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ATA DA 79ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022 

 

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de 2022, no horário regimental, sob a 

presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 79ª sessão ordinária do corrente 

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

Rosa Engue, 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. Ausência de: Áurea 

Aparecida Rosa e Christian Wagner Nunes Galvão. Havendo número regimental e 

invocando a proteção de Deus, o presidente declara abertos os trabalhos da presente 

Sessão. EXPEDIENTE: Colocada em discussão e votação as Atas da 78ª Sessão Ordinária 

e da 18ª Sessão Extraordinária realizadas em 1 de dezembro, foram aprovadas. 

CORRESPONDENCIA: Convite da Câmara Municipal de Itapeva para a solenidade de 

entrega de Título de Cidadania ao Senhor Daniel Paulo Arantes, a ser realizada dia 

08/12/2022 às 20h00.  PROPOSITURAS - Projeto de Lei: 222/2022 - Vereadora Lucimara 

Woolck Santos Antunes - Dispõe sobre a criação da “galeria lilás” no âmbito do poder 

legislativo do município de Itapeva, estado de São Paulo, e dá outras providências. 

223/2022 - Vereador Célio Cesar Rosa Engue - ALTERA a redação da Lei Municipal nº 

4.585/2021, que "Dispõe sobre a prestação de serviço de Transporte Coletivo de 

Passageiros sob regime de fretamento". Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0202/2022: 

1/2022 - Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0202/2022 ao Projeto de Lei Nº 202/2022 - 

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

redação do parágrafo 1º do artigo 2º, do inciso I do artigo 5º e insere inciso no artigo 6º. 

Moção: 28/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - MOÇÃO DE APOIO à revogação 

da suspensão da Lei 14434/22 que Altera a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, para 

instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de 

Enfermagem e da Parteira. Seja encaminhada cópia da presente Moção ao Presidente da 

Câmara dos Deputados Arthur Lira. Requerimento: 925/2022 - Vereadora Lucimara 

Woolck Santos Antunes - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que, junto à Empresa Jundiá, 

informe a possibilidade de ampliar o itinerário para passagem de ônibus no Bairro Taquaral 

(atrás do Bela Vista, perto da Chácara Olaria que faz tijolos). 926/2022 - Vereador Saulo 

Almeida Golob - Requer ao Sr Prefeito, A PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DA RUA 

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - BAIRRO ENGENHO VELHO. 927/2022 - Vereador 

Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr Prefeito, a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO da Rua Clóvis Mendes García- Vila Santana. 928/2022 - 

Vereador Christian Wagner Nunes Galvão - Requer ao Sr. Prefeito Municipal, junto à 
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Secretaria de Obras, informações sobre a possibilidade de se fazer o recapeamento 

asfáltico da Avenida Oreste Gonzaga, av. Europa e Rua Mario Prandini, no Jardim Ferrari. 

929/2022 - Vereador Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos 

regimentais que junto ao setor competente se possível, providencie a instalação de placa 

sinalizadora de “Proibido trânsito de Caminhões”, na rua César Belézia, no parque 

Cimentolandia. 930/2022 - Vereador Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Sr. Prefeito, 

nos termos regimentais, solicitando informações sobre o andamento, e possível previsão de 

entrega, da obra de prolongamento da Avenida Mário Covas, trecho que liga a Avenida à 

Rodovia SP-249, até o Portal Itapeva, passando pela Vila São Francisco. 931/2022 - 

Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao prefeito nos termos regimentais, 

que junto ao setor competente a informação da aquisição de uma van ou um veículo de 

grande porte (micro-ônibus) para a secretaria de esporte. 932/2022 - Vereador Mario 

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

(Controladoria do Município), informe se o Processo Administrativo nº 7.888/2022, referente 

ao Edital nº 119/2022, está de acordo com a legalidade, bem como se a empresa vencedora, 

atendeu os requisitos exigidos no Edital. Indicação: 98/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro 

da Silva - Indica a providencie a passagem da máquina motoniveladora e posterior 

cascalhamento, na estrada do Bairro das Pedras. 99/2022 - Vereadora Vanessa Valerio de 

Almeida Silva - Indica a mudança da lei zoneamento no quadrante que envolve as ruas 

França, Espanha, Sergio Mazzeto e Inglaterra no Jardim Europa para que seja implantado 

ZR2 no local. 100/2022 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Indica a construção 

de um abrigo coberto no ponto de ônibus que fica localizado em frente à Câmara Municipal 

de Itapeva... 101/2022 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Indica a implantação 

de uma lombada na rua 9 defronte ao nº 29 no Jardim Bela Vista, bem como sinalização 

adequada na referida rua. Esta Presidência encaminha os Projetos de Lei nº 222 e 223/2022 

às Comissões competentes para exararem seus pareceres e Moção, Indicações e 

Requerimentos à Secretaria Administrativa para as providências de costume. TEMA LIVRE: 

Nada consta. ORDEM DO DIA. Leitura de Projeto de Lei 219/2022 - Ronaldo Pinheiro da 

Silva - Dispõe sobre denominação de Victor Costa de Carvalho Melo a Casa de Leitura, do 

“Programa Criança Feliz”, localizado na Rua Pedro de Almeida Ramos S/N – Vila Santa 

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

Moção 28/2022 - Ronaldo Pinheiro da Silva - MOÇÃO DE APOIO à revogação da 

suspensão da Lei 14434/22 que Altera a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir 

o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de 

Enfermagem e da Parteira. Seja encaminhada cópia da presente Moção ao Presidente da 

Câmara dos Deputados Arthur Lira. Colocado em discussão e votação únicas, foi aprovado 

por todos. MATÉRIA PARA A PRÓXIMA SESSÃO: Em 2ª d/v: Redação Final do Projeto 
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de Lei 196/2022. Dependendo dos Pareceres das Comissões Competentes: Projetos 

de Lei: 18, 47, 66, 78, 82, 129, 133, 141, 162, 168, 169, 179, 180, 182, 183, 197, 199, 200, 

202, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 221, 222 e 223/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Com a 

palavra o ver. Marinho – Cumprimenta a todos. Conforme mencionado anteriormente, 

manifesta indignação sobre contratação de empresa para locação de decoração natalina 

em locais da cidade, e que estão sendo feita pelo custo de mais de um milhão de reais. 

Sendo que a decoração está sendo locada, e não adquirida. Diz que solicitou informações 

e através de requerimento constante na pauta, está encaminhando à controladoria 

questionando sobre a legalidade do edital e sobre a documentação da empresa. Fala sobre 

indicação solicitando abrigo coberto para ponto de ônibus que fica em frente à Câmara 

municipal, já que é um local movimentando tendo muitos estudantes, etc. que fazem uso do 

local e ficam expostos às intempéries. Convida a todos às 20h30 para apreciar a formatura 

do Parlamento Jovem – edição 2022. Com a palavra o ver. Tarzã – Cumprimenta a todos. 

Diz que é importante que todos saibam que o vereador local recebe pouco mais de 3000 de 

salário e cada vereador traz um retorno à sociedade a seu modo. Cita as conquistas de 

determinada bancada, que teriam conseguido verbas para a Santa Casa e para o município. 

Cita também verba conseguida pela Ver. Débora. Que o ver. conseguiu verbas para a 

cidade. Cita ainda recursos conseguidos através do ver. Saulo. A ver. Lucinha está 

trabalhando para conquistas em favor da cidade. Fala da importância do trabalho de todos 

os vereadores. Cita ainda trabalhos da ver. Vanessa e do ver. Laércio e Comeron, junto a 

parlamentares aliados. Que cada vereador possui um papel, e o saldo do trabalho dos 

vereadores é positivo para a população. Espera que a pauta da educação sobre a 

valorização do magistério, etc., seja alcançada. Diz que Itapeva precisa aplicar percentual 

maior do orçamento em educação e elogia o esforço do ver. Andrei nesse sentido. Vê que 

cada vereador possui sua importância, refere que haverá eleição para presidente da 

Câmara, juntamente com a Mesa e as Comissões. Pede a todos os pré-candidatos que seja 

formada uma associação de Câmaras municipais com sede em Itapeva, para reivindicação 

de pautas regionais. Cabendo a Itapeva o papel de Câmara bandeirante. Pede que os 

candidatos coloquem essa ideia em sua pauta. Também pede licitação sobre assessoria de 

imprensa institucional para a Casa, para o fortalecimento do parlamento. Gostaria que a 

escolha do Presidente, Mesa e Comissões, fosse feita via consenso. Refere que o avanço 

é coletivo e pretende trabalhar pela independência, mas em harmonia, primando pelo 

interesse público em suas ações.  Diz que 2023 é o ano de ouro para consolidar políticas 

públicas, em educação principalmente, bem como em saúde, já que não é ano eleitoral. 

Parabeniza os Jovens Parlamentares. Com a palavra a ver. Débora Marcondes – 

Cumprimenta a todos. Diz que é uma noite de alegria em vista da formatura do Parlamento 

Jovem. Refere que se trata do protagonismo juvenil, momento em que se ouve o jovem. 
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Que é uma grande honra ver mais um ano de formatura de Parlamento Jovem. Diz que o 

projeto ensina direito e cidadania. Fala sobre a importância da Política para os jovens, e 

suas consequências em suas vidas e sua realidade. Para formar cidadãos críticos. Que se 

trata de um projeto que existe na realidade e é transformador. Cobra sobre cartão 

alimentação para os servidores públicos, cujo valor é defasado, além de outras valorizações 

necessárias. Refere que Leis para valorizar servidores públicos precisa vir do Executivo. 

Sobre a retirada do camelódromo, diz que o Prefeito não pode retirar o emprego da 

população. Pede que se registre em ata MOÇÃO de repúdio à retirada do local de 

comércio da Cidade conhecida como camelódromo, por parte do Prefeito. Sobre a 

reforma de algumas escolas, pede que seja para todas as escolas que precisam. Cita 

algumas escolas. Para os Jovens Parlamentares, diz que o conhecimento é a maior arma 

do cidadão. Agradece a todos. Com a palavra o Ver. Ronaldo – Cumprimenta a todos. 

Refere que quem aprende com os jovens são os parlamentares. Elogia o executivo pela 

implantação de conselho municipal da juventude, através de projeto de Lei de sua autoria, 

que foi aprovado. Diz que no último sábado, dia 02, houve a comemoração dos 32 anos 

do distrito do Alto da Brancal, que foi realizado evento comemorativo muito bonito 

nas escolas do local, com ajuda da associação do bairro e participação deste 

vereador. Enquanto morador do bairro, diz que estará sempre lutando por melhorias para 

o distrito do Alto da Brancal. Agradece aos vereadores pela aprovação da Moção 28/22 e 

comenta sobre a importância. Comenta que se trata de uma luta antiga para valorização de 

profissionais da enfermagem e outros profissionais da área. Agradece o executivo por 

sancionar lei de sua autoria sobre afixação de cartazes para conscientizar a gestante sobre 

a questão gestacional. Agradece por fazer parte do time do parlamento jovem. Nada mais 

havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 80ª Sessão Ordinária e 

Sessão Solene a serem realizadas quinta-feira, dia 8 de dezembro, 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, 5 de dezembro de 2022.  
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