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ATA DA 61ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

Aos treze dias do mês de setembro do ano de 2021, no horário regimental, sob a 

presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 61ª 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 60ª 

Sessão Ordinária realizada em 9 de setembro, foi aprovada. Correspondências 

recebidas: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 581/2021 

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

responsável, informe sobre a possibilidade de regulamentar a Lei Municipal nº 

4.479/2021, a qual dispõe sobre atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia 

nas repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos, além dos 

estabelecimentos comerciais e as agências bancárias e similares, criando carteirinha 

específica de identificação para fins de efetivação desse direito. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 824/2021 - Gesse Osferido Alves - 

Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, que providencie a limpeza 

de uma calçada, que está localizado na Rua José de Oliveira Costa, na altura do Nº 

155, Jardim Primavera. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 832/2021 - Gesse Osferido Alves - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto 

ao setor responsável, que seja providenciado um contêiner de lixo na Rua José de 

Oliveira Costa, na altura do Nº 155, Jardim Primavera. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva: resposta - Requerimento 833/2021 - Ronaldo Pinheiro da Silva - Requer ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal que, através do setor competente, envide estudos e 

informe sobre a possibilidade de providenciar melhorias para a Unidade Básica de 

Saúde do Bairro São Roque, no Distrito Areia Branca, tais como: compra de quatro jogos 

de cadeira para serem colocados na recepção; compra de um armário para arquivo; 

compra de um retroprojetor multimídia e ampliação do atendimento da dentista para 40 

horas, afim de atender a demanda de pacientes nos Bairros São Roque e Pacova. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 834/2021 - Ronaldo 

Pinheiro da Silva - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que, através do setor 
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competente, informe sobre o andamento do decreto que regulariza e autoriza a 

utilização dos tratores da Prefeitura pelas associações de agricultores familiares dos 

bairros Invernada, Saltinho, Serrinha da Conceição e Avencal. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 838/2021 - Célio Cesar Rosa Engue - 

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

possibilidade de sobrestar para o mês de janeiro de 2023 a aplicação de determinados 

dispositivos da lei nº 4.357/2020, que trata da prestação de serviço de Transporte 

Coletivo de Passageiros sob regime de fretamento e dá outras providências, 

especificamente o parágrafo 1º, incisos I e II do artigo 9º, e o inciso II do artigo 10. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 843/2021 - Defesa dos 

Direitos dos Animais - Requer ao Sr. Prefeito para, que junto ao setor competente 

informe se, dentre os critérios para participar da licitação para a terceirização da gestão 

do Centro de Proteção Animal – CPA, há algum que exija, das empresas participantes, 

comprovação de engajamento para com a causa animal. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva: resposta - Requerimento 844/2021 - Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. 

Prefeito, informações sobre a possibilidade de instalação de rede de Iluminação pública, 

em três pontos distintos, próximos a Congregação Cristã no bairro Cachoeira dos 

Torres, pontos esses onde se encontram maior aglomeração de residências. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 846/2021 - 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, ao lado da Escola EMEI Cinira Faria 

Godoy, no Jardim Virgínia. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 848/2021 - Andrei Alberto Müzel - Requer ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito, junto ao setor competente, envide esforços para implementação de Políticas 

Públicas voltadas a Programas de Compensação à Educação. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 849/2021 - Andrei Alberto Müzel - 

Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, junto ao setor competente, a elaboração de 

Políticas Públicas voltadas ao aumento da taxa de alfabetização no município com 

promoção de formação voltada ao preparo de pais e/ ou responsáveis. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 850/2021 - Célio Cesar Rosa 

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

possibilidade de realizar a implantação da rede de água e esgoto no Parque Planalto. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 855/2021 - Saulo 

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

de Lajotamento na Rua Antonio Souza Lima trecho qual que ficou sem benfeitoria e 
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também extensão de lajotamento na rua João Leme da Silva, trecho qual que também 

ficou sem benfeitoria no Bairro de Cima ll. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 

resposta - Requerimento 856/2021 - Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer o 

Excelentíssimo Prefeito junto ao setor competente possibilite o recapeamento e a 

sinalização da rua Adil Bernardino no trecho compreendido entre a rua Salim Demétrio 

até a rua Josino Brizola Santos na Vila São José. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva: resposta - Requerimento 857/2021 - Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer 

ao Excelentíssimo Prefeito junto ao setor competente informe a possibilidade de 

inclusão dos servidores da Casa Transitória para o recebimento de insalubridade. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 859/2021 - Gesse Osferido 

Alves - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, providencie a 

instalação de dutos para escoamento da água da chuva que desce pela Rua Santo 

Antônio de Catigero, na altura do Nº 32, Vila São Benedito. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva: resposta - Requerimento 860/2021 - Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao 

Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, se possível, providencie um estudo 

de viabilidade no escoamento de água na rua: José Barbosa dos Santos, N°121 esquina 

com a rua: Vanessa Bolacha Moura Silva Itapeva F. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva: resposta - Requerimento 904/2021 - 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. PROPOSITURAS - Veto Total ao Projeto de Lei 117/2021 - 

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. 

Veto Total ao Projeto de Lei 123/2021 - 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. 

Veto Total ao Projeto de Lei 126/2021 - 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. Veto Total ao Projeto de Lei 127/2021 - 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. Projeto de Resolução: 7/2021 - Vereador Paulo Roberto Tarzã 

dos Santos - ALTERA dispositivos do artigo 57 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Itapeva/SP (Comissões Especiais de Inquérito). Projeto de Lei: 160/2021 
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- Vereador Julio Cesar Costa Almeida - ALTERA e REVOGA dispositivos da Lei 

Municipal nº 4.345, de 24 de janeiro de 2020 que “Regulamenta a instalação e o uso de 

extensão temporária de passeio público, denominada parklet no Município de Itapeva”. 

161/2021 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - “Dispõe sobre a implantação 

de senhas sonoras, para atendimento de pessoas com deficiência visual nas Agências 

Bancarias do Município de Itapeva e dá outras providências”. Requerimento: 939/2021 

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

setor competente informe a possibilidade de instalação de obstáculos e/ou redutores de 

velocidade na Rua São Paulo, altura do número 368. 940/2021 - Vereadora Lucimara 

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

para que providencie a construção de Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) no 

Bairro Morada do Bosque, Escola Municipal e Escola de Educação Infantil (EMEI) no 

Portal Itapeva. 941/2021 - Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr. 

Prefeito Municipal, junto ao setor competente, seja verificada a possibilidade de se 

construir uma rotatória no trevo do Bairro das Pedras que dá acesso ao Mato Dentro, 

Barra da Usina e no cruzamento das ruas: Alberto Vilhena Junior, João Antunes de 

Moura, Noemi de Moura Muzel, próximo à EM Prof. Newton de Moura Muzel. 942/2021 

- Vereador Andrei Alberto Müzel - Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito junto a 

Secretaria da Educação e Secretaria de obras as devidas providências para a 

Construção da Escola do Bairro Morada do Bosque. 945/2021 - Vereador Julio Cesar 

Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais que junto ao 

setor competente se possível, providencie um (1) balcão novo na recepção da Unidade 

Básica de Saúde, Parque Cimentolandia. 946/2021 - Vereador Mario Augusto de Souza 

Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que informe sobre a possibilidade de criar times 

masculinos e femininos de voleibol, futebol, handebol, basquetebol e demais 

modalidades de todas as categorias para representar o município em campeonatos e 

competições. 947/2021 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. 

Prefeito, para que junto ao setor responsável, informe se o município possui os dados 

constantes no item 6, da Portaria de Instauração de Procedimento Administrativo de 

Acompanhamento do Projeto “ÁGUA QUE CORRE ENTRE PEDRAS” – Programa de 

atuação integrada de Promotorias de Justiça. 948/2021 - Vereador José Roberto 

Comeron - Requer Voto de Congratulações a todos os organizadores e participantes da 

2ª Virada Solidária Cultural. Indicação: 89/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - 

Indica que efetue a fiscalização, reforma e utilização do barracão onde funcionava a 

Fábrica de Lajotas no Alto da Brancal, haja vista que o local está abandonado e 

causando transtornos aos moradores. 90/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - 
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Indica a aquisição de um veículo castramóvel, com o objetivo de controle populacional 

de animais nas ruas do município de Itapeva. Substitutivo 0001 ao Projeto de Lei 

0144/2021: 1/2021 - Substitutivo 0001 ao Projeto de Lei 0144/2021 ao Projeto de Lei Nº 

144/2021 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - INSTITUI CAMPANHA 

“CHECK UP GERAL NAS MULHERES PARA ALERTA E PREVENÇÃO DE TODAS AS 

DOENÇAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Esta Presidência encaminha o Projeto de 

Resolução nº 7/2021, os Projetos de Lei nº 160 e 161/2021 e o Substitutivo 01 ao Projeto 

de Lei nº 144/2021 às comissões competentes para exararem seus pareceres e 

Indicações e Requerimentos à Secretaria Administrativa para as providências de 

costume.  TRIBUNA DO POVO - Com a palavra, fazendo uso da Tribuna do Povo, 

ADRIANA DE JESUS: Com a palavra a Sra. Adriana de Jesus – Cumprimenta a todos 

os presentes. Comenta que possui um parente que trabalha na Casa Terapêutica 

masculina, e diz que a Prefeitura terceirizou os trabalhos e os servidores foram 

transferidos para a casa terapêutica feminina. Questiona se o secretário da saúde ou o 

prefeito não se sentiriam constrangidos por ter parentes mulheres sendo atendidas por 

homens. Que foi pedido ao Prefeito para que os meninos fiquem na casa de homens, 

visto que é um grande constrangimento para os servidores homens trabalharem na casa 

feminina. Que ficou sabendo que tentaram conversa com superiores e foram 

ameaçados de processo administrativo. Refere que é uma situação complicada que está 

colocando o cargo destas pessoas em risco. Comenta que os servidores envolvidos não 

estão satisfeitos, diferente do que foi colocado. Pede que a situação seja averiguada 

pelos vereadores. Afirma que a secretaria de saúde está sendo relapsa. Afirma que é 

parte do conselho municipal de saúde e tem o direito de questionar a situação. Em 

relação as UBS diz que no Bom Jesus o negócio não está funcionando a contento, local 

em que a cidadã trabalha. Refere que há filas, há desencontro entre modos de trabalhar 

dos servidores do local.  Comenta que a situação está ruim devido a falta de gestão, 

que teria levado a superlotação do local e equipe insuficiente. Exige uma posição sobre 

a situação. Pede que os vereadores verifiquem a situação junto ao secretário de saúde. 

Diz que a população não tem culpa, nem os servidores do local, que é caso de má 

gestão. Que os servidores não estão recebendo adicionais, que os servidores não 

pararam de trabalhar durante a pandemia. Ver Marinho – Parabeniza a cidadã pela 

coragem de expor os fatos e sugere ao Presidente para que os questionamentos sejam 

levados aos órgãos competentes em forma de requerimento. Ver. Áurea – Cumprimenta 

a cidadã. Questiona o nome da empresa terceirizada. Comenta que visitou a casa de 

homens. Ver. Tarzã – Pede ao Presidente que em virtude da fala da servidora explicasse 

a conversa com o Secretário de Saúde. Presidente Comeron – Refere que houve um 
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compromisso de remanejamento de algumas famílias para a outra Unidade. Que pode 

ser feito um convite ao Secretário para esclarecer. Ver. Gessé – Diz que já vem 

conversando sobre o assunto com a cidadã. Refere que há pressa para que a situação 

se resolva para todo mundo. Comenta que tem acompanhado a situação e considera 

um abandono o cuidado que está sendo dispensado aos internos, que dependem 

totalmente dos cuidadores. Que a gestão está deixando a desejar. Sr. Adriana – Diz 

que os cuidadores foram impedidos de comer no local e em dias de domingo são 

obrigados a cozinharem e foram proibidos de visitar o antigo local de trabalho. Comeron 

– Diz que será feito um convite ao secretário de saúde para que preste esclarecimento 

para a próxima Sessão. TEMA LIVRE: Com a palavra o ver. Tarzã – Cumprimenta a 

todos. Começa a sua fala dizendo que prefere os que o criticam e que o corrigem do 

que os que lhe bajulam e corrompem. Que chegou ao seu conhecimento que uma 

servidora pública readaptada, prestando serviço no CEO como auxiliar de serviços 

gerais, comenta que a administração pública precisa da figura da ouvidoria. Que a 

questão da empatia é muito importante na administração pública. Relata caso em que 

um servidor queria reduzir a jornada e receber pelas horas trabalhadas, o que não foi 

feito. A ideia não é apenas criticar, que é preciso apontar as questões de uma forma 

propositiva. Que às vezes falta a empatia entre o chefe e os colaboradores. Cita outros 

episódios em que servidores foram levados a desistir da vaga, visto que lhe disseram 

que a vaga era em local distante, sendo que o próximo chamado ficou trabalhando na 

zona urbana. Que ninguém conhece o serviço como aquele que o executa. Para que a 

população tenha um bom atendimento é necessário investir maciçamente na 

capacitação e formação dos coordenadores. Cita casos em que não foram levadas em 

conta as situações das pessoas que estavam prestando serviço. Comenta que a cidadã 

que falou anteriormente é muito querida em seu local de trabalho e que tem uma posição 

muito firme e é muito competente e espera do Prefeito e Secretários que recebam a fala 

da cidadã com muita humildade, que não são questões pessoais. Comenta que o 

secretário de saúde teria faltado com compromissos assumidos anteriormente diante do 

Presidente da Casa e que é preciso diálogo e que o gestor é um servidor público. Que 

é o povo que paga os servidores de todas as esferas. Comeron – Diz que o Prefeito se 

puder, que reveja essa posição, inclusive em outras decisões que foram tomadas, como 

o remanejamento da feira. Pede que os prefeito e secretário para que revejam a posição.  

Com a palavra a ver. Áurea – Cumprimenta a todos. Sobre a terceirização, que irá 

dialogar com o Secretário da Saúde para questionar os itens citados pela cidadã para 

que sejam tomadas providências. Refere que haverá a terceirização do serviço de 

limpeza da educação, principalmente na zona rural. Que também está preocupada 
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sobre as merendeiras, que já foram perdidas 4 merendeiras para a covid e mais 

merendeiras que estão se aposentado. Que é preciso se preparar. Aparte ver. Ronaldo 

– Comenta que recebeu reclamação dos usuários do terminal urbano e queria saber se 

ali também será terceirizada. Retoma ver. Áurea – Diz que não pode falar pela 

prefeitura, mas que sabe que será licitada para que empresas tomem conta do setor. 

Cita que esteve na prefeitura de manhã e falou com o secretário Margarido sobre a 

questão da água no bairro do Faxinal, diz que os trabalhos estão avançando, mas que 

vai demorar um pouco ainda. Que o trabalho ficará muito bom, mas demorará um pouco. 

Que no dia de amanhã haverá reunião com a Sabesp para verificar outros locais que 

estão com falta de água. Comenta que serão adquiridas caixas de água de 10 mil litros 

para atender aos bairros necessitados emergencialmente. Cita os bairros que estão com 

problemas de falta de água. Quanto aos poços artesianos, refere que mesmo com a 

dispensa de licitação há uma série de trâmites que demandam tempo e técnica para 

que o serviço seja bem feito. Comenta que hoje houve reunião com engenheira para 

resolver algumas questões. Lembra sobre o problema no pilão d’água, que está 

assoreando. Que é preciso resolver o problema para que o município não corra o risco 

de ficar com falta de água. Cita casos em que rios estão secando na região. Convida os 

vereadores para participar da reunião com a Sabesp. Com a palavra o ver. Júlio – 

Cumprimenta a todos. Fala sobre os trabalhos realizados, na semana passada e no dia 

de hoje, que visitou algumas escolas, na EMEI Flávia, foi recebido pela Diretora Patrícia, 

e algumas professoras, agradece pela recepção, ficou feliz de ver a estrutura local e 

afirma que a escola vem desenvolvendo um trabalho muito legal, fornecendo ensino e 

educação a todos os alunos que lá frequentam. Cumprimenta todos os alunos, 

funcionários, professores e professoras. Comenta que ficou feliz de conhecer o local e 

que retornará em breve. Que esteve na EMEI Cinira Faria Godoy, sendo recebido pela 

equipe da escola, ressalta a dedicação e empenho das professoras com as crianças. 

Que participou da reunião dos pais com os professores, gostando da forma como a 

diretora expos sobre os gastos e os recursos aos pais. Que junto com a comunidade há 

o desempenho de encontrar as prioridades para a escola. Que foram identificados os 

pontos mais importantes para serem selecionados sobre essa EMEI. Menciona que 

anotou as reivindicações dos pais e professores e que fará proposituras os pedidos 

empenhados para aquelas escolas. Comenta que se comprometeu a estar ajudando no 

que for preciso aquela comunidade. Diz que esteve em reunião com o beto da farmácia 

municipal, e ele lhe passou que a prefeitura tem feito de tudo para conseguir os 

medicamentos, mas que alguns medicamentos estão com falta de matéria prima para 

serem produzidos, que não depende muito do Município para serem adquiridos. 
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Agradece a Secretária Keli pelo trabalho em estradas do Bairro das Pedras, com 

melhoria das estradas locais. Fala sobre a virada solidária, e parabeniza todos os 

envolvidos, que o trabalho vai gerar um efeito de levar a muitas pessoas as alimentações 

que foram arrecadadas e com certeza muitas pessoas serão beneficiadas por esse 

trabalho. Parabeniza a todos que participaram do projeto. Com a palavra a ver. Débora 

– Cumprimenta a todos. Estranha que terão 4 vetos para votar. E diz que foram vetados 

os projetos dos vereadores que votaram contra o Prefeito. Comenta sobre o projeto para 

cego ver. Que estamos no mês da inclusão e o Prefeito está tirando o direito das 

pessoas com déficit visual. Refere que o Projeto já foi aprovado na Casa de Leis. Explica 

a justificativa do Projeto. Que se trata de tradução de imagens e palavras para os 

deficientes visuais, sendo que as mesmas também são usuárias da internet. Afirma que 

é um Projeto constitucional, não entendendo o motivo do veto. Diz que o parecer da 

Casa foi favorável. Pede que seja passado vídeo sobre o tema. Comenta que entende 

o veto como uma falta de respeito para com a parlamentar. Refere que os setores 

jurídicos precisam ser imparciais, visto que também estão sujeitos a processos 

administrativos. Lembra que em primeiro ano de mandato pediu o sinal sonoro que foi 

instituído dentro de um ano. Diz que é preciso tratar as pessoas com isonomia, com 

respeito as desigualdades. Sugere para que seja implementado também na Câmara 

Municipal. Pede que o veto seja derrubado. Com a palavra o ver. Celinho – 

Cumprimenta a todos. Fala sobre alguns pedidos do ver. Que recebeu uma resposta a 

respeito dos perueiros, sobre a idade dos veículos e sobre o seguro para que houvesse 

mais tempo aos perueiros. Que conversou com a secretária da educação e com o 

secretário jurídico.  Diz que houve a resposta de que estão preparando para enviar a 

esta casa de leis projeto para sobrestar estes itens da Lei. Comenta sobre outros 

pedidos seus, cujas respostas foram favoráveis pelos órgãos competentes da Prefeitura. 

Que anunciou há alguns dias que havia pedido ao Prefeito sobre quadra de campo 

Society e uma pista de skate para o bairro da Santa Maria. Diz que recebeu visita de 

pessoas do Bairro do Jaó que lhe disseram que os trabalhos de perenização das 

estradas do bairro estão sendo feitas. Diz que tomou a segunda dose da vacina na 

sexta-feira passada. Refere que tem informações de que o índice de pessoas que não 

estão retornando para a segunda dose é muito grande. Pede ajuda aos pares para 

incentivar as pessoas para que tomem a segunda dose. Pede a casa de leis que seja 

inserido em ata voto de congratulação ao Dr. Getúlio, que se dedica muito pela 

comunidade do Jaó. Refere sobre trabalho voluntário aos sábados, finais de semana e 

a noite ensina pessoas a confeitaria com o intuito de que as pessoas possam se 

qualificar ao mercado de trabalho pede voto de congratulações ao Paulo Henrique 
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Siqueira. Aparte ver. Tarzã – Refere que houve um projeto estabelecendo o dia do 

voluntário em que a Câmara prestava homenagem a pessoas que realmente merecem. 

Com a palavra o ver. Ronaldo – Cumprimenta a todos. Refere sobre proposituras 

apresentadas pelo vereador e sua importância. Fala sobre veto em projeto de sua 

autoria pelo Prefeito, que prevê desconto de IPTU para pessoas que adotarem animais 

abandonados e fala sobre sua importância. Diz que a população de animais de rua está 

crescendo absurdamente por falta de ações nesse sentido. Apresenta um vídeo de uma 

das cuidadoras falando sobre o projeto. Pede voto contrário ao veto do Prefeito. Afirma 

que quer que a Prefeitura aja de forma rápida sobre a limpeza dos sanitários dos 

terminais urbanos pelo fato de que a contratação de terceirização está deixando a 

desejar nesse particular. Que não se pode esperar até que se resolva a questão da 

terceirização, que enquanto não seja resolvida, que sejam postas pessoas para realizar 

a limpeza destes locais. Comenta que é um descaso com a população que utiliza os 

locais. Apresenta imagens sobre a situação precária dos banheiros dos locais. Diz que 

se não forem tomadas medidas, irá ao Ministério Público. ORDEM DO DIA. Leitura de 

Veto Total ao Projeto de Lei 117/2021 - 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. Discussão única: Tarzã – Diz que votará contrário ao 

veto. Opina que não há relação com a votação da Sessão de Julgamento e a 

apresentação dos vetos ora m votação, bem como os autores dos projetos vetados. 

Colocado em votação única: foi rejeitado por todos. Leitura de Veto Total ao Projeto 

de Lei nº 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. Discussão única: Débora – Pede a derrubada 

do veto. Diz que está bem tranquila. Lê a justificativa do projeto, e diz que é 

constitucional. Comenta que recebeu em seu gabinete servidores que vieram elogiar o 

projeto. Que questionou a situação com o secretário de recursos humanos e o projeto é 

claro de que veda a nomeação para cargos em comissão para pessoas condenadas na 

Lei Maria da Penha. Comenta que o Prefeito está deixando a desejar em diversos 

pontos, esse inclusive. Áurea – Cumprimenta a todos. Diz que é um projeto de suma 

importância. Diz que a Lei Maria da Penha também protege o homem contra violência 

de suas companheiras. E também para a família. Que votará favorável a lei e gostaria 

de deixar sua posição sobre os outros vetos, que votará contrária a eles. Cita tipos de 

doenças oculares, e recomenda que as pessoas consultem oftalmologistas para que 

sejam detectadas possíveis doenças. Refere que há lei federal dizendo que qualquer 
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pessoa com visão monocular pode per aposentadoria. Marinho – Cumprimenta a todos. 

Declara seu apoio a derrubada do veto ao Projeto da ver. Débora, visto que o STF 

declarou a Lei constitucional. Não apenas apoia, como pede voto favorável. Sobre o PL 

127/21, que a ver. Débora pode contar com seu apoio, visto que o departamento jurídico 

da casa declarou o projeto constitucional. Que o projeto não vai gerar custo ao município 

e que é implantado em diversos outros órgãos do poder público. Ver. Laércio – 

Cumprimenta a todos. Deixa claro seu apoio ao projeto 123/21. Que é importante o 

Executivo dar uma atenção especial a estes projetos. Sobre seu projeto 126/21, disse 

que deixou claro ao Executivo que se tivesse um projeto melhor, que apresentasse, para 

que o ver. Pudesse retirar o seu projeto e o do Executivo seria aprovado. Disse que se 

há matéria parecida sendo apreciada pelo executivo para ser encaminhada para esta 

Casa de Leis, pede que o veto seja aprovado. Deixa claro, estipulando um prazo de 30 

dias. Aparte ver. Débora – Quer que o ver. Laércio esclareça se o ver. está pedindo 

para adiar a votação. Ver. Tarzã – Refere que se o executivo está encaminhando, que 

seja rejeitado o veto e que se aguarde o projeto semelhante do executivo. Ver. Celinho 

– Parabeniza a ver. Débora pelo Projeto ao 123/21. Diz que sempre foi favorável a tudo 

que for contrário a violência doméstica. E parabeniza também pelo projeto 127. Diz ao 

ver. Laércio que esteve com o Prefeito e ele teria determinado que projeto seja 

encaminhado a esta casa de leis. Ver Tarzã – Diz ter entendido a posição do ver. 

Laércio. Deixa claro que não vê vinculação com a votação da processante, diz que são 

matérias que talvez não tenham tido a devida atenção pelos órgãos competentes. 

Refere que é favorável a medidas que visem a evitar nepotismo e a corrupção na esfera 

pública. Colocado em votação única, foi rejeitado por todos. Leitura de Veto Total ao 

Projeto de Lei 126/2021 - Regulamenta o cancelamento de multa de zona azul na 

cidade de Itapeva, para pacientes da área hospitalar, AME, UPA e PSF e dá outras 

Providencias. Colocado em discussão única. Em votação única: veto mantido por 

todos. Leitura de Veto Total ao Projeto de Lei 127/2021 - 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. Colocado em discussão única. Em votação única: veto 

rejeitado por todos. Leitura de Requerimento 948/2021 - José Roberto Comeron - 

Requer Voto de Congratulações a todos os organizadores e participantes da 2ª Virada 

Solidária Cultural. 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, 145, 151, 153, 154, 156, 157, 158 e 159, 160 
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e 161/2021. Em d/v únicas o Projeto de Decreto Legislativo 6/2021; Projeto de 

Resolução 7/2021. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Com a palavra o ver. Júlio – Refere que 

faz justiça sobre sua visita as escolas, homenageia o ver. Andrei e diz que recebeu 

elogios sobre o vereador nas duas escolas. Entende a importância que teve o ver. Em 

sua passagem como Secretário da Educação. Com a palavra o ver. Tarzã – 

Cumprimenta a todos. Fala sobre gestão. Que o ver. Ronaldo cobra a reativação da 

fábrica de lajotas. Sugere que a fabricação de lajotas e tijolo em bloco para ser produzido 

em cooperativa. Para que o Prefeito possa fazer mais com menos. Aparte ver. Ronaldo 

– Refere que são 3 distritos. Comenta que na gestão do ver. Comeron já havia a fábrica 

de lajota. Que é falta de gestão. Retoma ver. Tarzã – Comenta que isso vale para várias 

comunidades, gerando emprego e renda para o Município. Com relação a terceirização, 

pensa que é uma tendência nacional, estadual e municipal que não se promova 

concurso para auxiliar de serviços gerais, sendo feitos por terceirizados. Sobre o 

terminal, é preciso medidas urgentes, visto que se gasta mais de um milhão com tarifa 

zero, mas é preciso dar condições e manter os sanitários em condições de uso. Diz que 

não há almoço grátis, que é uma coisa cultural. Comenta que a preferência de ficar no 

setor tem que ser do servidor público. Afirma que é preciso que todos os secretários 

tenham empatia, para que os servidores públicos possam realizar suas funções com 

tranquilidade. Com a palavra a ver. Áurea – Cumprimenta a todos. Diz que não há como 

tocar o setor público sem a terceirização, senão faltará serviço de limpeza pública. Que 

se preocupa muito com as merendeiras. Comenta que as cozinhas não foram feitas 

adequadamente, que são cozinheiras, e não merendeiras. Que trabalham em condições 

indignas. Especula se a merenda também não será terceirizada. Refere que em 

algumas cidades não deu certo por falta de logística, mas que é preciso começar a 

pensar. Sobre a geração de emprego, deixa claro que onde era o SESI serão 

disponibilizados 60 lotes para serviço. Fala sobre o trânsito intenso no Jardim Maringá 

e em outros locais. Diz que há terrenos do município em que poderiam ser 

implementados projetos para geração de emprego, sendo disponibilizados para 

empresários e indústria. Que é preciso colaborar para ajudar as pessoas para acelerar 

os processos, diante das grandes burocracias. Já que é de suma importância. Sobre as 

lajotas, diz que o Prefeito quer fazer o lajotamento de toda a zona rural, em frente as 

igrejas. Refere que está vendo várias obras sendo terminadas. Comenta que é preciso 

que o município caminhe para frente. Com a palavra o ver. Andrei – Cumprimenta a 

todos. Refere sobre a falta de funcionários. Diz que o Município passa pela dificuldade 

de se fazer processo seletivo, por outro lado, se houver o concurso para demais 

funcionários, sabe-se que isso implica no limite prudencial. Que o processo de 
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contratação por terceirização foi deixado pronto. Diante destes obstáculos é necessário 

o processo de terceirização. Diz que o processo já está pronto. Nada mais havendo a 

tratar a Presidência convoca os vereadores para a 62ª Sessão Ordinária a ser realizada 

quinta-feira, dia 16 de setembro, no horário regimental e invocando a proteção de Deus, 

declaro encerrados os trabalhos da presente Sessão e, mandando que para constar, 

fosse lavrada esta Ata que segue assinada pela Mesa Diretora. Palácio Vereador 

Euclides Modenezi, Plenário, 13 de setembro de 2021. 

 

ROBERTO COMERON 

PRESIDENTE 
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