva pelos trabalhos realizados, 

também a pasta do Esporte. Destaca sobre os pedidos de emendas. Relata sua emenda 

de 200 mil para aquisição de um veículo van para o Esporte. Comenta sobre a situação 

dos camelôs, que acha que não deve retirá-los do local; que em consulta ao MP 

constatou que o TAC era apenas sobre a licitação. Que só agora querem retirar os 

comerciantes após mais de 30 anos; que já é algo cultural. Comenta sobre banheiro na 

Praça Anchieta e bebedouro lá e em outros locais. Fala sobre necessidade de 

prorrogação do auxílio renda mínima municipal, sobre liberação de energia para o bairro 

Taquariguaçu. Faz pedido sobre a Vila Boava, que tem locais sem iluminação e com 

muitos buracos. Ver. Julio Ataíde destaca o trabalho das cooperativas e do Recria que 

sempre destinará emendas a elas. Discorre sobre a atuação da Secretaria e dos 

esportes na vida das pessoas; relata que recebeu funcionários da pasta. Fala sobre o 

Instituto Federal de Educação em Itapeva, que foi procurado pelo prof. Paulo. Discorre 

sobre as tratativas para tal, incluindo reunião Executivo com a Reitor da entidade. 

Divulga que o deputado federal Mauricio Neves ajudará no contato com o MEC para 

implantação do Instituto. Fala de seu pedido junto à Prefeitura sobre instalação de uma 

Fatec em Itapeva, que poderia ser utilizado o terreno da escola de Minas para tal; do 

avanço junto ao Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria da Educação. 

Destaca a importância da Educação. Ver. Ronaldo Pinheiro comenta sobre o orçamento 

municipal para 2023, que espera que seja revertido em serviços públicos de qualidade. 

Relata sobre o custo para segunda via do cartão da tarifa zero do transporte. Comenta 
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sobre a situação das estradas rurais, relatando os bairros visitados. Fala do 

planejamento necessário para utilização de máquinas de forma ágil nos diversos bairros 

e distritos. Mostra fotos e vídeo de estradas em diversos bairros; mostra a ponte da 

Barra interditada ainda. Fala que já fez indicação de emendas ao Recria. Ver. Vanessa 

Guari faz adendo a fala do ver. Ronaldo, que serão equipados os outros dois Distritos 

do município, para que conte com a estrutura necessária. Fala sobre o posto da 

Caputera, diz que ela não tem ligação com o terreno, nem foi ela que conseguiu; que 

herdeiro doou informalmente há tempos atrás; apontamento da procuradoria municipal 

sobre a situação, posteriormente foi doado novamente, novo apontamento do 

procurador; que após 2019 foi iniciado a construção do Posto de Saúde, quando outros 

herdeiros queriam reaver o terreno. Sueli Antunes de Moraes (RECRIA) explana sobre 

a criação, a finalidade e o trabalho social desenvolvido pela Instituição e a importância 

do apoio do Poder Público através das emendas parlamentares impositivas. Ver. Andrei 

fala que participou desde 1998, quando ainda Recanto do Menor. Ver Marinho fala de 

sua contribuição à entidade ao longo dos anos. Ver Débora relata que é o quinto ano 

que contribui com a entidade e o trabalho realizado. Ronaldo destaca os trabalhos e 

agradece a entidade a qual também indicou emenda. Comeron lembra da Maridê 

Campolim. Ver. Tarzan agradece a Casa da Esperança, ACDC, projeto da Igreja 

Maranata e outros que oferecem contraturno; fala para o município aumentar o repasse 

às entidades. Ver. Celio parabeniza a entidade. Ver. Áurea relata seu conhecimento 

sobre a entidade, que destinará recursos. Nada mais havendo a tratar a Presidência 

convoca os vereadores para a 73ª Sessão Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 10 

de novembro, 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, 7 de novembro de 2022. 
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