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ATA DA 82ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022 

 

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

presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 82ª 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, 

Paulo Roberto Tarzã dos Santos, Ronaldo Pinheiro da Silva, Saulo Almeida Golob e 

Vanessa Valerio de Almeida Silva. Ausência de: Áurea Aparecida Rosa, Laercio Lopes, 

Lucimara Woolck Santos Antunes e Mario Augusto de Souza Nishiyama. 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 81ª Sessão Ordinária realizada em 12 de dezembro, foi aprovada. 

Correspondência recebida de diversos: Ofício de Sabesp - Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Resposta ao Requerimento 603/2022 - 

Lucinha Woolck - Requer à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(SABESP) para que viabilize estudos de implantação de rede de água potável e esgoto, 

no sentido de atender moradores no bairro Engenho Velho. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 633/2022 - Vanessa Guari - Requer 

ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente possibilite a implantação de uma 

lombada na Rodovia Faustino Daniel da Silva Km 38, próximo a propriedade do senhor 

João Cuva no Bairro Cercadinho. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta 

ao Requerimento 874/2022 - Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto 

ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de elaboração de projeto para abrir 

uma rua em paralelo com a escola SESI, pelo lado esquerdo, próximo a entrada e saída 

de alunos, com a finalidade de ser utilizada, principalmente pelas Vans escolares de 

transporte de alunos para embarque e desembarque, de modo a gerar maior segurança. 

Ofício SCAN nº 507/2022 – G.O. encaminha para arquivo as Leis Municipais nº 

4.783/2022, 4.784/2022, 4.785/2022 e 4.786/2022. Ofício SCAN nº 508/2022 – G.O. 

encaminha para arquivo as Leis Municipais nº 4.776/2022. Oficio de Tribunal de Justiça 

encaminhando decisão – Direta de Inconstitucionalidade nº 2293411-

16.2022.8.26.0000. PROPOSITURAS.  Projeto de Decreto Legislativo: 30/2022 - 

Vereador Tarzan - Concede Comenda Antonio Furquim Pedroso da Ordem e do Mérito 

de Itapeva ao Sr. Francisco Jorge Stuart Neto. Projeto de Lei: 229/2022 - Vereador 

Tarzan - Reconhece o modo de vida e as expressões artísticas das periferias de nossa 

cidade como manifestação cultural de Itapeva, fixando a responsabilidade do Poder 

Público com seu fomento, valorização, difusão e proteção. 230/2022 - Vereador Roberto 

Comeron - Altera a redação da ementa e do art. 1º da Lei Municipal nº 3.838/2015. 

231/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - ALTERA dispositivo da Lei Municipal n. 1.626, 
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de 14 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre isenção de pagamento de IPTU e TSU 

para os bairros: Vila Santa Maria, Vila São Francisco e Vila Presépio. 232/2022 - Prefeito 

Dr Mario Tassinari - ALTERA dispositivos da Lei Municipal n. 1.316, de 09 de janeiro de 

1999, que estabelece taxas pela prestação de serviços urbanos e dá outras 

providências. 233/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - INSTITUI a alíquota progressiva 

do Imposto Predial e Territorial Urbano em face do tempo, da localização ou da utilização 

do Imóvel. 234/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - AUTORIZA o Chefe do Poder 

Executivo a conceder gratificação ao servidor municipal que exercer as atribuições de 

administrador da web e dá outras providências. 235/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - 

AUTORIZA abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do corrente exercício 

para a celebração de convênio com a FUNDUNESP. 236/2022 - Prefeito Dr Mario 

Tassinari - INSTITUI gratificação mensal em favor de servidores públicos municipais que 

especifica. 237/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - AUTORIZA o Executivo Municipal a 

realizar a cessão de servidores públicos municipais à Secretaria Municipal de Gestão 

Pública, objetivando a mútua cooperação para aperfeiçoamento dos serviços prestados 

pelas Centrais de Atendimento ao Cidadão – POUPATEMPO, à população do 

Município, mediante cooperação técnica, material e operacional. 238/2022 - Prefeito Dr 

Mario Tassinari - ATUALIZA dispositivos da Lei Municipal n.º 1.101, de 11 de dezembro 

de 1997, que “Estabelece a Planta Genérica de Valores e dá outras providências” e 

ALTERA a Lei Municipal n.º 1.102, de 11 de dezembro de 1997, que “institui o Código 

Tributário Municipal e dá outras providências”. 239/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - 

Dispõe sobre a autorização e critérios para doação de lotes de interesse social 

urbanizados para fins de moradia e dá outras providências. Parecer: Favoráveis das 

Comissões Competentes encaminhando os Projeto de Lei 225/2022 e 5/2022 para 

apreciação do Plenário. Desfavorável da Comissão de Legislação, Justiça, Redação e 

Legislação Participativa dando ciência ao plenário do arquivamento dos Projeto de Lei 

66/2022, 78/2022 e 141/2022. Moção: 29/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - MOÇÃO 

DE APLAUSO na lei complementar nº651 de 31 de julho de 1990 e PL 485/90 que 

dispõe sobre comemoração aos 32 anos de limitação Distrital do Bairro Alto da Brancal. 

Requerimento: 948/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Excelentíssimo 

Sr. Jorge dos Santos Junior - Secretário de Defesa Social de Itapeva, solicitando 

informações e providências para o excesso de pessoas no transporte coletivo que sai 

do terminal rodoviária às 05h50, com destino ao Bairro Amarela Velha 

(aproximadamente 45 km) e a linha das 17h00 (retorno do bairro para o terminal 

rodoviário). 949/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Excelentíssimo S.r. 

Prefeito junto a Secretaria Municipal de Obras, para que informe da possibilidade e 

prazo para o recapeamento na Rua Chile, Vila Boava. 950/2022 - Vereadora Lucinha 

Woolck - Requer à Mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado ao Sr. Prefeito para 

que, junto ao setor responsável, realize estudo para a compra de um veículo para a 
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Secretaria do Desenvolvimento Social. 951/2022 - Vereador Professor Andrei - Venho 

através deste requerer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, informações 

quanto ao plano de implementação da Lei Orgânica Municipal Nº. 4.622/ 2022, bem 

como, se há planejamento direcionamento para efeito de sua aplicabilidade no ano letivo 

de 2023. 952/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer ao Executivo Municipal junto 

a secretaria municipal da saúde, sobre o pagamento do incentivo financeiro adicional 

dos agentes comunitários de saúde do município de Itapeva, no mês de dezembro de 

2022. 953/2022 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, a REVITALIZAÇÃO 

(PODAS DE ÁRVORES E SUPRESSÃO SE NECESSÁRIO) E URBANIZAÇÃO de uma 

área institucional localizada entre a Avenida Vaticano e a Rua Joaquim Gomes dos 

Santos, Bairro São Camilo. Esta Presidência encaminha os Projetos de Lei 229, 230, 

231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239/2022 às Comissões competentes para 

exararem seus pareceres; a moção, requerimentos e indicações à Secretaria 

Administrativa para providencias de costume. Proposição de Honraria: Medalha do 

Mérito Esportivo Carlinhos Saponga. Autoria: Ver. Débora Marcondes. A Presidência os 

vereadores Ronaldo, Gessé e Tarzan para comporem a Comissão de Honraria. 

TRIBUNA DO POVO. Orador: Vanderlei Conceição Prestes. Assunto: leitura da Moção 

de Apelo em favor do Magistério de Itapeva/SP. Também participaram Ticiane, Vânia 

Prestes e Denise, representando a categoria. Lê Moção de Apelo em prol dos 

profissionais professores, ADIs e professores auxiliares da rede municipal, incluindo 

revisão de Estatuto da categoria, questionamentos diversos e outros. Pauta de 

reivindicações anexos à Ata. Ver. Andrei fala de sua luta pelos profissionais através da 

Comissão da Educação; sobre a revisão e reconstrução social, bem como da ordem 

financeira. Explana sobre o aumento permanente do Fundeb, através de projeto de lei 

da deputada Dorinha. Fala sobre conferencia municipal da Educação. Ver Celinho 

comenta sobre a atuação dos profissionais professores, diz que está compromissado 

com as pautas dos profissionais. Ver. Débora Marcondes diz que é uma vergonha a 

forma como está sendo tratada a educação por parte do Executivo, comenta sobre 

salário do QAE e promessas realizadas pelo Executivo; sobre situação precária de 

algumas escolas. Explana promessas não cumpridas. Ver. Ronaldo ressalta a luta dos 

profissionais; que a Educação vive uma situação de desrespeito; fala sobre gastos com 

locação natalina em detrimento da Educação. Ver. Vanessa Guari ratifica as palavras 

do ver. Andrei e sobre a espera das melhorias. Explana que o muro da escola do Guari 

foi um problema da secretaria de Serviços Rurais, na época do lajotamento no local. 

Pergunta como foi elaborado a Moção apresentada. Vânia explica a união por estudos 

em prol da categoria, através de grupos de whatsapp, em razão da falta de tempo, que 

houve união de todos os profissionais por construção coletiva. Wanderlei comenta que 

os professores não são privilegiados na Educação. Ticiane discorre sobre a diminuição 

de profissionais da Educação Infantil por parte do município, que alguns profissionais 
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são coagidos a irem para outras áreas. Ver. Tarzan fala que ele defende o aumento do 

financiamento da Educação; sobre o aumento para 30%; que no orçamento para 2023 

está garantido 29% para a Educação; conforme a Câmara aprovou. Destaca a 

construção com os profissionais da educação, que nada ficará como vier do Executivo. 

Comeron declara apoio à causa. TEMA LIVRE: Ver. Julio Ataíde comenta sobre a 

educação e a necessária valorização da categoria e sua luta através do tempo, fala da 

participação do professor Andrei para construção do Estatuto; da necessidade de 

melhorias aos profissionais, diz que a Câmara Municipal apoia a luta por melhorias e 

valorização. Ver. Tarzan discorre sobre a participação dos conselhos municipais nas 

pautas públicas. Diz que o Executivo não discute as prioridades; que investe em coisas 

secundárias em detrimento de coisas básicas e de maior necessidade. Fala sobre 

investimentos com recursos próprios, deixando financiamentos estaduais e federais de 

lado. Fala sobre alimentação de sistema da educação, que reverteria em recursos. 

Explana sobre o trabalho de sua irmã e sua exoneração. Destaca que com a ausência 

de alimentação do sistema, o município perde recursos federais. Fala sobre a 

disponibilidade de caixa do Executivo, com superávit de 30 milhões. Fala do 

secretariado do prefeito e a atuação nem sempre conforme o esperado. Explana sobre 

a construção conjunta do plano da Educação. Comenta sobre distorção de valores de 

IPTU, capacidade contributiva, destaca a justiça tributária. Comenta sobre lotes 

urbanizados através de compra de áreas institucionais de outros loteamentos para esse 

fim. Presidente Comeron comenta sobre algumas alíquotas propostas no projeto. Ver. 

Débora Marcondes fala da possibilidade de emendas através das Comissões em 

projetos de leis, como forma de adequação quando necessário. Cita casos passados de 

professores eventuais, corrigido através desse mecanismo. Destaca o conhecimento do 

ver. Andrei. Explana que esperam a chegada do projeto de lei do Executivo. Destaca o 

merecimento e o desempenho dos professores. Comenta sobre o projeto de aumento 

de alíquotas do IPTU em diversas localidades. Discorre sobre a luta de diversas 

categorias. Fala que está na hora de ação mais forte por parte de todos e mais 

fiscalização do serviço público. Diz estar à disposição da CEI. Fala da responsabilidade 

para com a população. Ver. Ronaldo comenta sobre votação do IPTU, sobre 

reivindicações que estão maçantes e repetitivas; da luta e compromisso dos 

profissionais da Educação e que sempre apoiará a causa e as melhorias necessárias. 

Discorre sobre aprovação do orçamento e os valores arrecadados com tributos 

municipais, que nem sempre se traduz em investimentos à população, na forma de 

educação de qualidade e outros. Comenta que o projeto da planta genérica será 

analisado com calma. Explana sobre o projeto do professor nota dez, pede voto 

favorável. Ver. Andrei Muzel fala do filósofo Motisquieu sobre a doutrina dos Três 

Poderes; discorre sobre esse teor e sua manifestação nos dias atuais; fala sobre o ato 

legal da revisão do Estatuto do Magistério. Exalta a democracia e o debate de ideias, 
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com crítica e participação dos setores. Destaca a união dos professores no seu local de 

trabalho; o debate da categoria dos professores da educação municipal em razão das 

lutas por melhorias; que acredita que 2023 pode ser o ano da Educação. Destaca o 

momento pós pandemia para as diferentes idades e dificuldades de alunos; discorre 

sobre os desafios do aprendizado e profissionais, a EC 173, seus efeitos; o contexto de 

investimento de percentuais na educação e a composição do orçamento da Pasta. 

Explana que a luta deve continuar, que defende essa pauta, sem deixar outras de lado. 

Diz que ataques politiqueiros não o atingem. Fala de sua época como Secretário, que 

não tinha dinheiro, e situações que hoje são possíveis em virtudes de ações daquela 

época. Fala de desafios para a educação. Afirma que é professor com muito orgulho. 

ORDEM DO DIA: Leitura do Proposta de Emenda à LOM Nº 5/2022 - Vereador Tarzan 

- Acrescenta o artigo 200-A à Lei Orgânica do Município de Itapeva. Colocado em 1ª 

discussão, autor explica que foi autor do projeto que torna o Camelô patrimônio histórico 

cultural do município e da luta para defender os trabalhadores. Explica o veto do prefeito, 

a derrubada pela Câmara e a tramitação posterior. Explana que a Emenda à LOM é o 

trabalho no conceito. Fala sobre a decisão do prefeito em retirar o camelô e sua forma 

de agir. Diz que é uma forma de lutar para que os trabalhadores permaneçam. Comenta 

sobre a divulgação da situação em caso de demolição do camelódromo, por picuinha 

do prefeito. Verbaliza esperar que o prefeito entenda a situação; da forma como está é 

coisa de ditador. Ver. Débora diz que o prefeito alega que é um projeto estrutural do 

local, mas que ele não apresentou alternativa aos comerciantes. Comenta sobre o 

trânsito no local, que não representa perigo, mas o camelô representa, segundo o 

prefeito. Indaga quais seriam os interesses para retirar os trabalhadores. Destaca fala 

do prefeito sobre eles (camelôs) assumirem o risco, a respeito da permanência no local. 

Ver. Ronaldo fala que não houve ações efetivas aos trabalhadores. Em 1ª votação, foi 

aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 133/2022 - Vereadora Vanessa Guari 

- Dispõe sobre denominação de via pública Benedito de Jesus Lopes, no Bairro 

Caputera. Colocado em 2ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do 

Projeto de Lei Nº 197/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - altera a referência salarial 

dos servidores efetivos ocupantes do cargo de técnico de segurança do trabalho. 

Colocado em 2ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de 

Lei Nº 199/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Dispõe sobre denominação de via pública 

João Pinto de Oliveira. Colocado em 2ª discussão e votação, foi aprovado por todos. 

Leitura do Projeto de Lei Nº 225/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - AUTORIZA 

abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do corrente exercício. Colocado 

em 1ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do Substitutivo 0001 ao 

Projeto de Lei 0083/2022 - Vereador Saulo Leiteiro - Dispõe sobre a denominação do 

CRAS Pe. Tetuo Koga, na Vila Aparecida. Colocado em 2ª discussão, ver. Tarzan 

homenageia o ver. Saulo pela propositura, pelo merecimento da homenagem; fala de 
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sua homenagem ao Kiko Stuart. Em 2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do 

Substitutivo 0001 ao Projeto de Resolução 0010/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - 

Dispõe sobre a criação do Prêmio Professor Nota Dez da Câmara Municipal de Itapeva-

SP. Colocado em 2ª discussão, autor explica que será na semana do dia 15 de outubro. 

Em 2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Decreto Legislativo Nº 

30/2022 - Vereador Tarzan - Concede Comenda Antonio Furquim Pedroso da Ordem e 

do Mérito de Itapeva ao Sr. Francisco Jorge Stuart Neto. Em discussão e votação únicas, 

foi aprovado por todos. Leitura da Moção Nº 29/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - 

MOÇÃO DE APLAUSO na lei complementar nº651 de 31 de julho de 1990 e PL 485/90 

que dispõe sobre comemoração aos 32 anos de limitação Distrital do Bairro Alto da 

Brancal. Em discussão única, ver. Tarzan parabeniza o autor e diz que participou da 

criação do Distrito Alto da Brancal e outros. Em votação únicas, foi aprovado por todos. 

MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO. Dependendo dos Pareceres das Comissões 

Competentes: Projetos de Lei 18, 47, 82, 129, 162, 168, 169, 179, 180, 182, 183, 202, 

211, 212, 213, 215, 216, 217, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 

233, 234, 235, 236, 237, 238 e 239/2022. Em 2 ª d/v Projeto de Lei 225/2022. Em d/v 

únicas o Projeto de Decreto Legislativo 30/2022, Emenda 0001 ao Projeto de Lei 

180/2022 e 0202/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL. Nada consta. Pela Ordem, ver. 

Tarzan explana sobre o limite de CEIs concomitantes, com a conclusão de uma delas, 

que poderia já definir os membros da CEI da Causa Animal que aguarda início, propõe 

que seja feita a definição dos membros dessa Comissão na sessão da próxima 

segunda-feira, ficando homologada para iniciar os trabalhos após o recesso 

parlamentar. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 

Sessão Especial de Votação dos Membros da Mesa Diretora desta Câmara Municipal 

para o biênio 2023/2024, amanhã, sexta-feira, às 14h00 e para a 83ª Sessão Ordinária 

a ser realizada segunda-feira, dia 19 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, 15 de dezembro de 2022. 

 

 

ROBERTO COMERON 

PRESIDENTE 
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