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ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

Aos quinze dias do mês de março do ano de 2021, às 19h30, sob a presidência de José 

Roberto Comeron realizou-se a 1ª sessão extraordinária do corrente exercício. Sessão 

realizada online em razão da pandemia da Covid-19, Novo Coronavírus. Participaram 

da Sessão 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 12ª Sessão Ordinária realizada em 11 de março, foi 

aprovada. PROPOSITURAS. Parecer: Favoráveis das Comissões Competentes 

encaminhando o projeto de lei 35/21 para apreciação do Plenário. ORDEM DO DIA. 

Leitura de Veto Total ao Projeto de Lei 171/2020 - Altera o grau de escolaridade dos 

cargos de provimento em comissão de Assessor Parlamentar 2 na Câmara Municipal 

de Itapeva. Em discussão única, Ver. Celinho – diz que não quer discutir o mérito; fala 

sobre a ferramenta usada para resolver a situação (projeto de lei); cita o regimento 

interno, art. 105, explanando seu entendimento; cita também os artigos 123 e 139 que 

falam sobre o tema, cita LOM, sessão III, sobre a organização da Câmara. Diz que 

devem manter o veto e o presidente elaborar resolução para solucionar a questão; pede 

manutenção do veto. Ver. Laercio Lopes – diz que a fala do ver. Celinho põe a 

responsabilidade no Presidente, se existe a possibilidade de ser resolvida pela 

Presidência, se resolverá a questão através de outra ferramenta ou não, para que votem 

com segurança, que da forma como está ele será contrário e qual o posicionamento da 

Presidência em relação ao projeto. Presidente Comeron diz que se derrubarem o veto 

a Mesa poderá fazer resolução até o fim do ano para resolver a questão. Em votação 

única nominal: Andrei Müzel-contra; Áurea Rosa: não votou (problema de conexão); 

Célio Engue: favorável; Christian Galvão: favorável; Débora Marcondes: contra; Gessé 

Alves: contra; Júlio Ataíde: contra; Laércio Lopes: contra; Lucinha Woolck: contra; 

Marinho Nishiyama: contra; Tarzan: não votou (problema de conexão); Ronaldo: contra; 

Saulo: favorável; Vanessa Guari: contra; e explana ao ver. Célio que foi feito por projeto 

de lei porque nos apontamentos iniciais foi feito a alteração dessa forma, portanto para 

a Mesa atual esse seria o caminho. Veto rejeitado por nove (9) votos contra a três 

(3) favoráveis. Leitura de Projeto de Lei 35/2021 - Mario Sergio Tassinari - Ratifica 

protocolo de intenções firmado entre Municipios brasileiros, com a finalidade de adquirir 
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vacinas para combate à pandemia do coronavirus; medicamentos, insumos e 

equipamentos na área da saúde. Colocado em primeira discussão, Presidente Comeron 

fala da importância do projeto. Ver. Celinho – parabeniza o prefeito pela iniciativa em 

razão da necessidade da população; diz que medicina não é sua área, pede se a 

Comissão de Saúde poderia pedir estudo quanto a medicamentos preventivos. Ver. 

Laércio Lopes – fala sobre postagens em rede social sobre aquisição de vacinas e 

esclarece que o Executivo tem recursos disponíveis para tal. Presidente Comeron diz 

que estará em reunião com o Departamento Contábil-Financeiro da Câmara amanhã às 

10h, afim de verificar a possibilidade de antecipar a devolução do duodécimo ao 

Executivo para ser aplicado na compra de vacinas. Ver. Marinho – diz que o prefeito 

disse que não seria necessária tal medida; relata sobre oficio ao executivo com 

sugestões de combate à covid; reforça que o executivo tem verbas para esse 

enfrentamento, que recebeu recursos estaduais e federais; questiona a forma como está 

ou não sendo aplicada. Presidente diz que a prioridade é o combate à pandemia, na 

saúde e no social. Ver. Vanessa faz das palavras do Presidente as suas, destacando a 

importância da vacina; parabeniza a iniciativa da Presidência em agilizar a devolução 

do duodécimo; destaca que o prefeito já teria dinheiro para aquisição de duzentas mil 

doses de vacinas. Ver. Tarzan – explana sobre a urgência em atender a população, 

relata sobre competência do Legislativo. Comenta sobre superávit do município mais os 

recursos da covid. Fala sobre a quantidade de vacinas existente no país; discorre sobre 

as vacinas aprovadas pela ANVISA, sobre os desafios dos governos estaduais e federal 

em adquirir as vacinas, que essa lei é o meio legal para o Executivo poder agir. Discorre 

sobre os desafios da falta de trabalho e renda da população, da questão social. Aparte 

ver. Celinho – parabeniza e ratifica a fala do ver. Tarzan. Ver. Tarzan diz que Itapeva 

tem toda condição de ajudar os necessitados. Pede que marque reunião com secretária 

Lucinha e Prefeito. Aparte ver. Vanessa – pede que chamem a secretária da Educação 

para discutir sobre os kits merenda aos alunos da rede municipal. Ver. Tarzan 

parabeniza a vereadora e diz que o caminho é esse. Votação nominal: Andrei Müzel-

favorável; Áurea Rosa: não votou; Célio Engue: favorável; Christian Galvão: favorável; 

Débora Marcondes: favorável; Gessé Alves: favorável; Júlio Ataíde: favorável; Laércio 

Lopes: favorável; Lucinha Woolck: favorável; Marinho Nishiyama: favorável; Tarzan: 

favorável; Ronaldo: favorável; Saulo: favorável; Vanessa Guari: favorável. Projeto de Lei 

aprovado em 1ª votação. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2 ª d/v Projeto de 

Lei: 35/2021. Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v os Projetos de 

Lei: 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36 e 37/2021. 

Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 13ª Sessão 

Ordinária a ser realizada segunda-feira, dia 15 de março, no horário regimental e 
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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, 15 de março de 2021. 

 

 

ROBERTO COMERON 

        PRESIDENTE 

 

 

          DÉBORA MARCONDES                                      LUCIMARA WOOLCK 
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