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 ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2023  

 

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de 2023, no horário regimental, sob a 

presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 4ª sessão ordinária do corrente 

exercício. Assinaram o livro de presença os vereadores: Áurea Aparecida Rosa, Débora 

Marcondes Silva Ferraresi, José Roberto Comeron, Julio Cesar Costa Almeida, Laercio 

Lopes, Lucimara Woolck Santos Antunes, Mario Augusto de Souza Nishiyama, Paulo 

Roberto Tarzã dos Santos, Robson Eucleber Leite, Ronaldo Pinheiro da Silva, Saulo 

Almeida Golob, Valdinei Pinheiro Vasco e Vanessa Valerio de Almeida Silva. Ausência 

de: Andrei Alberto Müzel e Gesse Osferido Alves. Havendo número regimental e 

invocando a proteção de Deus, o presidente declara abertos os trabalhos da presente 

Sessão. Posse e Termo de Compromisso do Suplente de vereador eleito pelo PDT - 

Partido Democrático Trabalhista – Valdinei Pinheiro Vasco. Posse e Termo de 

Compromisso do Suplente de vereador eleito pelo DEM - Democratas (atual União 

Brasil) – Robson Eucleber Leite. A Presidência declara os vereadores empossados. 

EXPEDIENTE: Discussão e votação da Ata da 3ª Sessão Ordinária realizada em 9 de 

fevereiro, foi aprovada. Correspondência recebida de diversos: Convite para 

audiência pública – demonstração e avaliação pelo executivo municipal do cumprimento 

das metas do 3º quadrimestre (setembro, outubro, novembro e dezembro) do exercício 

de 2022 a ser realizada dia 16 de fevereiro, quinta-feira, às 21h00, no plenário da 

Câmara Municipal de Itapeva. Denúncia apresentada por Mauricio Machado Coelho em 

face do Prefeito Municipal de Itapeva, Sr. Mario Sergio Tassinari, nos termos do Decreto 

Lei 201/67, encaminhada à Presidência. PROPOSITURAS: Projeto de Lei: 14/2023 - 

Prefeito Dr Mario Tassinari - dispõe sobre a criação de cargos efetivos de agente de 

controle de vetores para atender às necessidades da secretaria municipal de saúde e 

dá outras providências. 15/2023 - Vereadora Aurea Rosa - Projeto de lei de utilidade 

pública - Associação dos Moradores do Bairro Faxinal de Cima e Adjacências. Moção: 

5/2023 - Vereador Marinho Nishiyama - Apresentamos à Mesa, observadas as 

formalidades regimentais, ouvido o Plenário, Moção de Apelo ao Sr. Tarcísio Gomes de 

Freitas, DD. Governador do Estado de São Paulo; Sr. Eleuses Paiva, DD. Secretário de 

Saúde do Estado de São Paulo e; Sr. Gilberto Kassab, DD. Secretário de Governo e de 

Relações Institucionais do Estado de São Paulo, para junto ao Departamento de Saúde 

Regional de Sorocaba – DRS, envidem esforços para criar referência para a realização 

de cirurgia bariátrica via Sistema Único de Saúde – SUS para atender pacientes de 

Itapeva e região. Requerimento: 37/2023 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requeiro a 

mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito, para que junto 
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ao setor Secretaria Municipal da Saúde, a possibilidade de informar sobre a fila de 

espera para realização do exame ergométrico e demais especialidades. 38/2023 - 

Vereador 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 José de Souza, Rua João 

Lino dos Santos, Rua Brasilina Maria Martins no Distrito do Alto da Brancal. 39/2023 - 

Vereadora Débora Marcondes - Requeiro à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o 

Plenário, que seja oficiado ao DD Governador Tarcísio Gomes de Freitas, 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. 40/2023 - Vereadora 

Débora Marcondes - Requeiro à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o Plenário, que 

seja oficiado ao DD Governador Tarcísio Gomes de Freitas, nos termos regimentais, 

que junto ao setor competente informe da possibilidade da implantação da Casa da 

Juventude em Itapeva para incentivar a qualificação e o empreendedorismo dos jovens. 

41/2023 - Vereador Saulo Leiteiro - Solicito ao Sr. Prefeito, a inclusão das ruas 

LAUDELINA LOUREIRO DE MELO, MATÃO E OLINDA CARVALHO DE OLIVEIRA, 

todas no BAIRRO VILA APARECIDA, no programa de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

do município. 42/2023 - Vereador Saulo Leiteiro - Solicito ao Sr Prefeito, a instalação de 

um SEMÁFORO no cruzamento das ruas OLINDA CARVALHO DE OLIVEIRA, MAJOR 

EURICO MONTEIRO E JOSÉ BASÍLIO ARAÚJO FERRAZ. 43/2023 - Vereador Marinho 

Nishiyama - Requeiro à Mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado ao Sr. Prefeito 

para que, junto ao setor responsável, informe sobre o número de pacientes que estão 

compondo a demanda reprimida de cirurgias eletivas, especificando os tipos de cirurgia 

e data do pedido mais antigo de cada tipo de cirurgia. 44/2023 - Vereador Professor 

Andrei - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, informações 

descritivas quanto ao número de funcionários com respectivos cargos e vencimentos 

lotados na Secretaria Municipal de Obras, bem como, se há projeção de um plano que 

contemple a equiparação na referência salarial dos cargos de técnicos vinculados à 

respectiva pasta. 45/2023 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que 

junto ao setor competente, informem a possibilidade da Conclusão do Lajotamento, na 

rua Celso Pires de Morais e rua Ermínia Ferreira Lima, no Jardim Santa Rosa. 46/2023 

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

informem a possibilidade de instalação de lombada, na rua Alfredo Peterson, próximo 

ao 206 e na rua Dr Estelita Ribas, próximo ao 691, no Parque Cimentolandia. 47/2023 - 

Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao COMUTRAN para que nos informe a 
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possibilidade de implantar redutor de velocidade ou lombada, sinalização na Rua 

Reinaldo Jacob, altura do nº 188, próximo a mercearia do Nabote Vila Boava. 48/2023 

- Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Sr. Prefeito para que junto à Secretaria da 

Saúde informe sobre a falta de medicamentos de alto custo, e que nos envie a relação 

dos medicamentos que está em falta na farmácia Municipal. A Presidência encaminha 

os Projetos de Lei 14 e 15/2023 às Comissões Competentes para exararem seus 

pareceres e os Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para as 

providências de costume. Proposição de Honraria: Título de Cidadania Itapevense. 

Autoria: vereador Laercio Lopes. A Presidência designa os vereadores Ronaldo, 

Marinho e Débora para comporem a Comissão de Honraria. TEMA LIVRE: Ver. Áurea 

cumprimenta os vereadores Preto Vasco e Robson que foram empossados hoje. Pede 

que o presidente convide o Secretário Dr. Luiz Tassinari, diretoria e provedor da Santa 

Casa para reunião quinta-feira, para tratar da situação atual da Santa Casa; fala da 

importância da participação da comissão e da sociedade; do contato com empresários 

que desconheciam a dívida de 40 milhões, além de rescisão de funcionários em torno 

de 3 milhões de reais. Indaga como pode a Santa Casa estar atendendo o SUS junto 

com a Santa Saúde. Comenta sobre atendimento a criança e pacientes adultos sem 

máscaras. Destaca o bom atendimento do Dr. Mazen. Fala que paciente covid estaria 

andando pelo hospital sem máscara; que a oncologia está atendendo fora das normas 

e com falta de oncologista. Destaca questões pendentes de funcionalismo na entidade. 

Questiona a proibição de acompanhante de paciente. Presidência pede que sejam 

convidados os representantes da Santa Casa e da Prefeitura, para reunião na quarta-

feira, no Plenário, às 15h00, sendo que na quinta haverá audiência pública. Ver. Laercio 

Lopes cumprimenta os vereadores que tomaram posse hoje. Deseja boa sorte ao 

secretário Antonio, de Planejamento, o qual trabalhou com ele durante dez anos no 

Legislativo. Aparte ver. Áurea comenta a resposta do secretário Luiz Tassinari sobre 

criação de ala nova de pediatria na Santa Casa e melhoria para o neonatal. Continua 

ver. Laercio explanando sobre as melhorias que ocorrem aos poucos, visando o bem da 

população. Ver. Tarzan pede que o Presidente dê atenção especial aos documentos 

que chegam à Casa. Comenta sobre deliberação pela Comissão acerca de denúncia à 

Secretaria de Educação, que não teria sido encaminhada. Comenta sobre denúncia da 

TV Educativa e outros, que já são de conhecimento público. Comenta sobre construção 

de escolas com recursos próprios, para depois receber da União; de situação caótica. 

Comenta sobre os três anos de gestão da Educação. Fala sobre eventuais atos de 

improbidade administrativa. Comenta sobre a andamento da causa animal, que estariam 

em local impróprio. Fala sobre gabinete de crise e da Secretaria de Educação sem 
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nomeação. Aparte ver. Áurea fala que tinha avisado que o haras é um local impróprio 

para os animais; onde aconteceu outro evento. Fala da falta de transporte escolar nos 

bairros do Faxinal e outros; sobre contrato emergencial da Pasta. Continua Tarzan diz 

que quem assumir a Pasta terá de elaborar um novo Plano de Educação. Diz que a 

denúncia de hoje não se resume a horas extras. Fala sobre denuncia que recebeu hoje, 

onde o material (entulho) do camelô estaria numa propriedade particular, além de 

outras. Ver. Marinho Nishiyama cumprimenta os vereadores empossados hoje. Fala de 

crise política em Itapeva, o que não é bom especialmente para a população. Afirma a 

dificuldade em dialogar com o prefeito, o qual não coloca em prática sugestões. 

Comenta sobre administrar com dinheiro. Fala que Itapeva está numa crise 

administrativa. Discorre sobre aspectos negativos da administração municipal, sem 

geração de empregos, falta de acesso ao esporte. Comenta que em 29/11/19, na posse 

do atual prefeito, ele foi aplaudí-lo; diz estar arrependido. Comenta sobre a denúncia 

protocolada hoje e seu teor. Relembra o caso da denúncia da Escola de Música Hugo 

Belézia, e seu alerta ao Executivo à época e que nenhuma providência foi tomada. Fala 

sobre os desdobramentos do caso; comenta sobre o art. 227 da CF e lei 8069/90. Ver. 

Preto Vasco agradece as pessoas que contribuíram para que ele estivesse aqui hoje. 

Comenta sobre as dificuldades que o município possui nas diferentes áreas e o dever 

dos vereadores de fiscalizar o bom andamento dos serviços públicos, que os desafios 

são grandes. Comenta sobre a saúde. Destaca a importância de reivindicações através 

do diálogo junto ao Executivo visando o bem-estar da população. Ver. Ronaldo Pinheiro 

comenta sobre a dificuldade de dialogar com o Executivo. Fala sobre veiculação em 

redes sociais acerca de eventual movimentação para apoiar o prefeito. Comenta sobre 

o período de chuvas, que falta planejamento para enfrenta-lo. Diz esperar que as 

mudanças sejam para melhorar. Que todas as denúncias devem ser acatadas para a 

devida averiguação. Explana sobre a importância de resultados. Que a população clama 

por melhorias, que há recursos no município para isso. Questiona a secretaria de 

Educação sem nomeação e seu orçamento. Comenta sobre a atuação do Prefeito no 

caso dos camelôs. Ver. Julio Ataíde destaca a posse de Dom Eduardo, o 7º bispo da 

Diocese de Itapeva e o apoio de todas as autoridades envolvidas. Explana a 

participação da comunidade e a importância do evento para a cidade e região. 

Cumprimenta os vereadores e secretários recém empossados. Relata visita no Parque 

Cimentolândia e demandas sobre trânsito e segurança pública e os encaminhamentos 

realizados. Comenta sobre recapeamento em frente a EMEI Maria Gonçalves, mas que 

falta sinalização de trânsito para segurança dos usuários, que fez os encaminhamentos 

correspondentes. Ver. Vanessa Guari agradece os secretários exonerados, destaca o 
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novo ciclo, os novos secretários aos quais deseja boa sorte e muito trabalho. Fala sobre 

a CEI das horas extras que foi protocolada em setembro e até hoje não teve resultado. 

Comenta que o autor do documento de hoje vive em função de denúncias; que em 

algumas situações usaria fotos e fatos das pessoas fora de contexto, o que poderia 

manchar um pouco a credibilidade das denúncias. Sobre a situação do camelô, diz que 

foi informada que o entulho estaria sob guarda do município, em área pública, enquanto 

outra parte está na praça do camelô ainda. Convida todos para fiscalizarem o local. 

Presidente Comeron fala que apresentará Moção de Aplauso/Votos de Congratulações 

ao Bispo Dom Eduardo, que assumiu a Diocese de Itapeva. Pede que as vereadoras se 

reúnam para decidirem sobre evento do Dia Internacional da Mulher, para as 

providências necessárias. Ver. Áurea reforça sobre a reunião da Saúde, quarta-feira, às 

15h00. Presidente ratifica a reunião solicitada e pede que sejam oficiadas as partes. 

ORDEM DO DIA: Denúncia apresentada por Mauricio Machado Coelho em face do 

Prefeito Municipal de Itapeva, Sr. Mario Sergio Tassinari, nos termos do Decreto Lei 

201/67, encaminhada à Presidência. Ver. Aurea fala sobre a CEI das Horas Extras, se 

não poderiam juntar a denúncia à CEI em andamento. Ver. Marinho explica que o 

presidente dessa CEI era o ver. Celinho, que terão de designar outro vereador para 

compor a CEI e redefinir as funções. Presidência discorre sobre o assunto. Ver. Vanessa 

diz que as horas extras seriam também de funcionários que estão com irregularidades 

há anos. Em votação única, nominal: Andrei Müzel: ausente; Áurea Rosa: não; Débora 

Marcondes: sim; Gessé Alves: ausente; Comeron: sim; Júlio Ataíde: não; Laercio Lopes: 

não; Lucinha Woolck: não; Marinho Nishiyama: sim; Tarzan: sim; Robson: não; Ronaldo: 

sim; Saulo: não; Preto Vasco: não; e Vanessa Guari: não. Denúncia rejeitada por 8 

votos contrários a 5 favoráveis. Pela Ordem, ver. Ronaldo pede que seja 

encaminhada a presente denúncia, no que couber, à CEI das HEs. Leitura do Projeto 

de Lei Nº 228/2022 - Vereador Julio Ataíde - Dispõe sobre denominação de Dr. Oscar 

Rolim Júnior, a Casa dos Conselhos. Em 2ª discussão e votação, foi aprovado por 

todos. Leitura da Moção Nº 5/2023 - Vereador Marinho Nishiyama - Apresentamos à 

Mesa, observadas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, Moção de Apelo ao 

Sr. Tarcísio Gomes de Freitas, DD. Governador do Estado de São Paulo; Sr. Eleuses 

Paiva, DD. Secretário de Saúde do Estado de São Paulo e; Sr. Gilberto Kassab, DD. 

Secretário de Governo e de Relações Institucionais do Estado de São Paulo, para junto 

ao Departamento de Saúde Regional de Sorocaba – DRS, envidem esforços para criar 

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

para atender pacientes de Itapeva e região. Em discussão e votação únicas, foi 

aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 39/2023 - Vereadora Débora 
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Marcondes - Requeiro à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o Plenário, que seja 

oficiado ao DD Governador Tarcísio Gomes de Freitas, 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. Em discussão e votação únicas, foi 

aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 40/2023 - Vereadora Débora 

Marcondes - Requeiro à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o Plenário, que seja 

oficiado ao DD Governador Tarcísio Gomes de Freitas, nos termos regimentais, que 

junto ao setor competente informe da possibilidade da implantação da Casa da 

Juventude em Itapeva para incentivar a qualificação e o empreendedorismo dos jovens. 

Em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. MATÉRIA PARA 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, 12, 13, 14 e 15/2023. Projeto Resolução 12 e 13/2022; 01/2023. Projeto de 

Decreto Legislativo 1/2023. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. Marinho Nishiyama sugere 

ao Executivo ações para melhorias que o município necessita. Discorre sobre dispensa 

para contratação emergencial para atendimento da causa animal; ações de Saúde como 

as cirurgias eletivas e outros. Aparte ver. Vanessa Guari pede que chamem a secretária 

da Pasta (Meio Ambiente) para saber o planejamento a partir de agora; que conversou 

com o ver. Tarzan e secretários quanto ao CPA, sobre terrenos no distrito industrial que 

poderiam ser usados para a causa. Sobre a Educação, diz que haveria secretaria 

interina até hoje, que então haveria nomeação definitiva, sobre ser chamado para 

explicar as ações futuras. Ver. Áurea fala que os novos secretários devem passar por 

contrato de experiência.  Que a denúncia de hoje será juntada à CEI já existente; que 

diante das demandas o gabinete de crise deveria ter reuniões com secretários. Comenta 

sobre a ‘cerquinha’, alambrado instalado em calçadas, que atrapalha o trânsito de 

pedestres. Aparte ver. Vanessa relata sua surpresa com o fato; diz que o Barbarotti 

explicou a ela o fato: programa do governo do Estado. Ver. Áurea sugere a possibilidade 

de retirada das grades dos locais onde atrapalha demais as pessoas. Refere sobre 

notificação ao MP. Menciona sobre 10 votos para cassação do prefeito. Ver. Tarzan 

comenta que acatará a sugestão de juntar à CEI o teor Horas Extras da denúncia, que 

os demais poderiam ser encaminhados à ouvidoria e controladoria municipal. Fala que 

o prefeito criou as situações denunciadas; que a Câmara impediu a construção do 

hospital municipal, que seria uma tragédia. Fala sobre convênios e projetos que 

poderiam impulsionar o município e de projetos ecológicos. Indaga a licitação para 

coleta de lixo; comenta sobre denúncias que podem ser feitas anônimas ao MP. Que o 
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prefeito alega que a falta de IPTU vai inviabilizar o governo. Discorre sobre os desafios 

dos novos secretários, o trabalho integrado que poderia haver entre os secretários 

Celinho e Alexandre Ribas. Relata contato com a secretária de Meio Ambiente e 

sugestões que fez à mesma. Explana sobre recomendações do MP que o município não 

tem cumprido. Faz sugestão de força tarefa conjunta com Meio Ambiente e secretário 

Jorge para a causa animal. Santa Casa: venda do terreno da 9 de julho. Afirma que a 

Câmara está pronta para colaborar com o município. Ver. Robson relata sua alegria pela 

posse. Comenta que há muitas informações negativas sobre o município, que as boas 

notícias acabam não chegando à população. Relata sua trajetória política e de algumas 

outras pessoas. Fala sobre cobrar as melhorias à população e que acredita que 2023 

será um ano de conquista. Agradece sua família pelo apoio que sempre recebeu. 

Presidente Comeron deseja boa sorte ao Alexandre Ribas e demais secretários e 

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

5ª Sessão Ordinária e Audiência Pública do 3º Quadrimestre da Secretaria Municipal de 

Finanças a serem realizadas quinta-feira, dia 16 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, 13 de fevereiro de 2023. 
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