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ATA DA 60ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022 

 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de 2022, no horário regimental, sob a 

presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 60ª 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 59ª Sessão Ordinária 

realizada em 15 de setembro, foi aprovada. Correspondências recebidas: Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 540/2022 - Vanessa Valerio de 

Almeida Silva - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que junto ao setor competente possibilite 

a implantação de uma calçada com acessibilidade no cruzamento da Avenida Ricardo 

Campolim de Almeida Neto com a Avenida Higino Marques no bairro Central Park. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 704/2022 - Mario Augusto de 

Souza 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. PROPOSITURAS - Projeto de 

Lei: 187/2022 - Prefeito Mario Sergio Tassinari - dispõe sobre o arquivo de documentos 

públicos produzidos no âmbito da prefeitura municipal de Itapeva. 188/2022 - Prefeito Mario 

Sergio Tassinari - dispõe sobre a alteração da denominação da secretaria de indústria, 

comércio e desenvolvimento econômico, criada pela lei 925/97 e dá outras providências. 

189/2022 - Prefeito Mario Sergio Tassinari - autoriza abertura de crédito adicional 

suplementar no orçamento do corrente exercício. 190/2022 - Prefeito Mario Sergio Tassinari 

- dispõe sobre a permuta e antecipação de área institucional em loteamentos e 

empreendimentos habitacionais antes de sua aprovação definitiva, em complemento à lei 

municipal 537/1991, e dá outras providências. 191/2022 - Prefeito Mario Sergio Tassinari - 

altera a redação do artigo 3º da lei municipal nº 3.931/2016, quedispõe sobre a criação do 

conselho municipal do idoso - CMI e do fundo municipal do idoso. 192/2022 - Prefeito Mario 

Sergio Tassinari - dispõe sobre a criação do serviço municipal de assistência jurídica aos 

hipossuficientes e de cargo em provimento efetivo de advogado assistencialista, para 

atender as necessidades da secretaria municipal de desenvolvimento social de Itapeva/SP. 

193/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação 
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de aviso sobre os direitos da gestante no acompanhamento durante o trabalho de Pré –

Parto, Parto e Pós-Parto no âmbito do município de Itapeva –SP. Requerimento: 735/2022 

- Vereador Christian Wagner Nunes Galvão - Requer ao Sr. Prefeito Municipal, junto à 

Secretaria de Obras e ao DEMUTRAN, informações sobre a possibilidade da abertura de 

uma rua na Vila São Benedito, que ligue as ruas Antônio Carlos Veiga e rua São Benedito, 

a fim de se otimizar o fluxo de veículos e pedestres na localidade. 736/2022 - Vereador 

Andrei Alberto Müzel - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, solicitar 

informações quanto ao andamento das obras de construção da escola no Residencial 

Morada do Bosque. Bem como, nesse circuito, tomar ciência sobre o planejamento, no que 

se refere uma previsão de término da obra e às modalidades de ensino que serão ofertadas 

ao público local (Educação Infantil, Fundamental I e II) se serão todas as faixas etárias 

contempladas com a Unidade Escolar depois da obra finalizada. 741/2022 - Vereador 

Ronaldo Pinheiro da Silva - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, 

informe a possibilidade extensão da linha de ônibus do Bela Vista, passando pela Rodovia 

Alves Negrão, passando pelo motel Mithus e Bairro da Colina dos Pinheiros. 742/2022 - 

Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Senhor Prefeito para que, junto 

ao setor competente, providencie a construção de um Parque Linear ou uma praça pública 

com playground, academia ao ar livre, lâmpada de LED, no terreno localizado no final da 

Rua Luiz de Souza Camargo, Jardim Guanabara. 743/2022 - Vereadora Lucimara Woolck 

Santos Antunes - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, para que 

providencie a iluminação de LED nas Ruas: Luiz de Souza Camargo, João Leme Trindade 

e Marcolino G de Oliveira, Jardim Guanabara. 744/2022 - Vereador Julio Cesar Costa 

Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, se possível 

informem a possibilidade da Construção e implantação de uma Zeladoria, no Parque Pilão 

D`Àgua, (Recanto DR. Jorge De Assumpção Schimidt). 745/2022 - Vereador Saulo Almeida 

Golob - Requer ao Sr Prefeito, com relação aos BAIRROS AGROVILA 1 E AGROVILA 4, a 

possibilidade de substituição de toda a ILUMINAÇÃO PÚBLICA já existente (vapor de sódio) 

por LUMINÁRIAS EM LED. 746/2022 - Vereador Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr, com 

relação à VICINAL VIRGINIO HOLTZ, no trecho ENTRE A AGROVILA 4 E AGROVILA 1, a 

possibilidade de INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA neste trecho da vicinal. 

747/2022 - Vereador Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto 

ao setor competente, informe a possibilidade de instalação de academia ao ar livre e 

playground, no Parque Pilão D`Àgua, (Recanto DR. Jorge De Assumpção Schimidt). 

748/2022 - Vereador Luiz Carlos Piloto - Requer ao executivo, solicitar redutor de velocidade 

(lombada), na rua Avaré, 30 metros antes altura do número 268, Vila Aparecida. 749/2022 

- Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Sr Mário Sérgio Tassinari - 

Prefeito de Itapeva, que junto ao setor competente informe da possibilidade de ter 
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justificação das faltas médicas dos estagiarios sem desconto, por se tratar de problemas de 

saúde. 750/2022 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Senhor Prefeito 

Municipal, nos termos regimentais, para que junto ao setor competente viabilize uma 

lombada ou redutor de velocidade na Avenida Expedicionários de Itapeva, defronte ao nº 

311, no Parque Cimentolandia. 751/2022 - Vereador Andrei Alberto Müzel - Requerer ao 

Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, informações sobre o andamento, bem como, 

o cronograma e agendamento da Conferência Municipal para a aprovação do novo Estatuto 

do Magistério. A Presidência encaminha os Projetos de Lei 187, 188, 189, 190, 191, 192 e 

193/2022 às comissões competentes para exarar seus pareceres, e Requerimentos à 

Secretaria Administrativa para providencias de costume. TRIBUNA DO POVO: Oradora: 

Sandra Silvano de Lara. Assunto: ONG SOS Ponto Solidário. Com a palavra a Sr.ª Sandra 

diz fazer uso da tribuna como um pedido de socorro. Relata número de pessoas atendidas 

e os trabalhos que são realizados na ONG. Comenta apoio dado pela sociedade civil para 

que a casa consiga se manter. Explica o porquê de não ter conseguido receber emenda. 

Pede ajuda aos vereadores para que possa continuar o trabalho em prol daqueles que 

necessitam. Relata sua dedicação à ONG. Pede ajuda na questão da burocracia necessária 

para receber emendas parlamentares. Faz a leitura da Lei 4619, que declara a ONG de 

utilidade pública. Diz estar tudo legalizando, faltando apenas o preenchimento dos requisitos 

do Conselho Municipal de Assistência Social – COMASI. Apresenta vídeos mostrando a 

casa e os trabalhos que são realizados. Marinho Nishiyama parabeniza pelo trabalho 

realizado. Pergunta sobre o credenciamento junto ao Conselho Municipal de Assistência 

Social. Sandra diz que a casa não tem giro de dinheiro para realizar a contratação de 

assistente social. Marinho sugere que seja enviado requerimento à secretaria de 

desenvolvimento social e ao COMASI solicitando informações sobre o que foi relatado pela 

Sr.ª Sandra. Comenta possibilidade de se realizar convenio com a prefeitura. Ronaldo 

Pinheiro parabeniza pelo trabalho realizado. Acredita que a Casa vai poder ajudar com 

emendas. Comenta a questão de convenio municipal, que seria de fundamental 

importância. Deixa seu apoio. Debora Marcondes parabeniza pelo trabalho realizado. 

Comenta a burocratização para liberação de emendas parlamentares, principalmente para 

a área social. Dá seu apoio. Andrei Muzel parabeniza pelo trabalho. Se compromete em 

conhecer o projeto in loco. Aurea Rosa pergunta sobre o número de atendimento a 

moradores de rua. Sugere parceria com o albergue municipal.  Tarzan parabeniza pelo 

trabalho. Comenta sobre Projeto Casa Raiz, da cidade de Itapetininga. Sugere elaboração 

de documento ao executivo para criação de projeto semelhante em Itapeva. Júlio Ataide 

parabeniza pelo trabalho. Diz ser necessário buscar meios de ajudar. Dá seu apoio. A 

presidência comenta casa de acolhimento e cozinha comunitária. Lamenta não estar mais 

em funcionamento. TEMA LIVRE: Andrei Muzel comenta sobre educação pública de 
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Itapeva e importância do plano municipal de educação, revisão do estatuto do magistério e 

a morosidade para que a revisão ocorra. Comenta requerimentos que apresentou sobre o 

tema. Esclarece que projeto de lei do estatuto não chegou à câmara. Pergunta se a 

educação está sendo tratada com prioridade pela atual gestão. Comenta importância de 

vida funcional de professores e plano de carreira do quadro de apoio escolar. Comenta 

efeitos da lei complementar 173. Reforça seu pedido para a revisão do estatuto e 

reconstrução da educação pública municipal. Debora Marcondes comenta as dificuldades 

enfrentadas pela classe. Declara seu apoio às causas da educação. Comenta ações que 

conseguiu resultado e requerimentos que apresentou. Comenta insalubridade ao QAE, valor 

do vale alimentação e sucateamento das escolas. Comenta questão da verba do Fundeb. 

Diz que qualquer projeto que seja prejudicial à classe será arquivado nas comissões. Deixa 

sua gratidão e apoio. Aurea Rosa cumprimenta o vereador Andrei pela atuação junto à 

educação. Se coloca à disposição para estar cobrando junto ao executivo. Relata falta de 

medicação nos postos de saúde. Pede união para resolver a questão. Comenta lotes 

comercias nas proximidades do SESI. Pede agilidade. Comenta lotes populares no Jardim 

Kantian. Comenta necessidade de um recinto para festas. Diz que Itapeva não tem um local 

adequado. Pede agilidade na questão dos medicamentos. Tarzan diz que o requerimento 

do vereador Andrei foi muito oportuno. Comenta peça orçamentaria para 2023. Diz ser 

necessário discutir financiamento e prioridades, para garantir mais recursos. Comenta 

criação de vagas para educação infantil, reforma de escolas, Chromebook. Diz não ter 

gestão. Comenta a questão de horas extras indevidas. Comenta necessidade de 

engenheiro para a pasta. Comenta questão do uso de matérias de limpeza do município por 

empresa terceirizada. Comenta verbas que o município vai perder por questão de 

incompetência. Marinho Nishiyama parabeniza o vereador Andrei pela atuação. Se coloca 

à disposição. Se compromete em dar agilidade na comissão de legislação. Comenta a 

questão dos Chromebooks e plataforma. Comenta fechamento da escola musical Hugo 

Belezia e caso de contratação irregular.  Ronaldo Pinheiro deixa seu apoio aos profissionais 

da educação. Comenta estatuto do magistério. Pergunta qual a prioridade da atual gestão. 

Comenta recursos recebidos pelo município, a questão dos Chromebooks, paralização de 

obras. Comenta sobre a questão de vestiários e possível abertura de CEI para averiguar. 

Julio Ataide parabeniza o vereador Andrei pela explanação e dedicação. Comenta os pontos 

levantados pelo vereador Andrei em relação à revisão do estatuto, realização de audiência 

pública, plano de carreira. Diz que a educação é o caminho para o desenvolvimento. 

Comenta visitas feitas em diversas escolas do município. Diz que a educação merece 

respeito. Deixa seu compromisso. Celio Engue cumprimenta o vereador Andrei pela pauta. 

Deixa seu apoio. Vanessa Guari parabeniza o vereador Andrei. Se compromete com a 

causa. Esteve no distrito do Guarizinho, juntamente com representantes da Sabesp, 
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acompanhando obras. Comenta trabalhos que serão realizados. Comeron cumprimenta o 

vereador Andrei. Deixa seu apoio. Comenta o legado deixado por sua gestão à pasta da 

educação. Pede ao prefeito que valorize a classe. Dá seu apoio e se coloca à disposição. 

ORDEM DO DIA - Nada consta. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Dependendo dos 

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

129, 133, 140, 141, 144, 150, 151, 155, 160, 161, 162, 164, 168, 169, 173, 175,177, 178, 

179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 e 1932022. 

EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ronaldo Pinheiro comenta sobre a pasta da Saúde e falta de 

medicamentos. Recebeu diversas reclamações. Diz não ser problema de falta de recursos, 

mas de administração.  Deixa seu descontentamento. Aparte Aurea Rosa comenta sobre 

remédios de uso continuo. Diz ser falta de gestão. Continua Ronaldo relatando sua visita à 

assistência farmacêutica. Diz que o município tem que buscar soluções. Aparte Debora 

Marcondes diz que nas farmácias os remédios estão disponíveis, faltando apenas na rede 

municipal. Continua Ronaldo comentando importância do voto consciente. Andrei Muzel 

convoca comissão de educação para a próxima quinta-feira, às 14h, para debater o assunto. 

Comenta a Conferência Nacional de Educação - CONAE. Comenta audiência do 

orçamento. Pede audiência pública do Fundeb. Comenta a Importância da política pública 

de recomposição de aprendizagem. Reforça seu compromisso com as pautas da educação. 

Informa que, no próximo dia 26, às 14h30, está agendada reunião com executivo para 

debater a educação. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para 

a 61ª Sessão Ordinária a ser realizada segunda-feira, dia 26 de setembro, no horário 

regimental e invocando a proteção de Deus, declara 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, 22 de setembro de 2022. 
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