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ATA DA 71ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022 

 

Aos três dias do mês de novembro do ano de 2022, no horário regimental, sob a presidência 

de José Roberto Comeron realizou-se a 71ª 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, 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 e Saulo Almeida Golob. Ausência de: Gesse Osferido 

Alves 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. Executado o hino de Itapeva. EXPEDIENTE: Colocada em discussão e 

votação a Ata da 70ª Sessão Ordinária realizada em 27 de outubro, foi aprovada. 

Correspondências recebidas: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 1079/2021 - Ronaldo Pinheiro da Silva - Requer ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito para que que informe sobre a possibilidade de regulamentar em nosso município e 

colocar em prática na administração pública local a Lei Anticorrupção (Lei federal 

12.846/2013). Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 728/2022 

- Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais que 

junto ao setor competente se possível, providencie a retirada do alambrado da antiga quadra 

e providencie a reforma do pátio externo, da Escola Municipal José Lopes Fernandez. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 733/2022 - Saulo Almeida 

Golob - Requer ao Sr Prefeito, com relação ao BAIRRO JARDIM ESPERANÇA, a 

possibilidade de construção de uma CRECHE MUNICIPAL para atender a demanda do 

bairro , assim sendo , que busquem negociação por um terreno para a construção dessa 

Creche. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 743/2022 - 

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. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 786/2022 - Julio Cesar Costa Almeida - 

Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, se possível informem a 

possibilidade de um estudo para a revisão do piso salarial dos Assistentes Sociais, 

Servidores Municipais de Itapeva. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 793/2022 - Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos 

termos regimentais para que junto ao setor competente se possível, providencie a extensão 

da iluminação pública na rua Felício Torteli, próximo ao n° 527, Jardim Virginia. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 797/2022 - Débora Marcondes 
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Silva Ferraresi - Requer ao Senhor Prefeito que junto ao setor competente informe a 

possibilidade da alteração da mudança salarial dos Técnicos de Informática que hoje estão 

na categoria 7A para a 13A. PROPOSITURAS - Projeto de Lei: 210/2022 - Prefeito Mario 

Sergio Tassinari - Dispõe sobre a declaração de desnecessidade de cargos municipais, 

colocação de serviços efetivos em disponibilidade e imediato aproveitamento em cargo 

similar. Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0164/2022: 1/2022 - Emenda 0001 ao Projeto de 

Lei 0164/2022 ao Projeto de Lei Nº 164/2022 - Comissão de Legislação, Justiça, Redação 

e Legislação Participativa - Fica suprimido o artigo 2º renumerando o artigo 3º para artigo 

2º do Projeto de Lei 164/2022. Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0208/2022: 1/2022 - 

Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0208/2022 ao Projeto de Lei Nº 208/2022 - Comissão de 

Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - Altera a redação do artigo 1º do 

Projeto de Lei 208/22. Requerimento: 846/2022 - Vereador Paulo Roberto Tarzã dos 

Santos - Requeiro à Mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado ao Sr. Prefeito, junto 

ao setor competente, informações sobre a recolocação do letreiro do Mercado Municipal de 

Itapeva. 847/2022 - Vereador Andrei Alberto Müzel - Requer ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito junto ao órgão competente, uma Audiência Pública sobre o Novo Estatuto do 

Magistério. 848/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal de Itapeva para que, através da secretaria competente, informe sobre a 

possibilidade de instalação de lâmpadas de LED na Rodovia Pedro Rodrigues Garcia (SP-

249), trecho que compreende a Avenida Anísio Xavier de Carvalho, no distrito do Alto da 

Brancal. Reiteração do requerimento 1003/2021. 849/2022 - Vereador Mario Augusto de 

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

sobre a possibilidade de regulamentar a Lei Municipal nº 4.479/2021, a qual dispõe sobre 

atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nas repartições públicas e empresas 

concessionárias de serviços públicos, além dos estabelecimentos comerciais e as agências 

bancárias e similares, criando carteirinha específica de identificação para fins de efetivação 

desse direito. 850/2022 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. 

Prefeito para que, junto ao setor responsável, envie informações sobre a compra de 308 

(trezentos e oito) computadores, realizada pela Prefeitura que totalizou o valor de R$ 

1.416.800,00 (um milhão, quatrocentos e dezesseis mil e oitocentos reais), acompanhado 

de cópia do processo licitatório e do contrato na íntegra, bem como empenhos e notas 

fiscais. 851/2022 - Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requeiro à Mesa, nos 

termos regimentais, que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito, para que junto ao setor 

competente providencie, troca de iluminação pública por LED, e recapeamento asfáltico das 

vilas Taquari e vila São Francisco, RUA BENEDITO GOMES DE ASSIS, RUA ANTONIO 

JESUS DE ALMEIDA, RUA JOÃO SIQUEIRA PINTO. 852/2022 - Vereadora Lucimara 

Woolck Santos Antunes - Requer ao DD. Secretário de Estado da Educação, para que 
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interceda junto ao Governo do Estado, no sentido de destinar verba para construção de um 

novo prédio da EMEI DARCI MOURA MUZEL, na vila SÃO FRANCISCO, no Município de 

Itapeva/SP. 853/2022 - Vereador Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, 

nos termos regimentais que junto ao setor competente se possível, providencie a aquisição 

e instalação de (1) Um Portão e (1) um toldo, na Escola Municipal Prof ª Leonor Cerdeira, 

Vila Nossa Senhora de Fátima. 854/2022 - Vereador Julio Cesar Costa Almeida - Requer 

ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto a Sabesp informe a possibilidade de providenciar a 

extensão da rede de água tratada, na estrada conhecida como João das pedras e estrada 

do seu José Bento, a partir ponto de ônibus, no Bairro Espigão do Pacova. 856/2022 - 

Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Sr. Prefeito Municipal, junto à 

Secretaria competente, seja verificada a possibilidade de se construir sanitários públicos 

(banheiros) na Praça Anchieta. 857/2022 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - 

Requer ao Senhor Prefeito, nos termos regimentais, que junto ao setor competente informe 

como está o andamento das emendas parlamentares do PROJETO DE LEI 178/2021 dessa 

parlamentar que ainda não foram concretizadas neste ano. Indicação: 84/2022 - Vereador 

Paulo Roberto Tarzã dos Santos - Indico ao SR. Prefeito Municipal, nos termos regimentais, 

para que junto ao setor competente providencie a revitalização (limpeza e colocação de 

grama) da Praça Maria de Lourdes Camargo, Parque Longa Vida. 85/2022 - Vereador 

Ronaldo Pinheiro da Silva - Indica a troca dos bancos de concreto na praça Joãozinho do 

Zicão, localizada no Distrito Alto da Brancal – Itapeva/SP. A presidência encaminha o projeto 

de lei 210/2022 às comissões competentes para exararem seus pareceres, e requerimentos 

e indicações à secretaria Administrativa para providencias de costume. Proposição de 

honraria: Título de Cidadania Itapevense. Autor: vereador Roberto Comeron. A presidência 

designa os vereadores Debora, Laercio e Marinho para compor a comissão. Título de 

Cidadania Itapevense. Autor: vereador Roberto Comeron. A presidência designa os 

vereadores Saulo, Andrei e Tarzan para compor a comissão. Título de Cidadania 

Itapevense. Autor: vereador Roberto Comeron. A presidência designa os vereadores 

Ronaldo, Aurea e Julio para compor a comissão. TRIBUNA DO POVO: Orador: Fabio 

Oliveira. Assunto: apresentação do projeto social Fut Social Associação Esportiva. Com a 

palavra o sr. Fabio faz a apresentação da associação Fut Social - Quem são; missão; visão 

de futuro; valores; treinamento dirigido; núcleos – Sabesp (150 alunos), Marquesa (80 

alunos), Adeco (75 alunos) e os planejamentos para 2023. Laercio Lopes parabeniza pelo 

projeto. Comenta importância do esporte. Deixa seu apoio. Celio Engue vai contribuir com 

emenda. Christian Galvão parabeniza pelo trabalho realizado. Compromete-se em destinar 

emenda. Debora Marcondes parabeniza pelo projeto. Comenta importância de parceria. Vai 

contribuir. Laercio diz que emendas têm que ser destinadas à Secretaria de Esporte, para 

custeio. Tarzan pede para que emendas sejam destinadas ao terceiro setor. Comenta 
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emenda de relator. Ronaldo Pinheiro parabeniza. Pergunta sobre faixa etária e área rural. 

Marinho Nishiyama parabeniza pelo trabalho. Deixa seu compromisso em destinar emenda 

de, no mínimo, 10 mil reais. Saulo Leiteiro deixa seu apoio. Aurea Rosa deixa seu apoio. 

Andrei Muzel deixa seu apoio. TEMA LIVRE - Pela Ordem Laercio reforça prazo para 

cadastramento de emendas, através do sistema eletrônico, até dia 10 de novembro. Tarzan 

sugere votação em bloco da ordem do dia, com votação destaque do item 6. Marinho 

Nishiyama diz ser necessário fazer pequena correção no item 7 - emenda 01 ao projeto de 

lei 208/22 - “(.) § 4º Os fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2021, poderão ser 

incluídas no programa de recuperação dos créditos fiscais do município a partir da 

publicação desta lei e os ocorridos até 31 de dezembro de 2022, a partir de 01/01/2023. ” 

ORDEM DO DIA: Leitura da Proposta de Emenda à LOM Nº 4/2022 - Comissão de 

Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - Dá nova redação ao § 2º do Artigo 

105 da LOM: “§ 2º Aos ocupantes de cargos em comissão, função de confiança ou emprego 

público, por ocasião da nomeação ou admissão, será exigido a comprovação de diploma de 

curso superior completo reconhecido pelo MEC, e a demonstração de aptidão para o 

exercício do cargo, função ou emprego, nos termos do § 1º, bem como ratificar esta 

condição, anualmente até 31 de janeiro de cada ano.”  Colocado em 1ª discussão. Colocado 

em 1ª votação. Aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 187/2022 - Prefeito Dr 

Mario Tassinari - dispõe sobre o arquivo de documentos públicos produzidos no âmbito da 

prefeitura municipal de Itapeva. Colocado em 2ª discussão. Colocado em 2ª votação. 

Aprovado por todos. Leitura do Substitutivo 0001 ao Projeto de Lei 0194/2022 - Vereador 

Ronaldo Pinheiro - Estabelece Diretrizes para a Implantação do Projeto Jogos Municipais 

dos Idosos no Município de Itapeva. Colocado em 2ª discussão. Colocado em 2ª votação. 

Aprovado por todos. Leitura da Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0164/2022 - Comissão de 

Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - Fica suprimido o artigo 2º, 

renumerando o artigo 3º para artigo 2º do Projeto de Lei 164/2022: “Art. 2º. A delimitação 

do referido bairro, ficará a cargo do Poder Executivo Municipal, o qual fará através de projeto 

de delimitação próprio, o qual se tornará parte integrante desta lei.  (SUPRIMIDO).  

Colocado em discussão única. Colocado em votação única. Aprovado por todos. Leitura do 

Projeto de Lei Nº 164/2022 - Vereador Marinho Nishiyama - “Dispõe sobre a denominação 

de Jardim Bataglini, o loteamento criado na propriedade da antiga Chácara Bataglini”. 

Colocado em 1ª discussão. Colocado em 1ª votação. Aprovado por todos. Leitura do 

Projeto de Lei Nº 185/2022 - Vereador Tarzan - Reconhece a Feirinha conhecida como 

Camelódromo, localizado na Praça Furquim Pedroso, como Patrimônio Cultural Histórico, 

Material e Comercial do Município de Itapeva. Colocado em 1ª discussão: Tarzan comenta 

o projeto apresentado. Debora Marcondes parabeniza pelo projeto. Deixa seu apoio. Celio 

Engue pede adiamento por 3 sessões. Pedido colocado em votação. Pedido aprovado por 
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todos. Leitura da Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0208/2022 - Comissão de Legislação, 

Justiça, Redação e Legislação Participativa - Altera a redação do artigo 1º do Projeto de Lei 

208/22:“Art. 1º O Programa de Recuperação dos Créditos Fiscais do Município de 

Itapeva/SP - REFIS é destinado a promover o pagamento de dívidas em favor do Município, 

decorrentes de créditos tributários e de não-tributários, inclusive multas e os inscritos em 

Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de 

dezembro de 2021, com exceção apenas das hipóteses previstas nos incisos I e II, do artigo 

10, desta lei. § 1º(.) § 2º(.) § 3º(.)“§ 4º Os fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 

2021, poderão ser incluídas no programa de recuperação dos créditos fiscais do município 

a partir da publicação desta lei e os ocorridos até 31 de dezembro de 2022, a partir de 

01/01/2023. ” Colocado em discussão única. Colocado em votação única. Aprovado por 

todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 208/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - dispõe sobre o 

programa de recuperação de créditos fiscais do município de Itapeva/SP - REFIS e dá 

outras providências. Colocado em 1ª discussão. Colocado em 1ª votação. Aprovado por 

todos.  MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2 ª d/v Projeto de Lei: 208/2022. 

EXPLICAÇÃO PESSOAL - Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os 

vereadores para a 17ª Sessão Extraordinária a ser realizada a seguir 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, 3 de novembro de 2022. 

 

 

JOSÉ ROBERTO COMERON 

PRESIDENTE 

 

 

          DÉBORA MARCONDES                                            RONALDO PINHEIRO 

              1º SECRETÁRIO                                                            2º SECRETÁRIO 
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