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ATA DA 83ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022 

 

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de 2022, em horário regimental, sob a 

presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 83ª 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, 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 Valério 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 82ª Sessão 

Ordinária realizada em 15 de dezembro, foi aprovada. PROPOSITURAS - Projeto de 

Decreto Legislativo: 33/2022 - Vereador Paulo Roberto Tarzã dos Santos - Concede 

Título de Cidadania Itapevense ao Sr. Carlos Aparecido de Jesus Trindade. 34/2022 - 

Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Concede a MEDALHA DO MÉRITO 

ESPORTIVO CARLINHOS SAPONGA ao SR FÁBIO FONTES OLIVEIRA. Projeto de 

Lei: 240/2022 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Dispõe sobre 

denominação de vias públicas do Loteamento Botanic Garden. 241/2022 - Prefeito Mario 

Sergio Tassinari - AUTORIZA o Poder Executivo a repassar recurso, por meio de 

Subvenção Social, à Entidade Teu Encontro, para o fim que especifica. 242/2022 - 

Prefeito Mario Sergio Tassinari - AUTORIZA o Poder Executivo a repassar recurso, por 

meio de Subvenção Social, à Entidade Teu Encontro, para o fim que especifica. 

243/2022 - Prefeito Mario Sergio Tassinari - AUTORIZA o Poder Executivo a repassar 

recurso, por meio de Subvenção Social, à Comunidade Terapêutica Mãe da Vida, para 

o fim que especifica. 244/2022 - Prefeito Mario Sergio Tassinari - AUTORIZA o Poder 

Executivo a repassar recurso, por meio de Subvenção Social, ao Centro Terapêutico 

Cristão Salva Vidas, para o fim que especifica. Requerimento: 954/2022 - Vereadora 

Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Instituto de Previdência Municipal de 

Itapeva (IPMI), informações sobre o tempo de aposentadoria das GARIs, pricipalmente 

sobre a questão da aposentadoria especial devido a insalubridade. 956/2022 - Vereador 

Paulo Roberto Tarzã dos Santos - Requer ao Sr. Prefeito, junto ao COMUTRAN, para 

que informe a possibilidade de implantar redutor de velocidade na Av. Roberto Roberto 

Butzer Filho, na altura do nº 189 – Cidade Jardim. Indicação: 106/2022 - Vereador 

Ronaldo Pinheiro da Silva - Indico ao Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, 

para que junto ao setor competente a possibilidade de instalar novos brinquedos na 
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Praça dos Trabalhadores e limpeza da praça que está abandonada, no conjunto 

Habitacional Tancredo Neves. 107/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Indico 

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

competente providencie a limpeza e manutenção, a reposição de aros e redes nas 

laterais da quadra de basquete, na Praça Carlos Alberto Saponga de Oliveira, localizada 

na Avenida Paulo Leite de Oliveira, Conjunto Habitacional Tancredo Neves. Esta 

presidência encaminha os Projetos de Lei nº 240, 241, 242, 243 e 244/2022 às 

Comissões competentes para exarar seus pareceres, e Requerimentos e Indicações à 

Secretaria Administrativa para providências de costume. A Presidência interrompe a 

Sessão pelo período de 10 minutos para a reunião entre as lideranças para definir os 

membros da Comissão Especial de Inquérito originada através do Requerimento 

586/2022, considerando o artigo 57-D do Regimento Interno. Não havendo acordo ou 

número mínimo de integrantes para a formação da CEI, passando ao sorteio. O ver. 

Tarzã, como primeiro signatário do Requerimento de instauração já compõe a presente 

CEI. Foram sorteados os seguintes integrantes, que seguem em ordem alfabética: Ver. 

Andrei, ver. Celinho, ver. Lucinha e ver. Saulo. Questão de ordem: ver. Celinho 

renuncia à sua condição de membro da CEI, justificando que teria participado de todas 

as CEIs instauradas no corrente ano, e seria democrático abrir espaço para que outros 

vereadores pudessem participar. Presidente Comeron acata o pedido do vereador, 

passando a nova votação para completar número de integrantes da presente Comissão. 

Eleito o ver. Júlio. A Presidência declara homologada a CEI – Comissão Especial de 

Inquérito, instaurada para apurar eventuais irregularidades na execução das políticas 

públicas de defesa dos animais com relação a gestão, controle e fiscalização dos 

contratos de recolha e alojamentos de animais que estão sendo realizados por uma 

empresa terceirizada que venceu o certame licitatório cujos referidos contratos 

encontram-se em vigor, que entrará em vigor em a partir de 01 de fevereiro de 2023. 

TRIBUNA DO POVO - Com a palavra, fazendo uso da Tribuna do Povo, PAULO 

SAPONGA: Com a palavra do Sr. Paulo Saponga – Cumprimenta a todos. Comenta 

sobre o Instituto Planeta Terra, agradece a todos os vereadores pelo apoio. Refere que 

utilizará o recurso encaminhado pelos vereadores, via emenda, para diversas atividades 

junto a setores do poder público e privado no município. Comenta que é preciso falar 

sobre o meio ambiente todos os dias, e que a educação ambiental deveria fazer parte 

da grade curricular do ensino. Ressalta que é preciso ensinar as crianças de hoje para 

não penalizar as do futuro. Agradece aos que trabalham no instituto planeta terra como 

voluntários. Comenta sobre as atividades programadas para o ano. Fala sobre pessoas 

que foram importantes para as atividades do instituto, mas refere que queriam mais, 
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inclusive levar tais atividades às escolas.  Refere sobre dificuldades enfrentadas para 

gerar público e engajamento para algumas palestras efetuadas. Sugere que a 

conferência verde seja feita em conjunto com a Câmara. Diz que o calendário ambiental 

pode ser feito dentro das escolas, junto a professore e alunos. Afirma que o calendário 

ambiental tem origem em uma Lei Municipal e comenta que está tentando levar tais 

atividades a todas as cidades da região e pede a participação dos vereadores. Ver. 

Marinho – Cumprimenta o orador e a todos. Parabeniza e agradece ao orador e 

colaboradores pelo trabalho incrível que desenvolve pelo meio ambiente. Refere que 

destinou anteriormente e pretende destinar novamente valores em emendas 

impositivas. Diz que o meio ambiente saudável é direito de todos e o trabalho do orador 

ajuda a garantir o acesso a esse direito. Saponga – Explica como são gastos os 

recursos que o Instituto recebe. Ver. Celinho – Diz que o orador pode sempre contar 

com o vereador. Ver. Tarzã – Cumprimenta o orador. Registra a importância do orador 

e ações dele quando foi vereador. TEMA LIVRE: Com a palavra o ver. Tarzã – 

Cumprimenta a todos. Diz que é preciso respeitar os acordos entre os vereadores, por 

uma questão de urbanidade. Refere que sempre procura uma postura justa. Fala sobre 

projetos que foram encaminhados recentemente pelo executivo, e comenta que teve 

reunião com o executivo e pediu que fosse encaminhado o projeto de alterações do 

estatuto do magistério. Refere sobre projeto do prof. Andrei, chamado colônia do saber, 

e explica de que se tratava. Refere que é preciso valorizar a educação local. Pede o 

auxílio do prof. Andrei no sentido de implementar o projeto para as próximas férias 

escolares. Refere que a cidade de Itaberá tem 100 por cento dos alunos em período 

integral, diz que o Prefeito atual daquela cidade é um ótimo gestor. Comenta sobre o 

esforço de vereadores de gestões passadas para viabilizar a implantação da Unesp na 

cidade de Itapeva. Frisa que o município possui condições para viabilizar bons projetos 

em prol da população. Comenta que considera possível avançar com responsabilidade. 

Ver. Andrei – Refere que não vai colar as matérias: Estatuto e aumento do IPTU. 

Retoma ver. Tarzã – Diz que os vereadores vão agir com responsabilidade e que sua 

intenção é contribuir. Com a palavra a ver. Áurea – Cumprimenta a todos. Explica sobre 

encontro recente de diversos vereadores com o Prefeito, cobrando que o projeto da área 

da educação seja encaminhado com urgência, já que se trata de uma prioridade. Refere 

que o Projeto do IPTU teria vindo antes do projeto da Educação. Sobre o IPTU, refere 

que se trata de um projeto açodado, que não pode ser aprovado de forma apressada, 

já que se trata de um tema delicado que afetará uma grande parcela da população. Diz 

que questiona a atual taxa de lixo, que vem no IPTU e comenta que o mínimo será de 

360 em média, que pela lei atual não teria direito a isenção. Que IPTU e Planta genérica 
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precisam de estudos aprofundados para que não se causem injustiças e excessos sobre 

parcelas do povo, já que pode levar pessoas a contraírem dívidas junto à dívida ativa, o 

que pode causar grandes transtornos e despesas. Cita casos de pessoas de baixa renda 

que estão tendo seus proventos detidos pela justiça, e que há muitos transtornos para 

desbloquear tais pagamentos. Opina haver incoerências nos critérios para estabelecer 

os valores cobrados pelo IPTU. Frisa que o aumento nos valores do imposto acarretará 

também em aumento no valor dos aluguéis. Comenta que as atualizações feitas pelo 

georreferenciamento já aumentará a arrecadação, não vendo urgência na aprovação do 

projeto do IPTU. Diz que muitos comerciantes reclamam do custo do município. Com a 

palavra o ver. Andrei – Cumprimenta a todos. Refere que o imposto foi invenção dos 

ingleses devido a custos de guerras. Comenta que não seria justo aumentar impostos 

para bancar melhorias na Educação do município. Destaca que esteve em reunião com 

os professores da rede e que eles foram claros no sentido de haver conferência das 

mudanças para o estatuto, com espaço para debate. Que a educação seja discutida 

coletivamente. Comenta que o orçamento da cidade está saudável, não vendo 

necessidade de aumento do IPTU. Refere que é possível implantar educação integral, 

não havendo necessidade de mais dinheiro. Refere que o Prefeito teria citado um 

crescimento horizontal do imposto, ou seja àqueles que não pagam, que passassem a 

pagar. Diz que as questões da educação precisam avançar, no sentido de valorização 

dos servidores da educação. Não abre mão de defender a classe do magistério e do 

QAE e defende que haja conferência para o estatuto do magistério. Aparte ver. Tarzã – 

Refere que seria preciso cobrar sobre a composição do novo conselho do FUNDEB. 

Retoma ver. Andrei – Insiste que não será na última semana de trabalhos desse 

primeiro biênio, de modo aligeirado, que as questões serão resolvidas. Diz que é preciso 

haver espaço para debate e democracia para resolver as questões. E que essa pauta 

seja tratada com responsabilidade, já que vai definir a carreira dos profissionais do 

magistério. Com a palavra o ver. Júlio – Cumprimenta a todos. Diz que foi ele que 

perguntou ao Presidente sobre o prazo para escola do relator da CEI. Esteve no parque 

tecnológico de Sorocaba, participando de reunião lá, para ver como é um parque 

tecnológico e pode ver a estrutura de Sorocaba. Refere que o parque é uma incubadora 

de novas empresas. Explica o funcionamento. Além disso, o espaço conta com uma 

grande quantidade. Refere que a estrutura possibilita o desenvolvimento de startup. 

Sendo uma iniciativa pública, em conjunto com área provada, de incentivo, ensino, etc. 

Diz que Itapeva é um grande polo do agro e pensa se projeto semelhante poderia ser 

desenvolvido aqui no município. Comenta que tais iniciativas precisam do apoio do 

executivo, inclusive em aporte financeiro, etc.  Vê que seria possível implantar um 
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projeto piloto nesse sentido, no município de Itapeva, para auxiliar no desenvolvimento 

de viabilização de projetos de sucesso por empresas locais. Aparte a ver. Áurea – Sobre 

o loteamento em frente ao sesi cujas obras foram interrompidas novamente. Pede 

agilidade do Prefeito para retomar o projeto. Com a palavra o ver. Débora – 

cumprimenta a todos. Fala sobre a CEI dos animais, acha superimportante. Refere que 

o que tiver ao seu alcance para ajudar nos trabalhos da CEI, coloca-se à disposição. 

Diz que precisa de uma pausa, já que tem muitas atividades. Comenta também que 

pretende participar da CEI da educação, que está para ser aberta. Agradece a ajuda e 

participação de muitas pessoas em evento no bairro do Kantiã, bem como secretários 

municipais por apoio e ajuda. Diz que o Miss kantiã foi um sucesso e pretende ampliar 

o evento para outros bairros nos próximos anos. Sobre o IPTU, diz que é totalmente 

contrária. Gostaria de entender, diz que seria interessante chamar o secretário para 

explicar os critérios sobre os aumentos dos valores, em Sessão para toda a população 

poder acompanhar. Diz que há movimentos de abaixo-assinados em alguns bairros 

contra os Projeto. Aparte ver. Vanessa – Diz que esteve em reunião com a Prefeitura 

para falar sobre o assunto, e que foi sugerido que o secretário viesse para explicar em 

Tribuna. Já que se trata de tema técnico e delicado. Retoma ver. Débora – Refere que 

o Secretário deveria vir, a convite, para explicar o tema para a população. Comenta que 

tal atitude é uma falta de respeito com os parlamentares e com a população da cidade. 

Diz que o Censo teria indicado redução da população local, o que causa estranheza e 

tristeza à vereadora. Refere que se não for explicado e adequado o projeto será 

arquivado. Com a palavra o ver. Marinho – Cumprimenta a todos. Na sessão passada 

teriam entrado nove projetos do executivo. Dentre os projetos, além do que trata sobre 

atualização da planta genérica. Lê partes dos projetos. Diz que a atualização visa a 

aumento em porcentagens bastantes altas, com base em cálculos ainda não muito bem 

explicados. E gostaria de saber como foi feita a matemática ou se foi feita de forma 

aleatória. O que não lhe causaria espanto. Além desse, entrou outro projeto que trata 

de isenção de pagamento de IPTU, além de outro que trata de taxas pela prestação de 

serviços urbanos. Também projeto que institui alíquota progressiva sobre IPTU. Ou seja, 

quatro dos projetos apresentados tratam de aumento e impostos e taxas. Diz que foram 

tempos difíceis durante a pandemia. Entende que o Prefeito quer aumentar o IPTU e 

taxas para jogar dinheiro fora e cita exemplos. Não se pode aceitar tais atitudes, diz que 

votará contrário a tais projetos. Que a população não pagará pelo desgoverno do 

Prefeito atual. Diz que há muitas secretarias que não apresentam atuações a contento 

perante a população.  Agradece aos vereadores que o acompanharam em negativas e 

arquivamento de projetos que criariam cargos de livre nomeação e exoneração, com 
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salários a até 9 mil reais, que custariam 3 milhões e setecentos mil reais aos cofres do 

município. Comenta que a população está pagando um preço caro para que o prefeito 

possa fazer o que quiser. Ver. Áurea – Diz que o cálculo é uma matemática de difícil 

compreensão. Diz que ocorrerá acidente na entrada do bairro do faxinal de cima, baixo, 

visto que uma ponte teria quebrado no local e até agora as secretarias responsáveis 

não teriam achado forma de efetuar os reparos na ponte. Retoma ver. Marinho – Diz 

que há muitos serviços a serem feitos para a população não faz, ainda que haja dinheiro 

em caixa. Não tem visto planejamento, nem ações em busca de convênios para trazer 

melhorias para a população. Questão de Ordem: ver. Laércio fala sobre projetos que 

entraram na Casa cuja matéria trata de economia, sendo específicos sobre convênios 

e pede que a comissão delibere sobre eles para que possam ser aprovados ainda no 

corrente ano, e pede extraordinária para quinta-feira. Questão de ordem – Tarzã pede 

que todos os projetos em consenso sejam encaminhados nas duas comissões, 

Legislação e Economia para que sejam encaminhadas para votação. Débora – Dia 26 

extra para votação da emenda a LOM. Presidente Comeron delibera para que seja 

realizada Sessão Extraordinária na próxima quinta-feira. Com a palavra o ver. Celio – 

Cumprimenta a todos. Diz que sua fala será breve. Dirige-se às protetoras, que foi aberta 

CEI dos animais. Refere que pediu para ser substituído, não por não ter 

comprometimento com a causa animal, mas sim porque esse vereador teria participado 

das 5 CEIs que ocorreram no correr do ano. Até para dar oportunidade para outros 

vereadores atuarem nas CEIs e por problemas particulares teria pedido para não 

participar. Mas ratifica seu compromisso com a causa animal. Pede seu seja inserido 

em ATA Voto de Pesar pelo falecimento da Dra. Larissa Machado Amaral. Com a 

palavra o ver. Ronaldo – Cumprimenta a todos. Refere que a CEI da causa animal será 

muito importante. Comenta sobre o projeto de aumento de arrecadação que vai 

diretamente no bolso do contribuinte. Sendo mais de 12 milhões de reais a mais com a 

arrecadação que será aumentado com a arrecadação. Diz que é da arrecadação que 

vem valores para a devolução através de políticas públicas, mas diz que os projetos são 

extemporâneos e com critérios pouco claros. Comenta ser contrário a tais projetos no 

momento, que há outras causas que considera mais prioritárias. Cita o alto custo de 

vida em Itapeva. Que muitas pessoas estão indo embora da cidade, muito pelo alto 

desemprego e o custo de vida. Refere que tais projetos precisam ser discutidos junto à 

população antes de serem aprovados. Aparte ver. Áurea – Diz que teria pego IPTU e 

fala sobre os valores e o aumento que lhe recairia caso o projeto seja aprovado da forma 

que está. E diz que não dá para aceitar o projeto da forma que está. Retoma ver. 

Ronaldo – Frisa que a cidade está superavitária. O que não justificaria tais aumentos 
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vultosos nos valores dos impostos e taxas. Refere que seria um aumento abusivo e diz 

que é preciso esperar para que a situação da população melhore e se recupere das 

perdas com a pandemia. Questiona quais seriam os serviços públicos apresentados 

para a população que justificassem tais aumentos. ORDEM DO DIA. Leitura de Projeto 

de Lei 225/2022 - Mario Sergio Tassinari - AUTORIZA abertura de Crédito Adicional 

Especial no Orçamento do corrente exercício. Colocado em segunda discussão e 

votação, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Decreto Legislativo 33/2022 

- Paulo Roberto Tarzã dos Santos - Concede Título de Cidadania Itapevense ao Sr. 

Carlos Aparecido de Jesus Trindade. Colocado em discussão única: ver. Tarzã - 

Agradece ao apoio, já que presta homenagem ao Carlinhos Trindade.  Refere que é um 

servidor dedicado e que sempre está preocupado com as questões políticas e sociais 

da cidade e região. Diz que é merecedor da homenagem e que fez a diferença. Ver. 

Celinho parabeniza o ver. Tarzã pela iniciativa. Que o Carlinhos é uma pessoa humilde 

de quem todos gostam, sendo um servidor muito articulado na política, tendo contato 

com muitos políticos e autoridades. Sendo uma pessoa que sempre faz a diferença. Em 

votação única, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Decreto Legislativo 

34/2022 - Débora Marcondes Silva Ferraresi - Concede a MEDALHA DO MÉRITO 

ESPORTIVO CARLINHOS SAPONGA ao SR FÁBIO FONTES OLIVEIRA. Colocado em 

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

SESSÃO: Dependendo dos Pareceres das Comissões Competentes e da 

Aprovação em Sessão: Projetos de Lei 18, 47, 82, 129, 162, 168, 169, 179, 180, 182, 

183, 202, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 221, 222, 223, 226 a 244/2022. Em d/v únicas: 

Emenda 0001 ao Projeto de Lei 180/2022 e 0202/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Com 

a palavra o ver. Tarzã – Refere que a casa de Leis está fazendo um grande trabalho. E 

explica qual vai ser a importância da CEI junto à causa animal da cidade. Fala sobre a 

importante atuação das pessoas da sociedade envolvidas na causa, bem como a 

atuação das ongs. Cumprimenta a Comissão, que teria convidados, as protetoras e a 

Secretária Tatiana para ajudar na elaboração das emendas. Refere que preparou uma 

emenda, no sentido de que as entidades e ongs vinculadas à causa animal teria todas 

as condições de cuidar da causa animal de forma oficial no município. Explica como ser 

daria o processo de habilitação e trabalho de cuidado dos animais. Que o Prefeito teria 

gostado muito da ideia. Diz que o Prefeito teria dito que a prioridade para o próximo ano 

seria sobre ações na causa animal. Refere que cobrará pelos compromissos assumidos. 

Pede aos vereadores para que pressionem o Prefeito para que todas as emendas 

impositivas sejam pagas até março. Que pelo que sabe da causa animal, deve-se 

abordar o controle de natalidade, que será muito positivo. Aparte ver. Débora – Refere 
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que o Prefeito teria prazo para justificar se não vai pagar as emendas, ou pagar. Que 

venha em março o cronograma de pagamentos. Retoma ver. Tarzã – Diz que o ver. 

Célio faria um belo trabalho como ponte entre o Executivo e o Legislativo. E 

comprometida para cuidar de todos os projetos de interesse em políticas públicas, e em 

certeza que será um ganho para a população. Nada mais havendo a tratar a Presidência 

convoca os vereadores para a Reunião para a composição das Comissões 

Permanentes para o biênio 2023/2024, a ser realizada no dia 20, às 18h e para 84ª 

Sessão Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 22 de dezembro, 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, 19 de dezembro de 2022. 

 

 

ROBERTO COMERON 

PRESIDENTE 
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