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ATA DA 60ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021

Aos nove dias do mês de setembro do ano de 2021, no horário regimental, sob a
presidência de José Roberto Comeron, realizou-se a 60ª 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: Discussão e votação da Ata da 59ª Sessão
Ordinária realizada em 2 de setembro. Aprovada. Discussão e votação da Ata da 10ª
Sessão Extraordinária realizada em 2 de setembro. Aprovada. Correspondência
recebida de diversos: Ofício de Ministério Público do Estado de São Paulo - Resposta
ao Moção 32/2021 - Marinho Nishiyama - Moção de Apelo ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de Itapeva, Sr. Mario Sérgio Tassinari e ao Excelentíssimo Promotor
de Justiça, Dr. Hamilton Gianfratti Junior, para que envidem esforços para prorrogar o
prazo previsto no Termo de Ajuste de Conduta – TAC, celebrado nos autos do Inquérito
Civil nº 2185/15, referente ao espaço denominado “Camelodromo”, pelo prazo de 18
(dezoito) meses, levando em consideração o advento da pandemia, causada pela
COVID-19. Ofício de Ministério Público do Estado de São Paulo encaminhando cópia
da portaria de instauração do procedimento administrativo de acompanhamento –
projeto: “água que corre entre pedras”- programa de atuação integrada de promotorias
de justiça. Ofício de Ministério Público do Estado de São Paulo encaminhando cópia da
portaria de instauração do procedimento administrativo de acompanhamento – projeto:
“água que corre entre pedras”- programa de atuação integrada de promotorias de
justiça. PROPOSITURAS: Projeto de Lei: 159/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro Dispõe sobre denominação de Rua Otávio Leite dos Santos, a travessa da Rua Emídio
Vaz, no Bairro Cercadinho, Distrito Guarizinho. Requerimento: 925/2021 - Vereadora
Aurea Rosa - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, para que envide
estudos sobre a possibilidade de celebrar Termo de Cooperação com a Faculdade de
Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT, para o fim de estágio dos estudantes de
Psicologia na rede pública municipal de ensino. 926/2021 - Vereador Gessé Alves Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, veja a possibilidade de
1
Rubrica: ................................

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Legislatura 2021 - 2024

EXERCÍCIO DE 2021 LIVRO Nº.: 007 PAG.: 02
instalação de lombada na Rua Pedro de Almeida Ramos, na altura da Congregação
Cristã do Brasil, Vila Santa Maria. 927/2021 - Vereador Celinho Engue - Requer ao
Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente informe a possibilidade de destinar
uma linha de Transporte público (ônibus circular) exclusiva para o Bairro do Jaó.
928/2021 - Vereador Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao
setor competente informe a possibilidade de instalação de radar anterior as faixas de
pedestres elevadas localizadas na Avenida Vaticano, em frente ao Colégio Leme.
929/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que junto
ao setor competente providencie, extensão de iluminação pública, Containers e
extensão da coleta de lixo, próximo ao sítio do Sr. Isaias, Bairro dos Cedro, também
próximo ao sítio do Cajú, Bairro Faxinal de Cima, Containers próximo a chácara do
Natan e braço de iluminação pública e lajotamento, próximo ao sítio do Sr. Adil Ramos,
Bairro Faxinal de Cima. 930/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Exmo.
Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, para que junto ao setor competente,
implantação de rotatória, manutenção do acostamento (roçada), placas de sinalização,
na estrada Vicinal Luiz José Sguário, entrada do bairro Faxinal (próximo a ponte branca)
sentido município de Nova Campina. 931/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao
Sr. Prefeito para que, junto ao setor competente, analisem a possibilidade de
Lajotamento da Rua Reinaldo Jacob até a Vicinal José Luiz Sguário e também galerias
de águas pluviais se for necessário. 932/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr.
Prefeito, para que junto com os setores competentes, analisem a possibilidade de
modificações no Recanto Pilão D’água, transformando o local em um BALNEÁRIO
MUNICIPAL. 933/2021 - Vereador Professor Andrei - Requer ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito, junto ao setor competente, que envide esforços para a reativação do Programa
Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - Proerd, no município de Itapeva.
934/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer ao Exmo. Secretário Chefe da Casa
Civil do Estado de São Paulo, Sr. Cauê Macris, para que envide esforços e informe a
possibilidade de destinar emenda, alinhada ao Plano Plurianual 2022/2025, no valor de
R$1.950.129,87 (um milhão, novecentos e cinquenta mil, cento e vinte e nove reais e
oitenta e sete centavos) para a construção de uma ponte de concreto armado no Bairro
Usina da Barra, zona rural do município de Itapeva-SP, que encontra-se interditada pela
Defesa Civil e pelo Ministério Público. 935/2021 - Vereadora Débora Marcondes Requer ao Senhor Prefeito, nos termos regimentais, que junto ao setor competente a
escala de horário dos servidores que trabalham no CAPS, encaminhando o cartão
PONTO dos servidores de junho/2021 até a presente data. 936/2021 - Vereadora
Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, para
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que junto ao setor competente, informações se está sendo elaborado um projeto de
revitalização do casarão localizado na Fazenda Pilão D`água. 937/2021 - Vereador Julio
Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais que junto ao setor
competente se possível, providencie o recapeamento completo das ruas, Hortêncio de
Oliveira Pio e Francisco Lucas de Almeida, no Parque São Jorge. 938/2021 - Vereador
Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, informe a
possibilidade de implantar uma rotatória entre a rua Pedro Cadena (altura do nº 397,
próximo ao Bar da Marina) e rua Anselmo Rodrigues Fortes, no Conjunto Habitacional
Tancredo Neves. A Presidência encaminha o Projeto de Lei 159/2021 às comissões
competentes para exarar seus pareceres, e Requerimentos à Secretaria Administrativa
para providencias de costume. A presidência parabeniza os vereadores pelos trabalhos
da sessão de julgamento. Comenta que está circulando nas redes sociais um texto que
não condiz com a verdade. TEMA LIVRE: Aurea Rosa cumprimenta todos. Comenta as
notícias que estão circulando com informações incorretas. Sugere que se faça um
informativo, em nome da Casa, para esclarecer os fatos. Diz que a denúncia não foi feita
em nome da associação comercial. Diz que faz parte da associação, e que irá questionar
as prestações de contas da mesma. Relata que Itapeva vai contar com hospital
municipal. Diz que foi feita a análise do solo da estrutura, que será ao lado do
estacionamento da guarda municipal. Comenta sobre o tempo de espera dos exames
médicos, e diz que recomeçar os exames da cidade será mais rápido que ficar
esperando no regional. Sobre a questão da água, diz que 25 poços foram licitados e
que irá verificar junto ao executivo em que situação estão os tramites. Comenta sobre o
bairro Lagoa Grande, que está sem água, e sobre a burocracia para se realizar o serviço.
Gesse Alves cumprimenta todos. Comenta sobre a sessão de julgamento. Deixa claro
que a sessão foi apenas para assunto especifico, o uso da verba da Covid. Comenta os
trabalhos realizados. Comenta sobre a questão da falta de água. Relata as dificuldades
para entrar em contato com representantes da Sabesp. Agradece os vereadores e
membros da comissão pela sessão realizada. Aparte Laercio Lopes comenta o fato de
o vereador Júlio não ter terceirizado o relatório, realizando trabalho com excelência.
Aparte Aurea Rosa diz que o vereador Celio está agendando horário para reunião com
executivo para tratar sobre os poços artesianos. Debora Marcondes cumprimenta todos.
Comenta sobre a sessão de julgamento. Pede para que se disponibilize transporte
público para os alunos da Fait. Comenta sobre o Projeto #PraCegoVer, que ainda não
foi sancionado. Apresenta vídeo sobre senha sonora. Diz que vai protocolar projeto.
Pede que prefeito sancione a lei #PraCegoVer. Comenta sobre a questão de médicos.
Diz que o Parque São Jorge está sem médico. Comenta sobre a farmácia do bairro São
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Camilo. Diz que tem dinheiro em caixa para comprar os moveis do prédio. Comenta
asfaltamento do Jardim Bonfiglioli. Parabeniza executivo pelo trabalho. Comenta
requerimento que apresentou sobre revitalização do casarão do Pilão D’água. Comenta
sobre laqueadura. Diz que o procedimento não está sendo feito conforme lei federal.
Pede para que possam realizar a laqueadura junto com a cessaria. Tarzan cumprimenta
todos. Pede à Presidência para que seja solicitado cópia do contrato entre município e
empresa Jundiá. Comenta sobre a saúde e as dificuldades enfrentadas pelo SUS.
Comenta sobre a Covid, número de casos/internações e vacinação. Diz que o Brasil não
tem recurso para pagar salário no próximo ano. Deixa sua preocupação com
financiamentos. Diz que quer aprender mais sobre o tema hospital municipal e conhecer
a matéria com técnicos. Comenta sobre as dificuldades de se manter uma UPA. Diz que
é necessário estudar o caso. Celio Engue cumprimenta todos. Inicia sua fala solicitando
que seja inserido em ata voto de pesar pelo falecimento do Sr. Milton Duarte. Comenta
sobre as desinformações postadas nas redes sociais. Parabeniza a Câmara Municipal
pela sessão realizada. Deixa sua homenagem ao vereador Júlio Ataíde. Diz que
divergência faz parte do parlamento. Aparte Aurea Rosa pergunta se o vereador Tarzan
sabe o número de pessoas que já morreram em filas de hospitais. Diz que o prefeito
destinou 2 milhões de verba para a Santa Casa. Continua Celio Engue comentando
requerimento que apresentou solicitando linha de transporte público para o bairro Jaó.
Pede também instalação de radar na avenida Vática, em frente ao colégio Leme. Relata
que no próximo dia o prefeito estará com agenda no Palácio dos Bandeirantes. Relata
que esteve no executivo tratando sobre o IML. Ronaldo Pinheiro cumprimenta todos.
Comenta sobre a sessão de julgamento. Enaltece o trabalho da comissão especial de
inquérito e comissão processante. Sobre a questão da água, comenta que sua
assessoria esteve com representantes da Sabesp e moradores do bairro Mato Dentro
para buscar soluções para o caso. Cobra melhorias também nos bairros Lavrinhas e
Boa Vista. Comenta requerimento que apresentou referente à construção de uma ponte
de concreto armado no Bairro Usina da Barra. Faz cobrança para reativação da fábrica
de lajotas do bairro Alto da Brancal. Apresenta fotos do local. Diz que entrará em contato
com secretários para tratar sobre o assunto. 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 2ª discussão: Tarzan agradece o apoio à proposta. Comenta
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previsão da Lei Orgânica de destinar 1/5 da verba da educação para a educação infantil.
Diz que é necessário esforço para valorizar e garantir o atendimento para todos.
Colocado em 2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 133/2021
- Vereador Marinho Nishiyama - Declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO SOS
PROTETORES DE ANIMAIS DE ITAPEVA/SP e dá outras providências. Colocado em
2ª discussão. Colocado em 2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de
Lei Nº 148/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - “Dispõe sobre a proibição de troca de
dados de placa de inauguração de órgãos e repartições públicas municipais, em caso
de mudança de prédio, endereço, reforma e/ou reinauguração”. Colocado em 2ª
discussão. Colocado em 2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei
Nº 152/2021 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Autoriza abertura de Crédito Adicional
Especial no Orçamento do corrente exercício. Colocado em 2ª discussão. Colocado em
2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento 934/2021 - Vereador
Ronaldo Pinheiro - Requer ao Exmo. Secretário Chefe da Casa Civil do Estado de São
Paulo, Sr. Cauê Macris, para que envide esforços e informe a possibilidade de destinar
emenda, alinhada ao Plano Plurianual 2022/2025, no valor de R$1.950.129,87 (um
milhão, novecentos e cinquenta mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos)
para a construção de uma ponte de concreto armado no Bairro Usina da Barra, zona
rural do município de Itapeva-SP, que encontra-se interditada pela Defesa Civil e pelo
Ministério Público. Colocado em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos.
MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Dependendo dos Pareceres das Comissões:
Em 1 ª d/v Projetos de Lei: 67, 135, 137, 144, 145, 151, 153, 154, 156, 157, 158 e
159/2021. Em d/v únicas o Projeto de Decreto Legislativo 6/2021. EXPLICAÇÃO
PESSOAL: Aurea Rosa comenta sobre a saúde. Diz que vai questionar o Governo
Federal e Estadual. Diz não estar em sintonia com o vereador Tarzan em algumas
questões. Diz que é necessário enfrentar a administração dos recursos para resolver a
questão da saúde. Faz apelo para que cada vereador vá até a prefeitura para resolver
suas demandas. Diz que, infelizmente, tem feito diversas denúncias no Ministério
Público referente ao tratamento de doenças crônicas. Questiona a omissão do Estado
na área da saúde. Diz que é necessário caminhar ao lado do povo. Comenta sobre
destinação de verba de 2 milhões para cirurgias. Diz ser necessário união para buscar
melhorias para a região. Tarzan diz que durante sua trajetória acompanhou e sabe da
realidade da saúde pública. Diz que os recursos têm que ser priorizados para o cuidado
das pessoas. Diz que defende as mesmas causas da vereadora Aurea, mas que
questiona o orçamento. Comenta sobre a questão da água e problemas com caixa de
água. Diz querer saber quem é o responsável do executivo para tratar o assunto. Aparte
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Celio Engue diz que entrou em contato com executivo tentando agendar reunião com
responsáveis. Aparte Debora Marcondes comenta sobre a questão da caixa de água,
diz que a Sabesp esteve no local e retornou. Continua Tarzan dizendo que é necessário
comprar caixas e disponibilizar às famílias, até o problema ser solucionado. Aparte
Saulo Leiteiro comenta sobre o bairro Lavrinhas. Aparte Ronaldo Pinheiro diz que esse
serviço é paliativo. Continua Tarzan dizendo que é necessário ter gestão para realizar
os serviços. A Presidência pede para que as pessoas vão ao Ministério Público
protocolar requerimento para que medidas sejam tomadas. Nada mais havendo a tratar
a Presidência convoca os vereadores para a 61ª Sessão Ordinária a ser realizada
segunda-feira, dia 13 de setembro, 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, 9 de setembro de 2021.

ROBERTO COMERON
PRESIDENTE
DÉBORA MARCONDES
1º SECRETÁRIO

RONALDO PINHEIRO
2º SECRETÁRIO
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