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Câmara Municipal de Itapeva 
Palácio Vereador Euclides Modenezi 

Avenida Vaticano, 1135 – Jardim Pilar – Itapeva – São Paulo – 18406-380 

Secretaria Administrativa 

PAUTA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022 

DIA: 09/06/2022 

I - CHAMADA 

II - EXPEDIENTE 

1. Discussão e votação da Ata da 33ª Sessão Ordinária realizada em 6 de junho. 

2. Correspondência recebida de diversos 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Indicação 23/2022 - 

Lucinha Woolck - Indica a contratação de pessoas em situação de rua ou em situação de 

desemprego por mais de 03 (três) anos, pelas empresas vencedoras de licitação pública. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Indicação 32/2022 - 

Marinho Nishiyama - Indica o fortalecimento da Atenção Básica/Primária de Saúde, com 

a realização de exames com maior agilidade e com diagnósticos céleres de modo a 

possibilitar que o paciente inicie o tratamento ou procedimento cirúrgico precocemente. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Indicação 33/2022 - 

Marinho Nishiyama - Indica a utilização do Centro Dia ou CSI (Postão) após o 

encerramento de suas atividades diárias, para atender pacientes da Unidade de Pronto 

Atendimento – UPA, quando esta estiver com superlotação. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 304/2022 - 

Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, com relação á ESTRADA DE ACESSO AO 

BAIRRO DAS PEDRAS , a possibilidade de PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU 

LAJOTAMENTO , no trecho que se inicia na Vicinal Espiridião L. Martins , terminando em 

frente á SABESP no lajotamento já consolidado , com aproximadamente 1.200 metros 

lineares no total. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 307/2022 - 

Aurea Rosa - Requer ao Sr. Prefeito Municipal para que junto ao setor responsável, 

providencie a implantação de iluminação em Diodo Emissor de Luz – LED na Vila Nossa 

Senhora de Fátima. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 315/2022 - 

Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor responsável, informe 

sobre a situação jurídica da Escola de Música Prof. Hugo Belézia, a pasta responsável, a 

forma de contratação dos professores/instrutores, acompanhado dos seus respectivos 

contratos ou ato de nomeação por concurso público, bem como o nome e a forma de 

contratação do responsável pela direção/coordenação da referida escola, além disso, 

informe se há alguma recomendação do Tribunal de Contas sobre alguma situação 

envolvendo a escola. 
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° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 323/2022 - 

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

providencie reparos na Rua Itu, atrás da escola Hélio de Moraes, Vila Aparecida. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 336/2022 - 

Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor responsável, informe 

o número de supervisores de ensino existentes na rede municipal de ensino, o número de 

concursados e o número de nomeados, com os seus respectivos nomes e unidades 

escolares em que cada um é responsável, bem como, informe sobre a existência de 

concurso público vigente para o cargo e a previsão de serem chamados. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 338/2022 - 

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

providencie a Revitalização da Praça (em frente à igreja católica) Nossa Senhora das 

Neves, Bairro Pacova. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 341/2022 - 

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

a possibilidade de instalar célula de segurança para os garis nos caminhões que fazem a 

coleta de lixo. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 342/2022 - 

Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito, nos termos regimentais, que junto ao 

setor competente, informe o cronograma de lombadas e redutor de velocidade que já 

foram aprovadas e deverão serem realizadas, visto que, algumas há mais de anos foram 

aprovadaa e até agora não executadas. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 344/2022 - 

Lucinha Woolck - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor responsável, para que 

providencie Lajotamento, evacuação de água lateral e extensão de Iluminação Pública na 

Rua localizada em frente ao posto de saúde no bairro do Pacova. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 345/2022 - 

Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que junto ao setor competente, à 

possível perfuração de poço artesiano e Caixa nova de reservatório d’agua no Bairro 

Avencal, bairro dos Torres, Vila Rica (Proximo a igreja Congregação Cristã. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 349/2022 - 

Gessé Alves - Requer ao Sr. Prefeito, nos termos regimentais, que junto ao setor 

competente, providencie roçada e limpeza ao redor da escadaria que liga a Avenida Brasil 

com o Poupa Tempo. 
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° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 352/2022 - 

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

que notifique a Empresa Prestadora de serviços de zeladoria e portaria da UPA, para que 

envie a este parlamentar, relação nominal do seu quadro de funcionários, detalhando 

nomes, local de prestação de serviços, função, comprovantes de recolhimentos dos 

encargos sociais, bem como folha de pagamento dos mesmos nos últimos 3 (três) meses. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 357/2022 - 

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

a possibilidade de executar o recapeamento e a iluminação tipo Led, das Ruas Edwirges 

Serapião, Rua Tiete e José Ferrari da Vila Aparecida. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 365/2022 - 

Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, com relação IGREJA CONGREGAÇÃO CRISTÃ 

DO BRASIL (CCB) do BAIRRO LAGOA GRANDE NAS PROXIMIDADE SITIO BELA 

VISTA, a possibilidade de LAJOTAMENTO. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 368/2022 - 

Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor responsável, informe 

sobre a elaboração do PIA – Plano Individual de atendimento das pessoas em situação 

de rua e de moradores de rua, conforme deliberado em reunião realizada no dia 

23/02/2022, onde a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social se comprometeu em 

fazer. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 373/2022 - 

Gessé Alves - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, informe a 

possibilidade de designar um dentista para o atendimento na Unidade Básica de Saúde 

São Roque. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 376/2022 - 

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

a possibilidade de executar o recapeamento e a iluminação tipo Led, das Ruas Ipanema, 

Lindóia e Rua Tatui da Vila Aparecida. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 379/2022 - 

Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, com relação IGREJA CONGREGAÇÃO CRISTÃ 

DO BRASIL (CCB) do BAIRRO LAGOA GRANDE NAS PROXIMIDADE SITIO BELA 

VISTA, a possibilidade de instalação de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, desde a proximidade do 

Sítio Bela Vista até à frente da CCB Lagoa Grande. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 380/2022 - 

Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, com relação à IGREJA CONGREGAÇÃO CRISTÃ 

DO BRASIL (CCB) DO BAIRRO MORRO CAVADO, a possibilidade de instalação de 
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA no acesso à igreja, desde o início do acesso, na estrada principal 

até à frente da CCB MORRO CAVADO. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 384/2022 - 

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

possibilidade de recapeamento completo das ruas: Emílio Simonine, Stéfano Simonini e 

Dr Estelita Ribas, Parque Cimentolandia. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 390/2022 - 

Débora Marcondes - Requer ao Executivo Municipal, reiterando requerimentos nº 

004/2021 e 635/2021 e 1020/2021, para viabilizar a implantação de Plano de Cargos e 

Carreira para os funcionários Públicos efetivos, melhorias no Estatuto (incluindo do 

Magistério e GCM), além da liberação do FGTS parados (época dos celetistas) e 

pagamento do vale transporte em pecúnia. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 403/2022 - 

Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, com relação a ESTRADA MUNICIPAL DE 

ACESSO AOS BAIRROS VILA RICA , CACHOEIRA DOS TORRES , CACHOEIRINHA E 

CACHOEIRA , a possibilidade de LAJOTAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA , e 

de implantação de galerias pluviais no trecho de maior movimentação, se iniciando na 

altura do KM 71,5 da SP-249, Pedro Rodrigues Garcia seguindo até a bifurcação das 

estradas da Minervina e da Cachoeirinha , trecho este a receber a benfeitoria de 

aproximadamente 1,5 quilômetros linear, como indicado no croqui em anexo. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 404/2022 - 

Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, com relação ao TRANSPORTE DA SAUDE, a 

possibilidade de estar destinando o transporte para os bairros onde os moradores são 

atendidos no PSF Jardim Maringá. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 406/2022 - 

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. 

° Oficio de Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – direta de 

inconstitucionalidade nº 2285415-98.2021.8.26.0000 -  decisão: ação procedente.  

3. PROPOSITURAS 

Projeto de Resolução: 

https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24641/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24641/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24654/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24654/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24654/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24654/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24660/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24660/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24660/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24660/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24660/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24660/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24682/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24682/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24682/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24682/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24682/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24682/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24682/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24682/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24683/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24683/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24683/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24683/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24690/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24690/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24690/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24690/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24690/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/24690/


 

 

 

 
 

 

(15) 3524-9200 – www.itapeva.sp.leg.br – secretaria@camaraitapeva.sp.gov.br 

Câmara Municipal de Itapeva 
Palácio Vereador Euclides Modenezi 

Avenida Vaticano, 1135 – Jardim Pilar – Itapeva – São Paulo – 18406-380 

Secretaria Administrativa 

° 7/2022 - Vereadora Débora Marcondes - INSTITUI, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO 

DE ITAPEVA, O DIPLOMA “JOSÉ CARLOS DE CARVALHO JÚNIOR” DE 

COMERCIÁRIO DEDICADO DO ANO. 

Projeto de Lei: 

° 114/2022 - Vereador Christian Galvão - CRIA O PROGRAMA “UBS ITINERANTE” 

NO MUNICÍPIO DE ITAPEVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

° 118/2022 - Vereador Celinho Engue - Dispõe sobre a criação do Conselho 

Municipal de Promoção da igualdade Racial da cidade de Itapeva, e dá outras 

providências. 

° 119/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Dispõe sobre denominação de via pública 

Amarildo Ribeiro a Travessa da Rua Maria Pereira Morais Lima, no Alto da Brancal. 

° 120/2022 - Vereador Christian Galvão - Dispõe sobre denominação de via pública 

Fernando Cenali, na Vila São Benedito. 

° 121/2022 - Vereador Professor Andrei - Reconhece a Festa de Sant’Ana como 

Patrimônio Cultural Histórico Imaterial do Município de Itapeva/ SP e dá outras 

providências. 

Parecer:  

° Favoráveis das Comissões Competentes encaminhando os Projeto de Lei 

97/2022, 99/2022, 101/2022, 102/2022, 105/2022 e 115/2022 para apreciação do 

Plenário. 

° Desfavorável da Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação 

Participativa dando ciência ao plenário do arquivamento do Projeto de Lei 93/2022. 

Emenda: 

° Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0101/2022 - Comissão de Legislação, Justiça, 

Redação e Legislação Participativa - Altera a redação dos artigos 1º, 2º e acrescenta 3º 

do Projeto de Lei 101/22. 

° Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0099/2022 - Comissão de Legislação, Justiça, 

Redação e Legislação Participativa - Altera a redação do artigo 1º do Projeto de Lei 99/22. 

° Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0102/2022 - Comissão de Legislação, Justiça, 

Redação e Legislação Participativa - Altera a redação do artigo 7º do Projeto de Lei 

102/2022, que passa vigorar com a seguinte redação. 
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° Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0115/2022 - Comissão de Legislação, Justiça, 

Redação e Legislação Participativa - Altera a redação da ementa do Projeto de Lei 

115/2022, que passa a vigorar com a seguinte redação. 

° Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0105/2022 - Comissão de Legislação, Justiça, 

Redação e Legislação Participativa - Altera a redação do artigo 1º do Projeto de Lei 

105/2022, que passa a vigorar com a seguinte redação. 

° Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0089/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - 

Acrescenta o parágrafo 2º no artigo 1º, renumerando o parágrafo único para §1º. 

Requerimento: 

° 425/2022 - Vereadora Aurea Rosa - Requer que seja inserido em Ata Voto de 

Congratulações ao dramaturgo, ator e diretor Rafael Primot pelo monólogo "Baby você 

precisa saber de mim". 

° 447/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao DD Governador Rodrigo 

Garcia, para verificar a situação do Programa Bom Prato no município de Itapeva, o qual 

foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de SP – PL 926/2017 e publicado no 

Diário Oficial em 09/10/2017, mas até a presente data não vimos sua conclusão. 

° 448/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Demutran, sobre a 

possibilidade de designar agente de trânsito para atuar nos horários de entrada e saída 

nas escolas do nosso município. 

° 451/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito para que 

junto ao setor competente possibilite a implantação de calçada na Avenida Higino 

Rodrigues Garcia no trecho compreendido entre as ruas Inglaterra até a Praça dos 

Tropeiros. 

° 452/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito para que 

junto ao setor competente viabilize a notificação do proprietário do terreno localizado na 

Avenida Higino Marques nº 1.135 de acordo com a legislação vigente. 

° 453/2022 - Vereador Professor Andrei - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao 

setor competente, informações quanto aos procedimentos adotados para a execução da 

emenda impositiva Nº 255/2021 direcionada à reconstrução do Parquinho Infantil da E.M. 

Profª. Thereza Silveira Mello. 

° 454/2022 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, com relação á 

EMENDA 2021.007.21723, no valor de $ 150.000,00, destinada à infraestrutura urbana 

de autoria do DEPUTADO ALEX DE MADUREIRA, a possibilidade de utilização da 

mesma para a execução do REQUERIMENTO 0897/2021, de autoria do Vereador Saulo 
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Leiteiro, no qual requer LAJOTAMENTO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA PRINCIPAL 

DO BAIRRO VILA PRESÉPIO. 

° 455/2022 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor 

competente, informem a possibilidade de recapeamento completo das ruas, Pedro 

Rodrigues Proença, Felício Torteli e José Lara, Jardim Virginia. 

° 456/2022 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor 

competente, informem a possibilidade de recapeamento completo das ruas, José Roberto 

Coelho de Almeida, José Ricardo de Oliveira, e Alice Chuieri Martins, Jardim Virginia. 

° 457/2022 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto 

ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de criar mecanismos para garantir a 

segurança de alunos que residem na Rua João Benedito de Brito, Parque das Paineiras, 

que possui entrada no Km 02, da Rodovia Pedro Rodrigues Garcia, e que fazem uso do 

transporte escolar. 

° 458/2022 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que, junto 

ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de construção de uma concha 

acústica na Praça de Eventos “Zico Campolim”. 

Indicação: 

° 38/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Indica a disponibilidade de um veículo da 

saúde para transporte de pacientes no período noturno. 

Proposição de Honraria: 

° Título de Cidadania Itapevense. 

° Autor: vereador Saulo Leiteiro. 

 

III - TRIBUNA DO POVO 

Orador: Mirian Patricia Melo de Oliveira 

Assunto: valorização do QAE. 

 

IV - TEMA LIVRE 

Tempo: 10 minutos 

 

V - ORDEM DO DIA 

 

1. Leitura do Projeto de Lei Nº 92/2022 - Vereador Professor Andrei - Institui no 

Município de Itapeva/ SP o projeto Ficha de Acompanhamento Individual do Aluno 

Infrequente na Rede Municipal de Ensino e dá outras providências. (2ª d/v) 
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2. Leitura do Projeto de Lei Nº 97/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Acrescenta 

cargos públicos efetivos nas tabelas A e B da Lei Municipal nº 1.811, de 3 de julho 

de 2002, que "dispõe o plano de cargos e salários, evolução funcional e dá outras 

providências". (1ª d/v) 

 

3. Leitura da Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0099/2022 - Comissão de Legislação, 

Justiça, Redação e Legislação Participativa - Altera a redação do artigo 1º: “Art. 1º 

Fica acrescentado na Tabela B - Hierarquização de Cargos e Salários 

Operacionais da Prefeitura Municipal de Itapeva, da Lei Municipal n.º 1.811, de 3 

de julho de 2002, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários, Evolução 

Funcional, o seguinte cargo público efetivo: ”.  (d/v únicos) 

 

4. Leitura do Projeto de Lei Nº 99/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Acrescenta 

cargos públicos efetivos nas tabelas A e B da lei municipal nº 1.811, de 3 de julho 

de 2002, que "dispõe o plano de cargos e salários, evolução funcional e dá outras 

providências". (1ª d/v) 

 

5. Leitura da Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0101/2022 - Comissão de Legislação, 

Justiça, Redação e Legislação Participativa - Altera a redação dos artigos 1º, 2º e 

acrescenta 3º: “Art. 1º  Fica acrescentado na Tabela A - Hierarquização de Cargos 

e Salários Administrativos, Técnicos e Chefias da Prefeitura Municipal de Itapeva, 

da Lei Municipal n.º 1.811, de 3 de julho de 2002, que dispõe sobre o Plano de 

Cargos e Salários, Evolução Funcional, o seguinte cargo público efetivo: I – 

Operador de Computador passa a ocupar Ref. 9A; Art. 2º    Ficam acrescentados 

na Tabela B – Hierarquização de Cargos e Salários Operacionais da Prefeitura 

Municipal de Itapeva, da Lei Municipal n.º 1.811, de 3 de julho de 2002, que dispõe 

sobre o Plano de Cargos e Salários, Evolução Funcional, os seguintes cargos 

públicos efetivos: I – Meio Oficial Encanador passa a ocupar Ref. 3B; II – Meio 

Oficial Funileiro passa a ocupar Ref. 9B; III – Operador de Maquinas Pesadas 

passa a ocupar Ref. 9B; IV –Padeiro passa a ocupar Ref. 7BI;  V –Pintor de autos 

passa a ocupar Ref.7BI; VI - Zelador passa a ocupar Ref. 2B. Art. 3º As despesas 

decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 

próprias, suplementadas se necessárias.”.  (d/v únicos) 

 

6. Leitura do Projeto de Lei Nº 101/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Acrescenta 

cargos públicos efetivos nas tabelas A e B da lei municipal nº 1.811, de 3 de julho 
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de 2002, que "dispõe o plano de cargos e salários, evolução funcional e dá outras 

providências". (1ª d/v) 

 

7. Leitura da Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0102/2022 - Comissão de Legislação, 

Justiça, Redação e Legislação Participativa - Altera a redação do artigo 7º: “Art. 7º 

O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber. ”.  (d/v únicos) 

 

8. Leitura do Projeto de Lei Nº 102/2022 - Vereadora Débora Marcondes - INSTITUI 

A POLÍTICA MUNICIPAL DE LINGUAGEM SIMPLES NA DIVULGAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA 

MUNICIPAL E DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA. (1ª d/v) 

 

9. Leitura da Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0105/2022 - Comissão de Legislação, 

Justiça, Redação e Legislação Participativa - Altera a redação do artigo 1º: “Art. 1º 

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com o 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, 

visando a recuperação de estradas vicinais. ”  (d/v únicos) 

 

10. Leitura do Projeto de Lei Nº 105/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Autoriza o 

executivo municipal a celebrar convênio com o departamento de estradas de 

rodagem do Estado de são Paulo -  DER/SP, e dá outras providências. (1ª d/v) 

 

11. Leitura da Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0115/2022 - Comissão de Legislação, 

Justiça, Redação e Legislação Participativa - Altera a redação da ementa do 

Projeto de Lei 115/2022, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Dispõe 

sobre a criação de cargos de em provimento efetivo de Psicólogo, para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Itapeva/SP”.  

(d/v únicos) 

 

12. Leitura do Projeto de Lei Nº 115/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Dispõe sobre 

a criação de cargos em provimento efetivo de Assistente Social, para atender as 

necessidades da secretaria municipal de desenvolvimento social de Itapeva/SP. 

(1ª d/v) 

 

13. Leitura do Requerimento Nº 447/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Requer 

ao DD Governador Rodrigo Garcia, para verificar a situação do Programa Bom 

Prato no município de Itapeva, o qual foi aprovado na Assembleia Legislativa do 
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(15) 3524-9200 – www.itapeva.sp.leg.br – secretaria@camaraitapeva.sp.gov.br 

Câmara Municipal de Itapeva 
Palácio Vereador Euclides Modenezi 

Avenida Vaticano, 1135 – Jardim Pilar – Itapeva – São Paulo – 18406-380 

Secretaria Administrativa 

Estado de SP – PL 926/2017 e publicado no Diário Oficial em 09/10/2017, mas até 

a presente data não vimos sua conclusão. (d/v únicos) 

 

14. Leitura do Requerimento Nº 425/2022 - Vereadora Aurea Rosa - Requer que seja 

inserido em Ata Voto de Congratulações ao dramaturgo, ator e diretor Rafael 

Primot pelo monólogo "Baby você precisa saber de mim". (d/v únicos) 

 

VI - MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO 

 

Em 2ª d/v Projeto de Lei 105/2022 

 

VII - EXPLICAÇÃO PESSOAL 

Tempo: 10 minutos 

 

Convocar os vereadores para a 11ª Sessão Extraordinária a ser realizada a seguir. 
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