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ATA DA 58ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021
Aos trinta dias do mês de agosto do ano de 2021, em horário regimental sob a
presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 58ª 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, Saulo
Almeida Golob e Vanessa Valerio de Almeida Silva. Havendo número regimental e
invocando a proteção de Deus, o presidente declara abertos os trabalhos da presente
Sessão. EXPEDIENTE: Colocada em discussão e votação a Ata da 57ª Sessão
Ordinária realizada em 26 de agosto, foi aprovada. Correspondências recebidas:
Ofício Veto de Prefeitura Municipal de Itapeva: veto total - Projeto de Lei 117/2021 Ronaldo Pinheiro da Silva - 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. Ofício Veto de Prefeitura Municipal de Itapeva: Veto Total
- Projeto de Lei 123/2021 - Débora Marcondes Silva Ferraresi - Veda a nomeação para
cargos em comissão e função de confiança de pessoas que tenham sido condenadas
pela Lei Federal 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), no município de Itapeva/SP e dá
outras providências. Ofício Veto de Prefeitura Municipal de Itapeva: veto total - Projeto
de Lei 126/2021 - 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. Ofício Veto de Prefeitura Municipal de Itapeva: veto total - Projeto de Lei
127/2021 - Débora Marcondes Silva Ferraresi - Dispõe sobre a garantia do direito ao
acesso pleno à informação aos deficientes visuais, por meio da implementação do
Projeto “#PraCegoVer” nas publicações que vinculem imagens, nos sítios eletrônicos e
redes sociais de órgãos da Administração Pública direta e indireta e dá outras
providências. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento
781/2021 - Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito
junto ao setor competente possibilite a extensão e implantação de rede de esgoto nos
Bairros Pé Chato, Cercadinho e Amarela Velha. Ofício de Prefeitura Municipal de
Itapeva: resposta - Requerimento 785/2021 - Áurea Aparecida Rosa - Requer ao Exmo.
Sr. Prefeito, junto ao setor competente, que envide estudos para promover MUTIRÃO
DE CONSULTAS, CIRURGIAS e posterior acompanhamento pós-operatório. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 786/2021 - Áurea Aparecida
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Rosa - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, que envide estudos
para se promover TRANSPORTE ESPECIAL DE PACIENTES ONCOLOGICOS. Ofício
de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 792/2021 - Saulo Almeida
Golob - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade de realizar a
Urbanização nas redondezas do Cemitério Municipal do Bº da Caputera. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 800/2021 - Áurea Aparecida
Rosa - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, para que providencie
a implantação de Lixeira (container) na Rua Pilar, altura do numeral 144, Vila Nossa
Senhora de Fátima, Itapeva-SP. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta Requerimento 801/2021 - Áurea Aparecida Rosa - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto
ao setor competente, para que providencie a implantação de Lixeira (container) na Rua
Pedro Cadena, altura do numeral 573, Conjunto Habitacional Tancredo Neves, ItapevaSP. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 805/2021 Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr. Prefeito Municipal, para que junto ao
setor competente, providencie dois braços de iluminação pública, em frente n° 30 e em
frente a Transportadora Jodi e a extensão da iluminação pública, no final da Avenida
Gastão Mesquita Filho, até a entrada da Vila Maringá, a possibilidade de estender a
rede de iluminação pública no Anel Viário Mario Covas, do n° 4901 a 5529 e implantar
iluminação na Rua: Lázaro Baptista Barbosa, que dá acesso a Rua: Benedito Schimidt
de Barros, Vila Taquari. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta Requerimento 808/2021 - Célio Cesar Rosa Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para
que junto ao setor competente informe a possibilidade de implantação de contêineres
de lixo (orgânico e reciclável) na Rua Maestro Jangão, nas proximidades do Mercado
Napoli (altura do número 86). 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 de Itapeva: resposta - Requerimento
810/2021 - Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto
ao setor responsável, envie cópia integral de todos os Processos Administrativos, os
quais ensejaram as notificações para que os proprietários de “trailers”, quiosques,
barracas e ambulantes dos mais diversos seguimentos, encerrem as suas atividades e
desocupem espaços públicos no prazo de 30 (trinta) dias. Ofício de Prefeitura Municipal
de Itapeva: resposta - Requerimento 811/2021 - Vanessa Valerio de Almeida Silva 76
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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 812/2021 - Vanessa
Valerio de Almeida Silva - Requer ao Excelentíssimo Prefeito junto ao setor competente
providencie a manutenção através de poda corretiva na paineira localizada na rua
Carlos Rocha Amorim defronte ao número 541, no Parque Vista Alegre em terreno
pertencente a Prefeitura Municipal de Itapeva. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva:
resposta - Requerimento 818/2021 - Gesse Osferido Alves - Requer ao Sr. Prefeito, para
que junto ao setor responsável, que seja providenciado um contêiner de lixo na Rua
Prefeito Mario Cesar, na altura do Nº 45, Jardim Maringá (em frente a garagem da
Lidertur). Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 819/2021
- Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade de
providenciar lajotamento na rua de acesso e nas ruas ao entorno da Igreja da CCB no
Bº Cachoeira dos Torres. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta Requerimento 820/2021 - Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, com urgência
para que se providencie a legalização da área doada para construção do UBS do Bº da
Caputera, e assim que legalizado se retornem as obras com urgência. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 821/2021 - Lucimara Woolck
Santos Antunes - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que junto ao setor competente, à
possível perfuração de um poço artesiano no Bairro Betânia, Bairro Ribeirão do Leme,
Bairro Faxinal de Cima e Faxinal de Baixo. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva:
resposta - Requerimento 825/2021 - Célio Cesar Rosa Engue - Requer ao Senhor
Prefeito, para que junto ao setor competente informe a possibilidade de implantação de
contêineres de lixo (orgânico e reciclável) na Rodovia Faustino Daniel da Silva, após o
Bairro Cercadinho, nas proximidades da Cooperativa Holambra. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 826/2021 - Andrei Alberto Müzel Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, junto ao setor competente, a solicitação para
realização de uma avaliação e monitoramento do Plano Municipal de Educação. Ofício
de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 829/2021 - Julio Cesar
Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, informe
a possibilidade de reparo na calçada da Escola Municipal Hélio de Morais, rua: Conchas,
Vila Aparecida. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento
830/2021 - Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor
competente, se possível informe a previsão de início das obras de lajotamento da rua
Principal do Bairro Espigão do Pacova. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva:
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resposta - Requerimento 851/2021 - Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais, junto ao setor competente, a reforma do
campo de futebol, incluindo a construção dos vestiários, alambrado entorno do campo
e implantação de arquibancada, situado no terreno localizado na R. Reinaldo Jacob,
Vila Boava. PROPOSITURAS - Projeto de Lei: 153/2021 - Vereador Andrei Alberto
Müzel - Denomina Quadra Poliesportiva JONIVALDO CORREA a quadra poliesportiva
situada no Bairro de Cima e dá outras providências. 154/2021 - Vereador Ronaldo
Pinheiro da Silva - Dispõe sobre denominação de Rua José Maria Proença de Oliveira,
a travessa da Rua Salvador Domingues de Oliveira, no Bairro de Cima I. 155/2021 Prefeito Mario Sergio Tassinari - Estabelece o Plano Plurianual do Município para o
período de 2022 a 2025 e define as metas e prioridades da administração pública
municipal para o exercício de 2022. Parecer: Favorável da Comissão Competente
encaminhando o Projeto de Lei 148/2021 para apreciação do Plenário. Requerimento:
876/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
que, através do setor competente, envide estudos e informe a possibilidade de
perfuração de um poço artesiano no Bairro Mato Dentro, no trecho ladeando a Rodovia
Pedro Rodrigues Garcia, entrada na altura do quilômetro 700, defronte a entrada do
novo aterro sanitário.. 882/2021 - Vereadora Áurea Aparecida Rosa - Requer ao Exmo.
Sr. Prefeito, nos termos regimentais, junto ao setor competente, providencie a
passagem de máquina motoniveladora e posterior cascalhamento da estrada, na
estrada que liga o Bairro da Serrinha da Conceição ao Bairro Tomézinho. 884/2021 Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Excelentíssimo Prefeito junto
ao setor competente viabilize a implantação de rede de água potável no bairro da
Conquista. 885/2021 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao
Excelentíssimo Prefeito junto ao setor competente viabilize a implantação de rede de
água potável no bairro da Lagoa Grande.. 892/2021 - Vereador Célio Cesar Rosa Engue
- Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente informe a possibilidade
de abertura de um poço artesiano para beneficiar os moradores do Bairro do Pedrão.
893/2021 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Senhor Prefeito,
nos termos regimentais que junto ao setor competente, possam constituir o Conselho
da Mulher e aderir a Casa de Apoio a Mulher - programa do Governo de Estado, a qual
vai garantir acolhimento, suporte jurídico e psicológico, qualificação e acessibilidade
para as mulheres, com investimento do Governo de Estado no valor de R$725 mil por
cidade, além de projetos sociais. 894/2021 - Vereadora Lucimara Woolck Santos
Antunes - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, para que
providencie o Lajotamento das travessas: Juvenal Fiuza de Almeida, Cecília Dias da
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Mota, João Batista, Laurito Falconeli dos Santos, Jardim Nova Esperança, da Rua:
Jandir Proença, Bairro de Cima e na entrada ao lado do Ferro e Liga Maringá, desde o
início até a chácara da Vovó Cleide e em toda a extensão da rua do Bairro São
Sebastião, situada na entrada do capim guiné (Bairro Taquari-guaçu).. 895/2021 Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Senhor Prefeito para que,
junto ao setor competente, a possibilidade de implantar redutor de velocidade Rua: Dona
Júlia, Jardim Virgínia, na Avenida: José Ermírio de Moraes, no trecho entre o Viaduto
Abílio Alves Bueno (ponte seca) com a Rua: Iporanga, em toda extensão da Avenida:
Theodorico Pereira de Melo, Bairro Santa Maria e redutor de velocidade e placas de
sinalização no cruzamento da Rua: Tupã com a Rua: Jorge Moreira, Vila Nossa Senhora
de Fátima e rua Maria Aparecida de Souza Leme, próximo ao nº 146, bairro Morada do
Sol. 896/2021 - Vereador Andrei Alberto Müzel - Requer ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito, junto ao setor competente, que envide esforços para a abertura de polos
distribuídos na cidade de Itapeva direcionados ao atendimento descentralizado da
demanda vinculada ao EJA (Educação de Jovens e Adultos). 899/2021 - Vereador José
Roberto Comeron - Requer ao Sr. Prefeito que, junto ao setor competente, encaminhe
cópia integral do Decreto (se houver) e do termo de prorrogação do contrato firmado
entre a Prefeitura de Itapeva e a empresa Jundiá. 900/2021 - Vereadora Débora
Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Senhor Prefeito, nos termos regimentais que
junto ao setor competente, nos informe a possibilidade de entrega de um kit esporte
(materiais de esporte) para os times de bairros do município, tanto da zona urbana como
rural. 901/2021 - Vereador Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito,
nos termos regimentais que junto ao setor competente se possível, providencie a poda
de árvores, na Avenida José Ermírio de Moraes. 902/2021 - Vereador Julio Cesar Costa
Almeida - 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 Avenida Jose Ermírio de Moraes. 903/2021 - Vereador
Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requeiro à Mesa, nos termos regimentais, que
seja oficiado o Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, verifique a possibilidade
de implantação de iluminação em Diodo Emissor de Luz – LED na Rua Coronel Queiroz.
904/2021 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para
que junto ao setor responsável, verifique a possibilidade de enviar para essa Casa de
Leis, a relação de todas as licitações (todas as modalidades) vigentes ou que se
findaram no ano de 2020, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
Indicação: 86/2021 - Vereador José Roberto Comeron - Indica que seja realizado um
campeonato rural municipal de futebol de campo. Esta Presidência encaminha os
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Projetos de Lei nº 153 e 154/2021 às Comissões Competentes para exararem seus
pareceres e os Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para as
providências de costume. TEMA LIVRE: Com a palavra o ver. Tarzã – Cumprimenta a
todos. Refere conversa com o ver. Celinho na tarde de hoje, que sempre trata de
políticas públicas, de assuntos relacionados a melhorias para a população. Um dos
temas comentados foi o banco do povo municipal. Pediu ao ver. Celinho que fosse feito
um trabalho em conjunto sobre a bolsa escola municipal, que seria o município
selecionar as famílias vulneráveis, que já recebem um auxílio, e o município
complementaria a renda das famílias com a condição de que os alunos frequentassem
as aulas. Outra ideia seria o banco do povo municipal, oferecendo crédito para pessoas
com restrições no nome, depois de avaliação de um comitê e garantia de empréstimo a
partir de verba disponibilizada pela Prefeitura. Comenta que o banco do povo municipal
seria uma alternativa, para se refletir. Aparte ver. Áurea – Questiona se seria um banco
do povo diferente do banco do povo do estado. Retoma ver. Tarzã – Comenta que seria
diferente, seria para pessoas que possivelmente possuam restrições de crédito.
Comenta sobre projeto implementado por ex-governador do distrito federal, que
contratava os melhores alunos da rede para dar aula de reforço para outros alunos,
seguindo critérios socioeconômicos. Menciona ainda um projeto do governador do
estado de são Paulo de implementar uma poupança para alunos de baixa renda. Diz
que são ideias fantásticas, e o vereador traz para conhecimento dos pares vereadores
e sua ideia é construir, aproveitando ideias dos demais vereadores, e em momento
oportuno levar as propostas ao chefe do poder executivo. Com a palavra a ver. Débora
– Cumprimenta a todos. Começa por dois projetos que foram protocolados na casa de
leis sobre o comércio. Que já faz quase 15 dias que estão tramitando, sabe da grande
demanda do jurídico, mas refere que são de grande importância e pede agilidade, já
que o projeto está dando uma resposta ao prefeito de que a maioria dos vereadores não
concordam com ações do prefeito. Diz que há diversas cobranças dos comerciantes
sobre estes projetos. Aparte ver. Tarzã – Refere que amanhã é dia de reunião das
comissões, que independentemente de parecer do Jurídico, os projetos podem receber
parecer das comissões e serem encaminhados ao plenário. Retoma ver. Débora –
Reforça que é preciso agilidade, já que é uma resposta aos comerciantes de que os
vereadores não concordam com o prefeito e que estão fazendo a parte deles,
vereadores. Que apesar de ser iniciativa do executivo, mas mesmo assim o Prefeito
teria dito que era obrigação dos vereadores. Fala sobre o lajotamento de algumas ruas,
diz que foram realizadas obras mas ficaram pedaços de ruas sem lajotamento. Cita
diversas ruas que estão precisando de lajotamento complementar ou pavimentação.
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Sobre horários de ônibus, sobre a fait, diz que pediu ao secretário para estabelecer
horário de ônibus para os alunos da fait na hora da saída das aulas, já que no momento
não há. Refere que pediu para a secretaria de esportes disponibilizar kits para times de
futebol de bairros, que ajudaria a comunidade a investir no esporte. Sobre outro pedido,
sobre a casa de apoio à mulher, que seria um projeto do estado, mas para poder receber
a verba precisa ter o conselho da mulher e também aderir ao programa no site. Não
sabe como vai ser para poder implementar os recursos humanos, precisaria saber se o
estado disponibilizaria recursos humanos, além da infraestrutura, ou ficaria a cargo da
prefeitura. Com a palavra o ver. Célio – Cumprimenta a todos. Refere que falará sobre
o quilombo do jaó, que há uma reunião agendada para quarta-feira, com os secretários
de agricultura, indústria e comércio, turismo, etc. Que já houve a conquista de alguns
cursos profissionalizantes para a comunidade, como cortes de cabelos e culinária.
Comenta que a ver. Vanessa vai destinar parte de suas emendas para a construção de
uma biblioteca rústica no local e agradece. Que esteve com o Prefeito falando sobre
poços artesianos em diversas localidades, em que a comunidade está sem acesso a
água. Também conversou com o Prefeito sobre os loteamentos populares, e levantou
que na cidade de Itapetininga foi feito isso com sucesso e pediu para o Prefeito agendar
uma visita ao local, para conhecer o projeto e ver a viabilidade de colocar em prática no
município. Aparte ver. Laércio – Refere que na tarde de hoje houve debates sobre o
plano plurianual, e viu destinação de verba para a construção de casas a custo zero.
Comenta que fica feliz em ver que tal verba está sendo destinado a tal fim. Com a
palavra a ver. Áurea – Cumprimenta a todos. Sugere que se possível, em tempo hábil,
que seja feito um ofício em nome da câmara com todas as reivindicações
pormenorizadas para ser encaminhado ao governo do estado, o que seria de suma
importância para ter um documento para posterior cobrança. Comunica que o município
está recebendo alguns imóveis que via judicial estão sendo passados para o município
de Itapeva. Refere sobre um caso da Elektro que mudou o atendimento para local
impróprio, não estando funcionando direito, diz que é preciso encaminhar documento
para que a empresa atenda melhor a população. Que está brigando com a Elektro para
a remoção de um poste que está tombando, colocando a população do bairro em risco.
Aparte ver. Débora – Diz que tinha problema parecido, comenta que encaminhou
documento para a ANEEL. Retoma ver. Áurea – Diz que seguirá o conselho da ver.
Débora. Fala sobre o caso de uma criança que estava com resfriado, e foi encaminhada
a ala da covid, posteriormente a criança foi impedida de estar na ala. Diz que é preciso
ter critérios, antes que ocorram casos de infecção dentro do hospital. Que ainda
estamos em pandemia, na luta contra a covid, e diz que as normas precisam ser claras
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para não causar desespero aos pacientes. Menciona que entrou em contato com o
superintendente da Santa Casa local. Com a palavra o ver. Ronaldo – Cumprimenta a
todos. Inicia falando da audiência pública da alesp que ocorreu nessa casa de leis. Que
reivindicações dos vereadores, para a cidade foram apresentadas. E que o vereador
também apresentou reivindicações sobre operações de hemodinâmica, que ajudará
muito os moradores locais. Também na audiência de hoje retomou o pedido solicitando
uma vistoria técnica do estado para que envie recurso para o município para fazer a
construção da obra da ponte da usina da barra, que é importante para o escoamento da
produção agrícola já que liga o município a outros. Diz que a ponte está interditada pelo
Ministério Público desde o início do ano. Comenta que fez um requerimento para que
seja colocada a verba da ponte na peça orçamentária do estado. Cumprimenta o ver.
Celinho pelas informações sobre poços artesianos, diz que tem pedido para
implementação de poços artesianos para o bairro do mato dentro, visto que é uma
necessidade dos moradores locais. Parabeniza o executivo municipal pelos novos
horários da empresa jundiá, principalmente na zona rural, que apresentou imagens de
superlotação e o pleito foi atendido, estando a população feliz com isso, faltando apenas
ajustar alguns horários. ORDEM DO DIA. Leitura de Projeto de Lei 142/2021 - Ronaldo
Pinheiro da Silva - “Declara de Utilidade Pública a Associação Desportiva e Recreativa
Gica Pimentel”. Colocado em segunda discussão: Com a palavra o ver. Ronaldo: Diz
ser uma associação importante para o esporte local e pede voto favorável. Está em
segunda votação, foi aprovado por todos. Questão de Ordem: Presidente Comeron
esclarece aos vereadores que à Denúncia que será lida a seguir, foi apresentado um
pedido de retirada pelo autor na presente data. Sugere que, como se trata de um pedido
de retirada da denúncia apresentado pelo próprio autor, que seja votada a aceitação ou
não do requerimento de retirada da denúncia. Salienta ainda que foi apresentada outra
denúncia com teor idêntico, de outro autor. O Presidente esclarece ainda que a
vereadora Lucinha está impedida de votar as denúncias, visto que é parte
diretamente interessada no resultado da votação, bem como primeiro suplente do MDB,
que poderia ser beneficiado, em face do que o Presidente mandou convocar o segundo
suplente, sr. Oséias Campolim, porém o mesmo informou por telefone que não se
encontrava na cidade e não conseguiria participar da votação. Leitura de Denúncia
apresentada por Paulo Roberto Gehring Geminiani em face da vereadora LUCIMARA
WOOLCK SANTOS ANTUNES, pelo suposto cometimento de infração políticoadministrativa prevista no artigo 7º, inciso I e III do Decreto-Lei nº 201/67: “inciso I Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade
administrativa; (...) inciso III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da
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Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. ” Votação única do
acolhimento do Requerimento de retirada da denúncia: Em votação nominal: Andrei
Müzel: favorável; Áurea Rosa: favorável; Célio Engue: favorável; Christian Galvão:
favorável; Débora Marcondes: favorável; Gessé Alves: favorável; Roberto Comeron:

favorável; Júlio Ataíde: favorável; Laércio Lopes: favorável; Lucinha Woolck: (voto não
computado); Marinho Nishiyama: favorável; Tarzan: favorável; Ronaldo: favorável;
Saulo: favorável; Vanessa Guari: favorável. Requerimento de retirada da denúncia
acolhido por unanimidade. Leitura de Denúncia apresentada por Antônio Mendes
Vaz Junior em face da vereadora LUCIMARA WOOLCK SANTOS ANTUNES pelo
suposto cometimento de infração político-administrativa prevista no artigo 7º,
inciso I e III do Decreto-Lei nº 201/67: “inciso I - Utilizar-se do mandato para a
prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa; (...) inciso III Proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar com o
decoro na sua conduta pública. ” Em discussão única: Com a palavra a ver. Áurea –
Refere que vem a Tribuna porque não concorda com a forma que algumas coisas estão
sendo conduzidas aqui na Câmara. Diz que vão receber a denúncia, a vereadora terá o
direito de se pronunciar legalmente. Mas registra que só mudou o nome do denunciante,
sendo o mesmo teor da denúncia. Diz que foi o prefeito que contratou o enteado da
vereadora, tendo sido contratado anteriormente a eleição da vereadora. Fica
preocupada pelo fato de uma pessoa manter uma união estável com alguém e o filho
dessa outra pessoa ficar impedido de exercer função na prefeitura. Refere que não
houve um cometimento de crime, que fica mais preocupada ainda que na denúncia cita
que a vereadora vinha votando em desacordo com alguns projetos do prefeito, tendo
mudado a forma de votação depois da contratação de seu enteado. Diz que é um direito
do vereador ou da vereadora votar de acordo com o que pensa. Comenta que apenas
agora a denúncia veio, às vésperas de uma sessão de julgamento do prefeito. Refere
que é devido a isso que veio a denúncia, que nem se sabe se é ou não nepotismo.
Aparte ver. Saulo – Espera que no processo cheguem a perguntar ao prefeito de quem
partiu a iniciativa para a contratação. Que a cadeira é do vereador e ele vota de acordo
com sua convicção. Retoma ver. Áurea – Comenta que é preciso retirar a foto de uma
criança que consta na denúncia. Já que isso não está em discussão, o que está em
discussão é o fato político. Comenta que isso não impedirá a vereadora de votar na
comissão processante, em seu ponto de vista. Com a palavra o ver. Tarzã – Comenta
que está muito tranquilo para expressar sua posição. Que antes de assinar a ficha dos
democratas, colocou as suas condições e elas foram aceitas. Por isso pede a ninguém
que venha reclamar. Diz que está tranquilo. Com relação a irmã sua que ocupa cargo
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na prefeitura, diz que está tranquilo. Comenta que é concursada, tendo trabalhado em
equipes de diversos governos. Refere que o fato de a sua irmã ocupar um cargo de
função não se enquadra em nepotismo. Afirma que houve uma época em que houve
uma denúncia sobre ele, Marmo e Áurea sobre nepotismo. Que os parentes foram
demitidos. Refere que o prefeito tem irmão e primo como secretários. Diz que leu
atentamente e que não cabe julgar o comportamento de quem apresenta denúncia, mas
que se atém aos fatos. Que o denunciante expôs seu entendimento e levantou a questão
do impedimento da ver. Lucinha. Afirma que houve um entendimento junto ao jurídico
de que a ver. Lucinha está apta a votar na Comissão Processante. Menciona que não
ouviu nada de ofensivo nas palavras do ver. Marinho à ver. Lucinha e ela respondeu, o
que não considera ofensivo. Que neste caso não vê infração político-administrativa.
Menciona que não pretende desqualificar o denunciante, mas se ater aos fatos. Acredita
que com todo o respeito da democracia, diz que está tranquilo para votar contrário à
denúncia, visto que considera que não procede. Com a palavra o ver. Marinho –
Cumprimenta a todos. Comenta que jamais quis ofender a vereadora Lucinha. Diz que
a vereadora Lucinha passou pela maior provação que poderia passar, que foi o crivo
popular, sendo uma entre os 15 vereadores eleitos. Não sabe se a denúncia vai ou não
ser recepcionada. Que a vereadora disse que haveria parecer jurídico da prefeitura. O
vereador considera que seria uma forma da vereadora sair ainda mais vitoriosa se a
denúncia fosse recebida, e ao final, com base em todos os julgamentos, o resultado
dissesse que não é nepotismo e só assim essa dúvida seria sanada. Lembra que o
recebimento da denúncia não significa incriminação. Que é preciso o devido trâmite
legal, mas é preciso ter essa certeza. Aparte ver. Laércio – Diz que é preciso ter uma
régua de bom-senso e que a posição que for tomada, tem que ser tomada com relação
a todos com a mesma régua que será utilizada hoje. Aparte ver. Ronaldo – Menciona
que todas as denúncias que chegam a casa, nas comissões que preside, que todas são
analisadas. Deixa claro que a comissão processante se vier, é para dar a chance de
ampla defesa à parlamentar. Com a palavra o ver. Celinho – Cumprimenta a todos. Diz
que há um item dos fatos que refere que a vereadora mudou o posicionamento a favor
do prefeito depois da contratação do seu enteado. Cita casos em que a vereadora
Lucinha não teria votado de acordo com a vontade do Executivo. Não sabe qual vai ser
o procedimento, mas acha que faltou apontar estes casos, em que o entendimento da
Prefeitura é diverso. Outra coisa, não há indicativo da origem das informações que
acusam a vereadora na denúncia. Comenta que estão expondo a vereadora a
constrangimento em cima de informações vagas. Refere que é preciso realmente utilizar
a mesma régua quando de casos parecidos. Que a vereadora não é o alvo, que o alvo
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seria o Prefeito, que estaria incomodando muito algumas pessoas. Que há obras em
toda a cidade. Diz que o Prefeito não é candidato a mais nada. Não vê motivo para esta
perseguição ao Prefeito. Comenta que é preciso fazer política propositiva, defender
quando tiver que ser defendido e criticar quando tiver que ser criticado, mas sem
sacrificar a vereadora, que é uma família de pessoas trabalhadoras e honradas. Que
estaria nessa casa de leis por merecimento. Pede para que a política seja feita no
sentido maiúsculo de política, sem revanchismo, e não considera justo o que está sendo
feito com a vereadora. Aparte ver. Tarzã – Esclarece que o seu voto independe da
questão em si. Que faz parte da democracia esse tipo de arranjo na política. Retoma
ver. Celinho – Diz a vereadora não cometeu crime. Com a palavra a ver. Débora –
Cumprimenta a todos. Refere que analisou tudo que foi falado e veio à mente seu
primeiro mandato. Que nesse momento enquanto estava votando de acordo com a
mesa tudo estava perfeito, a partir do momento em que questionou, foi lhe dito para
assinar sem questionar. Diz que como era seu primeiro mandato, por motivos banais
projetos seus foram arquivados e rejeitados. Comenta que com isso foi fortalecendo.
Refere que foram feitas muitas maldades com ela, tendo requerimentos seus retirados
no sistema. Que como mulher é difícil a política, que antes era separar as mulheres para
governar, e é preciso as mulheres se unirem, para terem igualdades de condições. Diz
que foi conquistando respeito. Agradece ao jurídico, mas diz que sofreu muito. Afirma
que gostaria que o processo fosse a frente para provar que a denúncia foi infundada.
Para considerar isso como um impulso para o seu trabalho. Menciona que votará a favor
do recebimento da denúncia para a vereadora poder provar sua inocência. Comenta
que não é fácil ser político, que algumas pessoas as recebem com baixaria, que as
mulheres ainda são discriminadas na política. Que é uma luta constante. Oferece sua
ajuda à vereadora no que for preciso. Em votação única: Em votação nominal: Andrei
Müzel: contrário; Áurea Rosa: contrário; Célio Engue: contrário; Christian Galvão:
contrário; Débora Marcondes: contrário; Gessé Alves: contrário; Roberto Comeron:
contrário; Júlio Ataíde: contrário; Laércio Lopes: contrário; Lucinha Woolck: (voto não
computado); Marinho Nishiyama: contrário; Tarzan: contrário; Ronaldo: contrário; Saulo:
contrário; Vanessa Guari: contrário. Denúncia rejeitada por unanimidade. Questão
de Ordem: ver. Tarzã – Que o departamento jurídico faça uma manifestação para a
Corregedoria da Casa com relação a essa matéria apenas para corroborar a decisão
soberana do plenário. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO. Dependendo dos
Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v Projetos de Lei: 67, 133, 135, 137, 144, 145, 149,
150, 151, 152, 153 e 154/2021. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Com a palavra o ver. Tarzã –
Cumprimenta o ver Laércio sobre o PPA, com vigência para 2022 e diz que cumprimenta
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o ver. Celinho pela sensibilidade, sabendo que ele com sua experiência e sabedoria foi
o principal político que convenceu o Prefeito Mário a promover uma relação institucional
com o governo do estado, como o governo federal e os deputados que visitarem a
região. Relata que acha lamentável com desdém que o prefeito teria tido antes com
possibilidade de verbas de deputados. Que o ver. Celinho se comporta como um
veterano dentro da política, tendo bagagem, sendo sereno e equilibrado e que respeita
o parlamento. Diz que é um defensor do parlamento. Que não trabalha na linha de
ofensas a honra. Refere que pretende conversar sobre políticas públicas. Não concorda
com questões que interfiram no respeito ou sendo pejorativo. Entende que as mulheres
têm mais dificuldades, imagina o que a ver. Débora sentiu na pele pelas situações a que
foi submetida. Que felizmente vem sendo construído um diálogo. Cumprimenta a
comissão de legislação pela postura, que o trabalho lá em sido feito com esmero, e que
Itapeva precisa que cada vereador vá buscar os recursos, trabalhe para a cidade. Refere
que as pessoas precisam de lotes. E o prefeito precisa acreditar, tendo assumido o
compromisso de habitação, e que não há dinheiro no governo estadual e nem no federal,
sendo preciso trabalhar com criatividade. Quando as pessoas tiverem acesso aos lotes,
todo mundo vai construir em forma de mutirão. Que é preciso confiar na capacidade e
na criatividade das famílias. Diz que fazer gestão com dinheiro é fácil, mas chegará o
tempo que será preciso haver gestão, fazendo mais com menos. Pensa quem será
contra uma farmácia 24 horas, mas questiona quanto custa essa farmácia. Diz que 300
mil reais por mês. Sugere que as farmácias deixem os remédios na UPA e com a
economia compre mais remédio. Que é uma questão de gestão, não existindo almoço
grátis. Com a palavra o ver. Ronaldo – Cumprimenta a todos. Parabeniza o ver. Marinho
pelo posicionamento. Que todos os vereadores precisam focar no município. Que isso
impulsione a ver. Lucinha a trabalhar cada vez mais. Deixa claro que é preciso seguir o
Regimento inclusive quando se refere a departamentos públicos. Diz que foi o melhor
desfecho para que os vereadores trabalhem pelo desenvolvimento do município. Com
a palavra o ver. Roberto Comeron – Cumprimenta a todos os presentes. Comenta que
esses momentos são importantes, que todos têm suas falhas. Que nada é em vão. Diz
para a ver. Lucinha continuar de cabeça erguida, trabalhando, que haverá muitas
emoções à frente. Registra que, em muitas conquistas que conseguiu para o município,
teve em companhia com o ver. Tarzã. Diz que seu governo não foi perfeito, que houve
falhas, que era uma época de crise, um momento complicado. Refere que mesmo
encontrando uma prefeitura endividada. Mas olhando para trás diz que fez um governo
satisfatório. Comenta que conseguiu projetos para construção de casas populares com
muitas viagens, tendo perdido o casamento por conta disso. Que investiu em construção
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civil, já que tal atividade gera emprego. Fala sobre loteamentos que foram liberados em
diversos lugares na cidade, durante o seu governo. Cita a necessidade de foco para
governar. Afirma ter um bom conhecimento na área de construção. Fala sobre casas
com valores acessíveis, e sobre todos os outros benefícios que vêm junto com as casas,
empresas que se instalam na localidade. Mas diz que moradia precisa ser com
dignidade, com infraestrutura. Afirma que é o caminho para o desenvolvimento de
qualquer cidade. Pede ao prefeito para que tenha foco. Cita valores empregados nas
construções populares conseguidas em seu governo. Desafia o Prefeito a bater o seu
recorde não apenas em moradias, mas em aumento real para os funcionários públicos.
Que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Com a palavra a ver. Débora –
Cumprimenta a todos. Diz que haverá uma extraordinária na quinta-feira, para votar os
dois projetos sobre comerciantes. Que será uma contribuição dos vereadores à causa
dos comerciantes. Explica seus projetos. Diz que a gestão do Presidente não tem
comparação em sua gestão. Sendo uma pessoa democrática. E agradece a ele pela
forma como conduz a casa. Aparte ver. Marinho – Comenta para que a Secretaria
Administrativa insira na Pauta da reunião da comissão de legislação de amanhã os
projetos da ver. Débora. Retoma ver. Débora – Refere que talvez o parecer venha
contrário, mas que talvez consiga ajudar a causa dos comerciantes. Nada mais havendo
a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 59ª Sessão Ordinária a ser
realizada quinta-feira, dia 2 de setembro, no horário regimental e para a 10ª Sessão
Extraordinária que ser á realizada em seguida, e, invocando a proteção de Deus,
declarou 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, 30 de agosto de 2021.

ROBERTO COMERON
PRESIDENTE

DÉBORA MARCONDES
1º SECRETÁRIO

RONALDO PINHEIRO
2º SECRETÁRIO
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