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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2023 

 

Aos vinte dias do mês de março do ano de 2023, no horário regimental, sob a 

presidência de Laercio Lopes realizou-se a 13ª sessão ordinária do corrente exercício. 

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

Marcondes Silva Ferraresi, Gabriel de Araújo Maciel, Gesse Osferido Alves, Julio Cesar 

Costa Almeida, Laercio Lopes, 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: José 

Roberto Comeron e Lucimara Woolck Santos Antunes. 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 12ª Sessão 

Ordinária realizada em 16 de março, foi aprovada. PROPOSITURAS: Projeto de Lei: 

38/2023 - Vereadora Débora Marcondes - INSTITUI A "PATRULHA MARIA DA PENHA" 

NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ITAPEVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

Requerimento: 153/2023 - Vereador Preto Vasco - Requeiro à Mesa, nos termos 

regimentais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que junto ao setor 

competente, providencie a implantação de iluminação pública no Anel Viário Mario 

Covas, início da rotatória até o início da Morada do Bosque. 157/2023 - Vereadora 

Vanessa Guari - Requeiro à Mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado o Senhor 

Prefeito Municipal, para que junto ao setor competente notifique o proprietário da casa 

na rua João Soares de Almeida ao lado do nº 850, Parque longa Vida por dano 

ambiental. 158/2023 - Vereadora Débora Marcondes - REQUER AO SR LUIZ 

TASSINARI, DD. SECRETARIO DA SAÚDE, INFORMAÇÕES DO CUMPRIMENTO DA 

LEI 4051/2017, QUE VERSA SOBRE A DIVULGAÇÃO DA LISTAGEM DE 

MEDICAMENTOS DISPONIVEIS E EM FALTA NA REDE MUNICIPAL DA SAÚDE. 

159/2023 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer ao Conselho Municipal de Trânsito 

(COMUTRAN) para que informe a possibilidade de implantar redutor de velocidade, na 

Rua Pedro Anselmo Ferreira na altura do nº 98 – no Distrito do Alto da Brancal. 160/2023 

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

que providencie passagem de máquina motoniveladora (Patrol) e posteriormente 

cascalhamento na Rua 2, do Bairro Taquari Guaçu, após o cesto de lixo. 161/2023 - 

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

ao setor competente se possível, providencie a demarcação de faixa de pedestres, bem 

como, placas indicativas com sinalização vertical e horizontal alinhada à demarcação 

de solo, redutor de velocidade ou lombada eletrônica, na rua, Benedito Camargo 
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Margarido, Jardim Grajaú. 162/2023 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. 

Prefeito para que, junto ao setor responsável, informe a relação de empresas 

prestadoras de serviços para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços com contratos 

terminados e vigentes a partir do ano de 2022 até a presente data, acompanhada com 

os respectivos contratos. 163/2023 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. 

Prefeito para que, junto ao setor responsável, informe a relação de empresas 

prestadoras de serviços para a Secretaria Municipal de Administrações Regionais com 

contratos terminados e vigentes a partir do ano de 2022 até a presente data, 

acompanhada com os respectivos contratos. 164/2023 - Vereador Gabriel Maciel - 

Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, informações sobre a 

possibilidade de realizar revitalização na Praça dos Tropeiros, praça que retrata parte 

da história de nosso município. 165/2023 - Vereador Gabriel Maciel - Requer ao Exmo. 

Sr. Prefeito, junto ao setor competente, envide estudo na possibilidade de criação de 

um espaço de coworking público para empreendedores locais. Indicação: 20/2023 - 

Vereador Ronaldo Pinheiro - Indico ao Sr. Prefeito, nos termos regimentais, que, junto 

ao setor competente, informe a possibilidade de ser incluído no cronograma do 

município a passagem do caminhão de coleta de lixo duas (2) vezes por semana no 

Distrito do Alto da Brancal. 21/2023 - Vereador Julio Ataíde - Indica ao Sr. Prefeito, nos 

termos regimentais que se possível, junto ao setor competente, encaminhe um Projeto 

de Lei que garanta tratamento igualitário e legal, de lei uniforme a todas as categorias 

de Servidores Municipais, em relação ao pagamento LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA, 

no Município de Itapeva. A Presidência encaminha o Projeto de Lei 38/2023 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: vereadora Lucinha Woolck. A 

Presidência designa os vereadores Saulo, Julio e Vanessa para comporem a Comissão 

de Honraria. TRIBUNA DO POVO. Orador: Celio Cesar Rosa Engue. Assunto: Estradas 

Rurais. Destaca a presença do Seu Luís, do Faxinal. Faz homenagem ao Dia das 

Mulheres. Fala de Parceria da Câmara com a Secretaria de Transportes e Serviços 

Rurais, destacando o trabalho de todos. Relata que apenas no último domingo tiveram 

folga e da alta demanda de trabalho que têm tido. Fala de projeto que subirá sobre 

reforma administrativa, com criação de cargos de função, de nível superior. Comenta a 

questão de mão de obra que ele tem na secretaria. Explana sobre demanda de trabalho 

de recuperação de estradas; sobre crise hídrica anterior, sobre o período de chuva atual. 

Relata a extensão de estradas rurais e o número de máquinas motoniveladoras e 5 

retros, 2 carregadeiras e o quantidade de caminhões. Comenta sobre o desejável de 
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maquinário para o bom atendimento. Destaca a importância das estradas; explica sobre 

fazer o possível dentro do que tem em mãos. Reafirma o desafio dos trabalhos. Fala da 

possibilidade de suprimir o parágrafo 4º do artigo 143 da lei orgânica, para financiamento 

de maquinário a juros baixos a longo prazo. Relata sobre trecho da estrada do Jaó, que 

foi feito 7 vezes embaixo de chuva. Fala sobre parceria na forma que ele comentou. 

Presidente Laercio comenta sobre o trabalho do Secretário Celio. Indaga sobre 

emendas de deputados, que o prefeito teria recusado emendas de deputados, se mudou 

essa visão? Fala sobre questionamentos acerca de cronograma de trabalho das 

máquinas. Sobre o crédito para máquinas, programa governamental, que poderia haver 

adesão do município através de projeto bem fundamentado. Celio diz que projeto bem 

elaborado teria parecer contrário do jurídico. Que ele não pode responder pelo prefeito 

sobre emendas de parlamentares; sobre cronograma, hoje seria impossível, que está 

trabalhando no emergencial. Fala sobre conceito de duas patrulhas de manutenção 

rural, se houvesse maquinário. Destaca que outro governo poderá fazer a alteração 

comentada na lei orgânica. Marinho discorre sobre a supressão comentada, o texto atual 

e os desdobramentos da questão. Fala sobre o superávit que a prefeitura tem, sobre 

outras prioridades do Executivo. Sobre o prefeito enviar projeto bem justificado em 

relação ao comprometimento dos recursos próprios, que não prejudique a população. 

Pergunta se fosse estruturado com equipamentos, haveria pessoal suficiente ou 

dependeria de concurso público. Celio comenta a necessidade de mão de obra, que o 

prefeito entende sobre o concurso. Fala sobre licitação de locação de máquinas, mas 

que as que são necessárias estão em falta. Ronaldo diz que foi ele que levantou a 

questão de locação; fala sobre o Alto da Brancal. Celio explica sobre o trabalho de 

socorro, de igual forma como o Jaó. Conforme o tempo melhorar, zerando os 

emergenciais, os trabalhos retornarão ao normal, e será possível organizar cronograma. 

Áurea comenta sobre os atoleiros do Faxinal e as dificuldades, testemunha o trabalho 

do secretário; reforça a confiança no secretário, sobre as dificuldades de trânsito nessa 

região; fala sobre a prioridade aos serviços e diz ser favorável ao projeto. Débora 

comenta sobre o retorno de algumas situações emergenciais, discorre sobre tratativas 

e o teor do artigo 143 da lei orgânica, das questões burocráticas e legais; que ele entrou 

agora na secretaria, mas o governo vem de antes; sobre lajotamentos que não foram 

feitos ou concluídos. Celio comenta sobre o fluxo de trabalho e respostas às 

mensagens; destaca que está propondo soluções aos problemas e as possibilidades 

nos termos do projeto. Robson discorre sobre as chuvas intensas e parabeniza o 

secretário Célio, diz que conhece o trabalho e a índole dele. Secretário Célio convida os 

que tenham curiosidade de conhecer sua rotina de trabalho. Gabriel destaca a atitude 
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do secretário em vir dialogar com a Câmara em sessão. Diz que tratou desse tema na 

sessão anterior, parabeniza a visão a longo prazo. Pergunta de qual banco é o crédito 

pré-aprovado. Celio agradece a fala do vereador na última sessão. Fala que o 

financiamento seria pela Caixa Econômica Federal. Comenta que a estrutura ficará para 

a próxima gestão. Julio Ataíde destaca a postura do Secretário Celio em vir ao 

Legislativo expor sua realidade e propor alternativas. Destaca os desafios do período 

das chuvas e o cronograma. Relata dia que acompanhou o trabalho com o Secretário 

em ida à zona rural. Ronaldo diz que gostaria de acompanhar um dia no Alto da Brancal. 

Saulo discorre sobre o trabalho e os desafios que o secretário enfrenta. Relata sua 

preocupação com a população rural; sobre trabalhos que são realizados; sobre 

solicitação de padrão de drenagem em manutenção de estradas rurais. Celio comenta 

sobre sua dedicação pelo aperfeiçoamento dos serviços. Tarzan comenta sobre 

estruturação dos distritos, do comprometimento de cada parte, da disponibilidade em 

caixa, da emenda do Saulo; da capacidade de locação de empresas diferentes. Vanessa 

Guari comenta sobre os desafios do secretário e a grande demanda; fala de 26 meses 

de lajotamento sem conclusão; das dificuldades para drenagens nas estradas, que 

proprietários não aceitam, fato que está mudando aos poucos. Celio fala de contato com 

proprietários sobre essa questão. Fala que tem licitação de mão-de-obra para o 

lajotamento, falta a do material, que a meta é concluir o que já foi iniciado. TEMA LIVRE: 

Ver. Preto Vasco fala sobre os trabalhos que precisam ser feitos para recuperação das 

estradas; sobre a rotina e como são feitos os trabalhos para atender a população, que 

é um grande desafio. Parabeniza o secretário Célio. Explana sobre a execução dos 

trabalhos. Fala sobre lançamento da Campanha da Fraternidade, realizado na Câmara 

Municipal, da importância para toda a população. Exalta a participação de todos. 

Explana sobre a possibilidade de aquisição de maquinário para execução dos serviços, 

os quais ficarão para as gestões seguintes. Ver. Tarzan discorre sobre valores das 

máquinas, fala da emenda que o Saulo conseguiu, da contrapartida necessária do 

Executivo, do custo para isso; que o Executivo preferiu trabalhar para isso. Saulo diz eu 

a retro seria mais importante. Tarzan diz que pode ser. Explana que o prefeito trabalha 

sem planejamento, que ele pode escolher os caminhos; fala da intervenção na Santa 

Casa, que hoje vence folha e encargos, sobre a espera pelo empréstimo, que a situação 

se encaminha para contexto delicado. Fala de cenário financeiro favorável do prefeito, 

no entendimento dele. Fala sobre a última reunião na Santa Casa, sobre a condução e 

responsabilidades. Fala sobre a gestão do Estado, sobre a PEC do estouro do governo 

federal; que município não conseguiu nada de outras esferas; de investimentos do 

prefeito em containers e outros serviços não tão necessários; que o prefeito paga pela 
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forma de conduzir. Que devem ouvir a população sobre o terminal rodoviário. ORDEM 

DO DIA: Leitura do Projeto de Lei Nº 15/2023 - Vereadora Aurea Rosa - Projeto de lei 

de utilidade pública - Associação dos Moradores do Bairro Faxinal de Cima e 

Adjacências. Colocado em 2ª discussão, ver. Áurea comenta sobre o teor, a importância 

e tratativas para tal. Em 2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei 

Nº 30/2023 - Vereadora Débora Marcondes - Dispõe sobre denominação de Posto de 

Atendimento ao Trabalhador – PAT de Itapeva:  Israel Antunes de Almeida. Colocado 

em 2ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 

24/2023 - Prefeito Dr Mario Tassinari - AUTORIZA abertura de Crédito Adicional 

Suplementar no Orçamento do corrente exercício. Colocado em 1ª discussão e votação, 

foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 37/2023 - Comissão de Educação, 

Cultura, Turismo e Esporte - Altera o anexo II da Lei Municipal nº 4.829, de 10 de março 

de 2.023, que “Autoriza o Poder Executivo repassar recursos, por meio de Subvenção 

Social, às APMs - Associações de Pais e Mestres, para o fim que especifica, e dá outras 

providências. Colocado em 1ª discussão, ver. Débora explica que a lei foi aprovada, 

agora estão aprovando o anexo que veio errado. Tarzan fala que o projeto de repasse 

é de sua autoria em legislatura anterior. Relata a proposta dos vereadores da Comissão 

de Educação, tratativas com secretário sobre obras em escolas e outros. Aparte 

Ronaldo parabeniza o Tarzan pelo projeto da APM, discorrendo sobre o teor. Em 1ª 

votação, foi aprovado por todos. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2ª d/v 

Projeto de Lei: 37/2023. EXPLICAÇÃO PESSOAL – Ver. Gabriel Maciel fala de seus 

requerimentos da pauta de hoje; discorre sobre os temas (coworking), voltado aos 

pequenos empreendedores e de revitalização da Praça dos Tropeiros; explana sobre o 

local. Comenta seu contato com secretário Alexandre Ribas sobre trabalho na Av. 

Vaticano e da devolutiva ao caso. Ver. Tarzan fala sobre conclusão de obras do prefeito 

que entende como positivo. Relata emendas ao longo do tempo e inaugurações. 

Destaca a política de zerar aluguel determinada pelo prefeito aos secretários; outro 

acerto foi a iluminação de led, que fechou num preço bom. Comenta sobre arrecadação 

da CIP. Explana sobre a prática de três orçamentos, dos termos da nova lei de licitações 

e suas implicações legais. Comenta sua filiação ao partido do prefeito na época. 

Comenta tratativa políticas e alusões a eleição futuras. Explana sobre a participação 

das mulheres no pleito. Aparte ver. Robson fala que Dr. Leonardo Tassinari conseguiu 

verba com Maurício Neves. Continua ver. Tarzan falando das articulações partidárias. 

Ver. Áurea diz estar na luta pela saúde de todos; que está analisando tudo que 

aconteceu na Santa Casa nos últimos dois anos. Fala do pix solidário e a repercussão. 

Fala da coragem do Dr. Mario Tassinari ao dizer que havia má gestão na entidade; 
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explana sobre indagações aos vencimentos do superintende anterior. Relata que 

dívidas são de longo prazo, indaga quais mudanças de fato para os usuários; que 

continua tudo igual; que não houve enxugamentos necessários. Diz que há muitos 

questionamentos sobre a Santa Casa, que precisa de verba para custeio; discorre sobre 

os desafios da oncologia. Comenta sobre o projeto da rodoviária, que tomou 

conhecimento agora; discorre sobre o tema e a permuta de terrenos envolvida; que lá 

seria um terminal interestadual, que o terminal urbano seria um futuro camelô; que o 

dono da Madeirama (que permutaria área com a prefeitura para a rodoviária) relatou 

sobre investimentos na região da possível nova rodoviária. Fala sobre prazo e pede que 

venha técnico explicar o projeto da rodoviária na Câmara, bem como o seu Hamilton da 

Madeirama. Fala que o foco é a saúde; que dizem que ela jogou terror na população, 

fato que não corresponde à realidade. Nada mais havendo a tratar a Presidência 

convoca os vereadores para a 5ª Sessão Extraordinária a ser realizada a seguir, 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, 20 de março de 2023. 

 

 

ROBERTO COMERON 
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