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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2023 

 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de 2023, no horário regimental, sob a 

presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 6ª sessão ordinária do corrente 

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

Marcondes Silva Ferraresi, Gesse Osferido Alves, 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. Havendo número regimental e 

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

Sessão. EXPEDIENTE: Discussão e votação da Ata da 5ª Sessão Ordinária realizada 

em 16 de fevereiro. Aprovada. Discussão e votação da Ata da 3ª Sessão 

Extraordinária realizada em 16 de fevereiro. Aprovada. PROPOSITURAS - Projeto de 

Decreto Legislativo: 7/2023 - Vereador Laercio Lopes - Concede Título de Cidadania 

Itapevense à Sr.ª Maria Cecília Trentini de Freitas. 8/2023 - Vereador Laercio Lopes - 

Concede Comenda Antonio Furquim Pedroso da Ordem e do Mérito de Itapeva à Sr.ª 

Sonia Regina de Angelis. Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0012/2023: 1/2023 - Emenda 

0001 ao Projeto de Lei 0012/2023 ao Projeto de Lei Nº 12/2023 - Comissão de 

Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - Altera a redação dos incisos I 

e II do artigo 3º do Projeto de Lei 12/2023. Requerimento: 57/2023 - Vereadora Débora 

Marcondes Silva Ferraresi - Requeiro à Mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado 

ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente, informe a possibilidade de 

implantar em nosso município, um Centro de Referência da Pessoa com Autismo ou um 

local de Apoio aos Pais e crianças e adolescente com autismo, conforme requerimento 

que fiz nº 489/2020 e 995/2021, 166/2022. 59/2023 - 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 quando será 

aplicado o recurso da emenda impositiva para construção de galerias, tubulação e 

lajotamento das vias do Bairro Da palmeirinha no Distrito do Alto da Brancal. 62/2023 - 

Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requeiro à Mesa, nos termos 

regimentais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito para que informe sobre a possibilidade 

e procedimentos a serem realizados para fornecer o serviço de implante dentário no 

Centro de Atendimento Odontológico (CEO). 67/2023 - Vereadora Vanessa Valerio de 

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

Prefeito Municipal, para que junto ao setor competente possibilite a implantação de 
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sinalização semafórica no cruzamento da rua São Paulo e Avenida Brasil no bairro Vila 

Nova. 68/2023 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requeiro à Mesa, nos 

termos regimentais, que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal, para que junto ao 

setor competente viabilize o recapeamento da rua Rio Claro na Vila Nova. 69/2023 - 

Vereador Gesse Osferido Alves - Requeiro ao Sr.  Prefeito, nos termos regimentais, que 

junto ao setor competente, providencie ou seja notificado ao proprietário que realize a 

limpeza em um terreno na Rua Paulo Petzold, ao lado da Borracharia do Chicão e em 

frente a ADESAI. 70/2023 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Requeiro à Mesa, nos 

termos regimentais, que seja oficiado ao Sr. Prefeito, informações sobre a data prevista 

do lajotamento nas Ruas, Rua Otavio Lopes Oliveira. Rua Árido Amorim, Rua 8, Rua 

Nilton Guido Amaral, Rua Taxista Dorival R. Oliveira, Localizadas Bairro Colina dos 

Pinheiros. 71/2023 - Vereador Gesse Osferido Alves - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, 

junto ao setor competente, que seja feita manutenção nas bocas de lobo localizadas na 

Rua Guarani, e posteriormente seja feito um estudo para diminuir o fluxo de água nos 

dias de chuva no local. 72/2023 - Vereador Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao 

Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, informem a possibilidade de 

recapeamento completo, da Avenida Orestes Gonzaga (Norte Sul), Jardim Dona Miriam. 

73/2023 - Vereador 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 IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE 

NAS DUAS VIAS DA AVENIDA EUROPA, sendo essa uma solicitação dos moradores 

que já presenciaram vários acidentes e abusos de motoqueiros nesse local. 74/2023 - 

Vereador Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, o RECAPEAMENTO 

ASFÁLTICO DA RUA ARTHUR OSWALDO FRANSON - PARQUE VISTA ALEGRE. 

75/2023 - Vereador Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos 

termos regimentais que junto ao setor competente se possível, providencie a colocação 

de pedra cascalho, com o início em frente à Igreja Congregação Cristã até à Igreja 

Católica Santo Afonso, Bairro Taquari, (zona rural), incluindo também o cascalhamento 

no pátio em frente à igreja Católica Santo Afonso. 76/2023 - Vereador Paulo Roberto 

Tarzã dos Santos - Requeiro à Mesa ouvido o plenário, seja oficiado ao Sr. Prefeito 

Municipal, solicitando informações sobre aquisição de containers entre os anos de 2020 

a 2022. 77/2023 - Vereador Valdinei Pinheiro Vasco - Requer ao Sr. Prefeito para que 

junto ao setor competente providencie a implantação de lajotas no corredor que fica ao 

lado da Escola Em Prof.ª Hilda Frida Ghering Geminiani, Rodovia Mario Covas, Nº 5851, 

Bairro de Cima. Proposição de Honraria: Comenda Antônio Furquim Pedroso. Autor: 

vereador Andrei Muzel. Comissão formada por Saulo, Preto e Ronaldo. TRIBUNA DO 



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2021 - 2024 

 

 
 
 

 

Rubrica: .           

45 

 EXERCÍCIO DE 2023   LIVRO Nº.: 001 PAG.: 045 

  
POVO: Orador: Leandro Anselmo. Assunto: Título de propriedade da Agrovila. Leitura 

do documento que segue anexo. Aurea diz que, por ser um caso judicializado, o que 

cabe à câmara é pedir informações ao Itesp. Leandro diz que em seu entendimento o 

Itesp está passando por cima de seus direitos. A presidência pede que seja 

encaminhado oficio ao Itesp solicitando informações. Debora diz não ver resolução do 

caso por parte dos órgãos competentes. Não vê o porquê dessa perseguição. Diz que 

a câmara vai solicitar informações, dentro das atribuições legais. Vanessa sugere 

convidar Itesp para reunião para entender melhor a situação. A presidência solicita 

convidar Itesp para reunião. Ronaldo ressalta que a câmara já apresentou moção sobre 

o caso. Como presidente da comissão de agricultura, coloca-se à disposição. Anselmo 

a gradece e conta com a ajuda dos vereadores. TEMA LIVRE: Aurea comenta reunião 

realizada com diretoria da Santa Casa, juntamente com executivo e vereadores. 

Comissão vai se reunir para buscar saídas financeiras para resolver questões pontuais. 

Comenta ponte do bairro faxinal. Solicita que a secretaria de obras emita laudo técnico 

com a real situação da ponte. Aparte Laercio diz que a câmara ter que solicitar laudo 

técnico ao secretário é sinal de incompetência do executivo. Marinho parabeniza a Sr.ª 

Rosi, assessora da deputada Simone Marquetto, pelo trabalho que vem 

desempenhando. Relata visita da comissão de educação a escolas do bairro do Pacova, 

Silvério Monteiro, Jose Mokarzel e Maria Terezinha. Diz ser necessário força tarefa para 

reforma das escolas. Visitaram também a escola da vila Ribas, Celso Duch. Obras estão 

em andamento. Vão continuar a fiscalizar. Comenta precariedade das estradas. Foi uma 

reclamação recorrente dos moradores. Vai solicitar agenda com secretário Celio. Relata 

seu contentamento com trabalho que o secretario Alexandre Ribas está 

desempenhando. Gesse comenta a situação relatada pelo Sr. Leandro Anselmo. 

Coloca-se à disposição. Relata ter a impressão que tudo que é cobrado pelos 

vereadores não tem devolutiva por parte do executivo. Espera que ocorram mudanças 

e que os problemas tenham resolução. Aparte Debora parabeniza o vereador pelo 

trabalho. Comenta caso da escola do Pacova. Agradece reformas que estão sendo 

feitas. Espera melhorias. Continua Gesse convidando a comissão de educação à visitar 

a escola do Agrovila. Pede resolução dos problemas. Aparte Robson comenta logística 

da prefeitura. Sugere que vereadores conheçam a estrutura do executivo. Aurea solicita 

da prefeitura nome das prestadoras de serviço. Julio relata visita à escola Newton de 

Moura Muzel. Apresentou as demandas à secretaria responsável. Parabeniza toda a 

equipe. Relata visita à escola Cinira Faria, no jardim Virginia. Comenta as principais 

demandas da escola. Cumprimenta todos os servidores da escola. Ronaldo deixa sua 

solidariedade ao sr. Leandro Anselmo. Sugere que seja enviado documento ao governo 
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do Estado para que a reivindicação seja atendida. Relata visita à secretaria de esportes. 

Comenta as dificuldades enfrentadas pela pasta. Comenta falta de estrutura em muitas 

secretarias. Aparte Robson parabeniza o vereador pelas observações. Continua 

Ronaldo comentando sobre reforma administrativa. Apresenta fotos da avenida em 

frente ao paço municipal. Cones estão atrapalhando o trafego. Comenta sobre a rua 

nove de julho, que está sem sinalização de trânsito.  Comenta sobre a ponte usina da 

barra, obras não foram iniciadas. Vai convocar secretario para prestar esclarecimentos. 

Pela ordem, Marinho, de acordo com o artigo 171 do regimento interno, solicita direito 

de resposta.  Diz ser necessário ter cuidado quando se diz que vereador não conhece 

tal assunto ou estrutura. Diz ser obrigação do vereador conhecer, para poder fiscalizar. 

Diz não ser necessário menosprezar os colegas do legislativo. Convida o vereador a 

conhecer o trabalho do legislativo. Tarzan comenta reforma administrativa. Prefeito 

precisa entender que não tem um corpo técnico. Diz que o trabalho da comissão de 

legislação é consertar os erros das matérias enviadas pelo executivo. Comenta reunião 

com Santa Casa. Diz ser temerária a judicialização, sendo o momento da instituição 

câmara tomar posição em relação à Santa Casa e buscar um acordo extrajudicial. Diz 

ser uma discussão que a câmara tem que assumir. Pede ajuda dos pares. Aparte Aurea 

diz que a comissão deve agendar com urgência reunião com prefeito e oficializar o 

posicionamento da câmara. Vanessa agradece secretário de saúde pela entrega das 

motos para o posto da Caputera, através de emenda. Comenta problemas com 

estradas/pontes e chuvas. Relata visita às escolas Dirce Lara da Silva, Oliva Gomes de 

Melo e Eliza de Barros. Está trabalhando nas demandas. Sobre Santa Casa, diz ser um 

problema muito sério. Quer serviço entregue à população. Não é contra a Santa Casa, 

é muito grata a todos os profissionais. Deixa registrado seu apoio à irmandade e 

funcionários. Necessária união para buscar soluções. Preto coloca-se a disposição do 

Sr. Leandro Anselmo. Comenta importância de atender às demandas da população. 

Comenta reunião com a diretoria da Santa Casa. Diz ser necessário união e buscar 

melhorias à população. Debora comenta pedidos de serviço de implante dentário à 

população de baixa renda, centro de referência à pessoa com autismo. Sobre Santa 

Casa, comenta repasse por parte da prefeitura. Comenta recursos destinados. Sugere 

apresentar moção. Comenta caso de tomografia infantil que encaminhou à diretoria do 

DRS. Diz que o município tem condições de realizar o exame. Pede atenção para a 

questão. Sobre o esporte, comenta emenda que apresentou para aquisição de van. 

Espera que emendas não impositivas sejam aprovadas. Comenta projeto de 

hidrômetros individuais nos edifícios. Diz que o parecer jurídico foi favorável. Pede voto 

favorável. ORDEM DO DIA: Leitura do Projeto de Lei Nº 221/2022 - Prefeito Dr Mario 

https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/25844/
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Tassinari - DISPÕE sobre o Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CMDCA e dá outras providências. Colocado em 2ª 

discussão. Colocado em 2ª votação. Aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 

245/2022 - Mesa Diretora - Altera as atribuições dos cargos de provimento em comissão 

de Assessor Parlamentar 2 na Câmara Municipal de Itapeva. Colocado em 2ª discussão. 

Colocado em 2ª votação. Aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 1/2023 - 

Vereadora Débora Marcondes - Dispõe sobre a utilização do cordão de girassol como 

símbolo para a identificação da pessoa com deficiência oculta no Município e dá outras 

providências. Colocado em 2ª discussão. Colocado em 2ª votação. Aprovado por todos. 

Leitura do Projeto de Lei Nº 6/2023 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Altera dispositivo da 

Lei 2.973/09, que dispõe sobre a criação e extinção de cargos em provimento efetivo; 

da Lei 3.805/15, que dispõe sobre a criação de cargos públicos em provimento efetivo; 

da Lei 4.003/17, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo, e dá outras 

providências. Colocado em 2ª discussão. Colocado em 2ª votação. Aprovado por todos. 

Leitura do Substitutivo 0001 ao Projeto de Lei 0229/2022 - Vereador Tarzan - 

Reconhece o modo de vida e as expressões artísticas das periferias como manifestação 

cultural do Município Itapeva/SP. Colocado em 2ª discussão. Colocado em 2ª votação. 

Aprovado por todos. Leitura de Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0012/2023 - Comissão 

de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - Altera a redação dos incisos 

I e II do artigo 3º: “Art 3º (.) I - Na primeira visita, notificação à empresa construtora para 

regularização no prazo de 15 (quinze) dias; II - Após o previsto no inciso anterior e não 

cumprido o disposto em lei, multa diária de 30 (trinta) UFESPs. ” Colocado em discussão 

única. Colocado em votação única. Aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 

12/2023 - Vereadora Débora Marcondes - DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE 

INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM CADA UMA DAS UNIDADES HABITACIONAIS 

DOS NOVOS EDIFÍCIOS E CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS NO MUNICÍPIO DE 

ITAPEVA. Colocado em 1ª discussão. Colocado em 1ª votação. Aprovado por todos. 

Leitura do Projeto de Decreto Legislativo Nº 7/2023 - Vereador Laercio Lopes - 

Concede Título de Cidadania Itapevense à Sr.ª Maria Cecília Trentini de Freitas. 

Colocado em discussão única. Colocado em votação única. Aprovado por todos. Leitura 

do Projeto de Decreto Legislativo Nº 8/2023 - Vereador Laercio Lopes - Concede 

Comenda Antonio Furquim Pedroso da Ordem e do Mérito de Itapeva à Sr.ª Sonia 

Regina de Angelis. Colocado em discussão única. Colocado em votação única. 

Aprovado por todos. A presidência convoca comissão processante para reunião 

segunda-feira, às 14h00. Aurea agenda reunião da comissão processante para sexta-

feira, às 10h00. Vanessa pede que seja inserido em ata voto pesar pelo falecimento do 
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Sr. Milton Flavio Muzel, pai do vereador Andrei muzel. Marinho pede voto 

congratulações pelo aniversário da vereadora Aurea. MATÉRIA PARA PRÓXIMA 

SESSÃO: Em 2 ª d/v Projeto de Lei: 12/2023. Dependendo dos Pareceres das 

Comissões Competentes: Projetos de Lei 162, 168, 179, 182, 183, 223, 226, 232, 233 

ao 239/2022; 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/2023. Projeto 

Resolução 02/2023. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Tarzan comenta importância de equipe 

técnica para realização de licitações. Comenta CEI educação – que será instaurada. 

Comenta iluminação pública, foto aérea. Recebeu denúncia que prefeitura está 

realizando cobrança sucumbência através de acordo administrativo. Aparte marinho 

pergunta se é Refis. Continua Tarzan dizendo que prefeitura precisa resolver o embrolho 

do georreferenciamento. Diz que a situação é preocupante. Comenta contrato 

emergencial abrigo/recolha e falta de estrutura da pasta. Comenta descarte de material 

em terreno particular. Aurea pede agenda com prefeito para tratar sobre questão 

animal/camelô/empreiteiras. Comenta problemas trabalhistas com empreiteiras. Solicita 

informações. Vai resolver a questão com o prefeito. Nada mais havendo a tratar a 

Presidência convoca os vereadores para a 7ª Sessão Ordinária a ser realizada segunda-

feira, dia 27 de fevereiro, no horário regimental e invocando a proteção de Deus, declara 

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, 23 de fevereiro de 2023. 
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