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ATA DA 47ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022 

Aos um dia do mês de agosto do ano de 2022, no horário regimental, sob a 

presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 47ª 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, 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. Havendo número 

regimental e invocando a proteção de Deus, o presidente declara abertos os 

trabalhos da presente Sessão. Realizada a leitura da Bíblia pelo ver. Júlio Ataíde 

Executado o Hino de Itapeva. EXPEDIENTE: Colocada em discussão e votação a 

Ata da 46ª Sessão Ordinária realizada em 28 de julho, foi aprovada. 

Correspondências recebidas de diversos: Ofício Veto de Prefeitura Municipal de 

Itapeva - Resposta ao Projeto de Lei 107/2022 - Débora Marcondes - ALTERA 

DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL N.º 1.777/2002, QUE DISPÕE SOBRE O 

REGIME JURIDICO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

ITAPEVA. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

448/2022 - Lucinha Woolck - Requer ao Demutran, sobre a possibilidade de designar 

agente de trânsito para atuar nos horários de entrada e saída nas escolas do nosso 

município. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

513/2022 - Christian Galvão - Requer ao Sr. Prefeito Municipal, junto à Secretaria 

Municipal de Agricultura, informações sobre a extinção do posto do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária do município de Itapeva (INCRA), bem como 

sobre a possibilidade de se reativar o mesmo. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva - Resposta ao Requerimento 529/2022 - Tarzan - Requer ao Sr. Prefeito, 

junto ao Demutran, informações sobre a possibilidade de instalar redutor de 

velocidade ao longo da Rua Lucrécio de Almeida Leite, Bairro de Cima II. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 541/2022 - Julio Ataíde 

- Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, informe a 

possibilidade de implantação de Lombada Eletrônica, na rua São Paulo, Vila Nova. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 553/2022 - 

Vanessa Guari - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que junto ao setor competente 

viabilize a implantação de uma calçada na rua Roque Lourenço dos Santos entre a 
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rua Barão do Rio Branco e o Poupatempo, bem como mudança de estacionamento 

paralelo ao sentido da via. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 574/2022 - Christian Galvão - Requer ao Sr. Prefeito Municipal, junto 

ao DEMUTRAN, informações sobre a possibilidade de instalação de nova 

sinalização de trânsito na esquina entre as ruas Nicola Pedecino e Cornélio Vieira 

da Cruz, no Parque Cimentolândia. PROPOSITURAS. Vetos: Veto Total ao Projeto 

de Lei 107/2022 - ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL N.º 1.777/2002, QUE 

DISPÕE SOBRE O REGIME JURIDICO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE ITAPEVA. Projeto de Lei: 152/2022 - Prefeito Dr. Mario Tassinari - 

Altera a redação de dispositivo da lei 4.088 de 2017. 153/2022 - Vereadora Débora 

Marcondes - DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO NO SITE DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITAPEVA DOS DADOS BÁSICOS DE TODAS AS OBRAS 

PÚBLICAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO. 154/2022 - Vereadora Débora 

Marcondes - DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO DO CURRÍCULO DE TODOS OS 

OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO PODER 

EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA. 155/2022 - Vereadora Lucinha Woolck 

- Dispõe sobre denominação de rua José Antônio de Mello, localizada na estrada 

principal do bairro Caetê. Requerimento: 590/2022 - Vereadora Vanessa Guari - 

Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que junto ao setor competente viabilize o 

desentupimento da galeria de águas pluviais da rua São Benedito defronte ao nº 875 

até a rua Santo Antônio de Catigeró defronte ao nº 836 atrás do Posto de Saúde. 

596/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que junto 

ao setor competente possibilite a troca das pontes de madeira da Estrada do capim, 

Capoavinha e Mangueira velha por pontes de concreto ou de tubos. 597/2022 - 

Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, nos 

termos regimentais, para que envide esforços para estabelecer convênio com o 

Governo do Estado de São Paulo, no sentido de destinar verba para a implantação 

de UTI Pediátrica na Santa Casa de Misericórdia de Itapeva. 598/2022 - Vereador 

Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que estude a possibilidade de 

incluir para recebimento da renda mínima municipal, as famílias incluídas no 

cadastro único, a partir de janeiro do corrente ano. 599/2022 - Vereador Ronaldo 

Pinheiro - Requer ao Conselho Municipal de Transito (COMUTRAN) para que envide 

estudos e informe a possibilidade de implantar Redutor de Velocidade na Rua Bom 

Jesus, ao lado da igreja católica no Bairro dos Pintos. 600/2022 - Vereador Julio 
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Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, se possível 

estude a viabilidade de conclusão da rua: Cezar Belezia, altura do n°493, Parque 

Cimentolandia. 601/2022 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que 

junto ao setor competente, informem a possibilidade de instalação de bebedouros e 

construção de banheiros, no Parque Linear Mário Covas. 606/2022 - Vereador 

Ronaldo Pinheiro - A Bancada Municipal do Progressistas requer ao Coordenador 

Estadual do partido o Srº Jeferson Modesto, que interceda junto ao Deputado 

Estadual Delegado Bruno Lima-PP, um recurso no valor de R$ 100.000,00 para 

realizar castração de animais no Município de Itapeva. A Presidência encaminha os 

Projetos de Lei 152, 153, 154 e 155/2022 às Comissões Competentes para exararem 

seus pareceres e os Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para 

as providências de costume. TEMA LIVRE: Com a palavra a Ver. Débora comenta 

sobre aumento real de servidores da educação, que não teria sido dado como teria 

sido prometido. Também sobre o rateio do Fundeb, que quando conseguiram fazer 

o rateio, apenas uma parte teria sido destinada aos servidores, e que foram 

esquecidos os aposentados da educação, cuja situação ainda não foi resolvida, o 

que impediu que tais servidores tivessem recebido o que lhes caberia. Ninguém 

dando data concreta sobre quando irão receber. Fala sobre a insalubridade das 

merendeiras, que teriam ganho na justiça tal direito, mas até agora não foi pago. 

Outra questão seria o cartão consignado ao servidor, aumentando a margem em 5 

por cento e até agora não teria sido liberado e agora fala-se em 2 meses ainda para 

ser liberado. Comenta ainda sobre pedidos seus que versam sobre plano de cargos 

e carreira e também sobre mudança sobre o estatuto dos funcionários, diz que são 

pedidos antigos seus que ainda não foram atendidos, sendo temas importantes para 

a melhoria da situação dos servidores municipais. Explica que houve datas 

prometidas para tais ações, porém não foi atendido, que houve coleta de 500 

assinaturas para benefícios para determinados servidores da educação, sem que 

tenha surtido efeito. Que o servidor público está sendo deixado de lado, já que não 

há valorização do servidor com todos os direitos inerentes a eles, com ações 

concretas. Refere que há muitas escolas em estado deplorável, e cita exemplos. 

Que houve emenda sua destinada para melhorias para determinadas escolas e até 

agora a verba não foi liberada. Refere sobre situação precária em infraestrutura de 

outras escolas. Questiona se crianças não precisam ser prioridade na educação 

pública e diz que falta fonoaudiólogos na rede municipal para atender crianças do 
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Ceapem. Diz que não vê concretas a melhorias da situação dos servidores da rede 

nem em específico da educação. Refere que é preciso ter prioridades no 

investimento das verbas na educação. Que os servidores da educação devem se 

lembrar de quem está lutando por eles, que não está sendo fácil, mas vai conseguir. 

Com a palavra a ver. Áurea refere que teve reunião na parte da manhã com 

associação dos moradores do bairro faxinal, juntamente com a Sabesp em reunião 

sobre a falta de água para aqueles bairros que se anuncia para o próximo verão. Já 

que há muita dificuldade em encontrar água para abastecer aquele bairro dentro dos 

critérios da Sabesp, para a perfuração de um poço artesiano. Comenta que os 

loteamentos estão sendo feitos de forma desorganizadas e cabe a prefeitura 

trabalhar em conjunto para minimizar tal situação. Teve reunião com o Prefeito e a 

Secretária da educação e com o ver. Andrei, na qual foi dito que a reforma sobre a 

educação estaria pronta e que seria encaminhada dentro de trinta ditas, diz que 

ainda não venceu o prazo, mas espera que a Prefeitura encaminhe mesmo dentro 

do prazo. Que o ver. Andrei teria trabalhado muito juntamente com o executivo para 

que tal tenha sido montado. Fala sobre desconto de 40 a 50 por cento em multas 

desde 2016, só que o Município precisa estar agregado à lei federal, e que está 

solicitando em nome da Câmara municipal para que o Prefeito viabilize tais adesões 

para que os munícipes tenham direito a tais descontos. Diz que tem ofício à CCR e 

que a empresa tem se recusado a comparecer. Que é preciso verificar com a Artesp 

a possibilidade de mexer com projeto de governo estadual. Diz que é preciso 

respeitar os Quilombolas. Comenta que as pessoas de determinadas localidades e 

que foram prejudicadas por tal lei, não foram ouvidos. Refere que o Prefeito pretende 

fazer uma entrada alternativa, mas a vereadora considera inviável. Refere que não 

há projeto viável para tais localidades mencionadas pela vereadora. Mas que é 

preciso buscar soluções para poder dar passagem a moradores do local. Diz que 

representante da CCR não irão comparecer, mesmo em face de ofícios desta Casa 

de Leis. Refere que os alunos da Vila Camargo precisarão de transporte para chegar 

a nova escola. Com a palavra o Ver. Marinho cumprimenta a todos os presentes. 

Diz ter apresentado requerimento sobre situação de determinada escola que estaria 

em reforma e que a referida escola está novamente precisando de reforma. Aparte 

ver. Débora diz que não sabe que reforma foi essa, e é bom verificar no processo 

licitatório o que teria sido feito.  Apresenta dados de requerimento seu, bem como o 

teor da resposta em telão. Discorre sobre os dados apresentados. Refere que há 
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uma lista muito grande de cirurgias e procedimentos não realizados. Frisa que 

muitos deles são de competência do Governo do Estado. Diz que é preciso se 

colocar contra tal situação. Apresenta segunda lista, que seria de competência do 

governo municipal. Discorre sobre os dados apresentados, que teriam demandas 

reprimidas em diversos procedimentos há muitos meses. Reitera que é preciso não 

deixar que tal situação perdure já que saúde precisa ser prioridade, sugere que a 

ver. Áurea da qualidade de presidente da Comissão da Saúde convide a Secretária 

de saúde para prestar esclarecimentos. Aparte ver. Áurea refere que tal será 

deliberado na próxima reunião da Comissão de Saúde que será realizada amanhã. 

Que é preciso verificar o que está parado nos últimos 5 meses e solicitar celeridade 

para não deixar acumular lista de espera. Explica que representantes da Santa Casa 

também precisam ser convidadas. Retoma ver. Marinho acredita que a secretaria 

da saúde precisará fazer busca ativa, e que é inadmissível a pessoa ficar 10 anos 

em fila de espera para fazer um exame. Diz que todos os procedimentos iniciais 

terão de ser refeitos. Em relação a escola de música Hugo Belézia irá se manifestar 

em momento oportuno, que os convocados estão presentes, e que aguardará o 

momento a seguir. Com a palavra o Ver. Celinho cumprimenta a todos. Fala sobre 

um requerimento seu sobre a renda mínima. Que esteve estudando e o Prefeito diz 

estar preocupado com políticas públicas para pessoas mais carentes. Observou que 

as pessoas cadastradas no cadúnico a partir de janeiro deste ano ficariam fora da 

renda mínima municipal e fez requerimento para que isso não aconteça. Também 

está entrando substitutivo a projeto de sua autoria, que fala de semana de prevenção 

e combate a sífilis e sífilis congênitas. Que doenças DST após o advento do HIV, 

parece que as pessoas não têm dado a importância necessária ao tema. Quanto a 

reforma administrativa, hoje foi feita reunião com todas as secretarias sobre o 

fechamento da referida reforma. O prefeito teria assumido compromisso de 

apresentar a reforma em breve. Sobre a secretária da educação Eunice, refere sobre 

reunião anterior com os vereadores e a Secretária teria apresentado o planejamento 

e como iriam ser feitas as reformas. Diz que está muito tranquilo quanto as obras de 

reforma, já que tais informações teriam sido apresentadas, juntamente com 

cronogramas. Que não tem nada a cobrar da Secretária nesse tocante. Sobre os 

exames, considera positiva a apresentação dos dados feita pelo ver. Marinho. Que 

sempre houve boa vontade do executivo de acabar com o represamento de exames 

e cirurgias eletivas, e vê que isso vem se arrastando há muito tempo. E sabe que as 
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coisas estão mudando, e considera que as coisas irão mudar positivamente e o povo 

vai deixar de sofrer. Comenta que trabalha em cima de projeto relacionado a 

expansão do serviço de UTI. Aparte ver. Áurea refere que esteve na Santa Casa, 

em consulta, diz que a Unimed não está atendendo mais em domingos e os 

pacientes são encaminhados para a santa Casa. Comenta que o serviço não foi a 

contento. O médico lhe teria dito que não a poderia atender por restar em plantão, 

ao mesmo tempo em que estaria designado para atender pacientes de convênio 

Unimed. Refere que não deveria ser dessa forma. Retoma ver. Celinho encerra sua 

fala se dirigindo ao Secretário de cultura, parabenizando-o pelo excelente trabalho 

da secretaria, bem como a todos os servidores daquela pasta. Com a palavra o Ver. 

Tarzã cumprimenta a todos. Saúda os secretários presentes. Ouviu atentamente as 

ponderações dos vereadores que falaram anteriormente. Diz que muitas das 

declarações procedem, porém refere que o Prefeito não estaria ouvindo os 

apontamentos dos Vereadores. Refere que o secretário de obras teria pedido a conta 

devido ao prefeito não estar dando meios para os secretários trabalharem a 

contento, faltando infraestrutura. Cita situação ruim na secretaria do meio ambiente. 

Que se trata de um desgoverno. Que já teria cobrado do Prefeito o aumento de 

fiscais, etc. Outra questão, plano municipal de educação, que a lei, estipulando 

determinada porcentagem de repasse para a educação não está sendo respeitada. 

Sobre a CCR refere que é precisa uma abordagem política junto a Artesp para 

pressionar a CCR a cumprir com acordos e conseguir a realização de obras e 

melhorias. Cita casos anteriores em que tal iniciativa teria trazido resultados 

positivos. Critica a postura do Prefeito em face da Santa Casa local. Sobre a 

educação, não teria pedido a construção de prédios escolares através de verbas 

estaduais. Refere que teria comentado com o Prefeito sobre questões envolvendo 

pagamento de horas extras, e que apenas após a abertura de CEI tais pagamentos 

supostamente irregulares, tais pagamentos teriam cessado. Diz que os secretários 

precisam de suporte por parte do Prefeito. Que é preciso verificar as situações 

políticas, e que o Prefeito não aceita opiniões propondo melhorias para o município. 

E outros convênios não aconteceram por falta de empenho de setores da Prefeitura. 

Na verdade, a Câmara teria demonstrado maturidade, e que é preciso discutir e 

melhorar, que é preciso acetar críticas e o prefeito precisa dar meios para que as 

coisas aconteçam. Que há muitas ações positivas o Prefeito, mas há muita coisa 

que poderia estar melhor, se o Prefeito fosse mais receptivo a opiniões e críticas. 
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ORDEM DO DIA: Leitura de Veto Total ao Projeto de Lei 107/2022 - ALTERA 

DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL N.º 1.777/2002, QUE DISPÕE SOBRE O 

REGIME JURIDICO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

ITAPEVA. Colocado em discussão única, com a palavra a ver. Débora diz que o 

projeto trata de aumento de licença paternidade dos servidores públicos de 5 para 

20 dias. Comenta que a prerrogativa para benefícios para os servidores públicos 

municipais é do Prefeito, constitucionalmente, porém que há algumas decisões que 

dizem que a licença paternidade seria um direito da criança, fugindo da seara 

anteriormente mencionada, e que várias decisões vão em tal sentido, já que se trata 

de um direito da criança.  Lê uma decisão que corrobora seu ponto de vista, proferida 

pelo TJ do estado de Roraima. Aparte ver. Laércio refere que se houver proposta 

melhor enviada pelo executivo votaria pelo veto, do contrário, votará pela derrubada 

do veto. Retoma ver. Débora, diz que não foi apresentada alternativa. Que é uma 

prerrogativa que já é hábito em outras localidades. Refere sobre casos de ADIN, 

questiona se os procuradores estão defendendo a Câmara, recorrendo, etc. Ver. 

Marinho diz que o departamento jurídico pede informações e que a defesa não é 

feita. Retoma ver. Débora reitera que tal situação precisa ser verificada, diante da 

legalidade. Em votação única: Veto rejeitado por unanimidade. Leitura do Projeto 

de Lei Nº 126/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - ESTABELECE DIRETRIZES 

PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NO CAMPO NO MUNICÍPIO DE 

ITAPEVA. Colocado em 2ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do 

Projeto de Lei Nº 127/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Altera dispositivos do 

Código Tributário do município de Itapeva (Lei Municipal nº 1.102, de 11 de 

dezembro de 1997). Colocado em 2ª discussão e votação, foi aprovado por todos. 

Leitura do Projeto de Lei Nº 94/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Dispõe sobre 

denominação de Via Pública João Valentim Lolico, localizada no Jardim Esperança. 

Colocado em 1ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto 

de Lei Nº 124/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Dispõe sobre denominação de 

Rua Marina Camargo Dias da Silva, sendo essa a rua que liga as Ruas Roque 

Pereira de Godoy e Higino Décio de Pontes. Colocado em 1ª discussão e votação, 

foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 135/2022 - Prefeito Dr Mario 

Tassinari - Altera a lei 3.148/2010 que determina o período de atendimento interno 

nos caixas ao usuário dos estabelecimentos bancários e dá outras providências. 

Colocado em 1ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do 
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Substitutivo 0001 ao Projeto de Lei 0130/2022 - Vereador Celinho Engue - 

INSTITUI no Calendário Oficial de Eventos do Município de Itapeva, a “Semana 

Municipal de Prevenção, Combate e Conscientização à Sífilis e à Sífilis Congênita” 

e dá outras providências. Colocado em 1ª discussão e votação, foi aprovado por 

todos. Leitura do Requerimento Nº 606/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - A 

Bancada Municipal do Progressistas requer ao Coordenador Estadual do partido o 

Srº Jeferson Modesto, que interceda junto ao Deputado Estadual Delegado Bruno 

Lima-PP, um recurso no valor de R$ 100.000,00 para realizar castração de animais 

no Município de Itapeva. Em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. 

MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Dependendo dos Pareceres das 

Comissões: Em 1ª d/v: Projetos de Lei: 18, 47, 66, 78, 82, 119, 120, 125, 129, 132, 

133, 134, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150 e 151, 152, 

153, 154 e 155/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL – Nada consta. Nada consta. 

Questão de ordem: Ver. Celinho pede que seja inserido em ATA voto de Pesar pelo 

falecimento Dorival Leite, da Congregação Cristã do Brasil; Ver. Laércio pede que 

seja inserido em Ata voto de Pesar pelo falecimento do sr. Mauro Silva; ver. Marinho 

solicita que seja convocada Sessão Extraordinária para a data de 04 de agosto, para 

votação do PL 143/22, o que foi confirmado pelo Presidente. Nada mais havendo a 

tratar a Presidência convoca os vereadores para a 15ª Sessão Extraordinária a ser 

realizada em seguida, para ouvir os Secretários Municipais de Educação e Cultura 

Turismo e a Controladora Geral do Município, 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, 1 de agosto de 2022. 
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