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PAUTA DA 53ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

DIA: 12/08/2021 

I - CHAMADA 

II - EXPEDIENTE 

1. Discussão e votação da Ata da 52ª Sessão Ordinária realizada em 9 de 

agosto. 

2. Correspondência recebida de diversos 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

389/2021 - Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor 

competente notifique o proprietário do terreno na rua Elvira Ribeiro Bicudo Amaral 

(Rua 10) próximo ao nº 90 para que efetue a limpeza, construção de calçada e muro 

do mesmo no prazo legal. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

538/2021 - Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor 

competente notifique o proprietário do terreno localizado na rua Flavia Elsie Ferrari 

Lima nº 134 no Jardim Ferrari III para efetuar a limpeza do mesmo sob pena de multa 

de acordo com a legislação pertinente se não o fizer. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

669/2021 - Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor 

competente possibilite a reforma e ampliação de quatro salas, sendo duas para EMEI 

e duas para creche, na escola Dirce Lara,  no distrito do Guari - Bairro Guarizinho. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

680/2021 - Lucinha Woolck - Requer ao Sr. Prefeito para que, em parceria com a 

SABESP, estude a possibilidade de implantação de água encanada no Bairro 

Capoavinha. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

688/2021 - Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade 

de se fazer um projeto de Urbanização, em um terreno municipal no bairro Itapeva F, 

na rua Eng. Newton Marczuk na altura do nº 481. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

691/2021 - Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor 

competente possibilite a conclusão da construção do vestiário do campo de futebol da 

Vila São Benedito. 
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° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

694/2021 - Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, 

a possibilidade de reforma da escola Maria Terezinha de Oliveira e a manutenção da 

quadra ao lado, (pintura, iluminação, rede), no Bairro do Pacova. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

695/2021 - Lucinha Woolck - Requer ao Senhor Prefeito para que, junto ao setor 

competente, nos informe a possibilidade do término da obra, atrás do Posto de Saúde 

do Jardim Bela Vista, onde será o Centro de distribuição da Agricultura Familiar - 

CADAF. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

696/2021 - Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que, junto ao setor 

responsável, informe sobre a possibilidade de providenciar a volta da feira livre no 

Bairro Morada do Bosque. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

697/2021 - Lucinha Woolck - Requer ao Senhor Prefeito que junto ao Setor 

Competente a possibilidade da construção de um novo CRAS - Centro de Referência 

da Assistência Social, no terreno localizado em frente ao Posto de Saúde Taquari, Vila 

Taquar. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

699/2021 - Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, 

informe a possibilidade de instalar um corrimão na escada localizada acima da 

rodoviária, que dá acesso a Vila Nova. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

703/2021 - Lucinha Woolck - Requer ao Senhor Prefeito para que, junto ao setor 

competente, providencie a manutenção, revitalização, arborização,  manutenção nos 

playgrounds, implantação de grama, pintura,  troca de lâmpada por LED, (reforma do 

campo e da quadra da João Loureiro Diniz) e instalação de Playground nas Praças 

Antônio Jesus de Almeida, Clara Golob Fascetti, Vila São Camilo, Praça Esportiva 

João Loureiro Diniz Fogueira, Jardim Bela Vista, Praça do bairro do Pacova. (em frente 

à igreja católica). 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

704/2021 - Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais, 

para que junto ao setor competente providencie a construção de um posto de Saúde 
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PSF, terreno em torno da quadra poliesportiva da Vila dos Comerciários/Jardim São 

Paulo. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

713/2021 - Marinho Nishiyama - Requer o Sr. Prefeito para que, junto ao setor 

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

4.282/2019, no sentido de definir os órgãos e repartições responsáveis para realizar 

a fiscalização do descumprimento dos preceitos da mencionada Lei. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

714/2021 - Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade 

de recapeamento asfáltico nas ruas que ainda estão com lajotas e paralelepípedos no 

Bairro Vila Aparecida. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

715/2021 - Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade 

de recapeamento asfáltico nas ruas que ainda estão com lajotas no Bairro Parq. Vista 

Alegre. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

717/2021 - Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que, junto ao setor 

responsável, informe sobre a possibilidade de realizar lajotamento e implantação de 

iluminação pública próximo a Igreja Quadrangular e a Congregação Cristã do Brasil, 

do Bairro da Sanbra. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

718/2021 - Professor Andrei - Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que 

junto ao setor competente realize uma reunião com a presença do CME (Conselho 

Municipal de Educação), do CAE (Conselho de Alimentação Escolar) e Conselho do 

FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) para 

apresentar as ações realizadas com os recursos recebidos do FUNDEB no 1º 

Semestre de 2021. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

721/2021 - Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito que juntamente aos 

setores competentes, informe sobre a situação da licença premio da Guarda Civil 

Municipal, enviando a esta Câmara Municipal a adequação do Estatuto da GCM em 

relação a "licença retroativa", pois devido ao estatuto próprio não se enquadram na 

Lei Municipal nº 3.872/2016. 
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° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

726/2021 - Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade 

de manutenção corretiva, adequação da estrada conforme indicado por esse 

vereador, na estrada municipal que passa pelo Bairro dos Carvalhos e terminando na 

estrada de acesso do Bairro Areia Branca. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

728/2021 - Marinho 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 ao Requerimento 

729/2021 - Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que, junto ao setor 

responsável, informe sobre a possibilidade de ampliar o funcionamento do Mercado 

do Produtor Rural para os comerciantes e feirantes que desejam estender o horário, 

observando o horário limite previsto no Plano São Paulo de Flexibilização e Decretos 

Municipais. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

730/2021 - Defesa dos Direitos Humanos, Direitos da Criança e Adolescente, Direitos 

da Mulher e Dirietos dos Idosos - Requeremos à Mesa, nos termos regimentais seja 

oficiado ao Sr. Prefeito Municipal, para junto ao setor competente, envie informações 

a esta Comissão de qual forma o  CAPS AD  faz os trabalhos com  pessoas que voltam  

de internações, tanto voluntárias ou involuntárias em Comunidades Terapeuticas ou 

Clinicas. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

737/2021 - Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade 

da substituição das Lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de Led, na Av. Dr. 

José Ermírio de Moraes desde a F A I T até o semáforo, esquina com a rua 

Epaminondas Ferreira Lobo próximo Paço Municipal (Centro). 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

739/2021 - Ronaldo Pinheiro - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Dr. Mário 

Sérgio Tassinari, para que através do setor competente, informe sobre a possibilidade 

de o município de Itapeva construir uma creche para atender as famílias do Distrito 

Alto da Brancal. 
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° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

741/2021 - Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor 

competente informe a possibilidade de realizar estudo de engenharia de tráfego para 

estabelecer mão única de direção na Rua Holanda, localizada no Jardim Europa. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

742/2021 - Lucinha Woolck - Requer ao Senhor Prefeito Municipal, junto ao setor 

competente, para que providencie o término da pavimentação asfáltica e iluminação 

pública em toda extensão da Rua Reinaldo Jacob, localizada na Vila Boava, que dá 

acesso a Mineração Itapeva e a Duplicação e iluminação pública da Rua: Francisco 

Alves Quaresma, sentido a APAE Associação Pais Amigos Excepcionais Itapeva, 

próximo a ponte Ferro Liga Maringá. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

746/2021 - Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor 

competente providencie a troca da grade de proteção (guarda corpo) da ponte no 

córrego do Aranha localizada ao final da Rua Levino Ribeiro e início da Rua Santo 

Antônio de Catigeró. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

750/2021 - Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, 

se possível providencie a colocação de lombada na rua, Antônio Aidino dos Santos, 

Parque São Jorge. 

° Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

751/2021 - Gessé Alves - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, 

que verifique a possibilidade de troca da lâmpada situada na Rua Joaquim Rodrigues 

Garcia Neto, na altura do Nº 87, Vila São Camilo. 

3. PROPOSITURAS 

Projeto de Lei: 

° 145/2021 - Vereadora Débora Marcondes - "Cria o cadastro único de violência 

doméstica (CAVID) no âmbito do Município de Itapeva e dá outras providências”. 

° 146/2021 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Autoriza o Poder Executivo a repassar 

recurso por meio de subvenção social, à APAE Associação dos Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Itapeva, para o fim que especifica. 

° 147/2021 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Autoriza o Poder Executivo a repassar 

recurso por meio de subvenção social, à Associação dos Deficientes Visuais de 

Itapeva e Região - "Luz da Visão", para o fim que especifica. 
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Parecer:  

° Desfavorável da Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação 

Participativa dando ciência ao plenário do arquivamento do Projeto de Lei 134/2021. 

Emenda: 

° Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0138/2021 - Comissão de Legislação, Justiça, 

Redação e Legislação Participativa - Fica alterados artigos do Projeto de Lei nº 

138/21. 

Requerimento: 

° 799/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requeiro à Mesa, nos termos 

regimentais, ouvido o Plenário, que seja oficiado ao Secretário de Estado da Saúde, 

Dr. Jean Gorinchteyn, para que envide esforços e informe sobre a possibilidade de 

destinar um mamógrafo ao Ambulatório de Especialidades Médicas – AME Itapeva 

para atender os cidadãos da 16ª Região Administrativa. 

° 800/2021 - Vereadora Aurea 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. 

° 801/2021 - Vereadora Aurea 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, 

Itapeva-SP. 

° 814/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer ao DER – Departamento de 

Estradas e Rodagem, para que envide estudos e informe a possibilidade de 

construção de terceira faixa no trecho que compreende as “sete curvas”, na SP-249 

(Rodovia Pedro Rodrigues Garcia), entre a cidade de Itapeva e o Distrito Alto da 

Brancal. 

° 819/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - 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. 

° 820/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - 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. 
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° 821/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - 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. 

° 822/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - 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. 

° 823/2021 - Vereador Gessé Alves - Requer ao Conselho Municipal de Trânsito 

(COMUTRAN) para que envide estudos e informe a possibilidade de implantar 

sinalização “Permitido por no máximo 15 minutos” para o estacionamento de veículos, 

e um estacionamento para motos próximo da Avenida Higino Marques, Jardim 

Maringá, especificamente nas Ruas Guarani e Vereador Durval de Oliveira Santos. 

° 824/2021 - Vereador Gessé 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. 

° 825/2021 - Vereador Celinho 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. 

° 826/2021 - Vereador Professor Andrei - Requer ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito, junto ao setor competente, a solicitação para realização de uma avaliação e 

monitoramento do Plano Municipal de Educação. 

° 827/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Prefeito junto 

ao setor competente providencie a implantação do “Calçadão Alexandre Maia Leite” 

(Lei 3524/13) e a construção de espaços adequados para comércio no local a serem 

cedidos pela Prefeitura Municipal de Itapeva para diversas atividades com os devidos 

trâmites legais. 

° 828/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Prefeito junto 

ao setor competente providencie a construção de uma lombada na rua Araras próximo 

ao nº 190 na Vila Nossa Senhora de Fatima. 

° 829/2021 - Vereador Julio Ataíde - 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. 
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° 830/2021 - Vereador Julio Ataíde - 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. 

° 831/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Requer informações do Senhor 

Prefeito, quais os trâmites legais, no processo licitatório para ocupação de locais 

públicos, nos remetendo os requisitos necessários, enviando cópia de todo processo 

licitatório da feira do produtor. 

III - TRIBUNA DO POVO 

Orador: Neri Alves Simões 

Assunto: Retirada dos quiosques. 

 

IV - TEMA LIVRE 

Tempo: 10 minutos 

 

V - ORDEM DO DIA 

 

1. Leitura de Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0138/2021 - Comissão de 

Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - Fica alterados artigos 

do Projeto de Lei nº 138/21: ““Art. 2. (...): Parágrafo único. Visando alcançar as 

diretrizes acima descritas, o Poder Público Municipal, poderá realizar parceria 

com a iniciativa privada para:. Art. 37. É proibido o despejo irregular, conforme 

definição do inciso XXV, do artigo 7º, desta Lei, de todo e qualquer tipo de 

resíduo sólido, devendo o gerador promover sua adequada segregação na 

fonte e acondicionamento. Art. 39. (...): Parágrafo único. A regulamentação 

priorizará a implantação da logística reversa nas cadeias produtivas 

considerando o grau de impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos 

resíduos sólidos gerados, bem como os efeitos econômicos e sociais 

decorrentes de sua adoção. Art. 40. (...): a) aplica-se o disposto na legislação 

vigente. Art. 55. (...): II. Possuir dimensões máximas de até 2,80 (dois metros 

e oitenta centímetros) de cumprimento, 1,80 (um metro e oitenta centímetros) 

de largura, 1,60 (um metro e sessenta centímetros) de altura e capacidade de 

volume máximo de 8,10m³ (oito metros e dez centímetros cúbicos). Art. 73. 

(...): § 4º. O pedido de prorrogação de prazo não suspenderá os efeitos da 

notificação. Art. 74. (...): III. Desde que haja informações no cadastro fiscal 

municipal, realizado para essa finalidade e atualizado há pelo menos 24 (vinte 

e quatro meses), com a devida confirmação de recebimento pela pessoa 

jurídica, sócio gerente ou preposto, a notificação poderá ser realizada por 

endereço eletrônico (e-mail), aplicativo WhatsApp ou outro meio tecnológico. 
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Art. 78. (...): § 2º. Na aplicação das multas, o órgão Executivo Municipal de 

meio ambiente, sem prejuízo da reparação do dano, levará em consideração a 

existência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como, a proporção 

do dano causado ao meio ambiente e a capacidade econômica do infrator, 

considerando primeiro as agravantes e em seguidas as atenuantes, na 

proporção de 1/6 a 1/3, cumulativamente, mediante deliberação do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA. Art. 78 (...): § 3º. São consideradas 

circunstâncias agravantes se a infração for praticada: a) de forma reincidente 

nas infrações de natureza ambiental; b) para obter vantagem pecuniária; c) 

coagindo outrem para a execução material da infração; d) afetando ou expondo 

a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente; e) 

concorrendo para danos à propriedade alheia; f) atingindo áreas de unidades 

de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial 

de uso; g) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos; h) 

em período de defeso à fauna; i) em domingos ou feriados; j) à noite; k) em 

épocas de seca ou inundações; l) no interior do espaço territorial especialmente 

protegido; m) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de 

animais; n) mediante fraude ou abuso de confiança; o) mediante abuso do 

direito de licença, permissão ou autorização ambiental; p) no interesse de 

pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou 

beneficiada por incentivos fiscais; q) atingindo espécies ameaçadas, listadas 

em relatórios oficiais das autoridades competentes; r) facilitada por funcionário 

público no exercício de suas funções. Art. 78 (...): § 4º. São consideradas 

circunstâncias atenuantes: a) acidente sem dolo; b) comunicação à autoridade 

ambiental, de forma imediata e espontânea do dano causado; c) a adoção 

imediata e espontânea de medidas cabíveis de reparação, proteção ambiental 

e/ou mitigação dos danos causados; d) colaboração com os agentes 

encarregados da vigilância e do controle ambiental; e) baixo grau de instrução 

ou escolaridade do agente. Art. 79. (...): § 2º. Na aplicação de multas 

sucessivas pela mesma infração, será observado intervalo de 20 (vinte) dias, 

entre uma autuação e outra, desde que não seja objeto de recurso pendente 

de julgamento. Art. 80. (...): d) utilização de equipamentos em más condições 

de higiene e estado de conservação;.” (d/v únicos) 

 

2. Leitura do Projeto de Lei Nº 138/2021 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Institui a 

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

providências. (1ª d/v)  
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3. Leitura do Projeto de Lei Nº 140/2021 - Prefeito Dr Mario Tassinari - 

AUTORIZA abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do corrente 

exercício. (1ª d/v) 

 

4. Leitura do Requerimento Nº 799/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requeiro 

à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o Plenário, que seja oficiado ao 

Secretário de Estado da Saúde, Dr. Jean Gorinchteyn, para que envide 

esforços e informe sobre a possibilidade de destinar um mamógrafo ao 

Ambulatório de Especialidades Médicas – AME Itapeva para atender os 

cidadãos da 16ª Região Administrativa. (d/v únicos) 

 

5. Leitura do Requerimento Nº 814/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer 

ao DER – Departamento de Estradas e Rodagem, para que envide estudos e 

informe a possibilidade de construção de terceira faixa no trecho que 

compreende as “sete curvas”, na SP-249 (Rodovia Pedro Rodrigues Garcia), 

entre a cidade de Itapeva e o Distrito Alto da Brancal. (d/v únicos) 

 

VI - MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO 

 

Em 2ª d/v os Projetos de Lei 138 e 140/2021 

Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v Proposta de Emenda À LOM 

2/2021; Projetos de Lei: 67, 132, 133, 135, 137, 139, 141, 142, 144, 145, 146 e 147/2021. 

 

VII - EXPLICAÇÃO PESSOAL 

Tempo: 10 minutos 

 

Convocar os vereadores para a 54ª Sessão Ordinária a ser realizada segunda-

feira, dia 16 de agosto, no horário regimental. 

https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22475/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22475/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22475/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22510/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22510/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22510/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22510/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22510/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22510/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22529/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22529/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22529/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22529/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22529/

