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ATA DA 57ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de 2021, no horário regimental, sob a 

presidência de José Roberto Comeron, realizou-se a 57ª 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, Laercio Lopes, Lucimara Woolck Santos Antunes, Mario Augusto de 

Souza Nishiyama, Paulo Roberto Tarzã dos Santos, Ronaldo Pinheiro da Silva e Saulo 

Almeida Golob. Ausência de: Vanessa Valerio de Almeida Silva. Havendo número 

regimental e invocando a proteção de Deus, o presidente declara abertos os trabalhos 

da presente Sessão. EXPEDIENTE: Colocada em discussão e votação a Ata da 56ª 

Sessão Ordinária realizada em 23 de agosto, foi aprovada. Correspondências 

recebidas: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 710/2021 

- Célio Cesar Rosa Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor 

competente informe a possibilidade de instalar placa de parada obrigatória (PARE) para 

quem desce no cruzamento da Rua Major Eurico Monteiro com a Rua José Basílio, no 

Jardim Doutor Pinheiro. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 723/2021 - Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, 

que junto ao setor competente, para que informe a possibilidade de executar serviços 

de pintura de faixa de pedestres, na rua: Prefeito João Benedito Barbosa, (em frente da 

Igreja Nossa Senhora da Piedade), Vila Nova. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 

resposta - Requerimento 727/2021 - Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, 

informações sobre a possibilidade de implantar Lajotamento em frente à Igreja Católica 

São João Batista, no bairro dos Coelhos. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 

resposta - Requerimento 728/2021 - Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao 

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

criação de projeto de adestramento básico para cães disponíveis para adoção, em 

parceria com o Canil da Guarda Civil Municipal, Serviço de recolha e alojamento de 

animais e a Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT, através do 

curso de Medicina Veterinária, de modo a facilitar a adoção desses animais. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 740/2021 - Débora Marcondes 

Silva Ferraresi - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito, junto ao setor competente a 

construção de um vestiário com banheiro no Campo do Guarani. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 752/2021 - Defesa dos Direitos dos 

Animais - Requeremos ao Prefeito Municipal informações sobre a intensificação de 
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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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 753/2021 - Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Exmo. Sr. 

Prefeito, junto ao setor competente à construção de 1 (uma) Praça pública urbanizada 

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

playground ao lado da quadra poliesportiva no Jardim São Paulo. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 755/2021 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva: resposta - Requerimento 756/2021 - 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. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 757/2021 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 758/2021 - 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. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 760/2021 - Débora 

Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao DD Senhor Prefeito, juntamente com a 

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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta 

- Requerimento 761/2021 - 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. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 762/2021 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 
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resposta - Requerimento 763/2021 - 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). Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 

resposta - Requerimento 764/2021 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva: resposta - Requerimento 765/2021 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 767/2021 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 768/2021 - 

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. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 769/2021 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 770/2021 - Mario Augusto de 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 

resposta - Requerimento 771/2021 - Áurea Aparecida Rosa - Requer ao Exmo. Sr. 

Prefeito, junto ao setor competente, para que envide estudos sobre a possibilidade de 

construir uma praça publica com equipamentos para exercícios (academia ao ar livre) e 

área de lazer com playground na Rua Tomás Aquino Pereira, nº 311, Jardim Nova 

Itapeva, CEP 18401-725, ao lado da Congregação Cristã. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva: resposta - Requerimento 772/2021 - Lucimara Woolck Santos Antunes - 

Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, estude a possibilidade de 
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atender a demanda do CPA (Centro de Proteção Animal), assim fazendo parceria com 

a FAIT para realização de cirurgias, reparos no local, Posto de atendimento. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 773/2021 - Lucimara Woolck 

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

providencie 100 metros de lajotamento entorno do cruzamento do areião, em frente ao 

Bar do Willian, Bairro Faxinal de Cima. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 

resposta - Requerimento 774/2021 - Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. 

Prefeito, que junto ao setor competente, se possível providencie estudo, para liberar o 

Sinal da TV Digital, da Emissora Católica, TV Aparecida para o Município de Itapeva. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 776/2021 - Célio 

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

informe a possibilidade da instalação de “braço” da iluminação Pública na Rua Gastão 

Vidigal, nos arredores dos números 181, a 189 e 227, localizada no Jardim Maringá. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 780/2021 - Vanessa 

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

competente providencie a implantação de uma lombada em elevação na Rua Ricardo 

Watherly no cruzamento com a rua Jau. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 

resposta - Requerimento 782/2021 - Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, 

informações sobre a possibilidade de Pavimentação ou Lajotamento na Estrada Mario 

Nishiyama (Estrada Da Maringá), que dá acesso ao Bº da Sanbra, ao Bº do Funão, Bº 

Caete, Bº Cachoerinha, Bº Cachoeira dos Torres, Bº Água Quente. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 783/2021 - Saulo Almeida Golob - 

Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade de instalação de rede de 

Iluminação pública, a se iniciar na altura da Estrada Vicinal Luiz José Sguario, seguindo 

pela estrada Mario Nishiyama (Estrada da Maringá), até o Bº da Sanbra. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 787/2021 - Célio Cesar Rosa 

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

possibilidade de pavimentação das Ruas Rússia, Inglaterra, Itália e Polônia, no trecho 

entre a Rua Grécia e a Rua Polônia, localizadas no Jardim Europa. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 790/2021 - Saulo Almeida Golob - 

Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade de lajotamento na Rua 

Marinho Lopes de Paula, a qual dá acesso ao Cemitério do Bº da Caputera, e também 

na rua Vicente Silveira, pois esta rua não foi comtemplada com o lajotamento. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 791/2021 - Lucimara Woolck 

Santos Antunes - Requer ao Sr. Prefeito, para que, junto ao setor competente, estude a 

possibilidade de providenciar manutenção no acostamento, limpeza, ampliar a entrada, 
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placas de sinalização e a pavimentação asfáltica desde a entrada até as residências do 

Bairro Espigão do Pacova. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 793/2021 - Christian Wagner Nunes Galvão - Requer ao Sr. Prefeito 

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

construção de uma cobertura para a Fearte, Feira de Artesanato, no corredor ao lado 

da Igreja Catedral, na Praça Anchieta. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 

resposta - Requerimento 796/2021 - Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao 

Excelentíssimo Prefeito junto ao setor competente, estude a possibilidade de 

providenciar a sinalização vertical e horizontal nas Ruas: Itália e Espanha, Jardim 

Europa. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 797/2021 - 

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

competente, se possível informe a possibilidade da Construção de um novo prédio para 

a Escola Municipal Maria Gonçalves Rodrigues, na avenida, Kazumi Yoshimura, Parque 

Cimentolandia. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 

802/2021 - Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que, junto 

ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de construir a sede própria do 

Conselho Tutelar, o qual é um órgão autônomo, permanente e não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 

803/2021 - Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que, junto 

ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de providenciar a realização de 

extensão de iluminação pública da Rua Euclydes Alves dos Santos, Vila Isabel. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 804/2021 - Débora 

Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao setor competente 

informe a possibilidade de serem colocadas Placas informativas em braile nas 

dependências do Paço Municipal. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 807/2021 - Célio Cesar Rosa Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para 

que junto ao setor competente informe a possibilidade de incluir veículos extras no 

transporte público (ônibus circulares) na linha Bairro de Cima – Centro, especialmente 

nos horários de maiores fluxos (das 06h00 às 09h00 e das 16h30 às 19h30). Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 809/2021 - Mario Augusto de 

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

sobre a possibilidade de adotar as medidas necessárias para o início da construção da 

sede da Secretaria Municipal de Defesa Social, a qual deverá comportar a Guarda Civil 

Municipal, Canil da Guarda Civil Municipal, Departamento de Trânsito, Departamento 

de Defesa Civil e Departamento de Transporte Público. Ofício de Prefeitura Municipal 
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de Itapeva: resposta - Requerimento 811/2021 - Vanessa Valerio de Almeida Silva - 

Requer ao Excelentíssimo Prefeito junto ao setor competente, viabilize uma equipe 

específica de gestão de convênios de emendas parlamentares e programas estaduais 

e federais para que as verbas oriundas sejam cadastradas e aplicadas em tempo hábil. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 815/2021 - Débora 

Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao DD Sr Mario Tassinari, Prefeito Municipal, que 

junto aos setores competentes, informe da possibilidade de criar em Itapeva, um 

programa ou destinar através de convênio, casas populares aos servidores públicos 

municipais, ou um programa habitacional que coloque esses como prioridades. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 822/2021 - Lucimara 

Woolck Santos Antunes - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que nos 

informe quando será reativado o Posto de Saúde do Bairro Amarela Velha e o término 

do Posto de Saúde do Jardim Brasil. PROPOSITURAS - Projeto de Decreto 

Legislativo: 5/2021 - Vereador Andrei Alberto Müzel - Concede Título de Cidadania 

Itapevense à Sr.ª Cláudia Regina Monteiro Gonçalves. Projeto de Lei: 152/2021 - 

Prefeito Mario Sergio Tassinari - Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no 

Orçamento do corrente exercício. Moção: 34/2021 - Vereador Mario Augusto de Souza 

Nishiyama - Moção de Apelo ao Srº CARLOS MASSA (Ratinho Junior), DD. Governador 

do Estado do Paraná, para que envide esforços para viabilizar a duplicação da Rodovia 

PR – 151, do trecho compreendido entre Jaguariaíva e Sengés (divisa com o município 

de Itararé/SP), observando que a concessão da atual concessionária se findará no mês 

de novembro do corrente ano e novo edital para nova concessão está na iminência de 

ocorrer. Requerimento: 862/2021 - Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte 

- Requer ao Sr. Prefeito para, que junto ao setor competente, encaminhe a esta 

Comissão informações sobre o pleito apresentado pela servidora Patrícia Melo de 

Oliveira, no uso da Tribuna do Povo, que pede a revisão do estatuto do funcionário 

público ou a elaboração de um estatuto próprio para os servidores que compõem o 

quadro de apoio escolar. 874/2021 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - 

Requer ao Senhor Prefeito, nos termos regimentais que junto ao setor competente, 

informe da possibilidade de colocar no calçadão na Rua Santo Dumont em frente à 

Santa Casa de Misericórdia de Itapeva bancos para os munícipes. 875/2021 - Vereador 

Ronaldo Pinheiro da Silva - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que, através do 

setor competente, informe sobre as tratativas com a Sabesp e data prevista para o início 

das obras de implantação de rede de água potável nos Bairros Lavrinhas e Boa Vista, 

Distrito Alto da Brancal. 877/2021 - Vereador Célio Cesar Rosa Engue - Requer ao 

Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente informe a possibilidade de 
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lajotamento e prolongamento da Rua Pedro Lopes dos Santos, no Bairro do Pedrão, 

abrindo acesso até o anel viário e Bairro São Matheus. 878/2021 - Vereador Célio Cesar 

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

a possibilidade de arborizar com espécies frutíferas a praça localizada no Bairro Kantian. 

879/2021 - Vereador Christian Wagner Nunes Galvão - Requer ao Sr. Prefeito, junto à 

Sabesp, informações sobre a possibilidade de providenciar o prolongamento de rede de 

água tratada nas ruas Maria Mendes e Honorato de Oliveira Pio, no Bairro de Cima. 

880/2021 - Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Senhor Prefeito 

Municipal, junto ao setor competente, para que providencie a Duplicação e 

Pavimentação no acostamento da Avenida: Theodorico Pereira de Melo, Bairro santa 

Maria. 881/2021 - Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr. Prefeito 

para que, junto ao setor responsável, providencie 3 braços de iluminação e lajotamento, 

na Rua: Tobias Roque de Carvalho (antiga rua Nova), Bairro Santa Maria. 883/2021 - 

Comissão de Saúde e Assistência Social - Requer ao Sr. Prefeito que, junto ao setor 

competente, encaminhe informações contendo o nome e a respectiva carga horária dos 

funcionários de todos os Postos de Saúde do município. 886/2021 - Vereador Ronaldo 

Pinheiro da Silva - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que, através do setor 

competente, tome providências referente a superlotação dos ônibus da linha Alto da 

Brancal e informe a possibilidade de aumentar um carro para os seguintes horários de 

pico: Às 7h, sentido bairro – cidade e às 17h30, sentido cidade – bairro. 887/2021 - 

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

regimentais que junto ao setor competente se possível, informe a previsão de instalação, 

da iluminação pública, na Rua: Maria Fabri dos Santos, quadra 33, Morada do Bosque. 

888/2021 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Senhor Prefeito 

nos termos regimentais, que junto ao setor competente - Secretaria de Esporte que 

informe a possibilidade da inclusão de aulas de defesa pessoal para mulheres no 

município de Itapeva. 889/2021 - Vereador Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito 

a possibilidade de mauntenção na estrada de acesso ao Bairro Taquari-Mirim. 890/2021 

- Vereador Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr.Prefeito que se analise a possibilidade 

de dar a continuidade de lajotamento na avenida Luiz Pimentel Matos, na Rua Jamil 

Amaro e na rua Quinto Cavani , todas no Pq.Industrial. 891/2021 - Vereador Julio Cesar 

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

a possibilidade de construção de 1 (uma) praça pública, com equipamentos para 

exercícios físicos e área de lazer com playground, no Jardim Esperança. Indicação: 

80/2021 - Vereadora Áurea Aparecida Rosa - Indica a substituição das lâmpadas 

comuns pela iluminação em Diodo Emissor de Luz (LED) nas Rua Luiz Vanzeli e Rua 
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20, localizadas no Jardim Europa, Itapeva-SP. 84/2021 - Vereadora Vanessa Valerio de 

Almeida Silva - Indica o cadastro do município de Itapeva no programa “Nossa Rua” do 

Governo do Estado de São Paulo para asfaltar vias de terra do município. 85/2021 - 

Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Indica a sinalização de proibido jogar lixo 

ou entulho e a coleta de lixo a beira da Vicinal Esperidião Lucio Martins em toda sua 

extensão. A presidência encaminha o Projeto de Lei 152/2021 às comissões 

competentes para exarar seus pareceres e requerimentos e indicações à secretaria 

administrativa para providencias de costume. TRIBUNA DO POVO: Orador: Paulo 

Geminiani. Assunto: Covid-19. Com a palavra o Sr Paulo Geminiani cumprimenta todos. 

Faz uso da tribuna para registrar o triste momento da cidade. Relata as denúncias feitas 

pelo prefeito contra a Santa Casa de Itapeva, em que o mesmo afirmou que haviam 

irregularidades. Diz que, após as denúncias, a câmara instaurou duas comissões 

especiais de inquérito – CEI, para apurar possíveis irregularidades na Santa Casa e 

verbas da Covid. Diz que, em relação à CEI da Santa Casa, foram apontados somente 

indícios, sem irregularidades efetivas, demonstrando que o prefeito quebrou o decoro 

ao afirmar que haviam graves irregularidades. Sobre a CEI da Covid, diz que o relatório 

final apresentado apontou diversas irregularidades como gasto com comunicação e 

propaganda, serviços médicos sem informações, compras sem licitação e serviços 

realizados em desacordo com a finalidade dos recursos e que, diante de tantas 

irregularidades, foi apresentado pedido de instauração de uma comissão processante. 

Pede para que os vereadores não se omitam. Afirma que o prefeito não gosta do povo 

pobre, acabando com ambulantes, barracas de lanches. Diz que em seu entendimento, 

a vereadora Lucinha tem que estar impedida de votar, pois seu enteado está nomeado 

como diretor do departamento de trafego da prefeitura, caracterizando nepotismo e 

deixando seu voto comprometido. Pede para que o fato seja apurado pela corregedoria 

da Casa. Ronaldo Pinheiro diz que foi relator da CEI da Covid e que o relatório já foi 

encaminhado para todos os órgãos competentes. Parabeniza o Sr Paulo Geminiani. 

Marinho Nishiyama cumprimenta todos. Parabeniza o Sr Paulo Geminiani pelo uso da 

tribuna. Comenta sobre a CEI da Covid. Diz que foi realizado trabalho técnico. Reforça 

seu discurso que não é oposição e nem base, e que está ao lado da população. 

Comenta que em breve será realizada a sessão de julgamento do prefeito. Enquanto 

corregedor, questiona publicamente a vereadora Lucinha pelos fatos levantados na 

tribuna em relação ao cargo de livre provimento e exoneração. Lucinha Woolck diz que 

o cargo foi indicação do prefeito e que o setor jurídico não apontou nepotismo. Marinho 

Nishiyama pergunta se o enteado ocupa cargo de livre provimento na secretaria de 

transportes. Lucinha Woolck diz que foi uma indicação do prefeito, que o enteado já 
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trabalhou em outro setor anteriormente e que foi indicado pelo prefeito. Marinho 

Nishiyama pergunta se a vereadora afirma que seu enteado possui cargo de livre 

provimento e exoneração. Lucinha Woolck diz que o fato deve ser verificado juntamente 

ao setor jurídico do executivo. Tarzan saúda o Sr Paulo Geminiani e família. Registra 

que a câmara de Itapeva foi a primeira a instituir a tribuna do povo, tendo a Mesa 

Diretora a obrigação de dar os encaminhamentos. Comenta sobre processos para 

instalação de CEI, que precisa de 1/3 de assinaturas. Destaca o trabalho realizado pelas 

comissões. Comenta sobre a importância da participação da população na tribuna. Diz 

que a Câmara está realizando seu trabalho.  O Sr Paulo relata que é jornalista 

investigativo e que, acompanhando as sessões, estranhou a mudança de 

comportamento da vereadora Lucinha, e foi investigar o caso, encontrando a situação 

apontada. Aurea Rosa cumprimenta todos. Comenta sobre a família Geminiani e sobre 

episódios relacionados ao Sr. Paulo e família. A presidência agradece a presença do sr. 

Paulo na tribuna do povo.  TEMA LIVRE: Tarzan cumprimenta todos. Faz uso da tribuna 

para explanar sobre sua visão em relação à Santa Casa de Misericórdia de Itapeva. 

Comenta que acompanhou o crescimento e desenvolvimento da instituição com a 

conquista da UTI, neonatal, hemodiálise, oncologia e outros setores. Diz que muita coisa 

foi conquistada através do trabalho em equipe e coletivo. Diz que é necessário buscar 

recursos. Comenta parceria com AME. Comenta sobre a necessidade de se realizar 

reuniões com a DRS para buscar melhorias. A presidência comenta conquistas da sua 

gestão, juntamente com vereador Tarzan. Debora Marcondes cumprimenta todos. 

Comenta primeira oficina do Parlamento Jovem realizada de forma presencial. Agradece 

a comissão do parlamento e também a Procuradoria da Mulher. Deixa seu 

agradecimento aos funcionários da câmara pelo trabalho. Relata denuncia que recebeu 

referente à jovem em situação de vulnerabilidade familiar. Diz que entrou em contato 

com o Conselho Tutelar. Relata as dificuldades em conseguir falar com a conselheira 

responsável pelo caso.  Diz que é uma situação muito preocupante, e que o conselho 

está recebendo diversas denúncias. Diz que vai encaminhar o ocorrido ao Ministério 

Público e que também relatou a situação ao CREAS.  Diz que é preciso ter padrão na 

condução do trabalho. Relata reunião da comissão da saúde realizada com 

representante da DRS. Aparte Ronaldo Pinheiro comenta sobre a necessidade de se 

dar agilidade. Continua Debora Marcondes comentando sobre casos graves que foram 

encaminhados.  Comenta respostas que recebeu referente à construção de vestiário na 

vila Guarani e sinalização em braile nas dependências da prefeitura. Comenta sobre 

número elevado de evasão escolar. Pede apoio, e se coloca à disposição da Comissão 

de Educação. Celio Engue cumprimenta todos. Comenta projeto de Lei que apresentou 
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referente a primeiros socorros para animais atropelados. Saúda a vereadora Lucinha, e 

diz que acredita em sua isenção e imparcialidade. Diz que a CEI da Santa Casa realizou 

um trabalho exaustivo. Diz que o pedido de assessoria técnica não foi atendido e que 

agora cabe aos órgãos competentes avaliar o que foi levantado/apurado. Diz que a 

Santa Casa dificultou a apresentação de documentos. Sobre a comissão processante, 

diz ter confiança de que estão realizando um trabalho isento. Diz que muitos já 

começaram a contar os votos. Aparte Lucinha Woolck relata que no dia da votação do 

Projeto de Lei da CRP, teve uma conversa com o vereador Marinho, e que o mesmo 

havia dito que a cidade não perderia recursos e por isso votou contraria ao projeto. 

Continua Celio dizendo que prefeito fez grandes mudanças nos bairros Santa Maria e 

Bonfiglioli. Diz que prefeito fala o que pensa, e que não podem dizer que é desonesto. 

Diz que prefeito levou água para vários lugares. Diz que o prefeito trabalha para a 

inclusão. Comenta melhorias que estão sendo realizadas. Aurea Rosa cumprimenta 

todos. Comenta sobre o tratamento de quimioterapia e sobre a situação da saúde no 

país. Diz que faltam profissionais e especialista, o que torna os tratamentos muito 

demorados. Sobre a CEI da Santa Casa, diz que foi realizado um trabalho árduo, e que 

tem elementos para processar pessoas que mentiram em depoimento. Comenta que a 

comissão não teve assessoria técnica. Comenta sobre irregularidades no setor de 

oncologia, a fila de espera de meses e dificuldades enfrentadas por quem passa por 

processo de quimioterapia. Comenta sobre o salário do superintendente da Santa Casa, 

que não foi revelado. Aparte Celio Engue diz que 70% dos recursos da Santa Casa são 

públicos, e que falta transparência. Diz que funcionários são registrados pelo SUS, mas 

trabalham no particular.  Continua Aurea dizendo que vai continuar questionando. 

Ronaldo Pinheiro cumprimenta todos. Comenta sobre a falta de água na zona rural. 

Reitera seu pedido para os bairros Lavrinhas e Boa Vista. Sobre o transporte público, 

diz que é preocupante a situação da superlotação de diversas linhas. Apresenta 

imagens. Solicita que sejam tomadas as devidas providencias. Aparte Celio Engue diz 

que Alto da Brancal terá uma linha exclusiva. Continua Ronaldo dizendo que será de 

suma importância tal medida. Comenta visita à secretaria de cultura, apresentando 

projeto para retomada da sala de leitura do Alto da Brancal. Comenta sobre evasão 

escolar e importância da conscientização. Relata visita à Casa da Cultura, 

acompanhando o trabalho da Associação Mãos que Fazem. Comenta sobre o Expresso 

Cultural. Agradece matéria do jornal Impacto Social. Comenta esporte na zona rural. Diz 

que é necessário retomar o futebol amador. Agradece secretaria Keli pelo trabalho na 

zona rural. Julio Ataide cumprimenta todos. Comenta sobre parque Cimentolandia e dos 

pedidos que fez para a região, como melhorias no posto de saúde, revitalização da 
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praça, instalação de containers, instalação de lombadas, revitalização da escola, 

recapeamento e conclusão de ruas. Diz que cumpriu seu compromisso de campanha e 

que vai continuar escutando a população e oficializando os pedidos na comunidade. 

Marinho Nishiyama cumprimenta todos. Comenta respostas que recebeu referente à 

construção da sede da Guarda Civil Municipal. Diz que está em processo de licitação. 

Comenta sobre a construção da sede própria do Conselho Tutelar, que está prevista 

para o ano de 2022/2023. Diz que a sede da Casa Transitória está em processo de 

licitação. Comenta que recebeu resposta positiva em relação aos pedidos de criação da 

procuradoria e controladoria geral do município. Comenta requerimento que apresentou 

solicitando parceria entre a FAIT e o canil da Guarda Civil Municipal, para facilitar o 

processo de adoção. Comenta sobre a terceirização do CPA. Diz que a comissão estará 

acompanhando os trabalhos. Sobre a tribuna do povo, pede desculpa à vereadora 

Lucinha caso tenha se excedido.  Diz que, como corregedor da Casa, gostaria de saber 

se o que foi levantado procede. Sobre o projeto de lei 13/2021 que foi comentado pela 

vereadora, diz que a resposta que deu para a vereadora na ocasião foi que para 

desenvolvimento social e saúde não haveria perda. Pede para que a vereadora não 

atribua a ele a votação que ela fez. Christian Galvão cumprimenta todos. Comenta 

respostas que recebeu do executivo e reunião que teve com o Demutran tratando sobre 

melhorias na Vila Aparecida, reorganização do fluxo em pontos críticos, instalação de 

lombadas na avenida Europa e rua Paulo Petzold. Aparte Julio Ataide agradece pela 

benfeitoria. Continua Christian comentando pedido de melhorias na rua Benjamin 

Constant. Comenta pedidos feitos ao DER para melhorias nas estradas. Sobre a 

avenida Expedicionários, diz que foi informado que será realizada a duplicação de 

trecho. Comenta requerimento que apresentou solicitando a cobertura da feira do 

artesanato.  ORDEM DO DIA: Leitura do Substitutivo 01 à Proposta de Emenda à 

LOM 0002/2021 - Vereador Tarzan - Altera a redação do caput do Art. 150 da Lei 

Orgânica do Município de Itapeva/SP: “Art.150 – O Município aplicará, obrigatoriamente, 

em cada ano, no município 30% (trinta por cento) da receita resultante de impostos, 

compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino, conforme preconiza o artigo 212 da Constituição Federal do Brasil. ”. Colocado 

em 1ª discussão: Tarzan agradece o apoio dos vereadores na propositura apresentada. 

Comenta sobre a importância de se dar prioridade à educação, recuperando salário dos 

servidores que foram afetados. Andrei Muzel cumprimenta todos. Reconhece o trabalho 

garantindo os 30% para a educação. Diz que esse valor precisa ser aprovado em LOA 

e PPA. Comenta os itens que devem ser assegurados, como as faixas salariais, o 

estatuto do magistério e a defasagem e desigualdade social na rede municipal. 
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Colocado em 1ª votação, foi aprovado por todos.   Leitura do Projeto de Lei Nº 

141/2021 - Vereador Professor Andrei - ALTERA a redação do art. 7º da Lei Municipal 

n.º 975, de 13 de maio de 1997, que cria o Conselho Municipal de Educação de Itapeva 

e dá outras providências. Colocado em 2ª discussão e 2ª votação, foi aprovado por 

todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 143/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Dispõe 

sobre a inclusão de conceitos de educação financeira na Rede Municipal de Ensino. 

Colocado em 2ª discussão e 2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de 

Lei Nº 142/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - “Declara de Utilidade Pública a 

Associação Desportiva e Recreativa Gica Pimentel”. Colocado em 1ª discussão: 

Ronaldo Pinheiro pede voto favorável. Diz que a aprovação é de grande importância 

para que a associação possa ter mais recursos e dar continuidade aos trabalhos. 

Colocado em 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Decreto 

Legislativo 5/2021 - Vereador Professor Andrei - Concede Título de Cidadania 

Itapevense à Sr.ª Cláudia Regina Monteiro Gonçalves. Colocado em discussão única: 

Andrei Muzel comenta sobre a homenageada e seus trabalhos de filantropia e caridade. 

Comenta os projetos realizados pela homenageada, como o Projeto Cristãos pela 

infância, que trabalha instalando redes de proteção à infância. Pede o apoio de seus 

pares. Agradece a todos. Colocado em votação única, foi aprovado por todos. Leitura 

da Moção Nº 34/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Moção de Apelo ao Srº CARLOS 

MASSA (Ratinho Junior), DD. Governador do Estado do Paraná, para que envide 

esforços para viabilizar a duplicação da Rodovia PR – 151, do trecho compreendido 

entre Jaguariaíva e Sengés (divisa com o município de Itararé/SP), observando que a 

concessão da atual concessionária se findará no mês de novembro do corrente ano e 

novo edital para nova concessão está na iminência de ocorrer. Colocada em discussão 

única: Tarzan cumprimenta o vereador pela iniciativa. Comenta sobre o anuncio feito 

pelo governo sobre investimentos nas estradas da região. Diz que é necessário 

acompanhar e cobrar.  Comenta contrato com CCR. Diz que é necessário manter a 

discussão em aberto e cobrar o que foi prometido. Colocada em votação única, foi 

aprovada por todos. A presidência parabeniza a coordenação dos trabalhos da 

vereadora Debora Marcondes na oficina do Parlamento Jovem. MATÉRIA PARA 

PRÓXIMA SESSÃO: Em 2 ª d/v Substitutivo 01 à Proposta de Emenda À LOM 2/2021; 

Projeto de Lei 142/2021. Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v 

Substitutivo 01 à Proposta de Emenda À LOM 2/2021; Projetos de Lei: 67, 133, 135, 

137, 144, 145, 148, 149, 150, 151 e 152/2021. EXPLICAÇÃO PESSOAL:  

Aurea Rosa comenta sobre o trevo do jardim Bela Vista. Diz que o assunto já foi muito 

debatido junto ao DER e que é necessário tomar providencias. Diz que luta para que as 
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mulheres participem da política. Diz que a forma abordada pelo corregedor da Casa foi 

inadequada.  Aparte Lucinha Woolck diz que vai tomar providencias, pois foi vexatório. 

Continua Aurea dizendo que é necessário saber dialogar. Aparte Marinho Nishiyama diz 

que sua fala não tem relação com a qualidade da vereadora enquanto mulher, e que 

sua postura foi em relação ao cargo que ocupa e denúncia apresentada. Continua Aurea 

dizendo que as mulheres têm que ocupar seu espaço. Comenta sobre CDHU. Pede a 

reforma do CAC. Pede calçadas ao entorno. Comenta sobre a questão da 

individualização dos registros de água, que não é possível devido à estrutura do prédio. 

Tarzan comenta sobre a individualização dos registros de água. Diz que é possível, mas 

que exige recursos.  Comenta sobre a Santa Casa. Comenta sobre covid e a variante 

delta.  Comenta sobre as dificuldades que a saúde está enfrentando. Comenta sobre a 

Jundiá e o contrato com o município. Aparte Ronaldo Pinheiro diz que o contrato foi 

renovado e que é preciso analisar. Aparte Aurea Rosa diz que o contrato foi bem 

elaborado, e que é preciso apoio técnico para se poder analisar.  Ronaldo Pinheiro 

convoca a comissão de Meio Ambiente para reunião segunda-feira, dia 30, às 15h00.  

Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 58ª Sessão 

Ordinária a ser realizada segunda-feira, dia 30 de agosto, 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, Plenário, 26 de agosto de 2021. 
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