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ATA DA 56ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022 

 

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

presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 56ª 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. Realizada a leitura da Bíblia pelo vereador Júlio Ataíde. Executado o Hino de 

Itapeva. EXPEDIENTE: Colocada em discussão e votação a Ata da 55ª Sessão 

Ordinária realizada em 29 de agosto, foi aprovada. Correspondência recebida de 

diversos: Ciência ao Plenário de que, por decisão da Desembargadora Marcia Dalla 

Déa Barone, relatora da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2201518-

41.2022.8.26.0000, foi DEFERIDA LIMINAR suspendendo os efeitos da Lei nº 4.554, de 

16 de agosto de 2021, que “Suspende os prazos de validade dos concursos públicos já 

homologados durante o período de SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE na 

Saúde Pública de Itapeva, em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19); 

Palestra sobre Desinformação e Segurança do Processo Eleitoral com o Dr. José 

Roberto Biolchini Pires Poula: Chefe do Cartório Eleitoral da 53ª Zona Eleitoral de 

Itapeva, que será realizada dia 6/09, às 19h30, na Câmara Municipal de Itapeva. 

PROPOSITURAS: Projeto de Resolução: 9/2022 - Vereador Marinho Nishiyama - 

Dispõe sobre a criação e denominação da galeria de legislaturas da Câmara Municipal 

de Itapeva. Projeto de Decreto Legislativo: 14/2022 - Vereador Celinho Engue - 

Concede a MEDALHA DO MÉRITO ESPORTIVO CARLINHOS SAPONGA ao Mestre 

de 2° Grau Jeferson Paulo Silvério Ribeiro (Binho). Projeto de Lei: 178/2022 - Vereador 

Ronaldo Pinheiro - INSTITUI A CAMPANHA PERMANENTE DE ORIENTAÇÃO, 

PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DA DEPRESSÃO, TRANSTORNO DE 

ANSIEDADE E SÍNDROME DO PÂNICO. 179/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Altera 

a redação do Anexo III da Lei Municipal n.º 3.336, de 20 de janeiro de 2012, que dispõe 

sobre a criação do Instituo de Previdência Municipal - IPMI, organiza regime próprio de 

previdência social dos funcionários públicos do Município de Itapeva, e dá outras 

providências. 180/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Disciplina as disposições gerais 

sobre a guarda responsável de animais domésticos, nas espécies cães e gatos, no 
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Município de Itapeva e dá outras providências. Parecer: Favoráveis das Comissões 

Competentes encaminhando os Projeto de Lei 148/2022, 157/2022, 166/2022, 

170/2022, 171/2022, 174/2022 e SUBSTITUTIVO 0001 AO PROJETO DE LEI 

0165/2022 para apreciação do Plenário. Emenda: Emenda 0001 ao Projeto de Lei 

0171/2022 - Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - 

Altera a redação do parágrafo único do artigo 2º do Projeto de lei 171/2022. Moção: 

25/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Moção de Apelo e pedido de revisão ao 

Supremo Tribunal de Justiça, o qual decidiu por limitar a atuação da limitação da Guarda 

Civil Municipal de todo Brasil. Requerimento: 694/2022 - Vereador Gessé Alves - 

Requer ao COMUTRAN, para que, autorize a instalação de lombada na Rua Higino 

Marques, próximo ao número 60. 695/2022 - Vereador Piloto - Requer ao executivo, 

pedido de calçamento, e Lajotamento do trecho da rua Itu, com a rua Conchas, 

localizado atrás da Escola Municipal Hélio de Morais. 696/2022 - Vereador Piloto - 

Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente informe a possibilidade 

de revitalização, manutenção e implantação de novos brinquedos playground, aparelhos 

de academia na Praça, localizada na Vila Isabel, entre as ruas Pastor Joel Batista 

Valadares e Eng. Newton Marczuk. 697/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer ao 

Exmo. Sr. Prefeito, par que junto ao setor competente viabilize a implantação de 

iluminação no cemitério da serrinha da Conceição. 698/2022 - Vereadora Débora 

Marcondes - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a falta de alimentos nas EMEIS, 

pois muitos itens estão em falta. 699/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Sr. 

Prefeito para que, junto ao setor responsável, a instalação de ponto de ônibus com 

abrigo e banco ao lado do AME, na entrada do bairro Vila Rica e no bairro Caetê próximo 

a igreja quadrangular. 700/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Sr. Prefeito 

para que, junto ao setor competente, providencie a troca da tubulação, passagem de 

máquina e cascalhamento na estrada principal do bairro Engenho Velho (próximo ao 

sítio Maria Portuguesa), a pedido dos moradores Sra. Inês e Sr. Wando (996019189). 

701/2022 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor 

competente, se possível informem quantos Profissionais Fisioterapeutas estão 

atendendo pelo Programa do Governo Federal Melhor em Casa, no Município de 

Itapeva. 702/2022 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao 

setor competente, se possível informem a possibilidade de Construção de uma Escola 

Municipal de Educação Infantil, no Jardim Esperança (Vila Camargo). 703/2022 - 

Vereador Christian Galvão - Requer ao Sr. Prefeito Municipal, junto à Secretaria de 

Obras, informações sobre a possibilidade de se construir uma “lombo-faixa” na rua Mario 

Prandini, esquina com a rua Santos Dumont, visando-se a prevenção de acidentes e a 
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segurança e integridade física dos pedestres na localidade. 704/2022 - Vereador 

Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor responsável, 

informe sobre o andamento do Processo Administrativo que versa sobre a soltura de 

fogos de artifícios com estampidos durante a chegada do Papel Noel na Praça Anchieta 

no final do ano de 2021, bem como, cópia integral do procedimento. 705/2022 - 

Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Exmo. Governador do Estado de São Paulo para 

que junto ao setor competente disponibilize verba para reforma e construção de uma 

sala de jogos na Escola Cinira Daniel da Silva no Distrito do Guarizinho. A Presidência 

encaminha o Projeto de Resolução 09/22, os Projetos de Lei 178, 179 e 180/2022 às 

Comissões Competentes para exararem seus pareceres e o Projeto de Decreto 

Legislativo, a Moção, os Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para 

as providências de costume. TEMA LIVRE: Ver. Julio Ataíde fala de moção de apoio 

de sua autoria a projeto de lei que tramita na Câmara Federal acerca do piso nacional 

do salário dos Assistentes Sociais; destaca a presença de alguns desses profissionais 

no Plenário. Explana sobre esse trabalho no município e seu alcance social, em especial 

durante e pós pandemia. Explana ainda o aumento da carga horária nesse período, nos 

CRAS e CREAS do município de acordo com a crescente demanda. Por esse motivo, 

com muitas horas extras de trabalho, diz ser justo esse pleito de aumento do piso 

salarial, em especial em Itapeva. Compromete-se a marcar reunião dos profissionais 

com o Executivo para discutir a pauta. Ver. Áurea Rosa comenta sobre a abrangência 

do CRAS Morada do Bosque, que são diversas vilas. Discorre sobre o estresse que a 

população em geral tem vivido nos últimos tempos, em especial os sem renda, sob a 

desinformação e burocracia para se inscrever nos programas sociais de atendimento e 

renda; que parece que nem as autoridades sabem ao certo como conduzir ou explicar 

o funcionamento. Fala sobre a situação dos 24 funcionários da lei 1811, que teriam de 

voltar ao cargo de origem, os quais precisam de solução para o caso. Que teve reunião 

sobre isso; que ficou certo que segunda-feira projeto de lei sobre o assunto estará na 

Câmara. Diz que a reforma administrativa também foi pauta da reunião, onde foi 

discutida a situação de diversas categorias; sob a terceirização das merendeiras. 

Comenta sobre a campanha política. Diz que foi cobrada ainda sobre a falta de 

remédios, que foi comprada uma remessa. Presidente Comeron explica o contato com 

o secretário Luiz que talvez houvesse a reunião na quarta, mediante confirmação. Ver. 

Débora Marcondes explana sobre o piso salarial dos assistentes sociais, diz ser 

conhecedora da demanda do trabalho dos profissionais; fala sobre cestas básicas, 

sobre a falta de emprego na cidade; que esses profissionais são espetaculares pelos 

diversos trabalhos prestados, que o prefeito é que tem de pagar o piso. Comenta sobre 
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as dificuldades das famílias quando acaba seu gás, os alimentos dos filhos. Verbaliza 

que recebeu mensagens de professores sobre a falta de alimentos em escolas; indaga 

ao ver. Andrei sobre a escola dele. Ver. Andrei informa que lá não há falta. Parabeniza 

o executivo e secretária de saúde pelos projetos de leis da UTI legado. Comenta 

encontro com Secretário Estadual de Saúde e Aristeu sobre o repasse de 10 milhões à 

Santa Casa. Fala que é defensora dos funcionários; fala de projeto sobre previdência 

patronal. Ver. Celio Engue diz apoiar a moção e o piso nacional dos assistentes sociais; 

verbaliza que conhece a realidade das famílias em situação acompanhamento social e 

o trabalho prestado pelos profissionais. Comenta sobre projeto de convênio de 

funcionários que prestam serviço no Poupatempo, os quais aguardam esse 

reconhecimento financeiro. Explana sobre piso salarial aprovado, que o executivo 

pretende pagar a partir de setembro. Fala sobre a segunda votação do projeto de 

gratificação dos pregoeiros. Relata sobre a iluminação por led em grande parte da 

cidade, o que traz mais segurança a todos. Aparte ver. Tarzan fala sobre os 

escriturários. Celio explica que serão equiparados aos oficiais administrativos. Fala que 

será enviado projeto sobre alteração de alíquota do IPMI, que o prefeito pretende investir 

a diferença no vale alimentação dos servidores. Comenta sobre reunião com 

representantes da Santa Casa. Ver. Marinho Nishiyama parabeniza o ver Júlio pela 

moção de apoio ao projeto do piso salarial dos assistentes sociais. Diz que o SUAS não 

é tão reconhecido pela população. Explana sobre outros serviços sociais de acolhimento 

e de sua importância. Comenta sobre os projetos de convênio com a Santa Casa sobre 

a UTI legado; explana sobre esse serviço e a criação de mais 12 leitos de UTI para a 

população através do sistema CROSS. Destaca o diálogo entre os entes, onde quem 

ganha é a população. Agradece a superintendência e equipe da Santa Casa bem como 

a equipe da Secretaria de Saúde. Fala sobre o prazo para conclusão; destaca que a 

Santa Casa anunciou implantação da unidade de radioterapia; que há 10 anos se deu 

o início desse trâmite em razão da complexidade; que no prazo de um ano esse 

atendimento se iniciará aqui. Presidente Roberto comenta a agilidade da tramitação 

desses projetos. Ver. Ronaldo externa seu apoio aos assistentes sociais e destaca o 

trabalho dos profissionais, que merecem melhores condições de trabalho, em especial 

na zona rural, também em razão do aumento da demanda. Fala sobre obras do 

município, no Bela Vista que está paralisada, também no Vista Alegre, ambas com 

recursos de FNDE. Fala de ginásio no Bairro de Cima, que está em andamento. Relata 

visita ao bairro São Roque, na escola, onde esteve em contato com alunos do ensino 

médio conversando sobre cidadania e política. Diz que os moradores pedem 

pavimentação em frente ao RECRIA. ORDEM DO DIA: Leitura do Projeto de Lei Nº 
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159/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Altera a lei 3.399 de 05 de julho de 2012 e dá 

outras providências. Colocado em 2ª discussão e 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 2ª discussão e votação, foi aprovado por todos.  

Leitura do Projeto de Lei Nº 148/2022 - Vereador Julio Ataíde - Dispõe sobre 

denominação de Rosana da Silva Santos, a Residência Inclusiva localizada na rua 

Coronel Crescêncio, Centro. Colocado em 1ª discussão e votação, foi aprovado por 

todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 157/2022 - Vereador Professor Andrei - Dispõe 

sobre denominação de MARIA APARECIDA MACHADO, o Auditório da Escola 

Municipal Profª. Thereza Silveira Mello, situada na Vila São Miguel e dá outras 

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

Projeto de Lei Nº 166/2022 - Vereador Julio Ataíde - 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. Colocado em 1ª discussão, autor explica o projeto e o pedido dos 

amantes do esporte. Em 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei 

Nº 170/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - altera a redação da lei 3.960 de 08 de 

fevereiro de 2017 e dá outras providências. Colocado em 1ª discussão, ver. Débora 

agradece o prefeito pelo projeto, explica sobre a derrubada do decreto municipal, que o 

projeto escutou as sugestões. Fala sobre projeto do aplicativo (taxímetro digital). Pede 

voto favorável em prol dos taxistas. Em 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura da 

Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0171/2022 - Comissão de Legislação, Justiça, 

Redação e Legislação Participativa - Altera a redação do parágrafo único do artigo 2º 

do Projeto de lei 171/2022. Art 2º(...)Parágrafo único. O repasse de recursos 

autorizados no caput deste artigo será de R$ 1.156.891,56 (um milhão, cento e 

cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos), 

disponibilizados em parcela única. Em discussão e votação únicas, foi aprovado por 

todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 171/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - autoriza o 

município de Itapeva a celebrar convênio com hospital filantrópico Santa Casa de 

Misericórdia de Itapeva, visando à aquisição de equipamentos para a adequação de 

estrutura física da UTI LEGADO, na forma que especifica. Colocado em 1ª discussão e 

votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 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. 

Colocado em 1ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do Substitutivo 
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0001 ao Projeto de Lei 0165/2022 - Vereador Marinho 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.”. Colocado em 

1ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Decreto 

Legislativo Nº 14/2022 - Vereador Celinho Engue - Concede a MEDALHA DO MÉRITO 

ESPORTIVO CARLINHOS SAPONGA ao Mestre de 2° Grau Jeferson Paulo Silvério 

Ribeiro (Binho). Em discussão única, autor cumprimenta o mestre de Capoeira Binho. 

Discorre sobre o homenageado e o alcance social do esporte. Lê o currículo do 

homenageado. Ver. Débora parabeniza o homenageado. Destaca contato anterior com 

o mesmo. Em votação única, foi aprovado por todos. Leitura da Moção Nº 25/2022 - 

Vereadora Débora Marcondes - Moção de Apelo e pedido de revisão ao Supremo 

Tribunal de Justiça, o qual decidiu por limitar a atuação da limitação da Guarda Civil 

Municipal de todo Brasil. Em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. 

Leitura do Requerimento Nº 705/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Exmo. 

Governador do Estado de São Paulo para que junto ao setor competente disponibilize 

verba para reforma e construção de uma sala de jogos na Escola Cinira Daniel da Silva 

no Distrito do Guarizinho. Em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. 

MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Dependendo dos Pareceres das Comissões 

Competentes e da Aprovação em Sessão: Em 2ª discussão e votação os Projetos de 

Lei 171 e 174/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. Marinho Nishiyama fala sobre o 

projeto de gratificação aos servidores do Poupatempo, explica sobre os projetos na 

comissão de Legislação. Aparte ver. Célio ratifica que não falou de projetos parados. 

Marinho diz que há 25 projetos parados, dos quais 12 são de denominação de vias, 

além de 3 lidos hoje. Explica o trâmite dos projetos de denominação junto à Secretaria 

de Obras. Pede agilidade do poder Executivo. Explica sobre o teor e providências acerca 

de outros projetos. Explana sobre o prazo das comissões. Parabeniza o departamento 

jurídico da Casa pelo trabalho. Aparte ver. Débora parabeniza o trabalho do Presidente 

e da Comissão de Legislação e dos demais membros. Marinho agradece e fala da 

participação da vereadora. Presidente Comeron fala da tramitação ágil de projetos. Ver. 

Ronaldo destaca o trabalho do Legislativo; explana sobre as melhorias que ocorrerão 

com painel eletrônico no Plenário e outros. Destaca o trabalho da Comissão de 

Legislação. Comenta sobre contratação de mais assistente sociais e pagamento do 

piso, cita a questão da enfermagem. Destaca que segunda-feira receberá o Secretário 

de Obras, com a pauta obras paralisadas e outras, além do transtorno do trevo do Bela 

Vista. Aparte ver. Débora indaga sobre o Itesp, se poderia convocá-los novamente, que 

ficou sem resposta o caso do Leandro (Tribuna do Povo). Aparte ver. Marinho diz que 
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poderiam encaminhar a resposta do Itesp e convocação ao superior da secretaria 

correspondente, para que eles informem ou venham à Comissão. Ver. Tarzan diz que 

seria para a Secretaria da Justiça e Cidadania. Ver. Ronaldo fala sobre providências 

que poderiam ser tomadas, de acordo com informações do Itesp local, sobre a melhor 

forma de fazer o contato, em razão da resposta obtida, se pela Comissão ou Câmara. 

Ver. Áurea fala que terá saudades da Mesa, que poderá mudar os membros dentro de 

três meses, assim como das Comissões. Comenta sobre mudanças em outras esferas. 

Discorre sobre as obras no trevo do Bela Vista e os transtornos. Aparte Ver. Saulo 

comenta sobre alternativa do trânsito pela rua 10. Áurea comenta sobre outros pontos 

da duplicação. Saulo diz que prefeito marcará reunião com DER em tempo hábil. 

Continua ver. Áurea falando sobre possibilidade de reunião com ARTESP sobre a 

duplicação da 258. Aparte ver. Tarzan fala que o prefeito tem de sentar com o 

governador e ARTESP para discutir a situação. Áurea fala que espera reunião com 

ARTESP para ouvir os moradores, enquanto a obra vai prosseguindo. Homenageia a 

servidora pública Mirela, por tratamento de saúde pesado que enfrentou e venceu, a 

qual se encontra na plateia. Presidente Comeron fala que a atual Mesa Diretora não terá 

contas rejeitadas. Ver. Andrei Müzel destaca que hoje é dia do profissional de 

Educação Física, pede que conste em ata Votos de Congratulações ao professor Mariol 

Siqueira Santos, Coordenador do Curso de Educação Física da Fait. Nada mais 

havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 16ª Sessão Extraordinária 

em seguida, 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 

setembro de 2022. 
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