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ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

Aos oito dias do mês de março do ano de 2021, no horário regimental, sob a presidência 

de José Roberto Comeron realizou-se a 11ª sessão ordinária 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 10ª Sessão Ordinária realizada em 4 de 

março, foi aprovada. Correspondência recebida de diversos: Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 55/2021 - Economia, Fiscalização e 

Execução Orçamentária - Requer à Prefeitura Municipal de Itapeva para que, junto ao 

setor competente, preste informações de valores de recursos pago à combate da 

pandemia Covid-19. PROPOSITURAS. Requerimento: 167/2021 - Vereadora Lucinha 

Woolck - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, para que 

junto ao setor competente, providencie a Implantação de grama, Playground e 

Academia ao ar livre, na Praça Rubens dos Santos Renó, Jardim Maringá. 168/2021 - 

Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Senhor Mario Tassinari, DD Prefeito 

Municipal, que junto ao setor competente, informe a possibilidade de se criar um auxilio 

municipal para famílias de baixa renda, ou um programa ou projeto para atender essas 

famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. 169/2021 - Vereadora Débora 

Marcondes - Requer ao Sr. Mário Tassinari, DD Prefeito Municipal, para que junto ao 

setor competente, informe a data para implantação da Farmácia dentro da Unidade de 

Saúde da São Camilo, visto que esta parlamentar destinou o valor de quase 40 mil reais 

de emendas impositivas para essa benfeitoria para a população. 170/2021 - Vereadora 

Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor competente, 

informe a possibilidade de notificar proprietários de terrenos nos Bairros Jardim Nova 

Itapeva e Beija Flor para efetuar a limpeza dos mesmos. 171/2021 - Vereador Ronaldo 

Pinheiro - Requer ao Exmo Prefeito Municipal de Itapeva para que, através do setor 

competente, envie a este gabinete relatório completo de todos os veículos utilizados 

pela Secretaria Municipal de Saúde para o transporte de pacientes, contendo os dados 

pormenorizados dos mesmos, incluindo cópias das documentações. 173/2021 - 

Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, 
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se possível informe a previsão de conclusão do lajotamento da rua Esplanada, Bairro 

das Pedras. 174/2021 - 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. 175/2021 - Vereadora Vanessa Guari - 

Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor competente, informe a 

possibilidade de implantar uma lombada na rua Áustria no jardim Europa próximo ao nº 

156. 176/2021 - Vereador Professor Andrei - Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

junto com a Secretaria da Saúde informe sobre a falta de medicamentos de alto custo. 

178/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao 

setor responsável, informe sobre a possibilidade de criação de um novo Distrito 

Industrial, de modo a buscar o desenvolvimento econômico do município e gerar 

empregos. 179/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito para que, 

junto ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de elaborar Projeto de Lei 

concedendo incentivo fiscal e terreno para atrair empresas e industrias a se instalarem 

em Itapeva, tendo em vista que referido projeto é de iniciativa privativa do Poder 

Executivo. 180/2021 - Vereador Roberto Comeron - Requer nos termos regimentais, 

ouvido o Plenário, que seja oficiado nos termos do artigo 14, inciso VIII e artigo 33 ambos 

da LOM, c.c. o artigo 56, inciso I e artigo 57 ambos do Regimento Interno desta Casa 

de Leis, que seja constituída Comissão Especial de Inquérito – CEI, para que, no prazo 

de 90 (noventa) dias possamos apurar eventuais irregularidades na aplicação dos 

repasses de verbas federais e estaduais destinadas ao enfrentamento da COVID-19 

pela Prefeitura de Itapeva e recursos próprios para essa finalidade. 181/2021 - Vereador 

Ronaldo Pinheiro - Requer ao Comutran (Conselho Municipal de Trânsito) para que 

informe a possibilidade de implantação de um redutor de velocidade na Rua Florentino 

Bueno Camargo, no Jardim Califórnia, próximo ao número 63. 182/2021 - Vereadora 

Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, 

para que junto ao setor competente, implantação de ciclo via e melhorias na estrada 

vicinal Luiz José Sguário, tanto na manutenção do acostamento, como também, 

sinalização da rodovia. 183/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, 

informações sobre a possibilidade de implantar Lajotamento, galerias para escoar água 

pluviais na rua Imperador, Jd. Imperador a qual se inicia na Rua Santa Rita. 184/2021 - 

Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade de 

implantar Lajotamento na travessa ll da Rua João Pinn , Jd. Santa Marina. A Presidência 

encaminha os Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para as 

providências de costume. A Presidência suspende a sessão por 10 minutos para reunião 

dos líderes com o objetivo de ver se haverá acordo para indicar os membros que 

comporão a Comissão Especial de Inquérito (CEI) da verba da covid. Não houve acordo. 
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Em votação: ver. Andrei Müzel vota em Marinho para membro, suplente nele mesmo; 

Áurea registra que a CEI não deve ser política, vota em Ronaldo e suplente Célio Engue; 

Célio Engue vota em Tarzan e suplente nele próprio; Christian Galvão vota em Tarzan 

e suplente Celio Engue; Débora Marcondes vota em Ronaldo e suplente Andrei; Gessé 

vota em Marinho e suplente Julio; Comeron vota em Ronaldo e suplente Andrei; Julio 

vota Marinho e suplente Andrei; Laercio Lopes vota em Ronaldo e suplente Andrei; 

Lucinha Woolck vota em Marinho e suplente Andrei; Marinho vota nele próprio e 

suplente Julio Ataíde; Tarzan vota nele próprio e suplente Celinho; Ronaldo vota nele 

próprio e suplente Andrei; Saulo vota em Tarzan e suplente Celio Engue; Vanessa vota 

Tarzan e suplente Celinho. Presidente Comeron convoca os vereadores Christian 

Galvão, Marinho Nishiyama, Saulo e Julio Ataíde para irem à Presidência, observando 

os protocolos de segurança, para confirmarem o resultado da votação. Presidente 

divulga os membros eleitos CEI, que investigará a aplicação dos recursos para o 

combate à covid pelo Executivo. Dessa forma, declara homologada a CEI com os 

membros titulares eleitos: vereadores Marinho – 5 votos; Ronaldo – 5 votos e Tarzan – 

5 votos; e suplentes eleitos: vereadores Andrei Müzel – 7 votos e Celinho Engue – 6 

votos. A Presidência consulta os senhores vereadores quanto a dispensa do Tema Livre 

e Explicação Pessoal em razão da sessão solene online em homenagem ao Dia 

Internacional das Mulheres em seguida; pedido de dispensa aprovado por todos. TEMA 

LIVRE: Dispensado. ORDEM DO DIA: Nada consta. MATÉRIA PARA PRÓXIMA 

SESSÃO: 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, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 

34/2021; e Proposta de Emenda à LOM 1/2021. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Dispensada. 

Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 12ª Sessão 

Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 11 de março, 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, 8 de março de 2021. 

 

 

 

ROBERTO COMERON 

        PRESIDENTE 
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