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ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de 2021, no horário regimental sob a 

presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 5ª sessão ordinária do corrente 

exercício. Sessão realizada online em razão da pandemia da Covid-19, Novo 

Coronavírus. Participaram da Sessão 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, Saulo Almeida Golob e Vanessa 

Valerio de Almeida Silva. Ausência de: Gesse Osferido Alves. 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 4ª 

Sessão Ordinária realizada em 11 de fevereiro, foi aprovada. Correspondência 

recebida de diversos: Ofício de Santa Casa de Misericórdia de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 17/2021 - Saúde e Assistência Social - Requeremos ao Sr. Aristeu A. C. 

Filho, Superintendente da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP, que envie 

informações a esta comissão referentes qual o valor do recurso recebido destinado ao 

combate ao covid-19 e de que forma foi utilizado. PROPOSITURAS. Projeto de Lei: 

14/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Dispõe sobre a proibição do corte dos serviços de 

fornecimento de energia elétrica e água no município e dá outras providências. 15/2021 

- Vereador Julio Ataíde - Dispõe sobre denominação de Posto de Saúde da Família, na 

Vila Isabel. 16/2021 - Vereador Roberto Comeron - Institui a Diária Especial por 

Atividade Complementar (DEAC), aplicável aos servidores integrantes do Quadro da 

Guarda Civil Municipais, nas condições que especifica. 17/2021 - Prefeito Dr Mario 

Tassinari - Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do corrente 

exercício. Moção: 11/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Moção de Apelo ao Srº 

Leonardo Rolim, DD. Presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, para 

que envide esforços para buscar uma solução urgente para o grave problema da falta 

de médico perito na Agência do INSS de Itapeva. Requerimento: 60/2021 - Vereadora 

Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, sobre a 

possibilidade de implantação de iluminação pública na Rua: Osório Vieira de Almeida, 

trecho que liga CDHU e Morada do Bosque. 61/2021 - Vereadora Débora Marcondes - 

Requer ao Senhor Prefeito, informações da possibilidade de fazer um vídeo institucional, 

com fotos aéreas (legendado em português e inglês) da cidade de Itapeva, contando 

todas as potencialidades do município, extensão territorial, como já existem em Botucatu 
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e Itararé, entre outros; assim encaminharemos para diversas indústrias e empresas 

conhecerem realmente a grandeza de nossa cidade - reiteração requerimento 147/2020. 

62/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Sr. Prefeito que, junto à Sra 

Eunice, DD Secretária da Educação, informações se a Educação Municipal está com a 

quantidade exigida em lei de número de nutricionista, de acordo com o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), por número de alunos conforme tabela em 

anexo (resolução 465/2010). 63/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. 

Sr. Prefeito, junto ao setor competente, se faça um estudo técnico para instalação de 

semáforos, lombadas, faixas de pedestre elevada e placas de sinalização e indicação, 

na Rua: Alexandrino de Moraes na frente da Lotérica Pote de Ouro, atendendo ao 

anseio dos moradores por melhorias de sinalização, organização do trânsito e redução 

de velocidade de veículos e motos, dando mais segurança para os pedestres. 64/2021 

- Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Sr. Prefeito que realize parceria com a Sabesp 

(Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), no sentido de 

implementar o Programa “Se Liga na Rede” nos bairros do Guarizinho, Caputera e Alto 

da Brancal. 65/2021 - Vereador Celinho Engue - Requer ao Diretor dos Correios, para 

que informe a possibilidade de atribuir número de CEP (Código de endereçamento 

postal) nas Ruas do Jardim Europa III, bem como a prestação de serviços postais. 

66/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor 

responsável, providencie um estudo de instalação de uma lombada na rua Felício 

Tortelli na altura do nº 132, bairro Jd. Virginia. 67/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - 

REQUER ao Excelentíssimo prefeito que, através do setor competente, informe a 

possibilidade de fazer manutenção corretiva na estrada e também possibilidades de 

aumentar a largura da estrada rural em alguns pontos que dá acesso ao Bairro Várgea 

, estrada Josino Brizola Santos, e que também através do setor competente fiscalizem 

a área de captação de água bruta feita pela Sabesp porque próximo a área de captação 

pude constatar acúmulos de lixo no local, animais mortos em sacos de lixo, e que se 

verifique também porque estão criando cavalos na beira da represa de captação, creio 

os dejetos desses animais estão descendo para represa de captação. 68/2021 - 

Vereador Professor Andrei - Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito junto a 

Secretaria da Educação e Secretaria de Obras as devidas providências para a 

Construção da Escola do Bairro Morada do Bosque. 69/2021 - Vereador Laercio Lopes 

- Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao Secretário Municipal de Administração e 

Recursos Humanos, Rodrigo Tassinari, informações sobre a falta de divulgação no site 

da Prefeitura. 70/2021 - Vereador Laercio Lopes - Requer ao Sr. Prefeito para que junto 

ao setor competente informe a possibilidade de estacionamento de 45º na rua Alberto 

Vilhena Júnior, 836 - Jardim Europa, Itapeva - SP. 71/2021 - Vereador Marinho 
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Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, informe a 

relação de todos equipamentos, Programas e Projetos da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, relacionando os nomes, cargos e carga horária de todos os 

servidores efetivos e contratados por cada equipamento, projetos ou programas, bem 

como a relação de servidores afastados e a previsão de retorno as atividades. 72/2021 

- Vereador Ronaldo Pinheiro - REQUER ao Executivo Municipal, nos termos 

regimentais, que reapresente a esta Casa de Leis, Projeto de Lei que altera a carga 

horária dos cargos de Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem, Enfermeiro, 

Farmacêutico, Farmacêutico/Bioquímico, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Psicólogo (Casa 

Transitória), Psicólogo com ênfase em Recursos Humanos e Nutricionista, de 40 para 

30 horas e 6 dias da semana de jornada de trabalho. 73/2021 - Vereador Ronaldo 

Pinheiro - REQUER ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nos informar a 

respeito dos atendimentos odontológicos nas Unidades Básicas de Saúde de Itapeva. 

74/2021 - Vereador Roberto Comeron - Requer ao Sr. Prefeito, junto a secretaria de 

Esportes, para que informe qual a data de retomada da construção do vestiário do 

Campo da Vila São Benedito. 75/2021 - Vereador Celinho Engue - Requer ao Senhor 

Prefeito, para que junto ao setor competente, informe a possibilidade de implementar 

medidas de urgência, com posterior estudo para resolução definitiva, de contenção das 

aguas de chuva, que canaliza, iniciando na parte alta do Jardim Maringá e Jardim 

Europa, percorrendo pelas imediações da Garagem municipal, contornando o Estádio 

Municipal e Campo do Guarani, desaguando na Rua Higino Marques. 76/2021 - 

Vereadora Aurea Rosa - Requer ao Sr. Prefeito, que, junto ao setor competente, que 

verifique a possibilidade de estar nos informando como estão a construção dos poços 

artesianos no Bairro Avencal. 77/2021 - Vereadora Aurea Rosa - Requeiro à mesa, nos 

termos regimentais, que seja oficiado ao Sr. Prefeito, para que, junto à Empresa de 

ônibus Jundiá, informe a possibilidade de voltar o itinerário antigo da linha que fazia o 

Bairro Jd. Virginia Jundiá. 78/2021 - Vereador Tarzan - Requer à mesa da Câmara 

Municipal nos termos regimentais para que através do Departamento Jurídico dessa 

Casa Leis, elabore um parecer sobre o alcance da Lei Federal Complementar n° 173 e 

seus impactos com relação ao nosso município e principalmente com relação as justas 

reivindicações dos servidores públicos municipais. Indicação: 10/2021 - Vereador 

Tarzan - Indico ao Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, para que estude 

a  viabilidade de incluir em seu Programa Municipal de Geração de Empregos e Renda 

as seguintes sugestões:  1) Para geração de empregos e renda o caminho seria a 

criação de diversas cooperativas, podendo citar como exemplo a fabricação de 

tijolos/blocos de cimento para a construção das moradias populares e a fabricação de 

lajotas para serem utilizadas na pavimentação de vias públicas na zona urbana e rural 
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do município; 2) Ampliação e fortalecimento das Cooperativas de materiais recicláveis; 

3) Criação de Cooperativas para produção de hortifrutigranjeiros, utilizando todas as 

terras públicas que o município dispõe; 4) Fortalecimento e apoio total a Agricultura 

Familiar. Como é cediço, no meio da unidade DEUS ordena a sua benção, sendo assim 

é imprescindível que todos se unam com o propósito de auxiliar o Poder Público visando 

o bem comum de toda a sociedade; 5) Regulamentação e Implantação do Programa 

Bolsa – Trabalho instituído pela Lei Municipal n° 1657/2001. Que oferece uma 

oportunidade de trabalho para jovens de 16 (dezesseis) a 20 (vinte) anos de idade, que 

estão cursando o Ensino Fundamental, Médio, EJA ou curso Superior. A Presidência 

encaminha os Projetos de Lei 14, 15, 16 e 17/21 às Comissões Competentes para 

exararem seus pareceres, a Moção 11/21 e os Requerimentos e Indicações à Secretaria 

Administrativa para as providências de costume. TEMA LIVRE. Com a palavra a ver. 

Débora Marcondes – comenta sobre representação que fez junto ao MP a respeito de 

aglomerações em filas nas agências bancárias. Destaca os desdobramentos dessa 

representação e as ações adotadas pela promotoria e os órgãos que foram notificados 

a prestarem esclarecimentos. Fala ainda sobre as condições das filas, sobre a lei do 

tempo de espera, de idosos, condições de atendimento e medidas no interior das 

agências. Pede que seja feita reunião através da Comissão de Defesa do Consumidor 

junto com Prefeitura, Procon e Vigilância Sanitária em função da situação atual. Fala 

sobre a votação e atuação da corregedoria da Câmara e sobre o debate de ideias. Diz 

que está à disposição para ocupar o cargo de corregedor; comenta sobre outros 

possíveis nomes. Fala de requerimento para lajotamento, iluminação e construção de 

poço artesiano no Bairro Taquarizinho, que o prefeito disse que fará essas obras.  Fala 

sobre a Educação, relata que fez moção sobre vacinação dos profissionais; e sobre 

professores que tem dupla jornada. Comenta sobre resposta da Secretaria desta Pasta 

a ofício. Fala sobre reunião anterior com a secretaria de Educação. Relata que indagou 

através de requerimento, quantos nutricionistas tem na rede municipal. Explana que 

entregou duas motos à GCM; que solicitou ao Secretário de Saúde a possibilidade 

vacinação aos GCMs e sobre relatos de alguns GCMs. Com a palavra a ver. Áurea 

Rosa – parabeniza a ver. Débora por se colocar à disposição da corregedoria. Comenta 

sobre a situação alarmante da covid em Itapeva e região, cita boletins da Santa Casa. 

Discorre sobre falha na fiscalização, não sobre o comércio, mas sim das festas. Relata 

que entrará com representação contra duas festas que houve em chácaras. Explana 

sobre os pancadões que ocorrem nas madrugadas, também na zona rural, que 

promovem aglomerações. Comenta sobre pancadão que amanheceu na sexta, no bairro 

Faxinal de Baixo, ao lado de residência de pessoa idosa, além de família que havia 

perdido parentes. Fala que as pessoas compram chácaras para alugar para festas 
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tirando o sossego de outros moradores das localidades, não seguem as leis e nada 

contribuem para a prefeitura. Chama atenção da Prefeito para essa questão. Explana 

que a GCM passa em frente aos locais e não para, que ela não entende. Comenta sobre 

reunião da prefeitura que haveria sobre esses casos. Ressalta que as pessoas nas 

festas não respeitam ninguém, que o município precisa definir normas. Pede ao Prefeito 

e Secretário que mandem fiscalizar. Discorre sobre sofrimento das pessoas doentes e 

pede à população colaboração; que os donos de chácaras de aluguel deem um tempo. 

Com a palavra a ver. Vanessa Guari – relata que conforme a ver. Aurea citou, na região 

da Caputera também está tendo os pancadões, onde a reclamação dos moradores é 

que os órgãos policiais não vão atender as solicitações, em razão da quantidade de 

ocorrências. Pede a todos os órgãos de fiscalização que deem atenção a essas 

ocorrências. Fala que muitas pessoas parecem que não entenderam a gravidade da 

pandemia. Discorre sobre seu ofício ao executivo para viabilizar junto a Sabesp 

programa ‘se liga na rede’ para os bairros do Guarizinho, Caputera e Alto da Brancal. 

Fala que solicitou a Sabesp que essas obras contemplem os bairros vizinhos. Relata 

falta de ligação elétrica para funcionamento de bomba de água nessa região, cobrando 

a Elektro. Explana sobre seu projeto de lei de proibição de corte de água e luz aos fins 

de semana. Pede voto favorável dos vereadores. Com a palavra o ver. Celinho – diz 

que é solidário à causa dos professores. Relata que amanheceu na UPA no sábado, 

destacando a dedicação e competência dos profissionais da saúde em todos os tipos 

de atendimentos. Fala sobre atendimento que presenciou de acidente de motos vindo 

de festa, que nesses casos deveriam ser comunicados à polícia civil. Afirma a 

importância da valorização de todos os profissionais da saúde e sua disponibilidade 

para lutar por essa classe. Reitera as palavras das vereadoras anteriores sobre as 

aglomerações, explica que tem recebido reclamações também da área urbana, sabendo 

que o efetivo dos órgãos policiais é pequeno e consegue estar em todos os lugares. 

Destaca a situação emergencial e ocupação de leitos hospitalares. Relata reclamação 

de moradores da Santa Maria sobre possível excesso em ação que houve na sexta-

feira, que gostaria de ouvir a outra parte (não fala qual), que encaminhará oficio sobre 

isso à Comissão de Direitos Humanos. Com a palavra o ver. Christian – comenta sobre 

a saúde e fiscalização das aglomerações. Faz apelo à população que deveria se atentar 

aos cuidados com a pandemia, em especial aos jovens, que entende que não é fácil 

ficar em casa, mas é um momento de muita atenção. Destaca o pronunciamento do 

secretário estadual de Saúde sobre a existência da variante do coronavírus em São 

Paulo e o risco de transmissão maior ainda que isso representa, que de acordo com o 

Secretário essa variante atinge também os jovens. Alerta para a consciência de todos. 

Com a palavra o ver. Ronaldo – Destaca a valorização dos funcionários da saúde. 
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Relata reunião com profissionais de saúde. Explana que solicitou ao Executivo que 

envie ao Legislativo projeto de lei definindo trinta horas para esses profissionais (saúde), 

o qual já foi discutido na legislatura anterior, sendo que é um anseio da classe. Reitera 

as palavras dos vereadores Christian e Celinho sobre a importância dos profissionais. 

Relata que na próxima sessão fará requerimento ao Executivo para que envie projeto 

de lei sobre reajuste de salários de técnicos e auxiliares de enfermagem, sendo que 

tramita no Senado um projeto de lei no qual esses servidores teriam direito a 

vencimentos de 50 a 70% dos enfermeiros. Comenta sobre a ponte da Usina da Barra, 

que levou o caso ao Ministério Público, o qual verificou e emitiu laudo que tem em mãos. 

Mostra imagem da ponte. Relata que o MP notificou a prefeitura para tomar providências 

em 30 dias. Comenta sobre a primeira reunião das comissões de Obras e de Agricultura 

e as pautas tratadas. Com a palavra o ver. Andrei – diz concordar com o teor citado 

pelos vereadores Ronaldo e Celinho, sobre a pandemia e os profissionais de saúde. 

Fala sobre prazo final para resposta a requerimento que solicita audiência pública do 

FUNDEB, agradece os profissionais do quadro de apoio da Educação que estiveram na 

reunião de hoje. Audiência essa para decisões que englobam todos os profissionais da 

Educação. Comenta sobre analise referente a valores que a vereadora Débora citou. 

Destaca que há ideias de exclusão dos profissionais do quadro de apoio da Educação, 

sendo que ele entende precisar haver inclusão de todos os envolvidos no processo; 

também sobre a necessidade de plano de carreira para o quadro de apoio. Com a 

palavra o ver. Saulo – agradece o presidente da comissão, Prof. Andrei, por trazer os 

profissionais do quadro de apoio da Educação, e destaca a importância da participação 

dos funcionários nas atividades legislativas. Agradece o secretário Diego por fechar o 

Mirante Debret, pelo risco que o local representa, que levou ao caso à secretaria pois 

presenciou diversas situações de perigo. Com a palavra o ver. Tarzã – fala sobre o 

entusiasmo, dedicação e empenho dos vereadores. Destaca a fala do ver. Ronaldo 

sobre os profissionais de saúde; sugere estudo sobre o projeto anterior das 30 horas, 

sobre o que teria ocorrido. Aparte ver. Laércio – explica que a Câmara foi favorável, no 

entanto houve atraso para aprovação do projeto, que o Executivo não conseguiu cumprir 

prazos. Continua ver. Tarzã – diz querer saber se houve veto, que os funcionários estão 

se organizando. Cumprimenta os vereadores que receberam servidores do quadro de 

apoio a educação. Fala sobre importância de discutir projetos aos funcionários para que 

possam vigorar em 2022. Diz que o projeto que já tramitou servirá de subsídio para 

novos projetos. Comenta que os vereadores são a favor das melhorias aos funcionários, 

da necessidade buscar amparo nas leis. Fala sobre protocolo para audiências 

presenciais, que teriam melhor resultado. Aparte ver. Laércio – fala da importância do 

debate e engloba as merendeiras e coletores que também são categorias que tem 
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salários baixos, que é um compromisso seu. Continua ver. Tarzan – fala sobre equidade, 

não podem tratar os desiguais de forma igual; sobre responsabilidade, legalidade e a 

possibilidades reais para 2021 e 2022 ao debater e votar esses temas. Aparte ver. 

Débora – fala da importância de plano de carreira, de seu requerimento ao Executivo 

sobre isso e de requerimento que o vereador fez sobre o assunto. Explana que é a favor 

de melhoria de salário para merendeiras e coletores, mas que não poderia ser incluído 

num projeto da saúde, por exemplo. Com a palavra o ver. Laércio Lopes – fala que 

achou pertinente a explanação da ver. Débora sobre projeto dos profissionais de saúde, 

a questão das 30 horas; assim como outras categorias que o Tarzã citou, mas pede 

atenção especial apara as merendeiras e coletores. Presidente Comeron lembra os 

vereadores sobre a próxima reunião com o Executivo, que será dia 22, as 9 horas, com 

a Secretária da Educação. Fala ao ver. Andrei para trazer os pleitos dos profissionais 

da pasta. ORDEM DO DIA: Leitura do Projeto de Lei Nº 1/2021 - Vereador Celinho 

Engue - Dispõe sobre Denominação do Centro de distribuição de alimentos no Jardim 

Bela Vista, como Centro de distribuição de alimentos Nelson Schreiner. Colocado em 2ª 

discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do Substitutivo 0001 ao Projeto 

de Lei 0003/2021 - Vereador Roberto Comeron - Dispõe sobre a implantação de 

brinquedos adaptados para pessoas com deficiência (PCD’s), em locais públicos e 

privados de lazer e dá outras providências. Colocado em 2ª discussão e votação, foi 

aprovado por todos. Leitura da Moção Nº 11/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - 

Moção de Apelo ao Srº Leonardo Rolim, DD. Presidente do Instituto Nacional de 

Seguridade Social - INSS, para que envide esforços para buscar uma solução urgente 

para o grave problema da falta de médico perito na Agência do INSS de Itapeva. 

Colocado em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura do 

Requerimento Nº 65/2021 - Vereador Celinho Engue - Requer ao Diretor dos Correios, 

para que informe a possibilidade de atribuir número de CEP (Código de endereçamento 

postal) nas Ruas do Jardim Europa III, bem como a prestação de serviços postais. 

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

PRÓXIMA SESSÃO – Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v os 

Projetos de Lei: 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17/2021; e 

Proposta de Emenda à LOM 1/2021. Em d/v únicas: Projeto de Resolução 01/2021. 

EXPLICAÇÃO PESSOAL – Com a palavra o ver. Tarzã – fala sobre indicação que fez 

ao Executivo sugerindo políticas públicas sobre geração de emprego e renda. Explana 

que esse ano de 2021 o Executivo está engessado, no sentido de realizar processos 

seletivos, talvez não seja o melhor momento de reativar a fábrica de lajotas por exemplo, 

apesar de achar uma ideia muito boa, a qual o vereador Ronaldo luta por ela, que seria 

uma alternativa de emprego no Alto da Brancal. Comenta sobre o trabalho e 
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conhecimento do ver. Andrei, que tem dados e estudos sobre as áreas que defende; 

fala sobre a grande quantidade de jovens na faixa de 16 a 27 anos, que representam 

um desafio tanto pela evasão escolar como pelo desemprego, sugere programas do tipo 

bolsa trabalho no contraturno, como acontece em algumas cidades. Destaca a 

importância da agricultura familiar no município, parabeniza o trabalho da Comissão de 

Agricultura, enfatizando ser esse um importante meio de emprego e renda e que os 

vereadores devem votar o orçamento com focos nas áreas que propiciem essa 

possibilidade. Solidariza-se com as falas das vereadoras sobre a pandemia e a 

fiscalização aos bancos quanto ao tempo de espera nas filas. Com a palavra o ver. 

Ronaldo – fala que continuará lutando pela reativação da fábrica de lajotas no Alto da 

Brancal, que isso foi promessa de campanha do Prefeito e é prioridade também. Aparte 

ver. Tarzã – diz que é totalmente favorável a esse pleito, apenas que devem analisar os 

meios legais para contratação de processo seletivo, de como começar isso da forma 

mais rápida possível, em razão desse ano de 2021 ser um ano difícil. Continua Ronaldo 

dizendo que apresentou fotos do local e discorre sobre a importância da fábrica para a 

comunidade e que continuará a defender essa bandeira. Presidente Comeron declara 

seu apoio à causa dos profissionais da enfermagem e do quadro de apoio da Educação. 

Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 6ª Sessão 

Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 18 de fevereiro, 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, 15 de fevereiro de 2021. 
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