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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

Aos onze dias do mês de março do ano de 2021, no horário regimental, sob a presidência 

de José Roberto Comeron realizou-se, via internet, a 12ª sessão ordinária do corrente 

exercício. Presença dos 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 11ª Sessão Ordinária realizada em 8 de março, 

foi aprovada. Correspondência recebida de diversos: Ofício Veto de Prefeitura Municipal 

de Itapeva - Resposta ao Projeto de Lei 171/2020 - Mesa Diretora - Altera o grau de 

escolaridade dos cargos de provimento em comissão de Assessor Parlamentar 2 na 

Câmara Municipal de Itapeva. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Indicação 9/2021 - Tarzan - Indico ao Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, 

para que estude a  viabilidade de incluir em seu Programa Municipal de Habitação as 

seguintes sugestões:  1) Realização de um cadastro único para conhecimento Real do 

déficit habitacional do município (cadastro único); 2) Programa Municipal de Habitação 

Popular: Implantação de mais de mil lotes urbanizados entre a Fazenda Pilão d´água e Vila 

Santa Maria, entregues por meio de vendas a preço acessível a população, cuja renda será 

destinada exclusivamente à infraestrutura do loteamento (água, rede de esgoto, energia 

elétrica, pavimentação). Nesse momento para diminuir o déficit habitacional essa é a única 

alternativa, uma vez que tanto o governo Federal e Estadual, não dispõe de recursos para 

a construção de Conjuntos Habitacionais. No Jardim Kantian II, o município é proprietário 

de uma gleba de terras que comportam 550 lotes urbanizados. Com relação às famílias 

mais carentes e até vulneráveis, o programa prevê a DOAÇÃO do referido lote de terras 

com toda infraestrutura. Isso é viável, tendo em vista que o município é proprietário da 

Fazenda Pilão d´água, com área de mais de 60 alqueires de terras; 3) Levantamento geral 

de todas as propriedades públicas do município disponíveis para a implantação de lotes 

urbanizados e construção de moradias populares; 4) Aquisição de novas áreas para 

implantação de lotes urbanizados e conjuntos habitacionais de moradia popular;. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Indicação 12/2021 - Aurea Rosa - Indica a 

prioridade de vacinar as pessoas com doenças crônicas em tratamento médico 

independente da idade. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 20/2021 - Saúde e Assistência Social - Requeremos ao Sr. Prefeito Municipal 

https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21341/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21341/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21341/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21473/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21473/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21473/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21473/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21473/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21473/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21473/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21473/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21473/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21473/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21473/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21473/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21473/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21473/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21473/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21473/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21473/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21522/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21522/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21522/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21415/


CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2021 - 2024 

 

 
 
 

 

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

92 

 EXERCÍCIO DE 2021   LIVRO Nº.: 001 PAG.: 092 

  
de Itapeva, juntamente com a Secretaria municipal da Saúde, que envie informações a esta 

comissão referentes a pauta de vacinação no município, o número de pessoas vacinadas, 

como se define os grupos e a transparência das informações no site da prefeitura. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 24/2021 - Professor Andrei - 

Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito junto às demais Secretarias Municipais sobre as 

respectivas prioridades dos 100 primeiros dias de Governo 2021-2024. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 60/2021 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 61/2021 - 

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 e Itararé, entre outros; assim encaminharemos para diversas 

indústrias e empresas conhecerem realmente a grandeza de nossa cidade - reiteração 

requerimento 147/2020. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 74/2021 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

75/2021 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 79/2021 - 

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 Congregação Cristã, para 

atender as diversas famílias que residem no local. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva 

- Resposta ao Requerimento 80/2021 - Débora Marcondes - Requer ao Senhor Mario 

Tassinari, DD Prefeito Municipal de Itapeva, para que informe se há possibilidade de criar 

um Programa social de limpeza de fossas que beneficie famílias de baixa renda. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 81/2021 - Christian Galvão - 

Requer ao Sr. Prefeito que seja verificada a possibilidade e viabilidade de se construir uma 

escadaria ligando o final da rua João M. dos Santos, no Jardim Santa Rosa, à Rua Adil 

Bernardino, no Bairro São Miguel. Requer ainda informações sobre a possibilidade de 

lajotamento/pavimentação da Rua São Judas Tadeu. Ofício de Prefeitura Municipal de 
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Itapeva - Resposta ao Requerimento 82/2021 - Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. 

Prefeito, junto ao setor competente, sobre possibilidade de implantação de iluminação 

pública na Rua: Francisco Alves Quaresma, no conjunto Habitacional São Camilo, que faz 

extensão ao Bairro Vila Boava. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 83/2021 - Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor 

competente, estude a possibilidade de providenciar o término da pavimentação das 

seguintes Ruas: Elídia Barantcha Bicuda, José Alessandro G. Dos Santos, Água Viva, 

Edmundo Maluf, Frutuoso de Melo Pimentel, continuação da rua Pedro de Almeida Ramos 

do Bairro  Jardim Bonfiglioli. E Ruas: Dirce C. De Almeida, Benedito dos S. Vieira, Antônio 

Luiz Rosa e José Loureiro do Bairro Santa Maria. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva 

- Resposta ao Requerimento 84/2021 - Ronaldo Pinheiro - REQUER ao Executivo 

Municipal, nos termos regimentais, que envide estudos e informe a possibilidade de 

apresentar Projeto de Lei à esta Colenda Edilidade para reajuste do salário dos Técnicos e 

Auxiliares de Enfermagem, seguindo PL n° 2564/2020, que tramita no Senado Federal, e 

determina valor proporcional a 70% e 50% respectivamente, aos cargos citados em relação 

ao salário de Enfermagem. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 86/2021 - Gessé Alves - Requer o Sr. Prefeito, para que junto ao setor 

responsável, providencie o corte da árvore localizada na Rua Dona Júlia, na altura do 

número 341 no Jardim Virgínia. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 87/2021 - Gessé Alves - Requer o Sr. Prefeito, para que junto ao setor 

responsável, providencie o corte da árvore localizada na Rua João Martins de Melo Primo, 

na altura do número 143 no bairro Cecap 2. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 92/2021 - Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que 

estude a possibilidade de trocar os postes de madeira, por poste de concreto da (Viela) que 

liga a rua Chile altura do nº 84, com a rua Itatiba, na Vila Boava. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 93/2021 - Julio Ataíde - Requer ao Exmo. 

Sr. Prefeito, nos termos regimentais que junto ao setor competente se possível, providencie 

a troca das lâmpadas comuns, por iluminação em Diodo Emissor de Luz- LED na Praça 

Carlos Flavio Vasconcelos, Parque São Jorge. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 95/2021 - Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que 

junto ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de pagar o vale transporte dos 

servidores públicos municipais em pecúnia, junto com o salário. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 110/2021 - 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. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 112/2021 - Saulo Leiteiro - 

Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao setor responsável providencie a passagem de 
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motoniveladora, enchimento com Solo brita em partes 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). 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 113/2021 - 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. Oficio de gabinete da 

vereadora Aurea Rosa solicitando à Presidência votação para composição da Comissão 

Especial de Inquérito – CEI da Santa Casa, devido a renúncia de Vanessa Guari, Débora 

Marcondes e Gesse Alves. PROPOSITURAS: Projeto de Lei: 35/2021 - Prefeito Dr Mario 

Tassinari - Ratifica protocolo de intenções firmado entre Municipios brasileiros, com a 

finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavirus; medicamentos, 

insumos e equipamentos na área da saúde. 36/2021 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Dispõe 

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

e dá outras providências. 37/2021 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Autoriza abertura de Crédito 

Adicional Suplementar no Orçamento do corrente exercício. Parecer:  Favoráveis das 

Comissões Competentes encaminhando os Projeto de Lei 26/2021, 29/2021 e Proposta de 

emenda à LOM 1/2021 para apreciação do Plenário. Moção: 12/2021 - Vereador Gessé 

Alves - Moção de Apelo ao Drº. Mario Tassinari, Prefeito da cidade de Itapeva, para que 

envide esforços para buscar uma solução urgente a respeito da descentralização da 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para pacientes com Covid 19. Requerimento: 

185/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao setor 

competente providenciar a inclusão de interprete da Língua Brasileira de Sinais - Libras, 

durante as lives e/ou pronunciamentos do Sr. Prefeito e /ou secretários para possibilitar a 

acessibilidade da pessoa surda/muda. 186/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao 

Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais, junto ao setor competente, no sentido de 

implantar iluminação pública na Vicinal Luiz José Sguário, iniciando no Km 02 sentido a 

Estrada Maringá. 188/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito 

que juntamente com os setores competentes, a informação da possibilidade de criação de 

uma Unidade Especial de Atendimento para sintomas de COVID 19 (Unidade Sentinela). 

189/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor 

competente, informe a possibilidade de firmar convênio com o governo federal para a 

aplicabilidade da Lei 11.888/2008 (assegura às famílias de baixa renda assistência técnica 

pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social) e 

contemplar munícipes que atingirem os requisitos. 190/2021 - Vereadora Vanessa Guari - 

Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor competente, informe a possibilidade 
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de implantar vagas de estacionamento com pinturas de solo na extensão da rua Tatuí 

localizada na Vila Aparecida. 191/2021 - Vereador Christian Galvão - Requer ao Sr. Prefeito, 

junto ao setor competente, sobre a possibilidade de se construir uma praça no conjunto 

habitacional do CDHU, no Jardim Beija Flor, e outra no bairro Santa Maria (o que também 

beneficiará os moradores do Jardim Bonfiglioli), com iluminação, plantio de árvores, 

instalação de playground e aparelhos de ginástica para adultos. 192/2021 - Vereador 

Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que envie para esta Casa de Leis, copia 

do contrato de prestação de serviços da Companhia de Saneamento Básico do Estado de 

São Paulo – SABESP, com esta municipalidade. 193/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - 

Requer ao Executivo Municipal para que envie a Câmara Municipal de Itapeva, Projeto de 

Lei regulamentando o enquadramento da atividade do profissional “condutor de ambulância” 

na área da saúde. 194/2021 - Vereador Gessé Alves - Requer ao Sr. Prefeito medidas mais 

rígidas e em caráter educativo a pessoas ou estabelecimento comercial que desrespeitar o 

uso obrigatório de máscara em espaços públicos e particulares de uso comum, bem como 

durante o período de isolamento uma fiscalização maior nas praças públicas, sobretudo na 

praça Esperidião Lúcio Martins. 195/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer Votos de 

Congratulações aos policias Cabo CLAUDINEI TORRES E SOLDADO ALINE CARDOSO 

pelo salvamento recente de um bebê que se encontrava engasgado. 196/2021 - Vereador 

Saulo Leiteiro - Requer ao Senhor Prefeito Municipal para que informe a possibilidade de 

providenciar operação tapa buraco em toda extensão das ruas do Jd.Santa Marina, destaco 

principalmente uma atenção especial a rua Prospero José Perreti, (onde está localizada a 

UBS Vila Camargo). 197/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para 

que, junto ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de edição de Decreto 

Municipal, com a finalidade de nomear integrantes da Guarda Civil Municipal como fiscais 

com poder de autuação. 198/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer seja inserido em 

ata, Votos de Congratulações ao Rotaract Itapeva, pelo aniversário de 01 (um) ano de 

reconhecimento pelo Rotary Internacional e pelo relevante trabalho social que vem 

desempenhando no município. 199/2021 - Vereadora Aurea Rosa - Requer ao Sr. Prefeito, 

nos termos regimentais, junto ao setor competente, providencie a implantação de um local 

de embarque e desembarque no centro da cidade para passageiro que usa os serviços do 

UBER. 200/2021 - Vereador Tarzan - Requer ao Ilustríssimo Senhor Superintendente do 

Instituto de Previdência Municipal – IPMI, para que encaminhe a esta Casa de Leis, estudo 

atualizado acerca do equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência 

municipal. 201/2021 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao 

setor competente, informe a previsão de instalação da iluminação pública da Vicinal 

Honorato Arruda Filho, Bairro Mato Dentro. Indicação: 25/2021 - Vereador Ronaldo 

Pinheiro - Indica o lajotamento das Ruas: Ermínia Ferreira de Lima e Celso Pires, 
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localizadas no Jardim Santa Rosa. 26/2021 - Vereador Christian Galvão - Indica o serviço 

de máquina (Patrol) para nivelamento das ruas Alexandre Vaz de Almeida e Eurides Antonio 

Galvão, no Bairro de Cima e da rua Maria José Thomaz de Mello (antiga travessa I da 

estrada Honorato de Arruda Filho, no Bairro de Cima do Mato Dentro), bem como 

providenciar o posterior cascalhamento das mesmas. 27/2021 - Vereador Julio Ataíde - 

Indica a manutenção das estradas com a máquina motoniveladora (patrol) e posterior 

cascalhamento, no Bairro Taquari Guaçu. Debora Marcondes solicita dispensa da leitura de 

correspondências e proposituras. A Presidência encaminha os Projetos de Lei 35, 36 e 

37/2021 às comissões competentes para exarar seus ´pareceres, e Moção, Requerimentos 

e Indicações à Secretaria Administrativa para providencias de costume. A presidência 

solicita a leitura do oficio de gabinete da vereadora Aurea Rosa solicitando à Presidência 

votação para composição da Comissão Especial de Inquérito – CEI da Santa Casa, devido 

a renúncia de Vanessa Guari, Débora Marcondes e Gesse Alves. A presidência suspende 

a sessão por cinco minutos para reunião dos líderes. Retomando os trabalhos e, havendo 

acordos entre as lideranças, a presidência informa que foi eleito o membro Christian Galvão 

e suplentes Saulo Almeida e Andrei Muzel.  A Presidência declara homologada a CEI – 

Comissão Especial de Inquérito com os seguintes membros: Aurea Rosa, Célio Engue e 

Christian Galvão. Suplentes: Saulo Almeida e Andrei Muzel. Aurea Rosa solicita que seja 

feita a publicação na imprensa oficial. TEMA LIVRE: Débora Marcondes comenta sua 

saída da CEI. Diz que não foi liberada pela prefeitura municipal. Diz que a cidade está 

passando por um momento muito difícil. Pede para a população tomar os cuidados 

necessários. Comenta sobre o atendimento no AME. Diz que é necessário ter união no 

momento. Diz que é fiscal sanitária na prefeitura e relata que vem sendo muito maltratada 

pela chefe do setor.  Diz que a chefe do setor, srª Aline, participa das reuniões do comitê da 

Covid, e pede para que os agentes saiam e autuem os comerciantes. Diz que a ação da 

vigilância sanitária é, primeiramente, educativa, mas estão colocando apenas como 

penalidade, prejudicando os próprios fiscais, que estão muito estressados devido à 

demanda. Relata que sua chefe diz que tem que autuar, sendo que na legislação tem o 

decreto 11552/2021 que estabelece penalidades de notificação, interdição.  Diz que a 

prefeitura está notificando comerciantes que não estão descumprindo a lei, como se fosse 

orientação. Diz que a notificação é uma penalidade, e não se pode aplicar uma penalidade 

com quem está cumprindo todas as determinações legais. Diz que o combinado era autuar 

todo mundo. Diz que questionou o caso, e a justificativa dada foi que todos devem conhecer 

a lei. Diz que a todo momento a legislação está mudando e que os próprios fiscais estavam 

em dúvida, pois o prefeito apresenta as informações nas redes sociais, mas não faz o 

decreto de imediato, para que os fiscais possam trabalhar. Diz que fiscais notificaram um 

comércio por causa de uma notícia. Deixa claro que estão ocorrendo ações, sem ser 
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educativas. Diz que é necessário ajudar os comerciantes para que cumpram a lei, fazer 

orientações. Diz que a Sr.ª Aline pede para que sejam autuados pois não tem comércio, e 

que coloca o marido no plantão noturno para ganhar hora extra, dirigindo carro que não é 

da vigilância sanitária. Pede sensibilidade. Diz que muita gente está tentando cumprir a lei. 

Diz que responsáveis pelo setor fizeram duas fiscais, que têm autoridade sanitária, mudar 

e voltar ao local para autuar, sendo que a chefe não estava presente no local para verificar 

a situação. Diz que vai ajudar a denunciar para que se tomem as medidas legais. Diz que 

vai cumprir a lei, mas que também vai estar orientando a população. A presidência diz que 

a vereadora fez serias denúncias, e convoca a comissão de defesa do consumidor para que 

se reúna. Laércio Lopes, como presidente da comissão, convoca a comissão para que ao 

final da sessão seja feita reunião para convocar o secretario responsável pela pasta e 

solicitar abertura de um processo administrativo para que todos os fatos sejam apurados. 

Marinho Nishiyama se coloca à disposição da vereadora Débora. Diz que o decreto está 

demorando para ser publicado, não dando tempo para comerciantes e empresários se 

organizarem. Diz que o momento é muito delicado. Comenta sobre reunião feita com 

prefeito e vereadores, onde o mesmo disse que iria estudar uma possível isenção de 

impostos. Diz que a vereadora Lucinha apresentou projeto, que teve parecer desfavorável 

do departamento jurídico, mas que foi encaminhado ao plenário pela comissão de 

legislação. Diz que é um projeto muito importante, que visa desonerar os comerciantes 

nesse momento. Aparte Laercio Lopes parabeniza a vereadora Lucinha pelo projeto. Diz 

que analisando o projeto na comissão de economia, foi apresentada emenda para que o 

benefício seja estendido a todo comerciante que teve seu atendimento afetado por conta da 

pandemia. Continua Marinho dizendo que ficou triste com os relatos feitos pela vereadora 

Débora. Diz que essa não é a postura que se espera de uma responsável pelo setor, 

faltando empatia. Diz que as medidas sanitárias devem ser cumpridas, mas que é 

necessário ter bom senso.  Diz que os decretos estão sendo muito sucintos, gerando muitas 

dúvidas. Pede para que prefeito faça os decretos com total clareza para o munícipe. Aparte 

Débora Marcondes diz que dentro da própria vigilância há dúvidas. Dá exemplo de 

estabelecimento que recebeu notificação. Continua Marinho convocando a comissão de 

Legislação para reunião extraordinária a ser realizada dia 12, às 13h30, para deliberar sobre 

os projetos de lei 24, 33 e 35/2021. Sugere que as comissões de Economia e Saúde façam 

reunião logo após para deliberar sobre o projeto de lei 35/2021. Aparte Laércio Lopes faz a 

convocação da comissão de economia. Áurea Rosa diz que no dia 15 começa o pagamento 

do bolsa família, mas que as loterias e bancos estão fechados. Diz que é necessário buscar 

uma solução. Diz que o decreto não especificou o funcionamento das óticas. Explica como 

será o funcionamento da ótica. Diz que o comitê está formado de forma errada, sendo 

ineficaz. Diz que a secretaria de saúde é que tem que formalizar esses decretos. Comenta 
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sobre a CEI da Santa Casa. Agradece os membros que se colocaram à disposição. Diz não 

entender o porquê de Itapeva ter que pagar 530 mil reais à Santa Casa, sendo que já tem 

a UPA para atender. Diz que a comissão vai averiguar a questão e que vai lutar pela saúde. 

Júlio Ataíde relata visita ao bairro Mato Dentro. Diz que as principais demandas são para 

pavimentação e iluminação pública.  No Bairro das Pedras, diz que a demanda é para 

conclusão do lajotamento da rua Esplanada. Diz que no Espigão do Pacova também estão 

solicitando o lajotamento da rua principal.  Diz que foi procurado pelos moradores do Bairro 

Pacova para tratar sobre a iluminação. Diz que concorda com vereador Marinho, sendo 

necessário pontuar melhor o decreto. Sobre o que foi relatado pela vereadora Débora, diz 

que recebeu diversas reclamações por parte dos comerciantes sobre o relatado. Diz que é 

necessário ter fiscalização, mas de forma justa. Pela Ordem Tarzan diz que o vereador 

marinho solicitou reunião conjunta de três comissões. Quer que o vereador confirme se é 

em relação ao projeto de lei 35/2021. Sugere que os presidentes das comissões se 

manifestem. Aurea Rosa diz que não tem problema. Laercio Lopes diz que já fez a 

convocação na fala do vereador Marinho. A presidência diz que será realizada uma sessão 

extraordinária na segunda-feira para votação do projeto. ORDEM DO DIA: Leitura de Veto 

Total ao Projeto de Lei 171/2020 - Altera o grau de escolaridade dos cargos de provimento 

em comissão de Assessor Parlamentar 2 na Câmara Municipal de Itapeva. Tarzan solicita 

vistas por cinco dias. Vanessa Guari levanta a questão do prazo. Tarzan pede adiamento 

por uma sessão. Pedido colocado em votação. Pedido aprovado. Leitura de Proposta de 

Emenda à LOM Nº 1/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Altera a redação do § 1º do 

Artigo 142-A da Lei Orgânica do Município de Itapeva: “§1º As emendas individuais ao 

Projeto de Lei Orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos 

por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, 

sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde”.   

Colocada em 1ª discussão: Marinho Nishiyama pede voto favorável dos vereadores, uma 

vez que estão adequando a lei municipal à constitucional. Débora Marcondes parabeniza 

Marinho pelo projeto. Pede voto favorável. Tarzan cumprimenta o vereador Marinho. Faz 

observação para o interstício para 2ª votação. Laércio Lopes diz que tornaram as emendas 

impositivas. Diz que o executivo não terá dificuldade em trabalhar essa questão, mas que 

no futuro será necessário discutir o tema. A presidência diz que as emendas impositivas 

são muito importantes, principalmente para entidades.  Colocada em 1ª votação, foi 

aprovada por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 26/2021 - Vereador Celinho Engue - 

Dispõe sobre a criação do CONSELHO MUNICIPAL CONSULTIVO da cidade de Itapeva, 

e dá outras providências.  Colocado em 1ª discussão: Célio Engue diz que o projeto vem 

para aproximar e dar voz a população. Pede voto favorável. Tarzan cumprimenta o vereador 

pela iniciativa. Diz que a constituição defende a democracia participativa e representativa. 
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Pede ao vereador que entre em contato com o executivo para que não ocorra o veto. Aparte 

Célio engue agradece as palavras e diz que vai buscar o diálogo. Colocado em 1ª votação, 

foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 29/2021 - Vereador Laercio Lopes - 

Institui a implantação de faixa de retenção e recuo exclusivo para bicicletas e motocicletas 

nas vias públicas equipadas com semáforos no Município de Itapeva/SP.  Colocado em 1ª 

discussão. Colocado em 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura da Moção Nº 12/2021 

- Vereador Gessé Alves (subscrito vereador Júlio Ataíde) - Moção de Apelo ao Drº. Mario 

Tassinari, Prefeito da cidade de Itapeva, para que envide esforços para buscar uma solução 

urgente a respeito da descentralização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para 

pacientes com Covid 19.  Colocada em discussão e votação únicas, foi aprovada por todos. 

Leitura do Requerimento Nº 195/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer Votos de 

Congratulações aos policias Cabo CLAUDINEI TORRES E SOLDADO ALINE CARDOSO 

pelo salvamento recente de um bebê que se encontrava engasgado.  Colocado em 

discussão e votação únicas, aprovado. Leitura do Requerimento Nº 198/2021 - Vereador 

Marinho Nishiyama - Requer seja inserido em ata, Votos de Congratulações ao Rotaract 

Itapeva, pelo aniversário de 01 (um) ano de reconhecimento pelo Rotary Internacional e 

pelo relevante trabalho social que vem desempenhando no município. Colocado em 

discussão única: Marinho explica o que é o Rotaract Itapeva. Colocado em votação única, 

aprovado. A presidência agradece o trabalho dos vereadores. Diz que tem recebido muitos 

elogios da população. Célio Engue Solicita que seja inserido em ata voto de pesa pelo 

falecimento do Sr.º Jadir. Tarzan diz para que seja assinado pelos 15 vereadores. MATÉRIA 

PARA A PRÓXIMA SESSÃO:  Em 2ª d/v Proposta de Emenda à LOM 01/2021; Projetos 

de Lei 26 e 29/2021. Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v os Projetos 

de Lei: 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 

37/2021. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Pela ordem Débora Marcondes diz que os 

requerimentos não foram votados. A presidência diz que foram aprovados, e que o vereador 

falou na sequência. Tarzan pergunta o horário a sessão extraordinária na segunda-feira, dá 

exemplo de ser realizada 19h30. A presidência concorda. Andrei Muzel deixa seus 

sentimentos pelo falecimento do professor Jadir. Agradece todos que participaram da 

audiência pública do Fundeb. Diz que a gestão se divide no âmbito das políticas públicas, 

administrativo/financeiro e pedagógico. Agradece todas as representatividades. Agradece 

os secretários. Agradece todos que participaram através das redes sociais. Diz que as 

representatividades precisam ser ouvidas, sendo a primeira instância da democracia o 

diálogo.  Alerta sobre reestruturação de ordem legal do conselho do Fundeb, devendo 

passar pela câmara para aprovação. Aurea Rosa comenta informação que recebeu sobre 

os gastos com recursos do Covid. Torna público o oficio que recebeu com as informações. 

Comenta as sugestões que recebe nas redes sociais. Diz que é necessário trabalhar para 
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somar e não para se promover, e que gosta de pessoas com atitude. Marinho Nishiyama 

solicita que seja inserido em ata voto de congratulações pelo aniversário do presidente 

Comeron. Parabeniza vereador Andrei pela condução da audiência pública. Tarzan 

cumprimenta o vereador Andrei pela forma com que conduziu a audiência. Cumprimenta 

também secretários e representantes. Diz que aprendeu muito e que foi um exercício da 

cidadania. Comenta sobre proposta de emenda à LOM para destinar no mínimo 30% das 

receitas para a educação. Diz que sem planejamento e debate não se constrói. Diz que o 

prefeito fez muito pela cidade, mas que a tarefa é enorme, e que governar é escolher. Diz 

que é necessário agir. Parabeniza o trabalho de equipe da câmara. A presidência diz que 

não se faz economia em época de pandemia. Diz que é necessário trabalhar a área da 

Saúde e o social. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 

13ª Sessão Ordinária, e Sessão Extraordinária, a ser realizada segunda-feira, dia 15 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, 11 de março de 

2021. 

 

 

ROBERTO COMERON 

        PRESIDENTE 
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