
 

 

 

 
 

 

(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 

PAUTA DA 65ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022 

DIA: 10/10/2022 

I - CHAMADA 

II - EXPEDIENTE 

1. Discussão e votação da Ata da 64ª Sessão Ordinária realizada em 6 de outubro. 

2. Correspondência recebida de diversos 

° Ofício Veto de Prefeitura Municipal de Itapeva ao Projeto de Lei 172/2022 - 

Ronaldo Pinheiro - ALTERA dispositivos da Lei Municipal n.º 2.272, de 10 de janeiro de 

2005. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 656/2022 - 

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

sobre a possibilidade de retornar as aulas de música na Escola Municipal de Formação 

Musical Profº Hugo Belézia. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 731/2022 - 

Lucinha Woolck - Requer ao Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, a implantação 

de poço artesiano ou a possibilidade de disponibilizar Caixas de reservatório d’agua no 

bairro Boa Vista, Ribeirão do Leme e Taquaral. 

° Ofício de Vivo S/A - Resposta ao Requerimento 738/2022 - Vanessa Guari - 

Requer a mesa diretora para que seja oficiado a Empresa de Telefonia VIVO S.A para 

que proceda a substituição da antena (ou torre) de celular e internet no distrito do 

Guarizinho e implante um novo roteador. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 739/2022 - 

Piloto - Requer ao executivo para que junto com a Secretaria de Cultura, em parceria com 

a igreja Católica, solicitar “caminho da fé”. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 741/2022 - 

Ronaldo Pinheiro - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, informe 

a possibilidade extensão da linha de ônibus do Bela Vista, passando pela Rodovia Alves 

Negrão, Passando pelo motel Mithus e Bairro da Colina dos Pinheiros. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 747/2022 - 

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

possibilidade de instalação de academia ao ar livre e playground, no Parque Pilão D`Àgua, 

(Recanto DR. Jorge De Assumpção Schimidt). 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 759/2022 - 

Piloto - Requer ao Executivo para que junto ao setor competente, a possibilidade da 
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construção de área de lazer com playground, equipamentos para exercícios físicos, ao 

lado da E.M. Prof. Juarez Costa, Bairro do Jaó. 

3. PROPOSITURAS 

Vetos: 

° Veto Total ao Projeto de Lei 172/2022 - ALTERA dispositivos da Lei Municipal n.º 

2.272, de 10 de janeiro de 2005. 

Projeto de Lei: 

° 200/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Dispõe sobre denominação de via pública 

Francisco Daniel da Silva, no Bairro do Guari. 

° 201/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - INSTITUI NO MUNICIPIO DE ITAPEVA A 

SEMANA DA JUVENTUDE, A SER REALIZADA ANUALMENTE, A PARTIR DO DIA 12 

DE AGOSTO. 

Emenda: 

° Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0175/2022 - Comissão de Legislação, Justiça, 

Redação e Legislação Participativa - SUPRIME, ALTERA e ACRESCE dispositivos ao 

Projeto de Lei nº175/22 que “DISPÕE sobre concessão de diárias para Agentes Públicos 

que viajam a serviço do Poder Executivo do Município de Itapeva e dá outras providências. 

”. 

° Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0160/2022 - Comissão de Legislação, Justiça, 

Redação e Legislação Participativa - Insere artigo onde couber, renumerando os demais 

existentes ao Projeto de Lei 160/22. 

° Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0161/2022 - Comissão de Legislação, Justiça, 

Redação e Legislação Participativa - Altera a redação do artigo 14 do Projeto de Lei 

161/22. 

Moção: 

° 26/2022 - Vereador Marinho Nishiyama - Moção de Apelo ao Departamento de 

Saúde Regional de Sorocaba – DRS, para que envide esforços para criar referência para 

a realização de cirurgia bariátrica via Sistema Único de Saúde – SUS para atender 

pacientes de Itapeva e região. 

Requerimento: 

° 787/2022 - Vereador Professor Andrei - Requer ao Excelentíssimo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Itapeva que seja instalado um Fórum Pró 16ª Região 

Administrativa em duas instancias: uma municipal e um regional. 
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° 788/2022 - Vereador Professor Andrei - Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

de Itapeva para que seja instalado um Fórum Pró 16ª Região Administrativa em duas 

instancias: uma municipal e um regional. 

° 789/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito para que 

junto ao poder competente possibilite a permissão de estacionamento somente de um 

lado da rua Martinho Daniel da Silva no Bairro do Guari. 

° 790/2022 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr Prefeito, com relação à 

AVENIDA EUROPA, no trecho que se inicia no número 2348 até o número 3651, a 

possibilidade de PODA DAS ÁRVORES DO CANTEIRO CENTRAL, pois estão 

atrapalhando o trânsito. 

° 791/2022 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr Prefeito a INSTALAÇÃO DE 

PASSARELAS EXTERNAS nas laterais das PONTES existentes no decorrer da RUA 

ITABERÁ - VILA BOM JESUS, uma sobre o CÓRREGO DO ARANHA e a outra sobre a 

AVENIDA DR.JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES. 

° 792/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito para que 

junto ao setor responsável, informe, sobre a possibilidade de construção de uma praça na 

Vila Camargo, com playground/parquinho para crianças e aparelhos de ginástica 

(academia ao ar livre) para adultos e idosos e recapeamento asfáltico das ruas que ainda 

estão com lajotas. 

° 793/2022 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos 

regimentais para que junto ao setor competente se possível, providencie a extensão da 

iluminação pública na rua Felício Torteli, próximo ao n° 527, Jardim Virginia. 

° 794/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao senhor Prefeito, junto ao 

setor competente - Secretaria da Saúde, informações sobre a possibilidade de toda vez 

que for receitado um medicamento fora da rede pelos médicos que faz atendimento nos 

postos de saúde e UPA, o paciente já saia com o relatório médico para retirada do 

medicamento junto a assistência farmacêutica do município. 

° 795/2022 - Vereador Marinho 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. 

° 796/2022 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor 

competente, informem a possibilidade de construção de 1 (uma) praça pública, com 

equipamentos para exercícios físicos e área de lazer com playground, na Vila Isabel. 
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III - TEMA LIVRE 

Tempo: 10 minutos 

 

IV - ORDEM DO DIA 

1. Leitura de Veto Total ao Projeto de Lei 172/2022 - ALTERA dispositivos da Lei 
Municipal n.º 2.272, de 10 de janeiro de 2005. (d/v únicos) 

2. Leitura do Projeto de Lei Nº 173/2022 - Vereadora Aurea Rosa - Declara de 
Utilidade Pública o Instituto Resinas do Brasil. (2ª d/v) 

3. Leitura do Projeto de Lei Nº 186/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Autoriza a 
celebração de termo de parceria entre o município de Itapeva e a organização da 
sociedade civil Lar do Amor, para o fim que especifica. (2ª d/v) 

4. Leitura do Projeto de Lei Nº 191/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - altera a 
redação do artigo 3º da lei municipal nº 3.931/2016, quedispõe sobre a criação do 
conselho municipal do idoso - CMI e do fundo municipal do idoso. (2ª d/v) 

5. Leitura da Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0160/2022 - Comissão de Legislação, 
Justiça, Redação e Legislação Participativa - Insere artigo onde couber, 
renumerando os demais existentes ao Projeto de Lei 160/22: “Art. 12 Os contratos 
decorrentes desta lei terão o prazo máximo de 12 (doze) meses. Art. 13 As 
despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de verbas próprias 
consignadas em orçamento. Art. 14   Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. ” (d/v únicos) 

6. Leitura do Projeto de Lei Nº 160/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Dispõe sobre 
a criação da atividade autônoma de professor eventual I e II para atuar no sistema 
municipal de ensino e dá outras providências. (1ª d/v) 

7. Leitura da Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0161/2022 - Comissão de Legislação, 
Justiça, Redação e Legislação Participativa - Altera a redação do artigo 14 do 
Projeto de Lei 161/22: “Art. 14 Esta Lei entrará em vigor em 1 de janeiro de 2023, 
revogadas as disposições em contrário. ” (d/v únicos) 

8. Leitura do Projeto de Lei Nº 161/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Dispõe sobre 
contratação por tempo determinado, nos termos do artigo 37, inciso IX, da 
constituição federal, e dá outras providências. (1ª d/v) 

9. Leitura da Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0175/2022 - Comissão de Legislação, 
Justiça, Redação e Legislação Participativa - SUPRIME, ALTERA e ACRESCE 
dispositivos ao Projeto de Lei nº175/22 que DISPÕE sobre concessão de diárias 
para Agentes Públicos que viajam a serviço do Poder Executivo do Município de 
Itapeva e dá outras providências: “Fica suprimida a expressão “agentes políticos” 
do caput do artigo 1º do Projeto de Lei nº175/22, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: Art. 1º. Observados os princípios da moralidade e do estrito 
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interesse público, a diária poderá ser concedida a todos os Agentes Públicos, que 
em caráter eventual ou transitório se deslocar do Município, no desempenho de 
suas atribuições e/ou a interesse da Administração, e far-se-ão de acordo com as 
disposições desta Lei. Fica alterado o parágrafo único do artigo 1º, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: Art. 1º (.) Parágrafo Único - Entende-se como 
interesse da Administração a participação em eventos oficiais, cursos, congressos 
ou outra modalidade de aperfeiçoamento, diretamente relacionados às atribuições 
do servidor e que, no caso concreto, sejam entendidos pelo superior hierárquico 
como vantajosas para o poder público. Fica acrescido o § 5º do artigo 3º, que passa 
a vigorar com a seguinte redação: Art. 3º (.) §5º - Quando fizer uso do regime de 
adiantamento para despesas com alimentação, o agente público não fará jus à 
diária. ”. (d/v únicos) 

10. Leitura do Projeto de Lei Nº 175/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - dispõe sobre 
concessão de diárias para agentes públicos que viajam a serviço do poder 
executivo do município de Itapeva e dá outras providências. (1ª d/v) 

11. Leitura da Moção Nº 26/2022 - Vereador Marinho Nishiyama - Moção de Apelo ao 
Departamento de Saúde Regional de Sorocaba – DRS, para que envide esforços 
para criar referência para a realização de cirurgia bariátrica via Sistema Único de 
Saúde – SUS para atender pacientes de Itapeva e região. (d/v únicos) 

 

V - MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO 

 

Em 2 ª d/v Projeto de Lei: 160 – 161 - 175/2022 

Dependendo dos Pareceres das Comissões Competentes: Em 1 ª d/v: Projetos de Lei: 

18, 47, 66, 78, 82, 129, 133, 141, 162, 164, 168, 169, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 187, 

189, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 e 201/2022. 

 

VI - EXPLICAÇÃO PESSOAL 

Tempo: 10 minutos 

 

Convocar os vereadores para a 66ª Sessão Ordinária a ser realizada quinta-feira, 

dia 13 de outubro, no horário regimental. 

https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/25136/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/25136/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/25136/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/25301/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/25301/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/25301/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/25301/

