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ATA DA 49ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de 2021, no horário regimental, sob a 

presidência de José Roberto Comeron realizou-se, via internet, a 49ª sessão ordinária 

do corrente exercício. Assinaram o livro de presença 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, 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: Laercio Lopes. 

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 48ª Sessão Ordinária realizada em 22 de julho, foi aprovada. 

Correspondências recebidas: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Indicação 71/2021 - Ronaldo Pinheiro da Silva - Indica a implantação de galerias ao 

longo da Rua das Palmeiras no Alto da Brancal, para o escoamento das águas pluviais. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 638/2021 - Lucimara 

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

competente, providencie a manutenção da tubulação e aterro ou construção de uma 

ponte para escoamento das águas pluviais no Bairro Pacova com divisa do Bairro das 

Formigas. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 646/2021 

- Andrei Alberto Müzel - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, que 

envide recursos financeiros para a garantia da gratificação de 10% aos vencimentos 

para remuneração dos servidores lotados no cargo de Coordenação Pedagógica que 

compõem o quadro de suporte pedagógico das Unidades Escolares Municipais. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 649/2021 - Célio Cesar 

Rosa Engue - Requer ao Senhor Prefeito para que junto ao setor competente informe a 

possibilidade de executar serviços de pintura de faixa de pedestres, extensão da 

calçada até o cruzamento e iluminação de led na praça José Diniz Barbosa, no 

cruzamento da Rua Paraguai com a Avenida Vaticano. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva: resposta - Requerimento 652/2021 - Andrei Alberto Müzel - Requer ao Exmo. 

Sr. Prefeito, junto ao setor competente, para que conste no planejamento da Lei 

Orçamentária Anual (LOA) 2022, investimentos em formação e capacitação a todos os 

profissionais da Educaçã. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 660/2021 - Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, informações 

sobre a possibilidade de implantar Lajotamento na Rua Conceição Rodrigues Monteiro 
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que se inicia no Anel Viário Mário Covas, e se necessário galerias e bocas de lobo para 

escoamento de águas pluviais no Bairro de Cima l. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva: resposta - Requerimento 662/2021 - Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. 

Prefeito, informações sobre a possibilidade de construção de uma calçada em um 

terreno municipal localizado na Rua José Ferrari no bairro Vila Aparecida. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 665/2021 - Lucimara Woolck 

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

de 1 (uma) praça pública com equipamentos para exercícios (academia ao ar livre) e 

área de lazer com playground no final da Rua: Paraná, ao lado do Campo Guarani, 

instalação de alambrado entorno do campo Guarani e iluminação pública, Vila Guarani. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 671/2021 - Saulo 

Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade da 

substituição das Lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de Led, na totalidade da 

Rua Laudelina Loureiro de Melo e também na Rua Brasília, no Bairro Vila aparecida. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 673/2021 - Julio 

Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, se 

possível, providencie a troca ou a manutenção do playground da Praça, Martinho Pintos 

de Oliveira, Bairro dos Pintos. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 674/2021 - Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao senhor 

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

de braços para os postes que não possuem iluminação na Rua Jamil de Oliveira Ramos 

(prox nº192), esquina com a Rua Aldo Russo, no Jardim Brasil. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 677/2021 - Christian Wagner Nunes 

Galvão - Requer ao Sr. Prefeito Municipal, junto à Secretaria competente, sejam 

efetuadas melhorias na estrada do Bairro da Várzea, com ênfase no serviço de máquina 

moto-niveladora e posterior cascalhamento. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 

resposta - Requerimento 687/2021 - Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer o Sr. 

Prefeito, para que, junto ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de 

construção de uma concha acústica na Praça de Eventos “Zico Campolim”. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 691/2021 - Vanessa Valerio 

de Almeida Silva - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor competente 

possibilite a conclusão da construção do vestiário do campo de futebol da Vila São 

Benedito. PROPOSITURAS - Projeto de Lei: 138/2021 - Prefeito Mario Sergio Tassinari 

- Institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos do Município de Itapeva/SP e dá outras 

providências. 139/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Dispõe sobre a 

denominação de Campo Municipal Paulo Sérgio Teobaldo no Bairro Palmeirinha, 
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Distrito Alto da Brancal. 140/2021 - Prefeito Mario Sergio Tassinari - AUTORIZA abertura 

de Crédito Adicional Especial no Orçamento do corrente exercício. Emenda 0001 ao 

Projeto de Lei 0117/2021: 1/2021 - Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0117/2021 ao 

Projeto de Lei Nº 117/2021 - Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação 

Participativa - Altera a redação do caput e acrescenta o § 3º ao artigo 1º do Projeto de 

Lei 117/2021. Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0126/2021: 1/2021 - Emenda 0001 ao 

Projeto de Lei 0126/2021 ao Projeto de Lei Nº 126/2021 - Comissão de Legislação, 

Justiça, Redação e Legislação Participativa - Altera a redação do artigo 2º e acrescenta 

artigo ao Projeto de Lei 126/2021, renumerando o artigo 3º para artigo 4º. 

Requerimento: 740/2021 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao 

Excelentíssimo Sr. Prefeito, junto ao setor competente a construção de um vestiário com 

banheiro no Campo do Guarani. 752/2021 - Comissão de Defesa dos Direitos dos 

Animais - Requeremos ao Prefeito Municipal informações sobre a intensificação de 

campanha sobre maus tratos, abandono, bem como, a divulgação sobre animais 

recolhidos, e se está previsto no Edital campanha de castração ou mutirão de 

castrações periódicas. 753/2021 - Vereadora 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 ao lado da quadra poliesportiva no Jardim São Paulo. 754/2021 - 

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

setor responsável, realize estudo de viabilidade para implantação de um Parque 

Ecológico em terreno Municipal localizado na Avenida Gastão mesquita Filho (próximo 

ao Portal Itapeva). 755/2021 - Vereadora Áurea Aparecida Rosa - Requer ao Sr. 

Prefeito, para que junto ao setor responsável, proceda a revitalização da praça pública 

Suttner Rodrigues Saldanha, na Rua Iperó, ao lado do Sport Club Corinthians Itapeva, 

Vila Nova, CEP 18410-120. 756/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Requer ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Dr. Mário Tassinari para que, através do setor competente, 

envide esforços e estudos e informe a possibilidade de extensão de rede de água 

potável nas Ruas I e II do Bairro das Pedras, Distrito Areia Branca. 757/2021 - Vereador 

Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor 

competente, que se possível estude a viabilidade da recuperação, manutenção ou 

recapeamento da rua, Antônio Aidino dos Santos, Parque São Jorge. 758/2021 - 

Vereador Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Sr. Prefeito, nos termos regimentais, 

solicitando informações sobre o andamento das obras da construção e a provável data 

de conclusão da Unidade de Saúde do Bairro Pacova. 760/2021 - Vereadora Débora 

Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao DD Senhor Prefeito, juntamente com a 
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Secretária da Educação e de Recursos Humanos, informações sobre a situação dos 

Auxiliares de Desenvolvimento Infantil do Município, referente ao reajuste salarial , tendo 

em vista que eles ganharam em sentença judicial este reajuste salarial, porém só foram 

pagos 60 ADIS e faltaram os demais. 761/2021 - Vereador Christian Wagner Nunes 

Galvão - Requer ao Sr. Prefeito Municipal, junto à Secretaria competente, informações 

sobre a possibilidade de instalação de câmera de segurança e monitoramento na 

esquina da Rua Sol Nascente com a Rua Dom José Carlos de Aguirre, na Vila Dom 

Bosco. 762/2021 - Vereador Christian Wagner Nunes Galvão - Requer ao Sr. Prefeito 

Municipal, junto à Secretaria competente, informações sobre a possibilidade de 

construção de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no Bairro Morada 

do Bosque. 763/2021 - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Direitos da Criança 

e Adolescente, Direitos da Mulher e Dirietos dos Idosos - Requeremos à Mesa, nos 

termos regimentais, que seja oficiado ao Prefeito informações sobre os procedimentos 

adotados acerca das denúncias em face da Secretaria de Administrações Regionais, 

protocoladas nesta Casa de Leis. (em anexo). 764/2021 - Vereador Andrei Alberto Müzel 

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

a apresentação de um dispositivo de lei que institua uma política pública de formação 

continuada aos profissionais da educação do município de Itapeva/ SP. 765/2021 - 

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

junto ao setor competente providencie a implantação do Núcleo da Agricultura no Distrito 

do Guari, tendo em vista a recente aquisição de trator e caminhão. 766/2021 - Vereadora 

Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer à Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) 

seja notificada para que efetue as entregas de correspondências e encomendas nos 

Bairros Portal Itapeva e Jardim Europa IV, tendo em vista os bairros obterem todos os 

requisitos necessários para o recebimento. 767/2021 - Vereador Saulo Almeida Golob - 

Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade de ser fazer adequação no 

trevo de acesso vicinal Luiz Jose Sguário, saída para a estrada da Maringá, na 

proximidade da empresa Mineração Itapeva. 768/2021 - Vereador Saulo Almeida Golob 

- Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade de ser fazer adequação para 

redução de velocidade de veículos no trecho que passa em frente à entrada da Empresa 

Mineração Itapeva, na estrada vicinal Luiz Jose Sguário. 769/2021 - Vereador Mario 

Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que, junto ao setor 

responsável, informe sobre a possibilidade de criar a Controladoria Geral do Município 

de Itapeva prevenir e combater a corrupção na gestão municipal, garantir a defesa do 

patrimônio público, promover a transparência e a participação social e contribuir para a 

melhoria da qualidade dos serviços públicos. 770/2021 - Vereador Mario Augusto de 
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Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que, junto ao setor responsável, informe 

sobre a possibilidade de criar a Procuradoria Geral do Município de Itapeva. Indicação: 

78/2021 - Vereadora Áurea Aparecida Rosa - Indica a substituição das lâmpadas 

comuns pela iluminação em Diodo Emissor de Luz (LED) na Av. dos Revolucionários de 

Trinta e Dois, Rua Iguape, Rua João Pedro Pereira Carpes e Rua Clarice Lopes 

Machado, localizadas no Jardim Nova Itapeva, Itapeva-SP. Ronaldo Pinheiro pede 

dispensa de leitura de correspondências e proposituras. A Presidência encaminha os 

Projetos de Lei 138, 139 e 140/2021 às comissões competentes para exarar seus 

pareceres, e Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para providencias 

de costume. Proposição de Honraria: Título de Cidadania Itapevense. Autor: Célio 

Engue. A Presidência designa os vereadores Tarzan, Saulo e Christian para compor a 

comissão de honraria. TEMA LIVRE: Saulo Almeida cumprimenta todos. Agradece 

prefeito Mario e secretária Keli pelas melhorias nas estradas rurais. Diz que a população 

local está muito satisfeita com o serviço. Comenta reunião com a Mineração Itapeva, 

tratando sobre melhorias na estrada da Maringá. Relata as benfeitorias que serão 

realizadas no local, como alargamento, acostamento de rolamento e área de escape. 

Agradece o executivo em nome de toda população da zona rural.  Debora Marcondes 

cumprimenta todos. Parabeniza trabalho da guarda civil, defesa civil, fundo social e 

sociedade civil pelo trabalho realizado nos dias de frio. Comenta sobre o campo do 

Guarani e do pedido de vestiário para o local. Comenta sobre requerimento que 

apresentou sobre os ADI’s referente ao reajuste salarial. Comenta requerimento que 

apresentou sobre ao teste pezinho ampliado, para uma triagem mais abrangente do 

recém-nascido. Parabeniza prefeito por ter regulamentado a lei de gratuidade da zona 

azul a idosos e pessoas com deficiência. Comenta sobre a lei de doação de material de 

construção para famílias de baixa renda que também foi sancionada pelo prefeito. 

Parabeniza o executivo. Comenta sobre o vale gás. Explica a diferença entre o vale gás 

estadual e o municipal. Relata que alguns de seus requerimentos não estão sendo 

respondidos. Diz que a secretaria de recursos humanos não está respondendo 

devidamente e que a comissão de direitos humanos irá convocar o secretario Rodrigo 

Tassinari para prestar esclarecimentos. Aurea Rosa cumprimenta todos. Relata visita 

ao executivo tratando sobre a questão do transporte público para pessoas que fazem 

tratamento de quimioterapia/radioterapia. Comenta sobre o procedimento de 

quimioterapia e das dificuldades enfrentadas. Pede para que seja encaminhado projeto 

de lei regulamentando a questão do transporte às pessoas que fazem tratamento contra 

o câncer. Júlio Ataíde cumprimenta todos. Relata que foi procurado por pais de alunos 

referente ao possível retorno às aulas na escola municipal Maria Gonçalves. Comenta 



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2021 - 2024 

 

 
 
 

 

Rubrica: .           

104 

 EXERCÍCIO DE 2021   LIVRO Nº.: 005 PAG.: 0104 

  
sobre a visita que fez à escola para tratar sobre o assunto. Diz que situação da escola 

é preocupante, com alguns pontos muito precários, necessitando de benfeitorias de 

forma urgente. Diz que muitas reformas serão necessárias para que a escola possa 

retornar às aulas de maneira adequada. Diz que, como representante do bairro, está se 

comprometendo à causa, juntamente com os colaboradores da escola e pais de alunos, 

para buscar uma solução. Relata que muitas vezes as próprias professoras têm que 

compram a tinta para pintura da sala de aula. Parabeniza toda a equipe/funcionários da 

escola. Pede uma atenção especial à escola. Vanessa Guari cumprimenta todos. 

Parabeniza o diretor Denílson pelo trabalho no Distrito do Guarizinho. Relata problemas 

com a Sabesp nas obras de implantação de rede de esgoto na Caputera. Diz que a 

secretaria de Obras já notificou a empresa para que conclua o trabalho. Pede para que 

os noticiários da cidade deem as notícias verdadeiras.  Sobre o a fala da vereadora 

Aurea, diz que é necessário que todos os tratamentos sejam oferecidos no município. 

Comenta sobre a disponibilidade de lanches aos pacientes. Parabeniza ação social e 

fundo social pela doação de cobertores. Sobre a educação, diz que as escolas Dirce 

Lara e Elisa Gomes estão passando por reforma. Ratifica sua posição quanto ao retorno 

às aulas, de ser favorável ao retorno somente após a vacinação de todos os servidores 

da educação. Celio engue cumprimenta todos. Homenageia a vereadora Aurea. Relata 

visita às obras do posto de saúde do Alto da Brancal. Parabeniza o trabalho de toda 

equipe da secretaria da saúde. Comenta visita, juntamente com secretário de indústria 

e comercio, ao bairro do Jaó. Diz que alguns cursos serão retomados. Comenta reunião 

realizada com a comunidade do bairro das Pedras, tratando sobre melhorias nas 

estradas. Diz que a comunidade também solicitou a disponibilização de cursos de 

capacitação. Comenta visita feita ao bairro da Várzea.  Comenta sobre a iluminação da 

estrada de acesso ao bairro Engenho Velho que será realizada. Agradece ao executivo 

e Fundo Social pelo trabalho realizado. Marinho Nishiyama cumprimenta todos. Deseja 

força à vereadora Aurea. Parabeniza vereadora Debora pelas leis 

aprovadas/regulamentadas. Parabeniza vereador Júlio pelo trabalho. Diz que 

compactua com a vereadora Vanessa referente ao retorno às aulas. Comenta 

requerimentos que apresentou sobre a criação da Controladoria Geral do Município, 

para prevenir e combater a corrupção na gestão municipal, garantir a defesa do 

patrimônio público, promover a transparência e a participação social e contribuir para a 

melhoria da qualidade dos serviços públicos, e a criação da Procuradoria Geral do 

Município. Comenta sobre as baixas temperaturas e o Albergue e Centro de 

Convivência. Sugere que seja feito um plano para atendimento de todos os moradores 

de ruas. Comenta sobre projeto de lei referente ao atendimento prioritário às pessoas 
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com fibromialgia. Solicita que o executivo faça a regulamentação. Sobre os trailers de 

lanches, pergunta o que ficou decidido em reunião. A presidência diz que a reunião 

ainda não foi realizada. Diz que já entrou em contato com o executivo e que está 

aguardando retorno. Ronaldo Pinheiro diz que o executivo tem que dar atenção à classe. 

Marinho Nishiyama sugere que, enquanto não tiver um local apropriado, seja liberado o 

alvará. A presidência comenta caso de notificação de oficina na Vila Guarani.  Gesse 

Alves cumprimenta todos. Diz que também recebeu reclamações referente ao assunto.  

Diz que é preciso que o executivo de uma resposta. Aparte Débora Marcondes diz que 

também recebeu diversas reclamações. Se coloca à disposição junto à comissão de 

direitos humanos para convocar representantes do executivo e os trabalhadores. 

Continua Gesse dizendo que é necessário encontrar uma alternativa que solucione a 

questão. Tarzan cumprimenta todos. Cumprimenta o vereador Marinho pelos 

requerimentos apresentados. Diz que esse será um grande legado para o futuro das 

gestões de Itapeva. Cumprimenta o vereador Júlio pela fala. Diz que em 2021, de acordo 

com o plano municipal de educação, 28% deve ser aplicado na educação. Diz que em 

seu entendimento a educação deve ser prioridade. Diz que no ano passado sobrou 

recurso para ser aplicado em reforma/equipamento. Comenta sobre necessidade de 

reajuste salarial aos funcionários da educação. Diz que é necessário cobrar o 

cumprimento da lei, pois tem verba para atender as demandas. Cumprimenta o trabalho 

do fundo social e ação social no tocante ao atendimento às pessoas em situação de 

vulnerabilidade. Andrei Muzel cumprimenta todos. Agradece secretaria de educação 

pela atenção. Sobre o retorno às aulas, convoca a comissão de educação para reunião 

extraordinária na quarta-feira, dia 4 de agosto, às 9h00. Sobre o que foi relatado pelo 

vereador Júlio, diz que tem cópia de todo processo do prédio da escola. Diz que a 

comunidade merece de fato uma EMEI. ORDEM DO DIA: Leitura do Projeto de Lei Nº 

98/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Dispõe sobre denominação de via pública 

JULIETA CASSÚ PAULINO, no Bairro Caputera. Colocado em 1ª discussão. Colocado 

em 1ª votação, foi aprovado. Leitura da Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0117/2021 - 

Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - Altera a redação 

do caput e acrescenta o § 3º ao artigo 1º: “Art. 1º Tem o direito a um desconto no 

Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU de 30% (trinta por cento), os 

proprietários/contribuintes que demonstrarem a adoção de cães e gatos castrados a 

vacinados do Centro de Proteção Animal (CPA) centro de controle de zoonoses 

municipal e ongs cadastradas. §1º.§2º.§3º O desconto de que trata o caput deste artigo 

será concedido uma única vez aos proprietários/contribuintes, independentemente do 

número de adoções posteriores. ”  Colocada em discussão única e votação única, foi 

https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22030/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22030/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22030/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22030/
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aprovada. Leitura do Projeto de Lei Nº 117/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Dispõe 

sobre o desconto do IPTU dos imóveis cujos contribuintes adotarem cães e gatos 

castrados e vacinados do centro de controle de zoonoses e ongs cadastrados. Colocado 

em 1ª discussão: Ronaldo Pinheiro diz que é um projeto de grande importância. Pede 

voto favorável. Vanessa Guari pergunta qual foi o parecer jurídico do projeto. Ronaldo 

Pinheiro diz que foi favorável. Colocado em 1ª votação, foi aprovado. Leitura da 

Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0126/2021 - Comissão de Legislação, Justiça, 

Redação e Legislação Participativa - Altera a redação do artigo 2º e acrescenta artigo 

ao Projeto de Lei 126/2021, renumerando o artigo 3º para artigo 4º: “Art. 2º O paciente 

deverá apresentar uma declaração ou pedido de exame do hospital/AME/PSF, que esteve 

no local no dia e horário do recebimento da multa, ao Departamento de Trânsito. Art. 3º O 

Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber. Art. 4º Esta lei entra em vigor 

na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. ”  Colocada em 

discussão única e votação única, foi aprovada, com voto contrário da vereadora 

Vanessa Guari. Leitura do Projeto de Lei Nº 126/2021 - Vereador Laercio Lopes - 

Regulamenta o cancelamento de multa de zona azul na cidade de Itapeva, para 

pacientes da área hospitalar, AME, UPA e PSF e dá outras Providencias. Colocado em 

1ª discussão: Vanessa Guari justifica seu voto. Diz que o parecer foi desfavorável. Diz 

que o projeto, se aprovado, será inócuo, pois só compete à União tal matéria. Tarzan 

diz que a câmara já aprovou a isenção da zona azul para idosos e pessoas com 

deficiência. Diz que não estão legislando sobre transito. Diz que, por uma questão de 

bom senso, votará favorável. Aparte Vanessa Guari diz que mencionou o parecer do 

transito. A vereadora Débora subscreve o projeto. Colocado em 1ª votação, foi 

aprovado com voto contrário da vereadora Vanessa Guari. Leitura do Requerimento 

Nº 766/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Requer à Empresa de Correios e Telégrafos 

(ECT) seja notificada para que efetue as entregas de correspondências e encomendas 

nos Bairros Portal Itapeva e Jardim Europa IV, tendo em vista os bairros obterem todos 

os requisitos necessários para o recebimento. Colocado em discussão única, colocado 

em votação única, foi aprovado. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2ª d/v os 

Projetos de Lei 98, 117 e 126/202. Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 

ª d/v Proposta de Emenda À LOM 2/2021; Projetos de Lei: 67, 110, 120, 122, 123, 127, 132, 

133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 e 140/2021. A presidência pede para todos que façam 

doação ao fundo social das roupas que não estão sendo utilizadas. EXPLICAÇÃO 

PESSOAL:  Marinho Nishiyama agradece e parabeniza as igrejas, sociedade civil e 

grupos de jovens que estão arrecadando/doando roupas. Agradece a AAIPA pelas 

arrecadações. Agradece e parabeniza o atendimento do posto de saúde da Vila 
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Aparecida.  Tarzan comenta os meses de governo do prefeito Mario Tassinari. Comenta 

sobre a política pública de habitação e social. Parabeniza executivo pelas obras que 

estão sendo concluídas. Comenta sobre as casas do Morada do Bosque e do Itapeva 

F. Aparte Ronaldo Pinheiro agradece Jeferson Modesto e deputado Mussi pelas verbas 

conquistadas. Continua Tarzan comentado sobre os prazos para aprovação de um 

loteamento popular. Comenta sobre a previdência complementar, que tem prazo de 13 

de novembro. Diz que são assuntos importantes que devem ser discutidos. Vanessa 

Guari parabeniza vereador Marinho pelos requerimentos. Parabeniza vereador Ronaldo 

pelo projeto aprovado. Comenta requerimentos que apresentou sobre entregas de 

correspondências e encomendas e implantação do Núcleo da Agricultura no Distrito do 

Guari. A presidência comenta sobre as benfeitorias realizadas em sua gestão como 

prefeito em relação à moradia popular e loteamentos. Nada mais havendo a tratar a 

Presidência convoca os vereadores para a 50ª Sessão Ordinária a ser realizada 

segunda-feira, dia 2 de agosto, 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, 29 de julho de 2021. 
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