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ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de 2021, no horário regimental, sob a 

presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 7ª 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, 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 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 6ª Sessão Ordinária 

realizada em 18 de fevereiro, foi aprovada. Correspondências recebidas de 

diversos: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 8/2021 

- Christian Galvão - Requer informações sobre o andamento do convênio celebrado com 

a CDHU no ano de 2020, para a construção de 100 (cem) casas populares, bem como 

saber se já existe previsão de data de início e de término da obra, e, também, se já 

houve definição do Bairro que vai ser beneficiado.  Também requer sejam esclarecidas 

se existe a possibilidade da celebração de novos convênios, pois, o déficit de moradias 

é muito maior que o número acima citado, o que é insuficiente para abrigar aqueles que 

vivem em situação de risco. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 19/2021 - Ronaldo Pinheiro - Requer ao Senhor Prefeito Municipal que, 

junto a Secretaria de Obras, envide estudos e informe sobre a possibilidade de 

regularização dos terrenos localizados na Rua Celso Magalhães de Araújo, no Parque 

Cimentolândia. PROPOSITURAS. Projeto de Lei: 22/2021 - Vereadora Lucinha Woolck 

- Dispõe sobre a isenção do IPTU dos imóveis onde estão instalados bares e 

restaurantes durante a decretação de emergência para enfrentamento do COVID-19. 

23/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Dispõe no âmbito do município de Itapeva 

sobre a autorização de fornecimento e distribuição de absorventes higiênicos para 

mulheres de baixa renda, e dá outras providências. 24/2021 - Vereador Roberto 

Comeron - Altera a redação dos artigos 1º e 9º da Lei 4.265/2019, que dispõe sobre o 

Programa de Recuperação dos Créditos Fiscais do Município de Itapeva/SP - REFIS e 

dá outras providências. 25/2021 - Vereador Celinho Engue - Dispõe sobre denominação 

de praça pública Benedito de Jesus Ferreira, situada no cruzamento da Rua Benjamin 

Constant, com a Rua Gregório de Oliveira, no Jardim Paulista. Requerimento: 79/2021 

- Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Prefeito Municipal, juntamente com o setor 

competente, informações da possibilidade de lajotamento, iluminação e a construção de 

poço de água no Bairro Taquarizinho - Rod Eduardo Saigh (KM 86) - próximo à 
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Congregação Cristã, para atender as diversas famílias que residem no local. 97/2021 - 

Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que informe a data prevista 

para o término da obra do Posto de Saúde do Jardim Brasil. 98/2021 - Vereador Gessé 

Alves - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, providencie a 

manutenção, limpeza e revitalização da Mata do Carmo. 101/2021 - Vereadora Vanessa 

Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor competente viabilize a 

colocação de sinalização vertical, horizontal e recapeamento da Vicinal Faustino Daniel 

da Silva. 102/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito 

viabilize junto ao setor competente a implantação de “lombafaixa” ao entorno da rotatória 

da paineira centenária, nas ruas Julio Vieira Holtz, Higino Marques e Paulina de Moraes. 

103/2021 - Vereador Celinho Engue - Requer que seja inserido em Ata Voto de 

Congratulações ao Empresário Senhor Antônio José Ayub, cientificando-se a decisão 

desta Casa ao homenageado. 104/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao 

Comutran, para que informe a possibilidade de implantar redutor de velocidade na Rua 

Brasília, próximo ao número 131, na Vila Aparecida. 105/2021 - Vereador Christian 

Galvão - Requer ao COMUTRAN informações sobre a possibilidade de ser implantada 

Lombada ou Redutor de velocidade na estrada vacinal Governador Mario Covas 

próximo ao número 4694, Bairro de Cima. 106/2021 - Vereador Professor Andrei - 

Requer que seja inserido em Ata, Voto de Congratulações em nome do Digníssimo 

Senhor Dorival Pinheiro Garcia, representando todos os profissionais da Educação e da 

Engenharia, por lançar esforços também ao Sistema Municipal de Ensino de Itapeva 

/SP. 107/2021 - Vereador Professor Andrei - Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

junto com as Secretarias de Educação e Desenvolvimento Social a oferta de 

alimentação escolar para as crianças principalmente em estado de vulnerabilidade 

social. 108/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer à SABESP (Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para que informe o cronograma das obras 

de construção da lagoa de coleta e tratamento de esgoto no Distrito Alto da Brancal, 

bem como, orçamento gasto e as contratações feitas para prestação de serviço. 

109/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer ao Exmo. Prefeito Municipal de Itapeva 

para que, através do setor competente, informe sobre a previsão de entrega da obra de 

construção da nova unidade da ESF (Estratégia Saúde da Família), localizada no 

Distrito Alto da Brancal. 110/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, 

para que junto ao setor responsável, providencie pavimentação e galerias de águas 

pluviais na rua Dirley Carlos machado nº 304 até nº 500 no bairro Bela Vista. 111/2021 

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

responsável, envie para esta Egrégia Casa de Leis, cópia do contrato do Projeto 

desenvolvido no Bairro Morada do Bosque em parceria com o SESI. 112/2021 - 

Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao setor responsável 

providencie a passagem de motoniveladora, enchimento com Solo brita em partes 
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necessárias, operação de rolo compactador onde for necessário e posterior 

cascalhamento das estradas que dão acesso aos Bairros: Vila Rica, Cachoeira, 

Cachoeira dos Torres, Sanbra, Fundão, Água Quente, Caeté de baixo, Caeté de Cima, 

Estrada da Benzedeira, Estrada do Morro Grande (Sanbra). 113/2021 - Vereador Julio 

Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais que junto ao setor 

competente se possível, providencie o recapeamento completo das ruas, Hortêncio de 

Oliveira Pio e Francisco Lucas de Almeida, no Parque São Jorge. 114/2021 - Vereadora 

Aurea Rosa - Requer ao Sr. Prefeito, nos termos regimentais, junto ao setor competente, 

providencie a passagem de máquina moto niveladora e posterior cascalhamento da 

estrada, na Rua Aparecida de Melo, Jardim Dona Iracema. 115/2021 - Vereadora Aurea 

Rosa - Requer ao Senhor Prefeito que seja oficiado a Secretaria Estadual de Saúde de 

São Paulo, reiterando solicitações anteriores, para que o mesmo interceda junto a 

Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, visando a destinação da carreta contendo 

equipamentos para mamografia do Programa “MULHERES DE PEITO”, para 

atendimento da população de Itapeva. Indicação: 14/2021 - Vereador Gessé Alves - 

Indica a pavimentação asfáltica ou a colocação de lajotas no Distrito Industrial, nas ruas: 

Alfredo Moreira de Souza, Benedito Santos, Ney da Silva Gomes, Jamil Amaro, Valter 

Tavares dos Santos, Antônio dos Reis, João Antunes de Almeida, Isaias Ferreira de 

Lara, Sebastião Francisco de Assis e Joracy de Almeida Mello. 15/2021 - Vereador 

Christian Galvão - Indica a instalação de um redutor de velocidade e/ou radar, na Rua 

São Paulo, na última quadra antes do cruzamento com a Avenida Brasil, na Vila Nova, 

e ainda um semáforo no cruzamento entre estas ruas. 16/2021 - Vereador Julio Ataíde 

- Indica a implantação de academia ao ar livre na Praça Alceu de Souza Gomes, no 

Conjunto Habitacional Tancredo Neves. A Presidência encaminha os Projetos de Lei 22, 

23, 24 e 25/21 às Comissões Competentes para exararem seus pareceres e os 

Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para as providências de 

costume. TEMA LIVRE – Faz uso da palavra a vereadora Débora Marcondes – 

Comenta sobre a situação da covid e a da importância da vacinação dos profissionais 

da Educação. Explana sobre reunião que participou discutindo sobre a educação, a 

respeito de alternativas para volta as aulas. Relata sobre o programa adotado pela 

prefeitura de São Paulo, o qual utiliza mães de alunos para auxiliarem nas escolas, 

mediante um pagamento mensal, destacando que há muitos profissionais das escolas 

afastados em razão da covid. Parabeniza o prefeito pelo plano de carreira e 

remuneração dos funcionários, comentando sobre a portaria 8146/21, de 17/02/21 a 

respeito disso. Sugere ao prefeito que deveria haver mais transparência sobre o 

andamento da vacinação, para evitar que haja reclamações. Fala sobre aquisição de 

respiradores e cateteres, que o prefeito não deve buscar esperar pelo Estado, sendo 

que há a verba da covid. Comenta sobre parceria da prefeitura com a DRS sobre a 

questão de uso de leitos hospitalares. Faz uso da palavra o vereador Christian Galvão 
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– fala sobre seu requerimento solicitando informações sobre convênio da prefeitura com 

CDHU, o qual recebeu resposta e comenta sobre o teor; que estaria em fase de 

transição. Faz uso da palavra o vereador Andrei Muzel – discorre sobre a pandemia e 

ocupação hospitalar; sobre o fechamento das igrejas católicas, as quais foram 

notificadas. Em razão disso, afirma que o poder público deveria trabalhar a 

conscientização e fiscalização de todos e questiona as notificações de igrejas, bancos 

e baladas/pancadões, sendo que parece que só as igrejas foram notificadas. Afirma que 

é uma incoerência, pois aglomerações irregulares não são fiscalizadas, ao contrário do 

comércio, que sofre as consequências. Faz reflexão sobre a possibilidade de volta às 

aulas e se realmente todos os envolvidos estão preparados? Questiona onde estamos 

errando? Por que não estamos conseguindo baixar números, se diversas instituições 

seguem protocolos? Por que a falta de medidas mais incisivas quanto a fiscalização? 

Registra apelo à toda comunidade educacional. Explana que esse momento de 

reconstrução social não é tão simples como parece. Faz uso da palavra o vereador 

Laércio Lopes – comenta sobre a preocupação de todas as igrejas em seguir os 

protocolos sanitários e de todos os cuidados e orientações tomadas e repassados aos 

membros. Fala do papel das igrejas nesse momento. Comenta que são tomadas 

medidas enérgicas em relação a elas, que muito ajudam as pessoas na situação atual. 

Faz uso da palavra a vereadora Áurea Rosa – agradece o apoio que tem recebido de 

todos. Diz que concorda com a fala do vereador Andrei sobre as fiscalizações. Comenta 

sobre bares que funcionam clandestinamente. Fala sobre fiscalização das filas de 

bancos e a importância das igrejas; que os bancos deveriam pagar os testes de covid 

paras as pessoas, que aí eventuais resultados positivos seriam notificados a ficar em 

casa. Comenta sobre abandono de casinha na entrada da cidade (do lado do Baré) e a 

situação do Mirante do Debret, que a prefeitura deve fiscalizar esses locais; fazer um 

TAC com o MP sobre o Debret, se for o caso; ou que fechem de vez. Reforça a 

necessidade da fiscalização dos bancos e covid. Faz uso da palavra o vereador Celinho 

– fala que se sente envergonhado por ver as filas nos bancos e o fechamento das 

igrejas, quando as pessoas mais precisam de assistência. Diz que concorda com a 

vereadora Áurea sobre os bancos pagar os testes de covid. Destaca a importância que 

todas as igrejas representam. Discorre sobre os moradores de rua, que alguns tem 

dificuldade em cumprir o horário para entrada nos albergues. Relata e parabeniza 

atendimento do CAPS-AD a uma família que ele ajudou. Comenta que não teve 

feedback do Ministério Público sobre denúncia feita por ele a respeito de baladas e 

aglomerações; fala da necessidade de vacinação de todos os funcionários da Educação 

antes da volta as aulas; explana que estão no aguardo de projeto referente aos 

funcionários e profissionais da saúde. Faz uso da palavra o vereador Julio Ataíde – 

reitera o que foi dito anteriormente sobre a notificação e fechamento das igrejas, sobre 

a sequência desses atos. Fala que é uma situação incoerente quando pretendem voltar 
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às aulas. Relata reclamações da população sobre festas e perturbação do sossego. 

Discorre sobre a proibição de eventos e pouca conscientização das pessoas, do perigo 

que isso representa em função da fase atual da pandemia com hospitais lotados, para 

que Itapeva não fique igual Araraquara (fechamento total). Fala de suas proposituras, 

uma sobre instalação de academia ao ar livre na praça Alceu Souza Gomes, no CDHU 

Tancredo Neves; sendo a outra sobre recapeamento de duas ruas no Parque São Jorge. 

Agradece o secretário Margarido e equipe por atender diversos pedidos. Destaca o 

engajamento da enfermagem e outros em seus objetivos, que sabem do apoio dos 

vereadores. Faz uso da palavra o vereador Gessé Alves – parabeniza ver. Áurea pelo 

aniversário. Relata sua experiência familiar com a covid. Reitera os tópicos citados 

anteriormente sobre o enfrentamento da covid; destaca a preocupação em preservar 

vidas. Diz que o caminho é fiscalizar os locais onde realmente ocorrem aglomerações. 

Explana sobre cobrar de quem de direito; saber sobre a verba para covid. Reitera os 

termos sobre a fiscalização, a preocupação com a saúde e a importância do SUS. 

Discorre sobre a atuação de cada profissional e diz que são todos guerreiros; que ele 

apoia o pleito da categoria. Faz uso da palavra o vereador Tarzan – sobre o 

requerimento do ver. Christian pedindo informações sobre convênios com a CDHU, fala 

que deve ter sido um protocolo de intenções referente a moradias, em live do prefeito 

com secretário de Habitação. Explana sobre locais que estariam em possibilidade para 

projetos de habitação popular. Diz não entender o fechamento das igrejas, sendo que 

mesmo na fase vermelha o Executivo usou de bom senso com esse seguimento. Relata 

que deve haver algo nessa história. Comenta sobre a lei do atendimento e a história da 

Caixa, que englobou todos os serviços sociais e não tem estrutura. Dessa forma, 

explana que os bancos deveriam ser fiscalizados e autuados indistintamente. Fala sobre 

protocolos para evitar a covid. Discorre sobre atuação da presidência do Senado, a 

respeito de projeto de lei para facilitar a aquisição de vacinas, também pelo setor 

privado. Fala que a pandemia tende a entrar numa fase crítica e sugere medidas ao 

poder público (GCM e PM) no combate às aglomerações. Ressalta o desafio da falta de 

profissionais da psiquiatria e psicologia e o trabalho das igrejas na conscientização dos 

fiéis. Fala de uma Pauta única de combate à pandemia da Câmara para entregar ao 

Comitê de Enfrentamento da Covid. Presidente Comeron explica sobre reunião que 

seria hoje com Prefeito e Secretaria de Educação, que teve de ser remarcada para 

quinta-feira, dia 25/02, às 14h no Plenário da Câmara, com todos os protocolos de 

segurança. ORDEM DO DIA. Leitura do Projeto de Lei Nº 15/2021 - Vereador Julio 

Ataíde - Dispõe sobre denominação de Posto de Saúde da Família Padre Nazareno 

Benacchio, na Vila Isabel. Colocado em 2ª discussão e votação, foi aprovado por 

todos. Leitura do Requerimento Nº 103/2021 - Vereador Celinho Engue - Requer que 

seja inserido em Ata Voto de Congratulações ao Empresário Senhor Antônio José Ayub, 

cientificando-se a decisão desta Casa ao homenageado. Colocado em discussão única, 
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ver. Celinho exalta a importância dos esforços do homenageado, proprietário da Fiat em 

Itapeva, que durante a pandemia investe na abertura da empresa Renault, gerando 

emprego e renda. Em votação única, foi aprovado por todos. Leitura do 

Requerimento Nº 106/2021 - Vereador Professor Andrei - Requer que seja inserido em 

Ata, Voto de Congratulações em nome do Digníssimo Senhor Dorival Pinheiro Garcia, 

representando todos os profissionais da Educação e da Engenharia, por lançar esforços 

também ao Sistema Municipal de Ensino de Itapeva /SP. Colocado em discussão única, 

ver. Andrei – explana sobre a importância do trabalho do homenageado pela viabilização 

de forma gratuita ao centro de mídias São Paulo, plataforma de ensino remoto.  Em 

votação única, foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 108/2021 - 

Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer à SABESP (Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo) para que informe o cronograma das obras de construção da lagoa 

de coleta e tratamento de esgoto no Distrito Alto da Brancal, bem como, orçamento 

gasto e as contratações feitas para prestação de serviço. 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: 04, 05, 

06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 e 25/2021; e Proposta 

de Emenda à LOM 1/2021. EXPLICAÇÃO PESSOAL. Com a palavra ver. Celinho – 

pede ao Presidente que sobre a possibilidade de aumentar para quatro proposituras por 

sessão para cada vereador. Presidente Comeron diz que estudará possibilidade. 

Celinho relata que apresentará requerimento na próxima sessão ao Executivo para que 

disponibilize um espaço para trabalho voluntário voltado para centro de valorização da 

vida (CVV) e discorre sobre a importância desse trabalho. Com a palavra ver. Débora 

Marcondes – fala de seu projeto de lei apresentado sobre o centro de valorização da 

vida; discorre sobre o teor explicando que há os números 141 e 188 que atendem em 

todo país, que é parceria com Ministério da Saúde. Explica que em Itapeva é a lei 

4312/19; comenta sobre necessidade de fiscalização do cumprimento da lei. Fala que é 

importante esse serviço em âmbito municipal. Explana sobre o aumento para quatro 

proposituras por sessão, que acha importante, que anteriormente já eram quatro, depois 

houve um projeto de lei que reduziu para duas, que ela foi contra. Diz que apoia a ideia. 

Fala de seu projeto de lei sobre distribuição de absorvente para mulheres de baixa 

renda; discorre sobre a importância o assunto. Sobre a fiscalização dos bancos, relata 

que haverá reunião da comissão de Defesa do consumidor com órgãos da prefeitura e 

procon para saber as medidas adotadas. Com a palavra ver. Ronaldo – cumprimenta 

funcionários da Saúde e Educação. Relata que esteve com o ver. Marinho visitando o 

projeto técnico-social em parceria com o SESI na Morada do Bosque e sobre as ações 

desenvolvidas no local. Agradece o secretário Margarido e todos pela extensão de rede 

elétrica na rua que liga o Alto da Brancal à Palmeirinha, que é um pedido antigo dele e 

da comunidade. Comenta sobre reunião da comissão de Agricultura com o secretário 
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Jeovani e do quão produtiva foi a pauta discutida. Com a palavra ver. Tarzan – comenta 

sobre a importância da moradia e buscar meios para atender a população. Discorre 

sobre infraestrutura, lotes urbanizados, aquisição de novos terrenos e realização de 

cadastro único, como um diagnóstico do déficit habitacional; que precisa trabalhar para 

famílias que não tem renda e as que tem. Explica que convidará o ver. Christian para 

discutir políticas públicas com o secretário de Obras em relação a moradia e dos 

assuntos correlatos. Comenta sobre locais que pertencem ao município e já possuem 

escritura. Fala sobre atuar em todas as frentes, junto ao governo estadual e federal com 

vistas esse tema. Discorre sobre bairros Bonfiglioli, de Cima e outros e sua evolução e 

toda infraestrutura existente hoje nesses locais. Parabeniza a ver. Débora pela ideia de 

aplicar em Itapeva o projeto de São Paulo, sobre trabalho de mães nas escolas no 

retorno as aulas, embora o projeto deva ser adaptado à realidade local, inclusive na 

questão de valores pagos às mães. Aparte ver. Débora – diz que concorda com o ver. 

Tarzan, que o projeto precisaria mesmo ser adaptado à disponibilidade e possibilidade 

de Itapeva, que pode ser feito um documento coletivo de todos os vereadores ao 

Executivo com essa sugestão. Continua ver. Tarzan – comenta sobre a importância de 

gerar rendas em curto prazo para o maior número de famílias, seja como o discutido ou 

outros. Presidente Comeron fala de quando era prefeito e esteve em São Paulo com o 

ver. Tarzan, no Itesp, onde conseguiram escrituras para a Santa Maria e comenta sobre 

a expansão da cidade e do que isso representa em geração de empregos. Questão de 

Ordem - ver. Ronaldo pede que conste em ata congratulações à ver. Áurea pelo seu 

aniversário. Presidente Comeron lembra todos da reunião com o prefeito e secretária 

de Educação na quinta-feira, as 14h, no Plenário, seguindo os protocolos de segurança. 

Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 8ª Sessão 

Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 25 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, 22 de fevereiro de 2021. 
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