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ATA DA 51ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022 

 

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de 2022, em horário regimental, sob a 

presidência de Laercio Lopes realizou-se a 51ª 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, 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: José Roberto Comeron. 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 50ª Sessão 

Ordinária realizada em 11 de agosto, foi aprovada. Correspondências recebidas: 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 591/2022 - Débora 

Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Secretário da Cultura, nos termos regimentais, 

nos termos regimenatais, informação da possibilidade de criação de um Memorial às 

vítimas do COVID-19 em Itapeva. PROPOSITURAS - Projeto de Lei: 164/2022 - 

Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - “Dispõe sobre a denominação de Jardim 

Bataglini, o loteamento criado na propriedade da antiga Chácara Bataglini”. 165/2022 - 

Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - “Institui, no âmbito do município de 

Itapeva, a campanha de orientação aos idosos contra fraudes e golpes no âmbito do 

comércio eletrônico e na internet, e dá outras providências.”. 166/2022 - Vereador Julio 

Cesar Costa Almeida - Institui no calendário festivo da cidade de Itapeva o "Dia 

Municipal do Ciclista", que será comemorado todo o dia 19 de agosto de cada ano. 

Requerimento: 636/2022 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao 

Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor competente viabilize a pavimentação asfáltica 

na rua João Soares de Almeida no Parque Longa Vida. 637/2022 - Vereador Gesse 

Osferido Alves - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente possibilite a 

poda de árvore que se encontra na E.M. José Lopes Fernandez. 638/2022 - Vereador 

Gesse Osferido Alves - Requer ao Senhor Prefeito para que junto ao setor competente 

que seja realizada a revitalização dos brinquedos localizados nas escolas municipais 

E.M. José Lopes Fernandez. 639/2022 - Vereador Julio Cesar Costa Almeida - Requer 

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

perfuração de um (1) poço artesiano, próximo (Extração de Areia Irmãos Prado), Bairro 

Taquari. 640/2022 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Sr. 

Prefeito, informações sobre o aluguel social no município de Itapeva. 641/2022 - 
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Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Sr. Prefeito, informações 

sobre benfeitorias na rua João Benedito Ferreira de Melo no bairro São Camilo, com 

troca das lâmpadas por LED, melhorias na sinalização com placas de trânsito e reforma 

do parquinho na praça. 642/2022 - Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - 

Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, para que junto ao 

setor competente, implantação de rotatória na bifurcação entre Faxinal de Baixo e 

Faxinal de Cima. 643/2022 - Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao 

Exmo. Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, para que junto ao setor 

competente, providencie a reforma e manutenção do campo Society, iluminação de Led, 

implantação de grama, uma tela mais alta entorno do campo, container e reforma do 

quiosque, na Rua: Heitor de Campos Moura (Rua 01), Cidade Jardim. 644/2022 - 

Vereadora Áurea Aparecida Rosa - Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao setor 

competente providencie a manutenção do acostamento da estrada Maringá. 645/2022 - 

Vereadora Áurea Aparecida Rosa - Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao setor 

competente para que viabilize a instalação de uma lixeira (container) no Bairro Faxinal 

próximo a residência da Sra. Nadia (beira da estrada). 646/2022 - Vereadora Vanessa 

Valerio de Almeida Silva - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito para que junto ao setor 

competente apresente a esta casa de leis um plano ação habitacional com relação a 

situação dos moradores da margem do córrego da aranha que foram notificados pela 

Defesa Civil para deixarem suas casas em 30 dias. 647/2022 - Vereador Ronaldo 

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

envide estudos e informe a possibilidade de implantar sinalização de passagem escolar, 

redutor de velocidade e pintura de faixa de pedestre, na Rodovia Pedro Rodrigues, 

localizada no Distrito do Alto da Brancal. Indicação: 62/2022 - Vereador Ronaldo 

Pinheiro da Silva - Indica a implantação de iluminação na Rua Benedito Camargo 

Margarido no Jd. Grajaú, saindo do Anel Viário Mario Covas no Bairro de Cima. Esta 

Presidência encaminha os Projetos de Lei nº 164 e 165/22 às Comissões comeptentes 

para exararem seus pareceres e os requerimentos e indicações à Secretaria 

Administrativa para as providências de costume. TRIBUNA DO POVO - Com a palavra, 

fazendo uso da Tribuna do Povo, LEANDRO ANSELMO:  SITUAÇÃO DE TERRENO 

NO BAIRRO AGROVILA I. sr. Leandro Anselmo comenta sobre o Itesp. Denuncia que 

teria vindo cuidar de seus avós com a garantia de que ficaria com a posse de terreno na 

Agrovila I. Que teria apresentado todos os documentos necessários junto ao Itesp, e 

que mesmo assim não teve resposta. Tendo ainda sido denunciado como invasor do 

terreno de seus avós. Que teria acionado advogado, houve audiência e o juiz teria 

atendido o pedido do Itesp e está com pedido de despejo. Está sem saber o que fazer 
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e vem pedir ajuda dos vereadores. Ver. Áurea – cumprimenta a todos. Pergunta se o 

lote estaria pago e quem está morando no lote. Sr. Leandro diz que era de seus avós 

e que veio para cuidar deles. Ver. Áurea pergunta se houve entrada judicial para tentar 

reintegrar o lote. Diz que acredita que as pessoas do local têm direito ao local, já que 

produzem ali. Gostaria que passasse ao escritório dela, com a documentação, e a ver. 

arrumará um advogado para que o orador entre com ação contra o estado e contra o 

Itesp. Quer se inteirar da documentação, e estranha o Itesp que é um órgão para atender 

o local e estaria chamando o orador de invasor de terras. Refere que ocupar é diferente 

de invadir. Ver. Débora refere que é preciso transformar o local em 4º distrito e fala 

sobre alguns problemas do local. Diz conhecer o caso há anos e que fazem parte de 

uma família que possuem documento comprovando a composição familiar, depois 

houve novo documento retirando-os da composição familiar. Reitera ser uma situação 

injusta. Diz que a situação é complicada e pede que sejam impetrados recursos no caso 

e que são necessários esforços e que são pessoas trabalhadoras. Que todos os 

vereadores juntos procurarão uma solução. Ver. Celinho diz ter acompanhado a 

situação bem de perto. Tendo conhecimento sobre os autos do processo. O advogado 

teria pensado em entrar com mandado de segurança, mas já não era possível. Foi 

tentando também um caminho político. Que teria visto o documento em que era posto 

na composição familiar e o seguinte em que ele não mais fazia parte, o que lhe causa 

espécie. Que o caso já transita em julgado e acredita que o caminho é tentar soluções 

políticas e que pode contar com o vereador. Ver. Gessé cumprimenta a todos. Diz estar 

ciente sobre o caso. Que é uma situação mal contada, já que houve essa alteração da 

composição no documento. É preciso trazer um olhar mais cuidadoso. Aparte Débora 

sugere que seja feita uma Moção de Apelo ao Itesp para que reveja a posição. Ver. 

Gessé reitera seu apoio. Ver. Ronaldo cumprimenta a todos. Diz que o bairro precisa 

de melhorias. Coloca-se também à disposição do orador para sua ajuda, como 

presidente da Comissão de Agricultura. Que os trabalhadores locais precisam da ajuda 

dos vereadores, já que são fruto daquela terra. Ver. Tarzã comenta que se trata de um 

exemplo de união de solidariedade. Ouviu atentamente os vereadores que falaram 

anteriormente. Comenta sobre as conquistas na Agrovila. Tem certeza que a Casa de 

Leis vai envidar esforços para com a luta do orador.  Que para ser distrito ainda não 

seria possível e a Constituição impediria a criação de novos distritos. Importante é a 

união e a solidariedade. Sugere moção para o Secretário de Estado da Justiça e 

Cidadania e ao Governador. Ver. Júlio cumprimenta a todos. Comenta que o orador 

está assumindo sua responsabilidade, e essa seria a hora de mudar a situação. Que 

pode contar com o apoio dos vereadores. Que a iniciativa de uma comunidade, com 
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uma causa que é válida, precisa ter respaldo. Ver. Marinho cumprimenta a todos. 

Parabeniza o orador pela iniciativa. Relata o prazer em receber o orador, que essa é a 

casa do povo. Diz que a continuidade do orador naquela terra seria um direito dele, já 

que teria morado lá e cuidado dos avós. Nada mais justo do que o orador ficar para 

poder produzir no local e cuidar de sua família. Que pode contar com o seu apoio e com 

sua assinatura na Moção. Presidente pede que o discurso seja deixado junto ao 

secretário da Sessão, juntamente com os pedidos para que sejam encaminhados às 

Comissões competentes. TEMA LIVRE: Com a palavra a ver. Áurea – Cumprimenta a 

todos. Relata sobre luta em que participou para o estabelecimento da Agrovila. Que teria 

enfrentado frio, chuva, autoridades, juízes, promotores e muitas reuniões. Refere que 

os moradores do local devem ter orgulho de mostrar, que a terra produz nas mãos 

daqueles que querem cultivar alimentos, que foram muitas lutas, mas a vitória fui muito 

maior do que esperavam. Tem orgulho de dizer que tem parentes na Agrovila I, de ter 

nascido em uma família de agricultores. Fica triste em saber que o Itesp não tem 

reconhecido o direito do povo que lá mora e produz. Comenta que há muitos bons 

profissionais que lá cresceram e que se tornaram bons profissionais que que muito 

contribuem para com a sociedade. Refere que os poderes e instituições de estado nem 

sempre tratam os moradores com o devido respeito. Que contem com a vereadora para 

prestar toda a sua ajuda para que os moradores possam ter acesso ao título de posse 

no local. Com a palavra o Ver. Marinho cumprimenta a todos. Fala sobre a questão dos 

64 imóveis notificados no córrego do aranha para desocupar aqueles imóveis no prazo 

de 30 dias, sob risco de multa. Que a desocupação se faz necessária visto que as 

moradias ou estão em zona de risco ou em área de proteção. Refere que conversando 

com o ver. Saulo ficou bastante otimista, visto que este teria conversado com o executivo 

e que a decisão pode ser revista. Que juntos encontrarão alternativa para que isso não 

ocorra. Menciona inquérito civil que está verificando a situação e por esse motivo o 

prefeito teria feito a notificação. Acredita que no ofício enviado pelo MP do estado estaria 

solicitando providências, não tendo colocado prazo, respeitando a separação dos 

poderes. Teria solicitado ao Promotor de Justiça cópia integral do inquérito civil para 

que possa agir com certeza, espera receber antes da reunião de amanhã para ter 

subsídios para que ela seja positiva e propositiva, para poder dar garantia aos 

moradores. Parabeniza o ver. Saulo para ter ido ao Prefeito, tendo abraçado a causa. 

Sabe que muitas vezes não é fácil. Já que muitas vezes o Prefeito não leva em 

consideração as falas dos vereadores. Que também consta na notificação de que quem 

não tem condições de ter acesso a outra moradia, que se dirija a setor da prefeitura para 

ter acesso a aluguel social. Teria buscado saber a quantidade de imóveis disponíveis 
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na faixa do programa, e diz que não há residências na situação necessária para suprir 

à quantidade de moradores, mas é preciso mostrar isso de forma formal, por isso teria 

feito o levantamento. Que isso deveria ter feito pela Secretaria de desenvolvimento 

social, antes de notificar os moradores do local. Ressalta os altos valores dos aluguéis 

na cidade. Espera que o Prefeito seja sensível a situação dos moradores e mude de 

ideia e retire a notificação. Refere que se realmente os moradores estiverem ocupando 

os imóveis de forma irregular, mesmo tendo pagando por eles, precisa ser feito um auto 

individual. Nos casos de risco iminente, não há o que fazer, mas nos outros casos, deve-

se buscar outras soluções menos abruptas. Reitera ser a favor da manutenção da 

habitação das casas pelo menos até que sejam construídas outras casas para os 

moradores do local. Com a palavra a ver. Débora – Cumprimenta a todos. Diz que fez 

requerimento pedindo a titularização da Agrovila. Sobre notificação dos moradores, diz 

que é preciso ter empatia, buscando soluções mais humanas. Ressalta que a situação 

foi abrupta, não dando condições ou alternativa aos moradores. Que é a população que 

mais sofre. Diz que é preciso levantar os motivos da decisão da prefeitura. Que amanhã 

haverá um diálogo para buscar acordos e soluções, aliviando o medo dos moradores, 

que estão desesperados. Cobra o executivo sobre Lei sobre renda mínima, que ainda 

não estaria no papel. Que 150 faria a diferença para parcela da população. Faz apelo 

ao Prefeito para que a lei seja posta em prática. Sobre o consignado, questiona quando 

será liberado novo limite. Espera que o poder executivo tome medidas urgentes. 

Parabeniza o secretário da cultura, márcio, que tem feito um belo trabalho. Cita 

apresentação da Lira. E refere que a Cultura local está bem representada. Comenta que 

há campanha para auxílio à Lira Itapevense. Pede ao Prefeito que não seja retirado o 

coreto no local, que seria um patrimônio cultural da cidade. Refere que a praça será 

revitalizada, com colocação de banheiros. Mas pede que o coreto seja mantido. Sobre 

a casa de apoio à mulher, o Governo do Estado teria liberado, cabendo ao município 

ceder terreno para a sua construção. Com a palavra o Ver. Ronaldo - Cumprimenta a 

todos os presentes.  Parabeniza os pais pela data. Reitera seu apoio, como presidente 

da Comissão da Agricultura, juntamente com demais vereadores. Que é preciso que a 

população ocupe a casa do povo. Que teria tido reunião com o secretário do Meio 

Ambiente, sobre retorno da feira de sábado ao local anterior, quem teria recebido e 

levará a reivindicação ao Prefeito. Refere que o local é inadequado em termo de espaço 

e de acesso para a população. Que feirantes estão tendo prejuízo. Se não retornar ao 

local anterior, que seja sugerido novo local, mais adequado. Sobre a vila presépio, 

parabeniza o ver. Saulo, e quer que o executivo assuma o compromisso. Que no local 

há pessoas doentes, que precisam de um lar. Diz que esses moradores não podem ser 
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deixados desamparados. Sabe que até houve algum planejamento, mas sabe da 

burocracia para ter direito ao aluguel social. Que não é contra a legalidade, mas é 

preciso ter sensibilidade do poder executivo para que as pessoas tenham mais tempo. 

Uma gestão boa é uma gestão que cuida de pessoas, que atendam a população. 

Menciona o Postão, esteve no local, fez a denúncia, fez ofício e requerimento a setores 

competentes sobre melhorias necessárias no local, que há várias rachaduras, 

humidade. Sabe o que o Postão mudará de local, mas é preciso fazer vistoria por parte 

dos técnicos para saber se há risco ou não de haver acidente com os pacientes. Sobre 

o prolongamento da avenida Mário Covas, diz que o que estaria incomodando 

moradores seria para onde seria a transição do trafego de veículos pesados, já que tal 

trânsito passaria pelo meio do Portal Itapeva, local que não estaria preparado para 

receber estes veículos pesados. Diz que os setores competentes precisam de um plano 

B sobre o tráfego de veículos pesados pelo local. Sobre obras, diz que teria percebido 

que duas obras importantes, sendo a escola Celina Guimarães e outra no parque vista 

alegre, se encontram paralisadas. Que está fazendo requerimento à Secretária da 

Educação para saber o motivo da paralização. Se está paralisada há alguma coisa 

errada. ORDEM DO DIA. Leitura de Proposta de Emenda À Lom 2/2022 - Mario 

Augusto de Souza Nishiyama - Altera a redação do inciso X, revoga o inciso XVII e 

renumera o inciso XVIII, todos do artigo 14, da Lei Orgânica do Município de Itapeva, e 

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

todos. Leitura de Projeto de Lei 152/2022 - Mario Sergio Tassinari - Altera a redação 

de dispositivo da lei 4.088 de 2017. Colocado em segunda discussão e votação, foi 

aprovado por todos. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO - Dependendo dos 

Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v: Projetos de Lei: 18, 47, 66, 78, 82, 120, 129, 133, 

139, 140, 141, 143, 144, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 

162, 163, 164, 165 e 166/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Com a palavra o Ver. Júlio 

Cumprimenta a todos. Ressalta a causa nobre dos moradores da Agrovila. Diz que os 

vereadores vão ajudar dentro do possível, mesmo se tratando de algo que está em 

instância superior. Fala sobre as eleições, que a campanha oficial começa amanhã. 

Quando teve oportunidade de ser candidato a vereador, teria tido visita de três partidos 

e durante o tempo pode estudar cada um dos partidos sobre o que proporcionavam e 

teria optado pelos progressistas, partido que lhe teria apresentado projetos e pautas que 

considerou válidas. Poderia ter sido outra a decisão tomada. Desde esse momento, 

defende a bandeira do partido. Depois que se elegeu, continuou com aval do partido 

tendo sua independência em todas as votações. Nunca o partido o pressionou a votar 

de maneira contrária à sua vontade. Isso o fortalece dentro das suas decisões, tendo 
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sempre focado na população e suas necessidades. Que o PP está lançando candidato 

tanto para federal, quanto para estadual. Diz que será fiel ao seu partido pela forma que 

está e assim acompanhará a decisão tomada pelo Partido. Esteve em São Paulo e teria 

conversado com o Presidente do partido e teria entendo a proposta no novo PP. E em 

termos municipais houve várias reuniões com a bancada, e por tais decisões tomou 

atitude de seguir com seu partido no ano de 2022. Deseja sorte a todos que vão 

concorrer. Quanto mais pessoas da região conseguirmos eleger, mais fortalecida ela 

estará. O que não se pode ficar é sem um representante, tanto em Brasília, quanto em 

São Paulo. Que ter um deputado estadual da região é muito importante. Está convicto 

e tranquilo sobre sua decisão e apoiará aos candidatos escolhidos pelo partido. Ressalta 

que assim como trabalhou pelo prefeito, trabalhará pelos deputados. Deseja que sem 

consiga, através do ideal, fazer com que representantes sejam eleitos. Deixa claro seu 

posicionamento junto ao partido ao qual pertence. Agradece a população pelo apoio que 

recebeu. Com a palavra a ver. Áurea Cumprimenta a todos. Sobre as eleições que 

ocorrerão, diz que é preciso fazer uma reflexão para estudar o que se quer para a região 

e optar por escolhas racionais. Não basta a cidade crescer e o entorno não acompanhar. 

Comenta quais são as cidades vizinhas e diz que todos estão brigando pelo direito maior 

à vida, à Saúde e quando fala em saúde não fala sobre problemas menores, mas sobre 

doenças mais graves. Quem não tem problemas de saúde no momento poderá ter no 

futuro, ou um familiar, e isso causa um transtorno muito grande para todos. Diga-se que 

uma pessoa que mora em determinado local distante não teria condições para fazer 

tratamento de hemodiálise, por exemplo, devido às dificuldades de locomoção. Detalha 

os problemas que podem ser encontrados, já que na cidade não há vagas para todos e 

relata também problemas de logística da DRS na hora de determinar as vagas para 

locais mais próximos aos moradores. Que se está falando de saúde, pessoas que mal 

aguentam viagens. Relata que há casos com dificuldade de tratamento de câncer. Pede 

misericórdia para com essas pessoas, diante de seu sofrimento, já que estão sendo 

expostas e a viagens desgastantes, que lhes rouba o pouco de qualidade de vida que 

têm. Diz que pedirá aos candidatos melhorias para a saúde local. Que é preciso ter 

direito a dignidade até para morrer. Já que se trata de pessoas. Relata as dificuldades 

que os doentes enfrentam. Comenta que muitas medidas eleitoreiras estão sendo 

tomadas, mas pergunta se isso é suficiente. Que políticos tentam engabelar a população 

em troca de voto. Mas as ações necessárias não são tomadas. Diz que foi procurada 

por caminhoneiros que não estariam conseguindo receber o dinheiro que o governo lhes 

teria prometido, devido à burocracia. Pede que os candidatos apresentem propostas. 

Que não basta votar, mas cobrar, dos representantes, ações primárias na área da 
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saúde. Relata que o governador teria autorizado obra, mas que tal não seria suficiente, 

e que a duplicação não sairá do papel no momento. Com a palavra o ver. Laércio 

Cumprimenta a todos. Esclarece que protocola pedido de licença de 45 dias para tratar 

de assuntos pessoais. E também diversos outros assuntos a que precisa dedicar sua 

energia. Que todos conhecem sua conduta, estando em terceiro mandato, tendo sempre 

comparecido com responsabilidade e coerência. Seu afastamento será sem 

remuneração, não trazendo dano ao erário. Que o suplente fará um excelente trabalho 

na ética e coerência. As comissões que ficarão vagas, pede que sejam passadas à ver. 

Lucinha. E quando retornar, retomará às Comissões. Nada mais havendo a tratar a 

Presidência convoca os vereadores para a 52ª Sessão Ordinária a ser realizada quinta-

feira, dia 18 de agosto, 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, 16 de agosto de 2022. 

 

 

ROBERTO COMERON 

        PRESIDENTE 

 

 

          DÉBORA MARCONDES                                      RONALDO PINHEIRO 

             1º SECRETÁRIO                                                   2º SECRETÁRIO 


