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ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

Ao um dia do mês de março do ano de 2021, no horário regimental, sob a presidência 

de José Roberto Comeron realizou-se a 9ª 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. Realizada a 

leitura da Bíblia. Executado o hino de Itapeva. EXPEDIENTE: Leitura da Bíblia. Hino de 

Itapeva. Discussão e votação da Ata da 8ª Sessão Ordinária realizada em 25 de 

fevereiro, foi aprovada. Correspondência recebida de diversos: Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 1/2021 - Celinho Engue - Requer ao 

Sr. Prefeito que junto ao setor competente providencie abertura de Avenida e 

Urbanização, ligando Rua Cel. Crescêncio com a Rua Conchas, margeando córrego do 

Aranha, Vila Presépio. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Indicação 

2/2021 - Aurea Rosa - Indica instalação de um redutor de velocidade (lombada) na rua 

Itatiba, na altura do n° 122, Vila Boava. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 5/2021 - Débora Marcondes - Requer ao DD Sr. Prefeito 

Mario Tassinari, nos termos regimentais, que junto ao setor competente informe sobre 

o andamento das tratativas para a instalação da lotérica no Jardim Bela Vista e o 

andamento da obra da escola EMEI prof. Zelina Guimarães, situada ao lado da Unidade 

Básica de Saúde, neste mesmo Bairro. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Indicação 5/2021 - Julio Ataíde - Indica a instalação de uma Base da 

Guarda Civil Municipal no Jardim Bela Vista, para atendimento e a melhor segurança 

aos moradores deste bairro e dos bairros próximos. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva - Resposta ao Requerimento 6/2021 - Professor Andrei - Requer ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito para que, junto a Secretaria Municipal da Educação, 

informe a possibilidade de realizar uma audiência pública sobre o FUNDEB (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.). Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva - Resposta ao Requerimento 7/2021 - Professor Andrei - Requer ao 

Excelentíssimo Prefeito, para que junto ao setor competente informe sobre as vagas de 

Salas e Aulas livres e as Respectivas Atribuições das mesmas através do concurso 
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vigente. Ofício de Elektro - Resposta ao Requerimento 12/2021 - Gessé Alves - Requer 

à Elektro junto ao setor competente no sentido de providenciar a troca de poste de 

madeira pelo o de concreto na Rua Felício Torteli, Jardim Virgínia. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 15/2021 - Ronaldo Pinheiro - Requer 

ao Senhor Prefeito Municipal que, junto ao setor competente, informe sobre a 

possibilidade de extensão da rede de iluminação pública e rede secundária na Rua das 

Palmeiras, no Bairro Palmeirinha, Distrito do Alto da Brancal. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 16/2021 - Saúde e Assistência Social 

- Requeremos ao Sr. Prefeito municipal, para que envie informações a esta comissão 

referente qual o valor do recurso recebido destinado ao combate ao covid-19 e de que 

forma foi utilizado. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 23/2021 - Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao 

setor competente, determine o lajotamento e a construção de redutores de velocidade, 

na via que faz frente à Escola Municipal Juarez Costa, no Quilombo do Jaó. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 26/2021 - Lucinha Woolck 

- Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, estude a possibilidade de 

Efetivação de Equipe mínima para o CRAS Morada do Bosque (extensão CRAS Jd. 

Maringá). Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

30/2021 - Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, 

providencie o lajotamento e galerias de águas pluviais na estrada do bairro Taquari 

Guaçu, que se inicia 50 metros do Km293 da Rodovia Francisco Alves Negrão, que dá 

acesso de início a estrada ao bairro até a Chácara do Zeca, com extensão de 

aproximadamente 01 km (um quilómetro). Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 31/2021 - Ronaldo Pinheiro - Requer ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal que, junto ao setor competente, envide esforços na 

reestruturação da carreira dos Guardas Civis Municipais, com a realização de concurso 

público; a criação de uma sede própria para a GCMI e, junto a ela, a criação da 

Academia de Formação para os agentes. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 34/2021 - Laercio Lopes - Requer ao Sr. Prefeito que junto 

ao setor competente preste informações sobre a EMEI Antonio Felippe. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 36/2021 - Professor Andrei 

- Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente informe 

sobre questões referentes aos Professores Eventuais e Processo Seletivo. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 37/2021 - Professor Andrei 

- Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito junto a Secretaria Municipal da Educação 

informe as ações de investimentos para as aulas remotas diante da pandemia. Ofício 
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de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 38/2021 - Vanessa 

Guari - Requer ao Prefeito que junto ao setor competente informe a possiblidade de 

retomada em formato de mutirão das cirurgias de castração animal no município de 

Itapeva. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 42/2021 

- Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente 

informe a possibilidade de implantar um radar na Rua Laudelino de Melo, próximo ao 

número 211, Vila Aparecida. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 43/2021 - Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao 

setor competente informe a possibilidade de implantar lombadas e ou redutores de 

velocidade, na Rua Dirce de Camargo Almeida (antiga Rua 11) Vila Santa Maria. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 44/2021 - Lucinha 

Woolck - Requer ao Sr. Prefeito providencie estudos sobre as possibilidades de efetuar 

a abertura e o lajotamento da Travessa Lázaro Baptista Barbosa, que dá acesso à Rua 

Benedito Schimidt de Barros, Vila Taquari, que já está denominada pela Lei 1386/99. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 48/2021 - 

Christian Galvão - Requer ao Sr. Prefeito informações sobre os motivos que levaram à 

desativação da Fábrica de Lajotas do Alto da Brancal, a qual possuía instalação própria 

e os equipamentos necessários à confecção de tais produtos, bem como sobre a 

possibilidade de sua reativação, o que resultaria em indiscutível benefício, tanto para a 

Prefeitura quanto para a população. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta 

ao Requerimento 49/2021 - Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto 

ao setor responsável, providencie a destinação de terreno para a entidade de 

acolhimento do município (Casa Transitória) e posteriormente a construção de prédio 

próprio. PROPOSITURAS. Projeto de Lei: 28/2021 - Vereadora Débora Marcondes - 

Dispõe sobre denominação de Área Pública: Área Verde Norberto Rodrigues 

Vasconcellos, no Portal Itapeva. Requerimento: 135/2021 - Vereadora Lucinha Woolck 

- Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que informe a data prevista para providenciar o 

alargamento, de 07 para 10 metros, no início da Rua Eurico Monteiro de Almeida e 

reduzir a extensão da calçada em frente ao n° 32, localizado na Vila taquari, Jardim 

Maringá. 136/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para 

que, junto ao setor competente, providencie estudos sobre a possibilidade de implantar 

redutor de velocidade ou lombada, na altura do nº1856, próximo da rotatória localizada 

no cruzamento das Ruas Higino Marques, Avenida Alexandrino de Moraes com a R. 

Taquari, no Jardim Maringá. 137/2021 - Vereador Gessé Alves - Requer ao Sr. Prefeito, 

para que junto ao setor responsável, providencie a passagem da máquina 

motoniveladora e posterior a implantação de lajotamento na Rua João Benedito de Brito 
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Km2, Parque das Paineiras (Ao lado da Igreja Congregação Cristã) e nos posicione 

sobre o andamento de um pedido solicitado por moradores referente a atribuição de um 

numero de CEP (Código de endereçamento postal). 138/2021 - Vereador Marinho 

Nishiyama - Reque ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, providencie a 

edição de Decreto Municipal, regulamentando a aplicação da Lei Federal nº 

13.935/2019, a qual dispõe sobre a prestação de serviço de psicologia e de serviço 

social nas redes públicas de educação básica para atender as necessidades e 

prioridades definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes 

multiprofissionais. 139/2021 - Vereador Gessé Alves - Requer ao Sr. Prefeito, para que 

junto ao setor responsável, que verifique a possibilidade da substituição de trocas das 

lâmpadas comuns pela iluminação em Diodo Emissor de Luz (LED) na praça Pedro 

Merege, localizada na Rua Espanha, no Jardim Europa. 140/2021 - Vereadora Vanessa 

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

construção de calçada em terreno público na Avenida Kazumi Yoshimura no trecho que 

compreende entre a Escola do Sesi e Mercado Rey, defronte ao conjunto habitacional 

Itapeva F, bem como implantação de “Lombofaixa” no cruzamento da Avenida Kazumi 

Yoshimura com a rua Felicio Tortelli. 141/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao 

Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor competente, providencie a colocação de 

lajotas em toda extensão da Rua das Azaléias no jardim Beija Flor. 142/2021 - Vereador 

Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente, 

informe a possibilidade de lajotar o acesso e as ruas do Bairro Vila Rica. 143/2021 - 

Vereador Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que estude a possibilidade 

de Criar um Centro de Valorização da Vida, com estrutura de telefones, internet, com 

profissionais, estagiários de psicologia e voluntários, que prestem assistência tipo 

escuta, para pessoas com problemas psicológicos. 144/2021 - Vereador Saulo Leiteiro 

- Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade de implantar Lajotamento, 

galerias para escoar água pluviais na rua Itaporanga no trecho que se encontra com a 

Rua Itapetininga, trecho paralelo com córrego do Aranha. 145/2021 - Vereador Saulo 

Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade de implantar 

Lajotamento no caminho que dá acesso à escola Hélio de Morais, caminho esse que 

faz a ligação entre a rua Itu com a rua conchas. 146/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro 

- Requer ao Exmo. Prefeito Municipal de Itapeva para que, através do setor competente, 

informe a possibilidade de alargamento da Rua Guareí, localizada na Vila Nova, ao lado 

do Cemitério Municipal e posterior construção de calçada 45 graus. 147/2021 - 

Vereadora Aurea Rosa - Requer ao Senhor Prefeito, para que coloque em prática a Lei 

Municipal 4051/2017 que dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos 

https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21589/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21589/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21589/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21590/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21590/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21590/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21590/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21590/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21590/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21590/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21591/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21591/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21591/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21591/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21592/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21592/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21592/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21592/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21592/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21592/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21593/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21593/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21593/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21595/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21595/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21595/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21596/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21596/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21596/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21596/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21596/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21597/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21597/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21597/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21597/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21598/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21598/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21598/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21598/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21600/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21600/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21600/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21600/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21601/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21601/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21601/


CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2021 - 2024 

 

 
 
 

 

Rubrica: ................................           

77 

 EXERCÍCIO DE 2021   LIVRO Nº.: 001 PAG.: 077 

  
disponíveis e em falta na Rede Municipal de Saúde. 148/2021 - Vereador Marinho 

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

a possibilidade de construção de uma concha acústica na Praça de Eventos “Zico 

Campolim”. 149/2021 - Vereadora Aurea Rosa - Requer ao DRS (Departamento 

Regional de Saúde) de Sorocaba, para informar a possibilidade de aumentar o número 

de vagas para atendimento no setor de Hemodiálise na Santa Casa de Misericórdia do 

Município Itapeva. 150/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Sr Mario 

Tassinari, DD. Prefeito Municipal, que, através do órgão competente, informe a 

possibilidade de efetuar o lajotamento da Rua Josefina Lara da Silva, no Jardim Bela 

Vista (segue foto em anexo). Indicação: 20/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Indica 

patrolagem e cascalhamento da Rua João Leme da Silva, localizada no Bairro de Cima 

II e a extensão do lajotamento na Rua Honorato de Arruda Filho, localizada no Bairro de 

Cima. 21/2021 - Vereador Christian Galvão - Indica a construção de 200 (duzentas) 

casas populares para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, 

tanto para aquelas que foram retiradas das áreas de risco, como para outras que ainda 

se encontram nessa condição. 22/2021 - Vereador Roberto Comeron - Indica um parque 

infantil na Praça localizada na Rua Goiás, na Vila São Benedito. 23/2021 - Vereador 

Roberto Comeron - Indica que seja implantado no município o Programa “Esta Vaga 

não é sua nem por um Minuto” reforçando campanhas pelo respeito aos direitos das 

pessoas com deficiência e idosos. A Presidência encaminha o Projeto de Lei 28/21 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 Áurea – comenta sobre sua preocupação com o 

andamento da pandemia, que não só em Itapeva está com níveis alarmantes, cobrando 

eficácia do prefeito e secretário para enfretamento da doença; fala que as filas de 

bancos continuam enormes e o atendimento precário, com exceção do Santander; 

apesar de reunião com os bancos. Questiona números apresentados sobre as mortes, 

confrontando boletins com números na TV; discorre sobe responsabilidade do 

município. Relata sobre amigos que estão internados e sua luta contra a doença. Afirma 

a necessidade de atitude de todos. Questiona resposta do Executivo a seu requerimento 

de informações, o qual apenas cita que as informações estão no portal transparência. 

Explana que a situação é desesperadora, pede providências do prefeito que também é 

médico, que o município precisa de ações duras de enfrentamento. Fala que tem provas 

no celular do que falou e sobre reunião amanhã com a Santa Casa. Faz uso da palavra 

o vereador Marinho Nishiyama – comenta sobre falta de respeito da secretária de 

Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Tatiana, que após remarcações a pedido da 
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mesma, não apareceu e não deu satisfações. Fala que se a secretária não remarcar a 

reunião, pedirá que seja convocada pela comissão. Discorre sobre a disposição e a 

prontidão dos demais secretários, diferentemente dessa que ela citou. Faz uso da 

palavra o vereador Ronaldo – diz que convocará a secretária de Recursos Hídricos, 

conforme ver. Marinho solicitou. Solidariza-se coma ver. Áurea. Discorre sobre 

alargamento da rua Guareí, a pedido dos moradores; e passagem de máquina e 

extensão de lajotamento em rua do Bairro de Cima. Explana sobre a necessidade de 

gestão de estradas rurais, comentando sobre as diversas solicitações de vários bairros 

da zona rural. Faz uso da palavra o vereador Andrei Müzel – concorda com a ver. Áurea 

sobre fiscalização de bancos, que soube de algumas ações nesse sentido. Comenta 

sobre aproveitamento de reuniões. Discorre sobre ações que poderiam ser praticadas 

em relação aos bancos, no caso da Caixa, poderiam fechar a rua no horário de 

expediente, além de outras, que encaminhou ofício sobre isso. Explana sobre 

lajotamento de rua no Bairro de Cima. Comenta sobre reunião de quinta passada e fala 

sobre atribuições do Conselho do FUNDEB, explanando sobre a audiência pública do 

fundeb, buscando maior transparência. Discorre sobre sobras do FUNDEB e utilização 

de recursos nas escolas. Afirma a necessidade de valorização dos profissionais de 

Educação. Fala que suas pautas para a Educação ainda nem começaram, que há muito 

por fazer. Faz uso da palavra a vereadora Débora Marcondes – comenta sobre a 

situação de falta de luz no parque longa, que já solicitou a iluminação, mas ainda faltam 

pontos que não foram ligados. Relata pedido sobre a estrada da Apae. Fala sobre o 

número de mortes e a evolução da pandemia e a necessidade de ações. Fala que não 

viu resposta da prefeitura sobre o total de verbas recebidas pelo município para covid e 

da dificuldade do Portal Transparência. Aparte ver. Áurea - fala que a resposta faz 

referencia ao portal transparência apenas, que os dados não batem, precisam falar a 

mesma língua. Continua ver. Débora – fala sobre casos da saúde, onde pacientes 

recorrem a vereadores e sobre resposta a ofício, de forma até desrespeitosa e que nada 

esclarece, (lê parte da resposta). Fala sobre chamar a Maria Cristina (diretora da central 

de regulação) para reunião da Comissão, pois são muitos casos que ela atende. Fala 

de requerimento sobre instalação de distrito industrial, instalação de placas e melhorias 

no acostamento do Agrovila. Explana sobre outros requerimentos. Fala que cobrara 

prefeitura sobre ações realizadas. Fala ao ver. Marinho cobrar sobre caçamba social. 

Presidente Comeron diz que resposta para pesquisar no portal transparência não é 

plausível ao Executivo. Faz uso da palavra o vereador Celinho – solidariza-se com ver. 

Áurea. Relata que amanhã estará em Osasco conhecendo projeto de apoio e fomento 

à economia solidária, para instalação em Itapeva. Ressalta sua posição contrária à volta 
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às aulas, em razão da evolução da pandemia. Diz que aguarda algo do Executivo sobre 

profissionais da saúde. Comenta sobre alta incidência de problemas psicológicos, 

síndrome do pânico e seu requerimento para implantação do centro de valorização da 

vida. Discorre sobre seu projeto do conselho consultivo. Faz uso da palavra o vereador 

Tarzan – fala sobre superávit de 25 milhões de reais do município em 2020 que o 

prefeito tem para gastar livremente, que pode atender pleitos dos vereadores. Comenta 

sobre arrecadação do município no primeiro semestre. Afirma que concorda com ver. 

Áurea e ver. Andrei. Comenta sobre a ideia de fechar a rua da Caixa, diz ser ótima idéia. 

Discorre sobre outros bancos e que a Caixa assumiu compromissos além de sua 

estrutura. Cita sugestões para amenizar a situação, fala de parceria com ADESAI para 

colocação de tendas e direcionamento das pessoas. Aparte ver. Áurea – fala tendas 

tomariam muito espaço, que banco Itaú também falta poucos caixas eletrônicos, que os 

bancos deveriam fornecer tendas. Continua ver. Tarzan dizendo que poderia usar 

estrutura da Secretaria de Cultura com os jovens da ADESAI, mas de forma a não deixar 

de cobrar os bancos quanto ao tempo de atendimento, com multas se for o caso. Faz 

uso da palavra o vereador Julio Ataíde – fala da importância de ter um planejamento 

para manutenção de estradas rurais antes da época de chuvas, que muitos serviços e 

pessoas são prejudicados com as más condições e espera após as chuvas, embora 

haja agilidade por parte dos secretários; que isso é um pedido de diversas pessoas. 

Aparte ver. Tarzan – diz ser de muita relevância o tema; discorre sobe aspectos 

relacionados ao assunto e focar nos pontos de ocorrência de problema. Continua ver. 

Julio – agradece a colaboração do ver. Tarzan e pede que seja considerado realizar a 

prevenção necessária. Aparte ver. Marinho – fala de seu requerimento sobre programa 

de manutenção dessas estradas. Ver. Julio – reforça as notícias à população rural; 

ressalta e parabeniza o esforço das forças policiais (PM e GCM) na atuação sobre as 

aglomerações, em virtude do decreto estadual vigente. Faz uso da palavra o vereador 

Christian Galvão – fala que os vereadores estão atuando muito bem; ressalta as ideias 

do ver. Andrei em relação à rua da Caixa, que poderiam usar o mesmo recurso (fechar 

a rua) em outros bancos, com a instalação de tendas. Faz uso da palavra o vereador 

Laércio Lopes – fala da humanização da saúde, sendo uma necessidade do poder 

público. Comenta sobre a proposta do ver. Andrei sobre o FUNDEB, da 

responsabilidade do Executivo sobre isso. Concorda com a ver. Áurea sobre a saúde. 

Explana que com diminuição de alguns serviços ano passado, foi gerada uma economia 

e sobra no orçamento, que é recurso que está em caixa, que o Executivo poderia usar 

nas tendas, por exemplo. Relata que amanhã haverá reunião com o secretário Edivaldo, 

que tratará sobre seu projeto de lei, que prevê prazo para empresas regularizarem sua 
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documentação, além de demanda de feirantes para trabalhar em datas festivas, quanto 

a custo de alvarás específicos. Presidente Comeron cientifica os vereadores sobre 

pedido de Luiz Eduardo Vanzeli, empresário do Jardim Kantian, que solicita instalação 

de lixeiras na vila. Informa que encaminhará o pleito ao Executivo. Comunica que 

amanhã as 14h haverá reunião que será transmitida online, com representantes da 

Santa Casa. Pela Ordem, ver. Tarzan diz que surgiu da ver. Áurea e indaga se o 

Secretário de Saúde participará. Presidente diz que ele foi convidado. Fala de 

documento enviado pelo Executivo, proposta de termo de parceria com a Santa Casa, 

o qual os vereadores devem tomar conhecimento para a reunião. ORDEM DO DIA: 

Leitura do Projeto de Lei Nº 9/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - 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 2ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do 

Projeto de Lei Nº 17/2021 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Autoriza abertura de Crédito 

Adicional Especial no Orçamento do corrente exercício. Colocado em 2ª discussão e 

votação, foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 149/2021 - Vereadora 

Aurea Rosa - Requer ao DRS (Departamento Regional de Saúde) de Sorocaba, para 

informar a possibilidade de aumentar o número de vagas para atendimento no setor de 

Hemodiálise na Santa Casa de Misericórdia do Município Itapeva. 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, 10, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28/2021; e Proposta 

de Emenda à LOM 1/2021. EXPLICAÇÃO PESSOAL. Questão de Ordem – ver. 

Tarzan indaga ao Presidente quem é o relator do projeto do IPMI, e como está o 

andamento do projeto. Presidente Comeron informa que o vereador pode verificar junto 

à Secretaria da Casa. Aparte ver. Débora - informa que ela é a relatora, que o projeto 

está no prazo, que já tem alguns apontamentos ao IPMI e solicitará audiência pública. 

Ver. Áurea – fala que solicitará informações aos órgãos municipais e polícia militar 

sobre a força tarefa realizada no fim de semana frente à pandemia, que desconfia que 

o Comitê não passa informações corretas. Fala que o prefeito comunique à Câmara a 

Ação Civil Pública, na qual a prefeitura deve ter uma fiscalização condizente com o 

momento da pandemia; que o secretário de Saúde informe sobre o aumento do número 

de leitos uti e enfermaria covid. Diz que acha absurdo o comitê de enfrentamento não 

ter membros da Câmara, que fica sem informações. Indaga se o MP que está 

fiscalizando o município? Comenta sobre denúncia contra médico da UPA, que pessoa 

a procurou e relatou a situação na qual o profissional teria se negado a atender a 
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paciente; que espera que o secretário verifique a situação e tome as providências 

cabíveis. Discorre sobre o porquê não são realizadas as cirurgias eletivas, uma vez que 

o Executivo tem o dinheiro, se não na Santa Casa, por que não em outro hospital? Ver. 

Ronaldo – comenta sobre a aprovação do projeto de lei de assessoria jurídica gratuita 

aos GCMs. Explana sobre reunião no Executivo com gerente da Sabesp e a pauta 

discutida, em especial a situação do Alto da Brancal. Fala que haverá nova reunião dia 

15/03, já com assuntos definidos. Ver. Celinho – explica que não poderá participar da 

reunião da Saúde amanhã. Comenta de requerimento ao Executivo sobre situação da 

força e intensidade de águas pluviais que correm do alto do Jardim Europa, atingindo 

residência na vila Guarani, que em outras ocasiões já provocou morte na descida da 

Maringá. Relata que esteve com o secretário de Obras no local, o qual tomará medidas 

emergenciais. Ver. Tarzan – diz que conhece a realidade citada pelo ver. Celinho, na 

rua Gastão de Mesquita Filho e fala sobre possíveis ligações de tubulação, para resolver 

a situação, como sugestão. Aparte ver. Celinho – agradece e diz que levará ao 

secretário de Obras. Continua ver. Tarzan – fala sobre reunião anterior com executivo 

e Secretário, onde falaram que foi lançado errado o custo do paciente covid por dia, fato 

que precisa ser esclarecido. Fala sobre atuação do (ex) ver. Margarido enquanto 

vereador e do seu desafio e responsabilidade agora como secretário, ainda mais nesse 

momento que acumulará a pasta do secretário Leitão, que está de férias. Explana que 

a secretaria de Ação Social não conseguirá distribuir 220 cestas básicas por mês, que 

precisa de estratégia para enfrentar a situação. Reafirma que havia dito anteriormente 

sobre auxílio emergencial municipal, mas que seria após o auxílio federal. Fala sobre a 

reunião da Saúde de amanhã e da questão das cirurgias eletivas. Fala que espera que 

a vereadora Débora acate suas sugestões quanto a audiência sobre o projeto do IPMI 

e das pessoas que devem ser chamadas. Comenta que precisa esclarecer sobre a 

verba da covid, que o vereador Laércio já pediu via requerimento, embora ele não tenha 

assinado. Presidente Comeron diz que sabe da experiência do ver. Tarzan. Ver. Andrei 

Müzel – agradece as considerações dos vereadores sobre sua sugestão acerca dos 

bancos. Comenta sobre as causas que apresentou em campanha. Discorre sua a 

educação pública que sofre interrupções nas trocas de gestores. Explana sobre a 

atuação Educação, do Plano Municipal de Educação e os estudos e acompanhamentos 

que precisam ser feitos, a questão do rateio do FUNDEB, a defasagem de vencimentos 

de alguns profissionais. Explana sobre os diversos aspectos e desafios da Educação, 

das diferenças salariais e de pensamentos sobre rateio do FUNDEB, da tendência ao 

ensino híbrido, onde os alunos nem sempre tem acesso tecnológico e os pais nem 

sempre podem ajudar de forma adequada; da necessidade de investimento já que o 
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executivo tem superávit de 25 milhões conforme divulgado. Em relação à volta às aulas 

diz entender que não o melhor momento, em razão da aceleração da pandemia e da 

preocupação com alunos e famílias. Presidente Comeron avisa todos que o secretário 

de Saúde confirmou participação na reunião de amanhã. Ver. Laércio Lopes – diz que 

as comissões sempre procuram dar celeridade aos projetos, que há matérias que são 

ainda mais urgentes, em referência a fala do ver. Tarzan sobre a e diz que não há 

problemas por ele não assinar. Segue explanando sobre o teor das dúvidas e do que foi 

solicitado informações ao Executivo sobre a utilização dos recursos da covid. Ver. 

Débora Marcondes – Parabeniza o trabalho dos órgãos municipais e de segurança no 

fim de semana em relação às aglomerações. Comenta sobre a dificuldade da polícia 

agir em casos de aglomeração em residências; que muitas pessoas ainda não seguem 

os cuidados necessários e não tem consciência. Destaca a importância da vacinação 

da polícia e GCM em virtude do trabalho que realizam. Parabeniza o ver. Ronaldo pela 

aprovação do projeto de assessoria jurídica aos GCMs. Agradece o Executivo pela 

instalação de ar condicionados nos postos da Vila Aparecida e Miguelzinho. Comenta 

sobre a divergência de informações entre o Executivo e a Santa Casa, a reunião com 

ambos será importante. Fala que são boas ideias apresentadas sobre uso de tendas e 

fechamento de ruas em frente aos bancos e outras. Explana sobre sua relatoria no 

projeto do IPMI, que é um projeto delicado, de grande responsabilidade e sobre a 

importância de diversas pessoas na audiência, além das informações que solicitará ao 

órgão; diz que está estudando o assunto, com objetivo de não prejudicar os servidores 

e em observação à legislação federal. Nada mais havendo a tratar a Presidência 

convoca os vereadores para a 10ª Sessão Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 4 

de março, 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, 

1 de março de 2021. 
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