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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2023 

 

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de 2023, em horário regimental sob a 

presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 2ª sessão ordinária do corrente 

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

Aparecida Rosa, Célio Cesar Rosa Engue, Christian Wagner Nunes Galvão, Débora 

Marcondes Silva Ferraresi, Gesse Osferido Alves, José Roberto Comeron, Julio Cesar 

Costa Almeida, 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: Laercio Lopes. 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 1ª 

Sessão Ordinária realizada em 2 de fevereiro, foi aprovada. Correspondências 

recebidas: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Indicação 100/2022 - 

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.. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 951/2022 - Andrei Alberto 

Müzel - 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. PROPOSITURAS - Projeto de Lei: 12/2023 - Vereadora Débora 

Marcondes Silva Ferraresi - DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE 

INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM CADA UMA DAS UNIDADES HABITACIONAIS 

DOS NOVOS EDIFÍCIOS E CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS NO MUNICÍPIO DE 

ITAPEVA. Moção: 3/2023 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Moção de 

Apelo ao Srº Tarcísio Gomes de Freitas, DD. Governador do Estado de São Paulo; Srº 

Carlão Pignatari, DD. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo; 

Srº Pasqual Barretti, DD. Reitor da Universidade Júlio de Mesquita Filho - UNESP, para 

que envidem esforços para ampliar os cursos do “campus” da UNESP de Itapeva. 

4/2023 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Moção de Apelo ao Srº Tarcísio 

Gomes de Freitas, DD. Governador do Estado de São Paulo; Srº Carlão Pignatari, DD. 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e; Srº Eleuses Paiva, DD. 

Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, para que envidem esforços para a 

realização de estudos de viabilidade para a desvinculação da Região de Itapeva da 

Diretoria Regional de Saúde – DRS de Sorocaba e a criação de uma DRS para a região 

de Itapeva. Requerimento: 11/2023 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - 
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Requeiro à Mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. 

Prefeito para que junto ao setor competente viabilize a implantação de rede de tubos de 

concreto para drenagem de águas pluviais e posterior pavimentação com lajotas no 

Bairro Capoavinha no distrito do Guarizinho.. 12/2023 - Vereadora Vanessa Valerio de 

Almeida Silva - Requeiro à Mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado ao 

Excelentíssimo Sr. Prefeito para que junto ao setor competente viabilize a extensão de 

rede de água na rua Antônio de Souza Lima até o número 565 no Bairro de Cima.. 

13/2023 - Vereador Andrei Alberto Müzel - Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao 

setor competente, a elaboração de um plano de fiscalização e contingência a árvores 

de médio e grande porte, de modo a prevenir a queda das mesmas em via pública, 

podendo causar acidentes e impedindo o tráfego. 14/2023 - Vereador Julio Cesar Costa 

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

informe a possibilidade de implantação dos Novos Playgrounds, na Praça Carlos Flavio 

Vasconcelos no Parque São Jorge, Praça Alceu Gomes de Oliveira no Conjunto 

Habitacional Tancredo Neves, na Praça Valentim Rossi no Parque Cimentolandia e na 

Praça Carlos Alberto Saponga de Oliveira no Conjunto Habitacional Tancredo Neves. 

15/2023 - Vereador Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto 

ao setor competente, para que nos informe sobre a possibilidade, de manutenção do 

espaço físico e da rede elétrica, do Ginásio de Esportes Antônio Queiroz, no Jardim 

Maringa. 16/2023 - Vereador Saulo Almeida Golob - Solicitar ao Sr. Prefeito, o 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA ITABERÁ - VILA BOM JESUS. 17/2023 - 

Vereador Saulo Almeida Golob - Solicitar ao Sr. Prefeito, CONSTRUÇÃO DE GALERIA 

, BOCAS DE LOBO , PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU RECAPEAMENTO 

ASFÁLTICO na extensão da RUA TATUI - VILA APARECIDA , iniciando se na esquina 

com a Rua Laudelina Loureiro de Melo até a esquina com a Rua Itu. 18/2023 - Vereadora 

Débora Marcondes Silva Ferraresi - REQUER AO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO AO 

SETOR COMPETENTE, A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA VILA BOAVA, 

PRINCIPALMENTE A CHILE, AURORA, GARÇA , ITATIBA, JANDAIA E REINALDO 

JACOB,  JOÃO LOBO DE CARVALHO E PARIS.. 19/2023 - Vereador Ronaldo Pinheiro 

da Silva - Requeiro a mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado ao Exmo. Sr. 

Prefeito, para que junto ao setor responsável, a possibilidade de informar a publicação 

do contrato nº 291/2022, visto em Diário Oficial Municipal, oriundo de uma dispensa de 

licitação, firmado com a empresa D.W.BARREIRA-EIRELLI-EPP. 20/2023 - Vereador 

Ronaldo Pinheiro da Silva - 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 Olímpio 
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José da Cruz e Rua Maria Benzica Rodrigues no Distrito do Alto da Brancal. Proposição 

de Honraria: Título de cidadania Itapevense. Autoria: vereador Laercio Lopes. Título de 

cidadania Itapevense. Autoria: vereador Laercio Lopes. Comenda Antonio Furquim 

Pedroso. Autoria: vereador Laercio Lopes. Esta Presidência encaminha o Projeto de Lei 

12/2023 às Comissões competentes para exararem seus pareceres e Moções e 

Requerimentos à Secretaria Administrativa para as providências de costume. TEMA 

LIVRE: Com a palavra o ver. Tarzã – Cumprimenta a todos. Fala que houve reunião 

com o Prefeito nesta tarde para tratar sobre temas envolvendo a Santa Casa. Observa 

que de um lado há o Preito com um diretor técnico e gestor hospitalar que estão 

buscando soluções para a Santa Casa. Diz que há um acordo de confidencialidade, mas 

que tudo será esclarecido para que a população saiba sobre as dívidas da Santa Casa 

e que trabalha no vermelho. Refere que há um esforço de setores para arcar com o 

custeio. Comenta que há uma gestão compartilhada entre prefeitura e dirigentes da 

Santa Casa. Opina que esse esforço de gestão para a Santa Casa, não reflete na gestão 

da Prefeitura. Comenta que a atuação de muitos secretários não é aprovada pela 

população. Comenta que há questões gestacionais causando imbróglios em diversos 

setores. Refere que o Prefeito define as prioridades sem consultar a Câmara ou a 

população. Que há gastos da Prefeitura sem planejamento, cita exemplos. Fala sobre 

visitas a escolas por parte de diversos vereadores, da atuação da Comissão de 

Educação, e o Prefeito estaria gastando em ações que divergiriam dos reais problemas 

apontados pelos próprios usuários da Educação. Comenta ainda que o percentual 

estipulado para ser aplicado na educação, não foi respeitado no ano de 2021. Refere 

que é preciso garantir as vagas para as crianças nos primeiros anos e que é preciso 

valorizar a educação, comenta sobre a falta de planejamento. Débora – Fala que o 

equipamento citado por ela foi construído na Escola Carlinda. Pede para que seja 

mostrada imagem do local. Tarzã – Diz que é preciso diálogo. Com a palavra a ver. 

Débora – Cumprimenta a todos. Fala sobre a questão dos professore eventuais, que é 

um tema polêmico. Os projetos apresentados são do executivo, até porque não é tema 

da competência do Legislativo. Cita projetos que teriam como objetivo garantir direitos 

aos profissionais que são eventuais fixos e outro projeto regulamentando os eventuais 

que de fato trabalham eventualmente. Refere que os temas teriam que ser tratados em 

mesma peça legal, o que não ocorreu por falta de gestão. Que a casa de leis como um 

todo votou para dar ganho de direitos aos eventuais, o que houve foi falta de 

organização e diálogo, o que estaria acarretando muitos problemas. O processo seletivo 

é para evitar favorecimentos pessoais. Afirma que os problemas que acarretam a 

categoria, em sua maioria, vêm da má gestão por parte do poder executivo, não se 
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podem creditar tais problemas à Câmara. Seria preciso a Secretaria da Educação 

realizar com urgência o processo seletivo e garantir todos os direitos legais a tais 

professores eventuais, mas para isso é necessária organização correta. Deixa claro que 

cobrará e se coloca à disposição para ajudar como vereadora no que lhe couber. Com 

a palavra o ver. Marinho – Cumprimenta a todos. Sobre a situação dos eventuais, 

explica que há dois projetos sobre o tema. Explica os teores. Comenta que em um 

primeiro momento os projetos vieram sem os necessários critérios, e para tornar o 

processo mais justo, foi solicitado que fosse incluída no projeto a necessidade de 

processo seletivo para justa contratação dos eventuais, para evitar contratações por 

indicação. O que estaria gerando dúvidas, seria o projeto 160/22, no qual há a previsão 

de que o professor eventual pode atuar no máximo 15 dias por mês. Mas ressalta que 

o Projeto veio com essa configuração. Cita resposta via ofício da Secretaria da 

Educação a questionamento da Comissão de Legislação. Comenta que o Projeto 161/22 

que prevê a contratação de eventuais por tempo determinado, por tempo máximo de 12 

meses. Coloca-se à disposição para sanar qualquer dúvida. Sugere que seja notificada 

a Prefeitura para que cumpra a lei 4769/22 a qual dispõe sobre a contratação temporária 

não superior a 12 meses, de eventuais. Com a palavra o ver. Andrei – Cumprimenta a 

todos. Que contribuir para a resolutividade do problema. Refere que falta uma resolução 

específica para os eventuais sobre as salas vagas. Já que essa intermitência de 

eventuais por prazo de 15 dias prejudicaria o ensino e aprendizagem dos alunos. E 

ainda a falta de previsão de concurso público, já que seria necessário legalmente. 

Coloca-se à disposição. Sugere um requerimento específico solicitando a 

regulamentação da Lei e o planejamento e execução de concurso público, a contar 

pontos e títulos, dias e fichas 100. Itapeva não poderia efetuar processo seletivo, já que 

foi penalizada por não ter feito concurso público anteriormente, quando era obrigatório. 

Denuncia que a falta de realização de concurso para o cargo de professor pode 

acarretar novas penalizações. Que estamos tratando de situações paliativas, que 

exigem celeridade, mas que não é a melhor maneira de abordar o problema.  Aparte 

ver. Celinho – Ratifica seu apoio sobre a pauta em questão. Com a palavra a ver. Áurea 

– Cumprimenta a todos. Opina que o Prefeito atual precisaria fazer um choque de 

gestão, trocando os gestores de pastas e seções específicas que estão apresentando 

problemas de gestão. Cita casos específicos, como o caso da Secretaria da Educação; 

Cita a pasta do Meio Ambiente e comenta sobre os problemas da pasta; Cita a pasta da 

Saúde e comenta sobre os problemas da pasta. Refere que a Santa Casa teria pago 

900 mil reais com rescisão de contrato de 2 servidores apenas. Comenta sobre salários 

exageradamente elevados de alguns profissionais da Santa Casa. Comenta sobre 
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situações de sobrecarga de trabalho sobre alguns profissionais. Fala sobre a falta de 

oferta de medicação de alto custo para alguns cidadãos que precisam; Fala sobre as 

regionais, cita os problemas envolvidos. Diz que a situação das vias rurais está muito 

ruim em alguns locais da zona rural estão intransitáveis. Refere que os cargos de 

confiança estão a cargo do Prefeito e que caberia a ele exonerar e trocar alguns 

profissionais em certas pastas. Comenta sobre situação em determinado bairro com 

encanamento de água que está exposto, na superfície. Sobre atenção básica, diz que 

é preciso fazer uma visita in loco. Ressalta que é preciso resolver a situação da Santa 

Casa. Afirma que é preciso agir antes a situação de pacientes piore. Com a palavra o 

ver. Ronaldo – Cumprimenta a todos. Afirma que os profissionais da educação 

precisam ser mais valorizados. Que a situação dos profissionais é fruto da má gestão 

na educação. Diz que é vice-presidente da Comissão da Educação e coloca-se à 

disposição. Que estão dispostos a ajudar a categoria. Afirma que Itapeva precisa tomar 

os rumos corretos, nas áreas prioritárias. Ressalta ainda outras questões paradas, que 

precisam de avanços. Itapeva precisa ver bons frutos na realização de serviços públicos, 

especialmente em áreas de atendimento, na saúde. Refere que a Educação é a pasta 

com maior verba. Comenta sobre a necessidade de se tomar caminhos corretos. 

Débora diz que haverá reunião ordinária da Educação no dia seguinte com a presença 

da representante da Apeoesp. Com a palavra o ver. Júlio – Cumprimenta a todos os 

presentes. Diz que a vinda dos eventuais é muito pertinente para poder esclarecer os 

problemas. E pela explicação de seus pares, colocou-se de forma diversa da circular. 

Havendo conflito com o teor de um dos projetos aprovados. Lê trecho da circular e afirma 

que o ali disposto está conflituoso com o disposto em Lei. O que dá para entender é que 

o eventual acaba sendo obrigado a trabalhar apenas 15 dias por mês. Entende que está 

havendo uma confusão e está havendo equívocos por parte da gestão da Educação. 

Relata casos para confirmar a situação em que as intermitências entre profissionais em 

uma mesma sala acabam por atrapalhar o aprendizado de algumas crianças, como o 

caso envolvendo crianças com necessidades especiais. Refere que é preciso desfazer 

as confusões criadas pela circular e pensar nos profissionais e também na 

aprendizagem das crianças. Há que se ter bom senso, se for o caso, enviar um projeto 

corrigindo a situação e normatizar tudo. Aparte ver. Débora – Refere que a Lei aprovada 

já prevê a realização de processo seletivo. Aparte ver. Vanessa -  Cita diversos 

problemas envolvendo a pasta da Educação. Lê documento produzido pela Secretária. 

Frisa que o projeto prevendo processo seletivo está na ATL da Prefeitura, e teria que 

ter ocorrido em janeiro. Compromete-se a comparecer à ATL e pedir celeridade no 

processo. Aparte ver. Marinho – Diz que a Lei foi aprovada em outubro, foi feita emenda 
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para que ela entrasse em vigor no primeiro dia do atual ano para dar tempo à Secretaria 

da Educação fazer processo seletivo, o que não foi feito. Retoma o ver. Júlio – Coloca-

se à disposição.  ORDEM DO DIA. Leitura de Moção 3/2023 - Mario Augusto de Souza 

Nishiyama - Moção de Apelo ao Srº Tarcísio Gomes de Freitas, DD. Governador do 

Estado de São Paulo; Srº Carlão Pignatari, DD. Presidente da Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo; Srº Pasqual Barretti, DD. Reitor da Universidade Júlio de 

Mesquita Filho - UNESP, para que envidem esforços para ampliar os cursos do 

“campus” da UNESP de Itapeva. Colocado em discussão única: ver. Marinho – 

Comenta sobre o tema das Moções. Que vem cobrando a ampliação dos cursos 

ofertados pela Unesp local, para mais do que os 2 cursos oferecidos atualmente. A 

ampliação seria para fortalecer a qualificação local e atingir o objetivo de universalização 

do ensino superior. Fala ainda sobre a duplicação da SP 258, o que seria uma demanda 

muito importante para a região. Comenta sobre outras manifestações populares sobre 

o tema. Em votação única, foi aprovado por todos. Leitura de Moção 4/2023 - Mario 

Augusto de Souza Nishiyama - Moção de Apelo ao Srº Tarcísio Gomes de Freitas, DD. 

Governador do Estado de São Paulo; Srº Carlão Pignatari, DD. Presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e; Srº Eleuses Paiva, DD. Secretário de 

Saúde do Estado de São Paulo, para que envidem esforços para a realização de 

estudos de viabilidade para a desvinculação da Região de Itapeva da Diretoria Regional 

de Saúde – DRS de Sorocaba e a criação de uma DRS para a região de Itapeva. 

Colocado em discussão única: Ver. Marinho – A outra Moção de apelo é sobre 

designação de médico legista para atender diariamente no IML local. Comenta sobre a 

situação e os transtornos decorrentes dela. Em votação única, foi aprovado por todos. 

MATÉRIA PARA A PRÓXIMA SESSÃO: Dependendo dos Pareceres das 

Comissões Competentes: Projetos de Lei 162, 168, 179, 182, 183, 221, 223, 226, 232, 

233 ao 239 e 245/2022; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12/2023. Projeto Resolução 12 e 

13/2022; 01/2023. Projeto de Decreto Legislativo 1/2023. EXPLICAÇÃO PESSOAL: 

Com a palavra o ver. Marinho – Fala sobre a reunião realizada nesta tarde sobre a 

situação da Santa Casa local. Cita todos os Secretários Municipais que estiveram 

presentes. Diz que é impossível conversar com o Prefeito. Diz que a gestão parece 

kinder ovo, cada dia uma surpresa e custa caro. Aponta haver muitos problemas de 

gestão. Refere haver muitas falhas em prioridades adotadas para as ações públicas. 

Comenta que já subiu na Tribuna em momento anterior, em processo de cassação do 

Prefeito e que na ocasião dizia que ele teria errado, mas não era desonesto e diz que 

hoje não crê mais na honestidade do Prefeito. Fala sobre situações turvas que 

impediriam o Prefeito de exonerar alguns Secretários. Afirma que há secretários que 
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não executam a contento suas funções. Cita a falta de diálogo entre a Prefeitura e o 

Legislativo. Comenta que o Prefeito teria ficado bravo diante do apontamento do 

vereador sobre problemas na oferta de serviços de saúde na cidade. Opina que o 

Prefeito estaria fazendo uma gestão ao contrário do que teria que ser feito pelo bem da 

população. Frisa que saúde é um direito de todos, que se paga caros impostos para ter 

acesso a tal direito. Critica a proposta de aumento da alíquota de cobrança de impostos 

municipais. Refere que houve gasto excessivo e mal-empregado em enfeites de natal, 

no fim do ano passado. E quer ver a empresa apresentar notas fiscais sobre os serviços. 

Além do descumprimento de Lei, de autoria dele mesmo, sobre a situação dos 

eventuais. Comenta ainda sobre a falta da realização de processo seletivo para 

regularizar a situação dos professores eventuais. Teria descumprido ainda Lei sobre os 

camelôs. Refere que há duas comissões processantes em andamento na Casa. 

Presidente Comeron – Registra sua solidariedade às declarações do ver. Marinho. 

Convoca a ver. Áurea e o ver. Gessé para se reunir às 14h da tarde desta terça-feira 

para a primeira reunião da comissão processante 01/23. Com a palavra o ver. Tarzã – 

Cumprimenta a todos. Fica impressionado com o fato de haver comércio em praças, 

etc. Comenta que se trata de um costume e fica pensando sobre o destino de 

trabalhadores de Itapeva, que se veem sem perspectivas. Fala sobre o custo para se 

adquirir lotes ou imóveis, pelos atuais elevados valores. Comenta sobre a atuação da 

ver. Áurea e a elogia e defende que o Prefeito adote as sugestões da vereadora. Refere 

que é preciso por em prática a ideia dos lotes urbanizados, o que poderia mitigar um 

pouco o problema do acesso a habitação no município. Refere que seria oportuno doar 

terrenos para que trabalhadores instalassem seus pequenos negócios. Fica pensando 

em como as famílias que recebem 1200 reais por mês sobrevivem. E pondera que a 

frente de trabalho poderia ser uma opção de oferecer emprego e gerar renda e 

movimentar a economia local. Diz que se for feito dentro dos critérios legais, nada tem 

de errado. Frisa que as pessoas querem oportunidade de trabalho. Cita os valores 

gastos para realizar o georreferenciamento na cidade. Comenta que há muitas pessoas, 

com grandes propriedades, que estão isentos, e pondera que antes de aumentar os 

valores de imposto, que os que devem pagassem. Cita a falta de prioridade nas ações 

do Prefeito. Opina que a Prefeitura precisaria ofertar uniforme para os alunos da rede 

municipal. Fica pensando que seria uma ideia operacionalizar o programa bolsa trabalho 

jovem. Fala sobre os benefícios que trariam com a integração de tais jovens na 

sociedade, já que ajudaria a mitigar os preconceitos de classe que são percebidos na 

cidade. Espera que as sugestões da ver. Áurea sejam seguidas e que pessoas 

competentes sejam colocadas em seus lugares. Aparte ver. Áurea – Sugere ainda que 
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haja contrato de experiência para poder aferir a compatibilidade e eficiência dos 

servidores indicados aos cargos. Retoma ver. Tarzã – Elogia o trabalho do ver. Marinho. 

Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 3ª Sessão 

Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 9 de fevereiro, 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, 6 de fevereiro de 2023. 

 

 

ROBERTO COMERON 

PRESIDENTE 
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