
 

 

 

 
 

 

(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 78ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022 

DIA: 01/12/2022 

I - CHAMADA 

II - EXPEDIENTE 

1. Leitura da Bíblia 

2. Hino de Itapeva 

3. Discussão e votação da Ata da 77ª Sessão Ordinária realizada em 28 de 

novembro. 

4. Correspondência recebida de diversos 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta à Indicação 65/2022 - 

Vanessa Guari - Indica a alteração da redação dos artigos 2º e 4º III e VIII da Lei 2020/03, 

ficando assim em consonância e harmonia com a atual realidade dos Loteamentos 

fechados do município de Itapeva e atendendo ao clamor das associações dos referidos 

loteamentos e aos que futuramente vierem a ser implantados. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta à Indicação 69/2022 - Ronaldo 

Pinheiro - Indica a extensão da linha de ônibus do Jundiá São Roque ate São Dimas. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta à Indicação 83/2022 - 

Vanessa Guari - Indica a apresentações do “Teatro de Rua Circense” na zona rural do 

município de Itapeva. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 736/2022 - 

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

informações quanto ao andamento das obras de construção da escola no Residencial 

Morada do Bosque. Bem como, nesse circuito, tomar ciência sobre o planejamento, no 

que se refere uma previsão de término da obra e às modalidades de ensino que serão 

ofertadas ao público local (Educação Infantil, Fundamental I e II) se serão todas as faixas 

etárias contempladas com a Unidade Escolar depois da obra finalizada.  

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 744/2022 - Julio 

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

possível informem a possibilidade da Construção e implantação de uma Zeladoria, no 

Parque Pilão D`Água, (Recanto DR. Jorge De Assumpção Schimidt).  

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 751/2022 - 

Andrei Alberto Müzel - Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, 

informações sobre o andamento, bem como, o cronograma e agendamento da 

Conferência Municipal para a aprovação do novo Estatuto do Magistério.  

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 762/2022 - 

Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr Prefeito, a possibilidade de IMPLANTAÇÃO DE UMA 
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USINA FOTOVOLTAICA, GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, tendo em vista a 

SUSTENTABILIDADE MUNICIPAL.  

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 774/2022 - 

Andrei Alberto Müzel - Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, 

informações detalhadas da E.M. Governador Franco Montoro, no que se refere a valores 

da escola: módulo, número de servidores alocados do quadro de magistério e quadro de 

apoio com especificação de nome e cargo, volume de merenda destinada, lista piloto 

atualizada, linhas de transporte escolar operando, bem como demais dados que achar 

pertinente.  

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 790/2022 - 

Saulo Almeida Golob - 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.  

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 794/2022 - 

Débora Marcondes Silva Ferraresi - 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.  

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 800/2022 - 

Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Excelentíssimo Dr Mário Tassinari, 

Prefeito Municipal, para informações sobre a Lei 4593/2021, que: “Dispõe no âmbito do 

município de Itapeva/SP sobre o Programa de Limpeza de Fossas Sépticas, Negras ou 

Similares para pessoas de baixa renda, para as providências que julgar necessárias.  

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 818/2022 - Julio 

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

possível informem a possibilidade de um estudo para a revisão do piso salarial dos 

Escriturários Servidores Municipais de Itapeva.  

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 819/2022 - Julio 

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

possível informem a possibilidade de um estudo para a pintura e o fechamento da quadra, 

da Escola Municipal Prof Leonor Cerdeira, Vila Nossa Senhora de Fátima.  

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 825/2022 - 

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

responsável, informe sobre o andamento do Processo Administrativo que versa sobre a 

eventual contratação irregular/ilegal do Coordenador Pedagógico da Escola Municipal de 
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Formação Musical Profº Hugo Belézia, o qual encontra-se em trâmite na Controladoria 

Geral do Município.  

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 691/2022 - 

Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Prefeito, junto ao setor competente viabilize a 

troca das lâmpadas comuns, por iluminação em Diodo Emissor de Luz- LED nos 

Loteamentos Condomínio Mont Blanc, Ouroville, pois a quantidade de postes de 

iluminação nos dois loteamentos totaliza 116 e o número de unidades habitacionais passa 

de 400. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 735/2022 - 

Christian Galvão - Requer ao Sr. Prefeito Municipal, junto à Secretaria de Obras e ao 

DEMUTRAN, informações sobre a possibilidade da abertura de uma rua na Vila São 

Benedito, que ligue as ruas Antônio Carlos Veiga e rua São Benedito, a fim de se otimizar 

o fluxo de veículos e pedestres na localidade. 

° 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 742/2022 - 

Lucinha Woolck - Requer ao Senhor Prefeito para que, junto ao setor competente, 

providencie a construção de um Parque Linear ou uma praça publica com playground, 

academia ao ar livre, lâmpada de LED, no terreno localizado no final da Rua Luiz de Souza 

Camargo, Jardim Guanabara. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 745/2022 - 

Saulo Leiteiro - Requer ao Sr Prefeito, com relação aos BAIRROS AGROVILA 1 E 

AGROVILA 4 a possibilidade de substituição de toda a ILUMINAÇÃO PÚBLICA já 

existente (vapor de sódio) por LUMINÁRIAS EM LED. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 746/2022 - 

Saulo Leiteiro - Requer ao Sr, com relação à VICINAL VIRGINIO HOLTZ, no trecho 

ENTRE A AGROVILA 4 E AGROVILA 1 a possibilidade de INSTALAÇÃO DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA neste trecho da vicinal. 

° 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). 
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° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 748/2022 - 

Piloto - Requer ao executivo, solicitar redutor de velocidade (lombada), na rua Avaré, 30 

metros antes altura do número 268, Vila Aparecida. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 749/2022 - 

Débora Marcondes - Requer ao Sr Mário Sérgio Tassinari - Prefeito de Itapeva, que junto 

ao setor competente informe da possibilidade de ter justificação das faltas médicas dos 

estagiarios sem desconto, por se tratar de problemas de saúde. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 750/2022 - 

Vanessa Guari - Requer ao Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, para que 

junto ao setor competente viabilize uma lombada ou redutor de velocidade na Avenida 

Expedicionários de Itapeva, defronte ao nº 311, no Parque Cimentolandia. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 752/2022 - 

Professor Andrei - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, a relação das 

salas multisseriadas previstas para o ano de 2023 das escolas da Sanbra (EM. Zita 

Ferrari), Agrovila (EM’s. Franco e Terezinha) e Jaó (EM. Juarez Costa). 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 753/2022 - 

Lucinha Woolck - Requer ao Senhor Prefeito para que, junto ao setor competente, a 

possibilidade de implantar rede de tubulação de águas pluviais, na estrada que dá acesso 

a mercearia da Maria no bairro Betânia (frente a casa do Julinho). 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 754/2022 - 

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

envide estudos e informe a possibilidade de fornecer transporte escolar nos bairros 

Faxinal de Cima, Faxinal de Baixo e Betânia. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 755/2022 - 

Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor competente 

possibilite uma operação tapa buracos e sinalização horizontal e vertical no Anel Viário 

Mario Covas no trecho desde o CDHU passando por Morada do Bosque, Bairro de Cima 

até o entroncamento com a rodovia Pedro Rodrigues Garcia. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 757/2022 - 

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

informe a possibilidade de executar serviços de pintura de faixa de pedestres, em frente 

à Igreja Católica Comunidade Divino Espirito Santo, na rua Adil Bernadino, n° 440, Vila 

São José. 
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° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 758/2022 - 

Piloto - Requer ao Executivo para que junto ao setor competente troca das lâmpadas 

queimadas da praça ao lado da escola Otavio Ferrari. 

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

Piloto - Requer ao Executivo para que junto ao setor competente, a possibilidade da 

construção de área de lazer com playground, equipamentos para exercícios físicos, ao 

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

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 763/2022 - 

Saulo Leiteiro - Requer o Sr Prefeito, a possibilidade de implantação de uma 

LOMBOFAIXA na RUA JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA CAMPOS, JD BELVEDERE, na 

altura do número 201, esquina com a Rua Raul Frati. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 768/2022 - 

Professor Andrei - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, para que 

envide esforços na formulação de um projeto voltado ao transporte escolar para 

educandos de 0 a 3 anos. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 770/2022 - 

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

providencie a manutenção ou a troca das lâmpadas comuns, por iluminação em Diodo 

Emissor de Luz- LED, na praça próximo a mercearia do Luizinho, rua Celso Magalhães 

de Araújo, no Parque Cimentolandia. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 771/2022 - 

Ronaldo Pinheiro - Requeiro a mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado ao Exmo. 

Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, a possibilidade de informar a data 

prevista para o lajotamento das Ruas: Rua Silvino Ferreira de Lima, Rua Olimpio José da 

Cruz e Rua Maria Benzica Rodrigues, todas do Distrito do Alto da Brancal. Reiteração do 

requerimento 0526/2022. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 772/2022 - 

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

providencie a manutenção ou a troca do playground, na Praça Rubens dos Santos Reno, 

rua Antônio Galvão dos Santos, n°296, Jardim Maringa, (em frente à igreja católica), 

Paróquia de São Roque. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 773/2022 - 

Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais que junto para que 

ao setor competente se possível, providencie a manutenção ou a troca das lâmpadas 

comuns, por iluminação em Diodo Emissor de Luz- LED, na rua Prefeito João Benedito 

Barbosa e na praça, (em frente a Paróquia Nossa Senhora da Piedade), na Vila Nova. 
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° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 775/2022 - 

Professor Andrei - Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, planilha 

demonstrativa que constem os valores dos Convênios da Merenda e do Transporte 

Escolar repassados para os exercícios de 2021 e 2022. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 776/2022 - 

Gessé Alves - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, que seja 

providenciado um contêiner de lixo na Rua em frente ao Posto de Saúde do São Roque. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 779/2022 - 

Gessé Alves - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, que seja 

providenciado um contêiner de lixo na Rua Ernesto de Camargo, próximo ao Nº 269. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 781/2022 - 

Christian Galvão - Requer ao Sr. Prefeito Municipal, junto à Secretaria de Administrações 

Regionais, informações sobre a possibilidade de se adicionar iluminação de led em pontos 

faltantes na rua Guareí, na Vila Nova, bem como de se trocar as lâmpadas dos postes da 

praça da entrada do Cemitério Municipal por lâmpadas de led. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 782/2022 - 

Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais que junto ao setor 

competente se possível, providencie a troca das lâmpadas comuns, por iluminação em 

Diodo Emissor de Luz- LED, da Praça Rubens dos Santos Reno, rua Antônio Galvão dos 

Santos, n°296, Jardim Maringa, (em frente à igreja católica), Paróquia de São Roque. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 784/2022 - 

Débora Marcondes - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais, junto ao setor 

competente, informe da possibilidade de reforma do campo de futebol, incluindo a 

construção dos vestiários, alambrado entorno do campo na Vila Boava. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 785/2022 - 

Débora Marcondes - Requer ao Sr. Prefeito, informações da retomada do Programa 

"Caravana da Saúde" ou "Caravana da Cidadania", para atender a zona urbana e bairros 

rurais de nosso município. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 791/2022 - 

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. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 792/2022 - 

Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito para que junto ao setor responsável, 
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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. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 796/2022 - 

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. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 801/2022 - 

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

possibilidade de informar a data prevista para implantação de galerias e posterior 

lajotamento ao longo da Rua das Palmeiras, Bairro Palmeirinha Alto da Brancal, para 

escoamento das águas pluviais. Reiteração da indicação 0128/2021. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 815/2022 - 

Débora Marcondes - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade da criação 

de um lugar especifico (Escola Técnico de Informática) para cursos de TI em Itapeva-SP. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 833/2022 - 

Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais que junto ao setor 

competente se possível, interceda junto a Reitoria do IFSP- Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São Paulo e ao MEC, visando a liberação de recursos e 

continuação das obras da Unidade de Itapeva, cuja construção deveria ter conclusão no 

final de 2012, e hoje se encontrando paralisada. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 843/2022 - 

Professor Andrei - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, a relação de 

todos os Equipamentos Públicos que atendam crianças e adolescentes, com 

detalhamento quantitativo de quantas crianças e tipos de casos que eles atendem, bem 

como, qual o respectivo fluxo de atendimento. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 847/2022 - 

Professor Andrei - Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito junto ao órgão competente, 

uma Audiência Pública sobre o Novo Estatuto do Magistério. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 857/2022 - 

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

setor competente informe como está o andamento das emendas parlamentares do 

PROJETO DE LEI 178/2021 dessa parlamentar que ainda não foram concretizadas neste 

ano. 
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° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 863/2022 - 

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

possibilidade de viabilizar uma Sede Própria para o IHGGI, Instituto Histórico Geográfico 

e Genealógico de Itapeva. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 867/2022 - 

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

setor competente estude a possibilidade da reforma na Praça Padre José Pássaro na Vila 

Cecap, criar um calçadão em frente a Igreja e substituição dos aparelhos de Ginástica e 

o Playground. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 869/2022 - 

Saulo Leiteiro - Requer ao Sr Prefeito para que sejam feitas melhorias no ACESSO DA 

FAZENDA PILÃO D'ÁGUA, entrando pela VICINAL TEODORICO PEREIRA DE MELO. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 877/2022 - 

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

de um ônibus que faça o percurso exclusivo para os estudantes da FAIT. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 882/2022 - 

Saulo Leiteiro - Requer ao Sr Prefeito para que sejam instalados ABRIGOS NOS 

PONTOS DE ÔNIBUS existentes na extensão da ESTRADA DA MARINGÁ (ESTRADA 

MÁRIO NISHYIAMA), desde o Bairro Taquarimirim até o Bairro Água Quente. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 883/2022 - 

Saulo Leiteiro - Requer ao Sr Prefeito para que sejam instalados ABRIGOS NOS 

PONTOS DE ÔNIBUS na Rodovia da SP-249 Pedro Rodrigues Garcia, do BAIRRO 

ENGENHO VELHO ATÉ O BAIRRO MATO DENTRO. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 888/2022 - 

Ronaldo Pinheiro - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, a 

possibilidade de isenção ou diminuir a taxa de retirada de segunda via do cartão de 

transporte público da Empresa de ônibus Jundiá. 

5. PROPOSITURAS 

Projeto de Decreto Legislativo: 

° 21/2022 - Vereador Tarzan - Concede Título de Cidadania Itapevense ao Sr. Joel 

Oliveira Mattos de Lima. 

Parecer:  
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° Favoráveis das Comissões Competentes encaminhando os Projeto de Lei 

218/2022, 219/2022, 220/2022 e Projeto de Resolução 11/2022 para apreciação do 

Plenário. 

Requerimento: 

° 914/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Sr. Prefeito a reforma do ponto 

de ônibus que está em estado precário, Bairro: Ribeirão do Leme em frente a Capelinha. 

° 915/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Requeiro à Mesa, nos termos 

regimentais, que seja oficiado ao Sr. Prefeito, para que informe da possibilidade de 

fornecimento de cestas de natal para todos os funcionários públicos municipais de 

Itapeva-SP. 

° 916/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao 

setor responsável, a probabilidade de instalar ponto de ônibus com abrigo e banco, no 

bairro Espigão do Pacova em frente ao sítio São Pedro, na entrada do bairro Tamanduá 

e no bairro Engenho Velho, um pouco à frente da Sanbra (beira do asfalto). 

° 917/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer a mesa, nos termos regimentais 

que seja oficiado DEMUTRAN para que veja a possibilidade de colocar placa com o nome 

da Rua João Maria Proença de Oliveira, no Bairro de Cima I. 

° 918/2022 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr Prefeito, a RECONSTRUÇÃO 

DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA ITABERÁ NO BAIRRO VILA 

BOM JESUS, nas proximidades da ponte do córrego do Aranha altur. 

° 919/2022 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr Prefeito, a implantação de uma 

LOMBOFAIXA, FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA na Rua Benjamin Constant - 654, 

próximo ao COLÉGIO MONTEIRO LOBATO/ANHANGUERA. 

° 920/2022 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor 

competente, informem a possibilidade de recapeamento completo da rua: João Nicolau 

Mendes, Jardim Ferrari 3. 

° 921/2022 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos 

regimentais que junto ao setor competente se possível, providencie a aquisição de um 

bebedouro e a reforma do banheiro, da EMEI Maria Gonçalves Rodrigues, na avenida, 

Kazumi Yoshimura, Parque Cimentolandia. 

° 922/2022 - Vereador Tarzan - Requer ao Ilustríssimo Senhor Superintendente do 

Instituto de Previdência Municipal – IPMI, para que informe qual a previsão para 

realização do concurso público para provimento dos cargos de Procurador Jurídico 

Previdenciário, Analista Previdenciário e Analista Contábil Previdenciário criados pela Lei 
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Municipal nº 4.376/2020, bem como encaminhe cópia integral do processo(s) de licitação 

e/ou dispensa(s) de licitação eventualmente realizados nos anos de  2020, 2021 e 2022 

e seus respectivos aditivos referente a contratação de empresa para prestação de 

serviços advocatícios. 

° 923/2022 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto 

ao setor responsável, seja enviada a cópia do Processo Administrativo nº 7.888/2022 na 

íntegra, referente ao Pregão Eletrônico nº 119/2022. 

° 924/2022 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto 

ao setor responsável, informe qual servidor público foi responsável pela elaboração do 

edital nº 119/2022, referente ao Pregão Eletrônico do Processo Administrativo nº 

7.888/2022. 

Indicação: 

° 97/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Indico ao Senhor Prefeito Municipal, nos 

termos regimentais, para que junto ao setor competente providencie lajotamento e 

extensão de iluminação pública na Rua João Maria Proença de Oliveira, no Bairro de 

Cima. 

III - TRIBUNA DO POVO 

Orador: Will Maquinista. 

Assunto: explanar sobre fiscalização. 

 

IV - TEMA LIVRE 

Tempo: 10 minutos 

 

V - ORDEM DO DIA 

 

1. 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. (2ª d/v) 

 

2. 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. (2ª 

d/v) 
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3. Leitura do Projeto de Lei Nº 218/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - AUTORIZA 

o Poder Executivo a repassar recurso, por meio de Subvenção Social, ao Centro 

Terapêutico Cristão Salva Vida, para o fim que especifica. (1ª d/v) 

 

4. Leitura do Projeto de Lei Nº 219/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - 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. 

(1ª d/v) 

 

5. Leitura do Projeto de Lei Nº 220/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - AUTORIZA 

o Poder Executivo a repassar recurso, por meio de Subvenção Social, ao Lar 

Vicentino de Itapeva, para o fim que especifica. (1ª d/v) 

 

6. Leitura do Projeto de Resolução Nº 11/2022 - Vereador Marinho Nishiyama - 

ALTERA os artigos 34, 35 e 54, da Resolução nº 012/1992, do Regimento Interno 

da Câmara Municipal de Itapeva/SP: “Art. 34. As Comissões Permanentes têm 

por objetivo estudar assuntos submetidos ao seu exame, manifestar sobre eles 

sua opinião, discutir e deliberar sobre o mérito e/ou interesse público e preparar 

por iniciativa própria ou indicação do Plenário, Projetos de Lei atinentes a sua 

respectiva matéria, bem como apurar denúncias recebidas formalmente. I – O 

Presidente da Câmara remeterá a denúncia recebida formalmente a Comissão 

Permanente, de acordo com a matéria, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Art. 

35. São 07 (sete) Comissões Permanentes, as quais possuem as seguintes 

denominações: I – Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa; II – 

Economia, Fiscalização e Execução Orçamentária; III – Obras, Serviços Públicos, 

Atividades Privadas e Desenvolvimento Urbano; IV – Educação, Cultura, Turismo 

e Esporte; V – Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos; VI – Agricultura e 

Abastecimento; VII – Direitos Difusos e Coletivos e Proteção Animal. Art. 54. 

Compete I – À Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação 

Participativa, discutir e deliberar sobre os aspectos constitucionais, legais, 

regimentais e de técnica legislativa de todas as proposições, ressalvadas as 

exceções expressamente previstas; II – À Comissão de Economia, Fiscalização e 

Execução Orçamentária, discutir e deliberar sobre os aspectos econômicos, 

financeiros e afins. Apresentar relatório bimestrais que servirão como subsídio 

para as audiências públicas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e 

apresentar relatório circunstanciado dos resultados das audiências públicas 

quadrimestrais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal; III – À Comissão de 

Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Desenvolvimento Urbano, discutir 

e deliberar sobre os aspectos atinentes à realização de obras, serviços municipais 

e transportes de autarquias, entidades paraestatais, concessionárias e 
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permissionárias de serviços públicos de âmbito municipal, atividades privadas e 

desenvolvimento urbano; IV – À Comissão de Educação, Cultura, Turismo e 

Esporte, discutir e deliberar sobre os aspectos referentes à organização e 

reorganização de repartições da administração pública direta e indireta, bem como 

ao patrimônio histórico e correlatos; V – À Comissão de Saúde, Assistência Social 

e Direitos Humanos, discutir e deliberar sobre os aspectos referentes à saúde, 

assistência social e direitos humanos, englobando o direito à maternidade, à 

infância, da criança e do adolescente, da pessoa com deficiência, do idoso, da 

mulher e das diversidades; VI – À Comissão de Agricultura e Abastecimento, 

discutir e deliberar sobre os assuntos e proposições que visam incentivar a 

agricultura e pecuária do município, buscando o desenvolvimento desses setores; 

VII – Direitos Difusos e Coletivos e Proteção Animal, discutir e deliberar sobre 

matérias afetas ao Direito do Consumidor, Segurança Pública e Meio Ambiente e 

todos os direitos que envolvam a coletividade e que não estejam previstos nos 

incisos anteriores. Também compete à essa Comissão, discutir e deliberar sobre 

assuntos relacionados aos direitos e proteção dos animais silvestres e domésticos. 

” (d/v únicos) 

 

7. Leitura do Projeto de Decreto Legislativo Nº 21/2022 - Vereador Tarzan - 

Concede Título de Cidadania Itapevense ao Sr. Joel Oliveira Mattos de Lima. (d/v 

únicos) 

 

VI - MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO 

 

Em 2 ª d/v Projeto de Lei: 218 e 220/2022. 

 

VII - EXPLICAÇÃO PESSOAL 

Tempo: 10 minutos 

 

Convocar os vereadores para a 18ª Sessão Extraordinária a ser realizada a seguir. 
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