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ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022 

 

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de 2022, no horário regimental, sob a 

presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 29ª sessão ordinária do corrente 

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

Cesar Rosa Engue, Christian Wagner Nunes Galvão, 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, Ronaldo Pinheiro da Silva, Saulo Almeida Golob e 

Vanessa Valerio de Almeida Silva. Ausência de: Áurea Aparecida Rosa. 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 28ª Sessão Ordinária realizada em 19 de maio, foi aprovada. PROPOSITURAS. 

Projeto de Lei: 102/2022 - Vereadora Débora Marcondes - INSTITUI A POLÍTICA 

MUNICIPAL DE LINGUAGEM SIMPLES NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO 

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ITAPEVA. 103/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Institui o Título do 

Mérito Funcional no Município de Itapeva e dá outras providências. Emenda: Emenda 

0001 ao Projeto de Lei 0070/2022 - Comissão de Legislação, Justiça, Redação e 

Legislação Participativa - Altera a redação do artigo 1º do Projeto de Lei 070/2022. 

Requerimento: 370/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal, junto ao setor competente, a possibilidade de implantar redutor de velocidade 

ou lombada, demarcação, sinalização, faixa de pedestre na altura do n° 28, deixar faixa 

de estacionamento somente de 1 lado na Avenida: Armando Cavani e Rua Maria 

Aparecida Santos Almeida, bairro Morada do Sol. 371/2022 - Vereadora Lucinha Woolck 

- Requer ao Senhor Prefeito que junto ao setor competente, a possibilidade da 

construção ou aquisição de uma sede própria para o Ambulatório Municipal Materno 

Infantil. 382/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito que junto 

ao setor competente informe da possibilidade de estar adequando a nomenclatura dos 

Motoristas de Ambulância para “condutores de ambulância” e a sua referência salarial. 

383/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Requer que seja inserido em Ata Voto de 

Congratulações, a ilustre funcionária Adriana Gonçalves de Oliveira Lima, servidora da 

Unidade Básica de Saúde do Jardim Maringá. 384/2022 - Vereador Julio Ataíde - Requer 

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

recapeamento completo das ruas: Emílio Simonine, Stéfano Simonini e Dr Estelita 

Ribas, Parque Cimentolândia. 385/2022 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr 
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Prefeito, com relação à MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS, a possibilidade da 

AQUISIÇÃO DE 03 MOTONIVELADORAS (PATROLAS), 01 RETROESCAVADEIRA E 

01 PÁ-CARREGADEIRA para a SECRETARIA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES 

RURAIS. 386/2022 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr Prefeito, com relação à 

E.M. Professora Auta Rolim , no BAIRRO SANTA MARIA, a possibilidade de construção 

de uma QUADRA POLIESPORTIVA em uma área dentro do terreno da escola. 

387/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer ao Sr. Prefeito para que junto a 

Secretária da Saúde, Sra Maria Christina Ribeiro Fonseca para que junto ao setor 

competente, informe a possibilidade de elaboração de LTCAT (Laudo Técnico de 

Condições Ambientais do Trabalho) no cargo de Oficial Administrativo em todas as 

Unidades Básica de Saúde da Família, CSI, CSII, Centro Dia, Materno Infantil e Central 

de Regulação do Município de Itapeva, para verificar a insalubridade da função. 

388/2022 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao 

setor responsável, informe qual é regime jurídico da contratação dos 

professores/instrutores/monitores e do Coordenador Artístico da Escola de Música Prof. 

Hugo Belézia. 389/2022 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito para 

que, junto ao setor responsável, informe sobre a existência do Regimento Interno da 

Escola de Música Prof. Hugo Belézia e em caso positivo, seja enviada cópia integral 

para essa Casa de Leis. 391/2022 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. 

Prefeito, que junto ao setor competente, informe as demarcações que comprovam o 

Bairro do Pacova dentro do território do Município de Itapeva. Indicação: 29/2022 - 

Vereador Ronaldo Pinheiro - Indica a aplicação dos recursos da CFEM (AGENCIA 

NACIONAL DE MINERAÇÃO) nos Bairros onde as empresas de mineração estão 

estabelecidas. A Presidência encaminha os Projetos de Lei 102 e 103/2022 às 

Comissões Competentes para exararem seus pareceres e os Requerimentos e 

Indicações à Secretaria Administrativa para as providências de costume. TEMA LIVRE: 

Ninguém fez uso da palavra. ORDEM DO DIA: Leitura do Projeto de Lei Nº 27/2022 - 

Vereador Laercio Lopes - Dispõe sobre denominação de Posto de Saúde, Pastora 

Antônia Aparecida Marcondes Solano, no Jardim Brasil. Colocado em 2ª discussão, 

autor lê o currículo e discorre sobre a homenageada. Ver. Tarzan fala de gratidão à 

família da homenageada. Ver. Julio parabeniza o autor e a família da homenageada. 

Em 2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 52/2022 - Prefeito 

Dr Mario Tassinari - Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do Município 

de Itapeva/SP e dá outras providências. Colocado em 2ª discussão e votação, foi 

aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 60/2022 - Vereadora Lucinha Woolck 

- Dispõe sobre o prazo de validade do Laudo Médico Pericial que atesta o Transtorno 
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do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down no Município de Itapeva. Colocado em 

2ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 71/2022 

- Prefeito Dr Mario Tassinari - DISPÕE sobre a criação do cargo em Comissão de 

Coordenador Chefe da Unidade Especializada em Urgência e Emergência SAMU 

Regional de Itapeva e CRIA a referência 16AIII na Tabela A da Lei Municipal nº 1.811, 

de 3 de julho de 2002. Colocado em 2ª discussão e votação, foi aprovado com voto 

contrário do ver. Marinho Nishiyama. Leitura do Substitutivo 0001 ao Projeto de Lei 

0046/2022 - Vereador Celinho Engue - Institui o programa de saúde bucal nas escolas 

da rede Pública municipal de ensino e dá outras providencias. Colocado em 2ª 

discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura da Emenda 0001 ao Projeto de 

Lei 0070/2022 - Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - 

Altera a redação do artigo 1º: “Art. 1º A Unidade de Pronto Atendimento – UPA, Unidade 

Básica de Saúde – UBS e os Postos de Estratégia de Saúde da Família – ESF, 

instalados no Município de Itapeva deverão fixar em lugar visível a lista dos médicos 

plantonistas, dentistas e do responsável pelo plantão ou atendimento nas referidas 

Unidades de Saúde.” Em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura 

do Projeto de Lei Nº 70/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Dispõe sobre a divulgação 

da lista dos médicos plantonistas e do responsável pelo plantão na unidade de pronto 

atendimento e de todas as Unidades Básicas de Saúde do Município de Itapeva. 

Colocado em 1ª discussão, autor discorre sobre a importância do projeto para a 

população. Em 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 

383/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Requer que seja inserido em Ata Voto de 

Congratulações, a ilustre funcionária Adriana Gonçalves de Oliveira Lima, servidora da 

Unidade Básica de Saúde do Jardim Maringá. Em discussão e votação únicas, foi 

aprovado por todos. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2ª d/v o Projeto de Lei 

70/2022. Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v: Projetos de Lei: 196, 

200, 204, 217/2021, 10, 18, 40, 41, 42, 43, 47, 58, 63, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 

e 101, 102 e 103/2022. Presidente Comeron convida todos para Sessão Itinerante 

amanhã na Vila Santa Maria, às 19h. Ver. Marinho pede licença para deixar a sessão. 

EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. Tarzan cumprimenta ver. Ronaldo pela Comissão de 

Obras, fala sobre convite do Ronaldo para aula sobre método do vereador atuante, 

sobre a LDO e emendas a essa lei e o PPA; que a Câmara certamente apresentará 

prioridades importantes, que depois comporão o orçamento. Sugere estudo conjunto 

sobre o tema. Fala que ano passado não foram muito felizes; que não são apenas as 

emendas impositivas. Comenta sobre audiência pública virtual da LDO anterior. Fala 
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sobre o requerimento 336/22, do Marinho, que o autor solicitou que a Comissão de 

Educação convide a secretaria Eunice para vir à Câmara tratar sobre os supervisores 

aprovados em concurso público e as atribuições desses profissionais. Discorre sobre os 

profissionais, que se valorize o supervisor. Fala da lei 173 nesse contexto. Relata 

solicitação de cidadão que o procurou. Explana sobre os efeitos pós-pandemia no 

contexto dos profissionais. Ver. Débora Marcondes fala da visita do prefeito onde será 

o centro de referência do autismo na Vila Taquari e sobre requerimentos de sua autoria 

sobre o tema; fala do requerimento sobre fundo municipal dos direitos da pessoa com 

deficiência em razão de recursos federais, destaca trabalho da APAE no contexto da 

inclusão. Fala de seu projeto sobre libras nas agências bancárias. Destaca seu trabalho 

para a inclusão. Explana sobre o projeto de auxilio municipal, de requerimento anterior 

de sua autoria sobre isso e do total de famílias atendidas; agradece o prefeito. Cobra 

novamente a secretaria de Educação sobre o reajuste salarial prometido aos 

profissionais da pasta. Comenta sobre a vacinação nas unidades básicas. Relata a falta 

de tatames nas escolas infantil. Cita que esteve no MP vendo sobre o TAC referente ao 

camelódromo, o qual deixou claro sobre a necessidade de licitação do espaço; ainda 

sobre o medo dos comerciantes de perderem o local. Comenta sobre a retirada da banca 

do Rubinho. Relata pedido de melhorias no bairro dos Lemes e que esteve na UBS do 

Jardim Maringá e sobre emenda para tal. Aparte ver. Tarzan sugere projeto de lei 

garantindo a licitação referente ao camelódromo. Ver. Ronaldo comenta sobre a 

reunião da comissão de Obras e a pauta deliberada. Cita os 2 portais de entrada da 

cidade que estão vencendo o prazo e outras. Fala do requerimento 387/22, sobre os 

oficiais de administração dos serviços de saúde sobre a possibilidade de receberem 

insalubridade. Fala sobre valor de CEFEM, sobre indicação para que os recursos sejam 

aplicados nos bairros onde há empresas de mineração. Explana sobre a liberdade de 

escolha de candidatos; que alguns secretários falam sobre trabalhos que não 

acontecem que seria por causa de vereadores; que não devem falar mal de vereador 

enquanto pedem votos para pré-candidatos. Diz que faz um ano que não passa máquina 

no Alto do Brancal, além de alguns outros. Fala que pedirá à secretária Keli que atenda 

a população. Explana sobre a independência e harmonia dos poderes. Ver. Julio Ataíde 

relata visita à APAE e seu contato com direção, colaboradores e alunos e a importância 

de conhecer as instalações e os trabalhos realizados. Aparte ver. Tarzan diz que o 

governador Rodrigo Garcia anunciou o incremento de verbas para as APAEs através da 

educação. Aparte ver. Débora diz que 7 alunos da zona rural, Capoavinha e outros, não 

estão tendo condução para virem à APAE, que só têm 2 vezes por semana. Continua 

ver. Julio diz que esteve na região do Pacova ouvindo demandas da população, que 
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anteriormente ele já levantou alguns pontos, que apontaram os locais para receber 

melhorias. Agradece a atenção da secretaria Keli. Diz moradores falaram de novo sobre 

o interesse de Taquarivaí no Pacova e questionaram a posição do Legislativo. Afirma 

que o Pacova é de Itapeva. Registra sua presença na inauguração no teatro de bolso 

sexta-feira feira passada; parabeniza o secretário Marcio Gouveia pelo fato. Pela ordem, 

ver. Vanessa Guari pede que conste em ata voto de pesar pelo falecimento de Afonso 

Petri de Almeida. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores 

para a 30ª Sessão Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 26 de maio, 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, 23 de maio 

de 2022. 
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