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ATA DA 76ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022 

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

sob a presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 76ª sessão ordinária do 

corrente exercício. Assinaram o livro de presença os vereadores: Andrei Alberto Müzel, 

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 e Saulo Almeida Golob. 

Ausência de: Áurea Aparecida Rosa 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 75ª Sessão Ordinária realizada em 21 de novembro, foi aprovada. 

Correspondências recebidas: Ofício de Comutran - Conselho Municipal de Trânsito: 

resposta - Requerimento 647/2022 - Ronaldo Pinheiro da Silva - Requer ao Conselho 

Municipal de Transito (COMUTRAN) para que envide estudos e informe a possibilidade 

de implantar sinalização de passagem escolar, redutor de velocidade e pintura de faixa 

de pedestre, na Rodovia Pedro Rodrigues, localizada no Distrito do Alto da Brancal. 

Ofício de Comutran - Conselho Municipal de Trânsito: resposta - Requerimento 

828/2022 - Ronaldo Pinheiro da Silva - Requer ao (COMUTRAN) para que informe a 

possibilidade de implantar redutor de velocidade, Sinalização de Trânsito e Fortalecer a 

patrulha na entrada e na saída dos estudantes, na Escola Thereza Silveira Mello. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 795/2022 - Mario Augusto 

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

informe a relação de médicos concursados que estão em atividade no município, bem 

como o local em que estão atuando, além disso, requer a relação de médicos 

contratados e o local e carga horária que estão atendendo, acompanhado dos 

respectivos contratos. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 812/2022 - 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. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 813/2022 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 816/2022 - Andrei Alberto Müzel - Requer ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito junto ao órgão competente, uma Audiência Pública sobre o FUNDEB (Fundo 



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2021 - 2024 

 

 
 
 

 

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

52 

 EXERCÍCIO DE 2022   LIVRO Nº.: 006 PAG.: 052 

  
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) junto ao seu respectivo 

conselho e ao Conselho Municipal da Educação, tendo como pauta os destinos 

direcionados dos repasses no exercício de 2021 e 2022. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva: resposta - Requerimento 817/2022 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 849/2022 - Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito 

para que, junto ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de regulamentar a 

Lei Municipal nº 4.479/2021, a qual dispõe sobre atendimento preferencial às pessoas 

com fibromialgia nas repartições públicas e empresas concessionárias de serviços 

públicos, além dos estabelecimentos comerciais e as agências bancárias e similares, 

criando carteirinha específica de identificação para fins de efetivação desse direito. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 850/2022 - Mario 

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

responsável, envie informações sobre a compra de 308 (trezentos e oito) computadores, 

realizada pela Prefeitura que totalizou o valor de R$ 1.416.800,00 (um milhão, 

quatrocentos e dezesseis mil e oitocentos reais), acompanhado de cópia do processo 

licitatório e do contrato na íntegra, bem como empenhos e notas fiscais. Ofício de 

Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo: resposta - 

Requerimento 288/2022 - Ronaldo Pinheiro da Silva - Requer à SABESP (Companhia 

de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para que informe a possibilidade de 

incluir o Bairro da Palmeirinha nas obras de construção da lagoa de coleta e tratamento 

de esgoto no Distrito Alto da Brancal. Ofício de Sabesp - Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo: resposta - Requerimento 308/2022 - Áurea Aparecida 

Rosa - Requer à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(SABESP), para que junto ao setor responsável, providencie um estudo técnico para 

avaliar a possibilidade de implantação de rede de agua e esgoto nos Bairros Faxinal de 

Cima, Faxinal do Meio, Faxinal de Baixo e Bairro Betânia. PROPOSITURAS – Parecer: 

Favoráveis das Comissões Competentes encaminhando os Projeto de Lei 206/2022 e 

214/2022 para apreciação do Plenário. Proposição de Honraria: Título de Cidadania 

Itapevense. Autor: vereador Tarzan. Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0206/2022: 

1/2022 - Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0206/2022 ao Projeto de Lei Nº 206/2022 - 

Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - Fica alterada a 

redação do § 2º do artigo 2º, do Projeto de Lei 206/2022. Requerimento: 898/2022 - 

Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao 
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setor responsável, providencie 100 metros de lajotamento entorno do cruzamento do 

areão, em frente ao Bar do Willian, Bairro: Faxinal de Cima. 899/2022 - Vereadora 

Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, junto ao 

setor competente, solicito que providenciem um muro de arrimo e grade de proteção em 

toda a extensão onde está sendo feito o acostamento que é situado à Avenida 

Expedicionário (Parque Cimentolândia), ao lado Perretti Acessórios. 900/2022 - 

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

competente, envide esforços para construção de infraestrutura voltada à mobilidade 

urbana e condicione trabalhos de melhorias da Alameda Toledo Ribas, localizada ao 

centro da cidade. 901/2022 - Vereador Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr.  Prefeito 

para que seja instalado um ABRIGO NO PONTO DE ÔNIBUS localizado na AVENIDA 

DR JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES na altura do número 1300 no sentido da avenida FAIT 

/ CENTRO. 902/2022 - Vereador Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito para que 

seja instalado um ABRIGO NO PONTO DE ÔNIBUS localizado na RUA LAUDELINA 

LOUREIRO DE MELO próximo ao número 1046, tendo por referência o Hospital 

UNIMED. 903/2022 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. 

Prefeito, para que junto ao setor responsável, providencie a limpeza de toda a extensão 

do Córrego do Aranha. 904/2022 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - 

Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, providencie a limpeza, poda 

de árvores e a revitalização da Praça dos Correios. 905/2022 - Vereador Julio Cesar 

Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais que junto ao 

setor competente se possível, providencie a instalação de Placas indicativas de 

proibição de som automotivo, entre o Canteiro Central na Avenida Professor Aristeu de 

Almeida Camargo e na rua Jose Cavani, no Jardim Ferrari. 906/2022 - Vereador Julio 

Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, se 

possível informe a previsão de início das obras de lajotamento, na rua Antônio Lopes de 

Castro Cardoso, (conhecida como Avenida Central), no Bairro Pacova... Indicação: 

94/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Indica a passagem da máquina 

motoniveladora e posterior cascalhamento, nas estradas que dá acesso aos bairros, 

Bairro Tomé, Prestes e Bairro das Pedras. 95/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva 

- Indicaa passagem da máquina motoniveladora e posterior cascalhamento, na estrada 

que dá acesso ao bairro Ribeirão do Leme. TRIBUNA DO POVO - Com a palavra o sr. 

Everton Donizeti – Cumprimenta a todos. Diz ter tentado falar com o Prefeito por 

diversas vezes, e que ele não é aberto ao diálogo, não tendo conversado com o sr. 

Everton. ORDEM DO DIA. Leitura de Projeto de Lei 185/2022 - Paulo Roberto Tarzã 

dos Santos - Reconhece a Feirinha conhecida como Camelódromo, localizado na Praça 
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Furquim Pedroso, como Patrimônio Cultural Histórico, Material e Comercial do Município 

de Itapeva. Colocado em segunda discussão e votação, foi aprovado, sendo os votos 

contrários ou abstenção: Christian Wagner Nunes Galvão absteve-se. Leitura de 

Emenda 1/2022 - Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - Fica alterada 

a redação do § 2º do artigo 2º, do Projeto de Lei 206/2022. Colocado em discussão e 

votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 206/2022 - 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. Colocado em primeira discussão e votação, foi 

aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 214/2022 - Mario Sergio Tassinari - 

Autoriza o poder executivo a repassar recurso por meio de subvenção social, à 

associação dos deficientes renais crônicos de Itapeva e região, para o fim que 

especifica. Colocado em primeira discussão e votação, foi aprovado por todos. Esta 

presidência encaminha o Projeto de Decreto Legislativo, Requerimentos e Indicações à 

Secretaria administrativa para as providências de costume. TEMA LIVRE: Nada 

consta. ORDEM DO DIA: Leitura do Projeto de Lei Nº 185/2022 - Vereador Tarzan - 

Reconhece a Feirinha conhecida como Camelódromo, localizado na Praça Furquim 

Pedroso, como Patrimônio Cultural Histórico, Material e Comercial do Município de 

Itapeva. Está em segunda discussão, em segunda votação. Foi aprovado, com 

abstenção do ver. Christian Galvão. Leitura da Emenda 0001 ao Projeto de Lei 

0206/2022 - Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - Fica 

alterada a redação do § 2º do artigo 2º: “Art. 2º (..) §2º O exercente da função 

mencionada no caput deste artigo, acumulará as atribuições da presente função com 

seu cargo de origem. ” Está em discussão única, em votação única. Emenda aprovada 

por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 206/2022 - Prefeito Dr Mario 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. Está em primeira discussão, em primeira votação: Projeto 

aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 214/2022 - Prefeito Dr Mario 

Tassinari - Autoriza o poder executivo a repassar recurso por meio de subvenção social, 

à associação dos deficientes renais crônicos de Itapeva e região, para o fim que 

especifica. Está em primeira discussão, em primeira votação: Projeto aprovado por 

todos. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2 ª d/v Projeto de Lei: 206 - 214/2022. 

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, 211, 

212, 213, 215, 216, 217 e 218/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Com a palavra o ver. 

https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/25357/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/25357/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/25357/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/25357/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/25428/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/25428/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/25428/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/25428/
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Celinho – Cumprimenta a todos. Diz que não pretendia usar a tribuna esta noite, mas 

que os eventos ocorridos na tribuna lhe trouxeram a memória do Sr. Joaquim Banana, 

pai do ver. Tarzã. Rememora como teria conhecido estas pessoas, há anos. Explica 

que o ver. Tarzã cuidou muito bem dos seus pais até o último momento, e teria cuidado 

de outras tantas pessoas e solucionado questões sociais e públicas como se estivesse 

cuidando de sua família. Lembra-se da criação da municipalização da verba para a 

educação, o Ver. Tarzã teria defendido a municipalização e saiu daquela sessão em 

camburão, por falta de compreensão das pessoas ao tema na época e frisa que ficou 

provado que a opinião do ver. Tarzã era a correta. Diz que venceu as dificuldades e que 

teve ajuda do ver. Tarzã em diversos momentos. Exalta as qualidades políticas do ver. 

Tarzã. Diz ter muito orgulho de estar vereador na mesma legislatura que o ver. Tarzã. 

Comenta sobre casos em que teria sido ajudado e incentivado pelo ver. Tarzã. Diz que 

o ver. Tarzã é motivo de orgulho para seus filhos e para todas as pessoas relacionadas 

a política ou não. Com a palavra a ver. Débora – Cumprimenta a todos. Confessa não 

ter entendido o que ocorreu, já que o projeto apresentado é de autoria do ver. Tarzã e 

que foi aprovado por todos os vereadores. Mas diz ter um orgulho muito grande e 

aprende muito com o Ver. Tarzã. Refere que deve os primeiros incentivos à sua entrada 

na política ao ver. Tarzã. Que é preciso se lembrar das pessoas que nos ajudam durante 

a vida. Ressalta que a diferença de postura é da democracia, mas é preciso manter o 

respeito sempre. Defende que todos os vereadores foram escolhidos pelo povo e 

apenas o escrutínio popular deve colocar ou tirar os vereadores da Câmara. Ressalta 

que é preciso esperança. E pede ao prefeito para que tenha bom senso junto à questão 

do camelódromo. Explica a importância de todos os vereadores, cada um com sua forma 

de trabalhar e diz que sempre defenderá a Casa de Leis. Com a palavra o ver. Marinho 

– Cumprimenta a todos. Diz que pretende explica sobre como conheceu o ver. Tarzã. 

Tendo sempre ouvido falar sobre o ver. Tarzã, e podo conhece-lo quando começaram 

a legislatura atual. Que teve muitos embates com o ver. no início, diante da postura 

incisiva e exigente do ver. Tarzã quanto ao processo legislativo. E que com o tempo 

ambos passaram a se respeitar e o considera um grande conselheiro político. Que 

muitas coisas que o ver. Marinho apresenta vem de sugestões do ver. Tarzã e que é 

grande a contribuição do ver. para com a Casa de Leis. Mesmo tendo ficado oito anos 

fora da legislatura, e após todo esse tempo se candidatou e foi muito bem votado. Que 

é um edil atuante no processo legislativo, contribuindo com muitas ideias. Reitera que o 

ver. Tarzã engrandece o Legislativo pelo vasto conhecimento que possui. Informa que 

muitas conquistas que temos hoje devem-se ao ver. Tarzã. Deseja ao ver. Tarzã muita 

saúde e anos de vida. Com a palavra o ver. Ronaldo – Cumprimenta a todos. Os 
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trabalhadores do camelô, diz que a câmara tem feito seu papel em defesa do 

trabalhador e do emprego na cidade. Todo mundo sabe de sua divergência com o 

Prefeito e diz que é salutar dentro da democracia e dentro de cada atribuição, mas refere 

que haverá inaugurações de base da GCM no Alto da Brancal, também será inaugurada 

agência descentralizada dos correios, o que contribuirá muito para com a população. 

Sobre emenda impositiva destinada para construção de parquinho em determinado local 

naquele bairro, diz que a obra já foi terminada e será inaugurada na data de amanhã. 

Convida a todos para participar do evento de inauguração das obras e aparelhos 

públicos. Fala sobre a situação triste de ataque verbal ao ver. Tarzã na presente Sessão. 

Que estão preparados para ouvir críticas e cobranças, mas que tais tem que ser dentro 

dos limites do respeito. Aparte ver. Laércio – diz que toda vez que se perde o respeito, 

perde-se a razão. Acha que agindo com educação, etc., é que se consegue evoluir como 

ser humano e político. Retoma Ronaldo – diz que cada vereador tem uma postura, mas 

as divergências precisam ficar no campo das ideias, isso é a democracia.  Comenta 

sobre feitos e conquistas do ver. Tarzã para a cidade com o passar dos anos. Diz 

aprender muito com o ver. Tarzã. Com a palavra o ver. Tarzã – Cumprimenta a todos. 

Agradece a Deus e comemora suas vitórias, e reitera sua gratidão pela posição do 

Presidente e da fala dos colegas em sua defesa. Reconhece que é normal haver um 

pequeno estranhamento de sua pessoa diante das novas situações, inclusive 

tecnológicas, sabe que extrapola em alguns momentos, mas assim que convencido 

muda de opinião. Que voltou com propósito, e diz que Itapeva não tem mais espaço 

para a corrupção. Frisa que todos têm limitações, mas reconhece a grande atuação da 

ver. Débora. Admira a forma como o ver. Marinho pela forma como conduz a comissão 

de Legislação. Que é estudioso, comprometido, zeloso e a Comissão tem feito um 

grande trabalho, mesmo não havendo consenso sempre, a comissão não teria falhado 

com o interesse público em nenhum momento. Alegra-se de ver uma comissão 

construindo a partir de uma agenda propositiva, zelando pelo interesse público. Que o 

ver. Celinho é generoso para com o ver. Tarzã. Que se alegra vendo as pessoas 

brilharem. Diz que respeita a forma de atuar de cada parlamentar, desde que o interesse 

público sempre prevaleça. Candidata-se a presidência da Comissão de Legislação. 

Sonha com as escolhas em consenso entre os 15 vereadores, a partir do diálogo. Sabe 

o papel de cada vereador de oposição, no sentido de manter o equilíbrio para manter o 

avanço e a construção de benfeitorias e ganhos para a população. Diz que há uma 

época propícia, daqui a primeiro de abril de 2024. Espera que os 15 vereadores 

cheguem a um consenso para compor a mesa e as comissões e que prevaleça o 

interesse público. Sobre os trabalhadores do camelódromo, espera que o Prefeito anja 
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de forma equilibrada e ponderada. Não sendo possível uma cidade em que a maioria 

dos atores e sociedade entendem que há que se manter o trabalho no local, não sendo 

possível que o Prefeito, por uma postura única e autoritária, contrarie essa opinião da 

maioria. Espera que o Prefeito se sensibilize e crie os mecanismos para manter os 

trabalhadores no local. Com a palavra o ver. Comeron – Cumprimenta a todos. 

Solidariza-se com o ver. Tarzã, diante da deselegância do usuário da tribuna, que teria 

feito ofensas pessoais ao ver. Tarzã. Refere que a entrega que se faz à vida pública 

cobra um preço, mas que vale a pena quando o trabalho rende frutos com o passar do 

tempo. E que mesmo tendo dissabores, vale a pena buscar alternativas para servir à 

população e ao interesse público. Refere que muitas vezes os agentes políticos são 

criticados injustamente. Que o Ver. Tarzã é forte e isso não vai abalar o edil. Reitera sua 

grande admiração pelo ver. Tarzã e relembra lutas e conquistas em conjunto com o edil. 

Pede a Deus que o abençoe. Deseja boa sorte aos trabalhadores camelôs, refere que 

o poder de decisão cabe ao Prefeito. Aparte ver. Tarzã – Refere que houve trabalho de 

equipe com o ver. Comeron quando este era Prefeito. Comenta sobre diversas 

conquistas, com ajuda de diversas figuras. Lista algumas das realizações e conquistas 

daquela época. Retoma ver. Comeron – Diz que é preciso pensar na cidade em primeiro 

lugar e que o político precisa buscar ajuda, pondo acima de seus interesses pessoais, 

o interesse público e o bem coletivo. Comenta que errou em não gastar mais em 

publicidade sobre suas realizações, tendo investido em realizações e não em 

propaganda. Refere que o único governo perfeito é o governo de Deus. Refere que 

sempre estará à disposição da cidade, para o cargo ou trabalho que for. Nada mais 

havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 77ª Sessão Ordinária a 

ser realizada segunda-feira, dia 28 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, 24 de novembro de 2022. 

 

 

ROBERTO COMERON 

        PRESIDENTE 
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