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ATA DA 55ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022 

  

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de 2022, no horário regimental, sob a 

presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 55ª 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, Lucimara Woolck Santos Antunes, Luiz Carlos Piloto, 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. EXPEDIENTE: Colocada em discussão e votação a Ata da 54ª Sessão 

Ordinária realizada em 25 de agosto, foi aprovada. PROPOSITURAS. Projeto de Lei: 

174/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - autoriza o município de Itapeva a celebrar 

convênio com hospital filantrópico Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, visando ao 

custeio da equipe multiprofissional necessária à manutenção da UTI LEGADO, na forma 

que especifica. 175/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - dispõe sobre concessão de 

diárias para agentes públicos que viajam a serviço do poder executivo do município de 

Itapeva e dá outras providências. 176/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - dispõe sobre 

a criação da função de confiança de chefe de divisão de proteção e atendimento 

especializado a famílias e indivíduos no âmbito da secretaria municipal de 

desenvolvimento social. 177/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - institui a realização de 

despesas pelo regime de adiantamento e dá outras providências. Moção: 24/2022 - 

Vereador Julio Ataíde - Moção de apoio da Câmara Municipal de Itapeva, aos Projetos 

de Lei n° 1827/2019 de autoria do Deputado Federal Célio Studart PV/CE, e nº 41/2021 

do Deputado Federal Zé Vitor PL/MG que dispõem sobre o Piso Salarial do Profissional 

Assistente Social. Requerimento: 682/2022 - Vereadora Aurea Rosa - Requer ao Sr. 

Prefeito para que, junto ao setor competente, resolva a situação dos lotes. 683/2022 - 

Vereadora Aurea Rosa - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito para que estude a possibilidade 

de através da Secretaria do Desenvolvimento a renovação da pintura da Ponte Branca. 

684/2022 - Vereador Professor Andrei - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor 

competente, para que envide esforços na realização de um projeto de conscientização 

à educação sexual e DST's nas escolas de Fundamental II e Ensino Médio do Município. 

685/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que junto 

ao setor competente, providencie a construção de um POSTO DE SAÚDE e PRAÇA 

PUBLICA com área de lazer no terreno Municipal localizado entre a Rua: Esplanada e 
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Rua: Jaboticabal (frente a chácara Paraíso) Bairro das Pedras. 686/2022 - Vereador 

Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, com relação ao ESPAÇO SALA AZUL, no bairro 

BEIJA FLOR, a possibilidade de construção de uma PRAÇA SOCIOESPORTIVA no 

local que está abandonado há muito tempo causando transtornos para os moradores do 

bairro. 687/2022 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, com relação ao 

trecho da RUA LAUDELINA LOUREIRO DE MELO-220 ATÉ A RUA JOSÉ FERRARI-

198, a possibilidade de instalação de DISPOSITIVO REDUTOR DE VELOCIDADE EM 

FORMATO DE PONTA DE LÁPIS, um subindo a Rua José Ferrari e outro descendo a 

Rua Laudelina Loureiro de Melo no trecho citado acima. 688/2022 - Vereadora Débora 

Marcondes - Requer ao Sr. Prefeito, para informações de quando será retomada a Obra 

da Casa Transitória. 689/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Sr. Prefeito, 

informações sobre a reforma do prédio do CDHU no Jardim Nova Itapeva, as quais são, 

reforma do telhado, guaritas dos botijões de gás e adequação do sistema de incêndio 

nos blocos. 690/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Sr. Prefeito, que junto 

ao setor competente, a implantação de poço artesiano ou a possibilidade de 

disponibilizar Caixas de reservatório d’agua no bairro das Pedras, bairro dos Torres e 

Betânia. 691/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Prefeito, 

junto ao setor competente viabilize a troca das lâmpadas comuns, por iluminação em 

Diodo Emissor de Luz- LED nos Loteamentos Condomínio Mont Blanc, Ouroville, pois 

a quantidade de postes de iluminação nos dois loteamentos totaliza 116 e o número de 

unidades habitacionais passa de 400. 692/2022 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao 

Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais que junto ao setor competente se possível, 

providencie um estudo para obra de fechamento da quadra, na Escola Municipal Luiz 

Gonzaga Dias Monteiro, rua Antônio Martins Guimarães, n° 120, Conjunto Habitacional 

São Camilo. 693/2022 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito para que, 

junto ao setor responsável, informe por qual motivo a resposta ao Requerimento nº 

522/2022 veio incompleta, por oportuno, requer a sua complementação, no que tange 

ao envio da cópia integral do Processo Administrativo de dispensa de licitação em 

relação a contatação dos instrutores das oficinas de música criadas e oferecidas durante 

o recesso da Escola Municipal de Formação Musical Prof. Hugo Belézia. Indicação: 

65/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Indica a alteração da redação dos artigos 2º e 4º 

III e VIII da Lei 2020/03, ficando assim em consonância e harmonia com a atual realidade 

dos Loteamentos fechados do município de Itapeva e atendendo ao clamor das 

associações dos referidos loteamentos e aos que futuramente vierem a ser implantados. 

Substitutivo: 0001 ao Projeto de Lei 0165/2022 - Vereador Marinho Nishiyama - 

“Institui, no âmbito do município de Itapeva, a campanha de orientação aos idosos 
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contra fraudes e golpes no âmbito do comércio eletrônico e na internet, e dá outras 

providências.”. Proposição de Honraria: Medalha do Mérito Esportivo Carlinhos 

Saponga. Autor: vereador Celio Engue. A Presidência designa os vereadores Lucinha 

Woolck, Júlio Ataíde e Piloto para comporem a Comissão de Honraria. A Presidência 

encaminha os Projetos de Lei 174, 175, 176, 177/2022 e o Substitutivo 01 ao projeto 

165/2022 às Comissões Competentes para exararem seus pareceres e a Moção, os 

Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para as providências de 

costume. TRIBUNA DO POVO. Orador: Luiz Antonio de Lara Silva. Assunto: 

Atendimento ao público pelas secretarias municipais. Reclama do atendimento da saúde 

na Vila São Benedito e outros bairros, que a população, em especial os mais humildes 

são os que menos recebem a atenção necessária. Pede que os vereadores tenham uma 

atenção especial quanto a isso. Solicita atenção também ao esporte, que diz estar 

inacessível à população carente. Fala de atendimento de assistência social, que nem 

sempre os mais necessitados recebem a ajuda necessária. Solicita a atenção dos 

vereadores para todos os munícipes, não apenas em época de eleição. Fala sobre falta 

de médicos e remédios na rede pública e da demora para exames e procedimentos; 

sobre agilidade no atendimento da saúde. Explana sobre empresas que fecham as 

portas em Itapeva. Reforça a importância do esporte para as pessoas. Fala sobre o 

CRAS da Morada do Bosque que atende também os moradores da Vila São Benedito, 

o qual não dá conta de atender a demanda dessa outra vila, que muitas vezes nem são 

atendidos pela falta de senha. Indaga se os vereadores estariam contentes com a 

vereança e o subsídio que recebem. Ver. Ronaldo fala sobre levar as demandas aos 

secretários das respectivas pastas, diz que está à disposição para ajudar. Ver. Débora 

Marcondes parabeniza a atuação do participante. Relembra emenda para o esporte e a 

importância do atendimento do CRAS; fala que cestas básicas têm de ser entregues 

todos os meses, que o auxílio municipal aprovado não está em prática; fala sobre a falta 

de médico. Diz não reclamar do subsídio. Ver. Marinho fala sobre cidadania, da 

participação popular; que cobrará o Executivo sobre os pleitos. Fala sobre o 

fortalecimento da atenção básica da saúde e do CRAS. Ver. Áurea fala que conversou 

com a secretária de saúde sobre falta de medicação, que cerca de 40 medicamentos 

não existem mais, embora sejam prescritos pelos médicos; que a prefeitura deveria ter 

uma farmácia com remedidos controlados. Diz que fará reunião com secretária da 

saúde, com os moradores da Vila São Benedito. Sobre o salário diz que todos sabem 

quando concorrem, que o importante é o trabalho. TEMA LIVRE: Ver. Débora 

Marcondes destaca a presença da população. Comenta que esteve no Jardim Vitoria, 

o qual está virando um lixão, que está em situação precária, com bueiro aberto; 
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abandonado. Diz que fez requerimento ao prefeito sobre esse assunto. Destaca a falta 

de remédio que não pode acontecer. Comenta sobre Moção de Apelo ao Superior 

Tribunal de Justiça, referente a revisão da decisão sobre limitação da atuação das 

Guardas Civis Municipais de todo Brasil. Lê o teor da moção e relata sua importância, a 

atuação e as dificuldades que a categoria enfrenta. Destaca que a GCM tem atribuições 

semelhantes às da Polícia Militar. Ver. Ronaldo Pinheiro fala de requerimento sobre 

gastos com remédios e a verba recebida para esse fim. Relata cobrança da população, 

em especial a falta de medicamentos, que precisam resolver o problema. Diz estar 

contente com o subsídio que recebe; que continuará fiscalizando obras paradas; 

destaca os portais de entrada da cidade que estão abandonados. Mostra vídeo sobre a 

situação. Fala que há dinheiro em conta para tal, que já passou por diversos prefeitos. 

Fala de outras obras paradas, que é questão de segurança pública. Convoca comissão 

de obras para próxima segunda com secretário sobre essas obras. Relata visita na EMEI 

Eliane Angélica, que está com situação precária e continua tendo aula, mesmo com 

rachaduras. Que estão para passar o prédio para ser sede da GCM, que seria um local 

inadequado. Ver. Áurea fala sobre cobrar as melhorias na saúde. Fala sobre o 

atendimento SUS, sobre valor que médico teria dito que é pago por consulta; que fica 

ruim para os profissionais e pacientes. Comenta sobre o debate presidencial de ontem; 

discorre sobre sintomas de psicopatia, que seria quem não gosta de ser contrariado, 

que tem mania de perseguição, que não tem empatia, fala uma coisa e faz outra. Que 

na saúde pública falta muito a desejar, que pessoas morrem por falta de atendimento. 

Comenta sobre pergunta da jornalista Vera Magalhães no debate e a repercussão que 

gerou, pela forma como foi respondida. Fala sobre análise dos candidatos, que serão 

quatro anos pela frente; que ninguém explica de onde tirarão dinheiro para realizarem o 

que prometem. Diz que a mudança tem de ser real, não com psicopatia, tem de ser de 

todos. Fala sobre não desistir. Ratifica sobre reunião com Secretária de Saúde. Ver. 

Júlio Ataíde fala de sua participação com moradores do Pacova junto ao Prefeito 

Municipal e secretários, sobre estradas, escolas, postos de saúde e segurança da 

região. Que conheceu a escola Luiz Gonzaga, acompanhado do diretor Andrei Muzel. 

Relata que encaminhou os pleitos à secretária da pasta. Fala de palestra com o 

Secretário Nacional dos Direitos da criança e adolescente, Mauricio Cunha, e de sua 

importância. Destaca a participação popular em Tribuna, a exemplo do Luiz. Explana 

sobre os direitos da criança e adolescente. Diz que esteve no Portal Itapeva tratando 

sobre segurança no bairro. Aparte ver. Ronaldo indaga se foi tratado sobre o trânsito no 

local. Ver. Julio explica que sim, que os moradores estão preocupados. Aparte ver. 

Áurea indaga se haverá uma rota para desviar do Portal. Ronaldo fala que incluirá essa 
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pauta na reunião com secretário. Marinho comenta que a avenida do Portal não estaria 

preparada para trânsito pesado. Ver. Julio diz concordar com essa afirmação. ORDEM 

DO DIA: Leitura da redação final do Projeto de Lei Nº 158/2022 - Vereador Ronaldo 

Pinheiro - DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO NO WEBSITE DA PREFEITURA DA LISTA 

DE ESPERA PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS DO 

MUNICÍPIO DE ITAPEVA. Colocado em 2ª discussão, autor explica o teor e importância 

do projeto. Em 2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 

159/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Altera a lei 3.399 de 05 de julho de 2012 e dá 

outras providências. Colocado em 1ª discussão, ver Célio explica o objeto do projeto 

que é adequar a lei municipal com a federal. Discorre sobre o tema (responsabilidade 

do pregoeiro). Aparte ver. Tarzan fala sobre a importância desses profissionais, que 

votará favorável. Ver. Marinho fala sobre a legislação e atuação desses profissionais e 

do valor que passarão a receber. Diz que foi contrário na comissão, sendo que em breve 

virá projeto de reforma administrativa, onde todos os profissionais seriam valorizados. 

Presidente Comeron destaca a trabalho responsável desses servidores desde sua 

época como Prefeito. Em 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de 

Lei Nº 163/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Dispõe sobre a criação de Projeto “Kit 

Lanche - Saúde e Dignidade” no âmbito do Município de Itapeva e dá outras 

providências. Colocado em 1ª discussão, autora explica o projeto, conforme solicitação 

da ver. Débora, a qual comenta sobre requerimento de sua autoria sobre o tema, com 

resposta negativa à época. Comeron destaca a importância do projeto. Em 1ª votação, 

foi aprovado por todos. Leitura da Moção Nº 24/2022 - Vereador Julio Ataíde - Moção 

de apoio da Câmara Municipal de Itapeva, aos Projetos de Lei n° 1827/2019 de autoria 

do Deputado Federal Célio Studart PV/CE, e nº 41/2021 do Deputado Federal Zé Vitor 

PL/MG que dispõem sobre o Piso Salarial do Profissional Assistente Social. Colocado 

em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. MATÉRIA PARA PRÓXIMA 

SESSÃO: Em 2ª d/v Projeto de Lei: 159 - 163/2022. Dependendo dos Pareceres das 

Comissões: Em 1ª d/v: Projetos de Lei: 18, 47, 66, 78, 82, 120, 129, 133, 140, 141, 143, 

144, 148, 150, 151, 155, 157, 160, 161, 162, 164, 166, 168, 169, 170, 171, 172 e 173, 

174, 175, 176 e 177/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. Júlio Ataíde ratifica que o 

prefeito esteve na reunião com o pessoal do Pacova. Fala sobre evento no qual houve 

apresentação circense, de cinema, música e outros que foi amplamente apreciado pela 

população. Parabeniza os profissionais pregoeiros, verbaliza que a gratificação é 

merecida. Ver. Áurea explana sobre a troca de lâmpadas convencionais por led em 

diversas ruas e vilas; troca do telhado de EMEI, que acredita que acontecerá em breve 

recapeamento do Jardim Beija-flor e outras vilas. Sobre Faxinal e Betânia, diz que ela e 
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Lucinha cobram as melhorias solicitadas pelos moradores. Comenta sobre instalação 

de placas indicativas de bairros na zona rural e sua importância. Indaga como ficou 

sobre os funcionários que teriam de voltar aos cargos de origem, sendo que alguns 

cargos nem existem mais; que é um impasse para muitas pessoas.  Aparte ver. Celinho 

relata que esteve com o Executivo, que estão de mandar projeto de lei para solucionar 

a situação, que são 24 funcionários. Áurea diz que precisa agilizar o caso e definir a 

vida dos servidores. Fala sobre reunião dos vereadores com o prefeito sobre isso. 

Relata que atende muitas pessoas no escritório, para que possa informá-los 

adequadamente. Discorre que todos os vereadores têm de trabalhar em conjunto, que 

ninguém faz nada sozinho. Destaca o diálogo em empatia entre as pessoas. Ver. 

Ronaldo fala sobre reforma administrativa e valorização de funcionários, destacando 

garis, enfermagem e outros. Relata que alguns municípios já estão pagando o piso 

aprovado da enfermagem. Fala sobre a aprovação do projeto 159/22. Explana sobre a 

margem de 5% a mais do consignado, que não está em prática; fala de seu projeto em 

complemento ao tema. Fala que os trabalhos do prefeito de recapeamento asfáltico 

estão sendo feitos com convênios federais, que devem ser usados da melhor maneira. 

Presidente Comeron diz que contatou o Luiz Tassinari, que provavelmente quarta-feira 

às 15h haverá reunião com o prefeito. Ver. Celinho diz que juntamente com a ver. 

Vanessa acompanham o andamento do 5% da margem do consignado, que o secretário 

Edivaldo informou sobre burocracia junto ao Bradesco, que em breve estará liberado. 

Destaca o trabalho do Presidente, pede agilidade referente ofício da ver. Débora a 

respeito das Comissões, que estavam na expectativa de discutir o tema. Nada mais 

havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 56ª Sessão Ordinária a 

ser realizada quinta-feira, dia 1 de setembro, 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, 29 de agosto de 2022. 
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