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ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

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

a presidência de José Roberto Comeron, realizou-se, via internet, a 8ª sessão ordinária 

do corrente exercício. Presença dos vereadores: Andrei Alberto Müzel, 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. Ausência de: Áurea Aparecida Rosa. 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 7ª 

Sessão Ordinária realizada em 22 de fevereiro, foi aprovada. Correspondências 

recebidas: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 3/2021 - 

Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr. Prefeito, para que, junto ao setor 

responsável, providencie a conclusão da obra da Avenida Mário Covas, após a rotatória, 

sentido da Vila São Francisco. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 11/2021 - Ronaldo Pinheiro da Silva - Requer ao Executivo Municipal 

informações sobre o andamento dos estudos e a viabilidade de realizar a parceria com 

a SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para os 

serviços de implantação de rede de água potável nos bairros: Lavrinhas e Boa Vista, 

região do Distrito Alto da Brancal. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 21/2021 - Célio Cesar Rosa Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para 

que junto ao setor competente, informe a possibilidade de construir uma praça pública 

com playground e equipamentos de exercício para idoso, na Vila Camargo III (Jardim 

Alvorada). Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 25/2021 

- Andrei Alberto Müzel - Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que junto ao 

setor competente informe os serviços e projetos para o Pilão D’água. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 27/2021 - Lucimara Woolck Santos 

Antunes - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, à possível 

perfuração de um poço artesiano no Bairro Faxinal de Cima e Faxinal de Baixo. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 32/2021 - Julio Cesar Costa 

Almeida - Requer ao Sr. Prefeito, que junto ao setor competente que informem a 

possibilidade de recapeamento completo nas Ruas: Benedito Oliveira da Silva e 

Sebastião Lázaro de Melo, Vila Mariana. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 

resposta - Requerimento 39/2021 - Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer o Sr. 



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2021 - 2024 

 

 
 
 

 

Rubrica: .           

68 

 EXERCÍCIO DE 2021   LIVRO Nº.: 001 PAG.: 068 

  
Prefeito, para que junto ao setor responsável, à possível perfuração de um poço 

artesiano no Bairro Ribeirão do Leme. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 

resposta - Requerimento 40/2021 - Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Exmo. 

Sr. Prefeito, junto ao setor competente, à construção de 1 (uma) praça pública 

urbanizada com equipamentos para exercícios (academia ao ar livre) e área de lazer 

com playground em frente ao Posto de Saúde Taquari, na Vila Taquari. Ofício de Santa 

Casa de Misericórdia de Itapeva: resposta - Requerimento 45/2021 - Lucimara Woolck 

Santos Antunes - Requer ao Sr. Aristeu de Camargo de Almeida Filho superintendente 

da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, para que informe a data prevista para 

implantação do serviço de radioterapia. PROPOSITURAS - Projeto de Lei: 26/2021 - 

Vereador Célio Cesar Rosa Engue - Dispõe sobre a criação do CONSELHO 

MUNICIPAL CONSULTIVO da cidade de Itapeva, e dá outras providências. 27/2021 - 

Vereador Andrei Alberto Müzel - Dispõe sobre a Elevação da taxa de alfabetização e 

nível de escolaridade da população Itapevense compondo ações de abrangência social 

da Política Municipal de Educação. Requerimento: 100/2021 - Vereador Ronaldo 

Pinheiro da Silva - REQUER à EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) que 

tome providências para a inclusão do Distrito Alto da Brancal no sistema de entrega de 

correspondências do município de Itapeva. 116/2021 - Vereadora Débora Marcondes 

Silva Ferraresi - Requer ao Senhor Mario Tassinari, DD Prefeito Municipal, a informação 

da possibilidade de criação de uma Unidade de Conservação Ambiental na região dos 

Cânions (Parque dos Cânions) ou um Projeto de Turismo e conservação do meio 

ambiente neste local. 117/2021 - Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer 

ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, para que providencie a pavimentação 

da Rua: Alexandrino de Moraes, Jardim Maringá. 118/2021 - Vereadora Lucimara 

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

estude a possibilidade de providenciar pavimentação na Rua: Benedito Schimidt de 

Barros e Gastão de Mesquita Filho, Vista Alegre II, Jardim Maringá. 119/2021 - Vereador 

Gesse Osferido Alves - Requer ao Sr. Prefeito, junto ao setor competente, informe a 

possível existência de lotes disponíveis no Distrito Industrial para possíveis suplentes 

receberem a concessão do local. 120/2021 - Vereador Célio Cesar Rosa Engue - 

Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente, informe a possibilidade 

de lajotar o acesso ao Bairro das Pedras, ligando a Vicinal ao Bairro. 121/2021 - 

Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito 

que viabilize junto ao setor competente a implantação de estacionamento somente de 

um lado da Rua Jacinto Bufa, Vila São José. 122/2021 - Vereadora Vanessa Valerio de 

Almeida Silva - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeiton para que junto ao setor 
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competente viabilize a manutenção com máquina e posterior cascalhamento na Rua 7 

do Bairro Colina dos Pinheiros. 123/2021 - Vereador José Roberto Comeron - Requer à 

Mesa que seja inserido em Ata, Voto de Congratulações ao Rotary aos seus 116 de 

fundação e pelo excelente trabalho que realizado em Itapeva. 124/2021 - Vereador 

Christian Wagner Nunes Galvão - Requer ao Sr. Prefeito, junto ao órgão competente, 

informações sobre o andamento da cessão de direitos de uso sobre as dependências 

da antiga ACM, bem como solicita que tal cessão seja renovada por mais 30 anos após 

o término da vigência do contrato atual (ou de imediato, caso o contrato já tenha findado) 

no intuito de se utilizar tais dependências para o desenvolvimento de projetos sociais e 

práticas esportivas. 125/2021 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer 

ao Senhor Prefeito, nos termos regimentais, que junto a Secretaria da Educação 

verifique a possibilidade de através de projeto lei a inclusão da Educação Física na 

educação infantil de Itapeva, com profissionais da área. 126/2021 - Vereador Saulo 

Almeida Golob - Requer ao Senhor Prefeito Municipal para que, junto ao setor 

competente, informe qual a possibilidade de estar providenciando a manutenção 

corretiva nas “Bocas de Lobo”, localizadas na Praça Furquim Pedroso (Estacionamento 

Camelo) e na Rua Ricardo Whately na altura dos números 427 (centro). Pedimos 

também providencias quanto a manutenção no chafariz (próximo prédio Lira 

Itapevense). 127/2021 - Vereador Saulo Almeida Golob - Requer ao Prefeito Municipal 

que, através do órgão competente, informe a possibilidade de efetuar o lajotamento, 

galerias de águas pluviais e Iluminação Pública e Container para coleta de lixo, na Rua 

Pedro Lopes dos Santos, no Bairro Pq. Longa Vida. 128/2021 - Vereador Christian 

Wagner Nunes Galvão - Requer ao Sr. Prefeito Municipal, junto ao setor competente, 

informações sobre a possibilidade de se fazer uma obra para o escoamento de águas 

pluviais em uma travessa da rua Oscar Silveira Gomes, no Jardim Maringá. 129/2021 - 

Vereadora Áurea Aparecida Rosa - Requer ao Sr. Prefeito, nos termos regimentais, 

junto ao setor competente, Secretaria Municipal da saúde de Itapeva, que nos informe 

as seguintes informações. 130/2021 - Vereadora Áurea Aparecida Rosa - Requer ao Sr. 

Prefeito, nos termos regimentais, junto ao setor competente, providencie a passagem 

de máquina motoniveladora e posterior cascalho, na estrada Theodorico Pereira de 

Melo, o asfalto está até a entrada do aeroporto. 131/2021 - Vereador Julio Cesar Costa 

Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, informe a 

possibilidade de reparo na calçada da Escola Municipal Hélio de Morais, rua: Conchas, 

Vila Aparecida. 132/2021 - Vereador José Roberto Comeron - Requer ao Executivo 

municipal a possibilidade de extensão como ZR3 (Zona Residencial 3) as vias: 

Alemanha, João Antunes de Moura e Sérgio Mazeto localizadas no Jardim Europa. 
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133/2021 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para 

que junto ao setor responsável, informe sobre o processo de implantação da unidade 

de Farmácia Volante (itinerante/móvel) para atender a zona rural do município, uma vez 

que o Parlamentar que este subscreve, conseguiu a destinação de emenda parlamentar 

para essa finalidade. 134/2021 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer 

ao Sr. Prefeito, para junto ao setor responsável, elabore de projeto de execução de 

manutenção continuada de todas as estradas rurais do município, de modo a otimizar 

os serviços prestados. Indicação: 17/2021 - Vereador Gesse Osferido Alves - Indica a 

implantação de bueiro (boca de lobo) na Rua Adriano Gomes de Carvalho esquina com 

a Rua Professor Rubens Fernandes, Jardim Virgínia. 18/2021 - Vereador Andrei Alberto 

Müzel - Indica a adesão ao Centro de Mídias da Educação São Paulo. 19/2021 - 

Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Indica implantar sistema de coleta de resíduos 

sólidos nos Bairros da Palmeirinha e Boa Vista, região do Distrito Alto da Brancal. 

Vanessa Guari solicita dispensa da leitura. A Presidência encaminha os Projetos de Lei 

26 e 27/2021 às Comissões Competentes para exarar seus pareceres, e Requerimentos 

e Indicações à Secretaria Administrativa para providencias de costume. TEMA LIVRE: 

Célio Engue cumprimenta todos. Relata problemas de conexão. Comenta visita que 

recebeu de associação de Miravânia – MG, juntamente com representantes do 

executivo, apresentando modelo de economia solidaria que foi implantado em Osasco. 

Marinho Nishiyama cumprimenta todos. Comenta proposituras que apresentou sobre 

projeto farmácia volante e projeto de manutenção continuada das estradas rurais. 

Ronaldo Pinheiro cumprimenta todos. Comenta sobre bairro Lavrinhas e a falta de água 

recorrente no bairro. Pede esforços para que sejam tomadas as medidas necessárias. 

Vanessa Guari cumprimenta todos. Parabeniza executivo pela iniciativa de realizar 

curso empreenda rápido. Solicita que o curso seja estendido para os bairros da zona 

rural. Solicita que os cursos realizados pela secretaria de cultura sejam também 

disponibilizados para a zona rural. Agradece secretario Noel pela conclusão da obra na 

Agrovila e manutenção dos bairros da zona rural. Marinho Nishiyama solicita que seja 

inserido em ata voto de pesar pelo falecimento da Sr.ª Maria Teresa Alves. Tarzan 

cumprimenta todos. Comenta reunião com secretaria de desenvolvimento social. 

Comenta sobre a importância dos trabalhos sociais realizados pela sociedade civil. Diz 

que o momento exige medidas de curto prazo para atender a comunidade, sendo 

necessário criar uma política pública emergencial de alimentos, e sugere a criação de 

auxílio emergencial municipal. Pede para que o presidente lidere essa ação em prol dos 

mais necessitados. Aparte Vanessa Guari diz que o auxílio emergencial municipal era 

uma das propostas de governo do Oziel Pires, que já tinha um estudo pronto. Continua 
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Tarzan comentando sobre os valores que a prefeitura recebe no primeiro semestre do 

ano. Aparte Débora Marcondes diz que fez esse pedido na gestão passada, e que foi 

negado pelo executivo. Continua Tarzan dizendo que 2020 foi um ano atípico, e que em 

2021 não há impedimentos legais para realizar as ações. A presidência diz que durante 

a pandemia é fundamental trabalhar os setores da saúde e assistência social. Débora 

Marcondes subscreve as proposituras da vereadora Aurea Rosa. ORDEM DO DIA: 

Leitura de Projeto de Lei 9/2021 - Ronaldo Pinheiro da Silva - Dispõe sobre o dever do 

Município em assegurar assessoria jurídica gratuita para os membros da Guarda Civil 

Municipal de Itapeva que, pelo exercício da função, são submetidos a processos 

judiciais. Colocado em 1ª discussão: Ronaldo Pinheiro comenta que os guardas civis 

municipais não têm assessoria jurídica, e que o projeto foi apresentado para que o 

município realize esse trabalho. Diz que a lei já existe no âmbito federal. Pede voto 

favorável para valorização da guarda municipal. Tarzan cumprimenta o vereador pela 

iniciativa. Diz que poderá haver questionamento jurídico na matéria, mas que o debate 

é importante. Débora Marcondes parabeniza o vereador pela iniciativa. Diz que é muito 

importante para a guarda municipal. Diz que o parecer jurídico foi contrário, mas que 

estão assumindo o risco e espera que o prefeito não vete o projeto. Laércio Lopes 

parabeniza o vereador pela iniciativa. Parabeniza a comissão de Legislação pela 

sensibilidade de encaminhar o projeto ao plenário mesmo com parecer de 

inconstitucionalidade. Pede para que a comissão mantenha esse posicionamento em 

projetos de grande importância. Aparte Tarzan cumprimenta o vereador pela sensatez. 

Dá exemplo de projetos com tramitação semelhantes. Célio Engue parabeniza o 

vereador pela iniciativa. Diz que o prefeito será sensível ao tema. Colocado em 1ª 

votação, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 17/2021 - Mario Sergio 

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

exercício. Colocado em 1ª discussão. Colocado em 1ª votação, foi aprovado por todos.  

Leitura de Requerimento 100/2021 - Ronaldo Pinheiro da Silva - REQUER à EBCT 

(Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) que tome providências para a inclusão 

do Distrito Alto da Brancal no sistema de entrega de correspondências do município de 

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

Requerimento 123/2021 - José Roberto Comeron - Requer à Mesa que seja inserido 

em Ata, Voto de Congratulações ao Rotary aos seus 116 de fundação e pelo excelente 

trabalho que realizado em Itapeva. Colocado em discussão e votação únicas, foi 

aprovado por todos. MATÉRIA PARA A PRÓXIMA SESSÃO: Em 2 ª d/v Projeto de 

Lei 9 e 17/2021. Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v os Projetos 

de Lei: 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27/2021; e Proposta 
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de Emenda à LOM 1/2021. EXPLICAÇÃO PESSOAL - dispensada por conta da 

audiência pública que será realizada a seguir. Nada mais havendo a tratar a Presidência 

convoca os vereadores para a 9ª Sessão Ordinária a ser realizada segunda-feira, dia 1 

de março, 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, 25 de 

fevereiro de 2021. 

 

ROBERTO COMERON 

        PRESIDENTE 

 

 

          DÉBORA MARCONDES                                      LUCIMARA WOOLCK 
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