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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

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

presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 13ª 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 1ª Sessão 

Extraordinária realizada em 15 de março, foi aprovada. A Correspondência recebida 

de diversos: Ofício de Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo - Resposta ao Requerimento 108/2021 - Ronaldo Pinheiro - Requer à SABESP 

(Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para que informe o 

cronograma das obras de construção da lagoa de coleta e tratamento de esgoto no 

Distrito Alto da Brancal, bem como, orçamento gasto e as contratações feitas para 

prestação de serviço. PROPOSITURAS. Parecer: Favoráveis das Comissões 

Competentes encaminhando os Projeto de Lei 24/2021, 33/2021 para apreciação do 

Plenário. Emenda: Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0024/2021 - Comissão de 

Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - Insere o artigo 2º ao Projeto 

de Lei 024/21 e renumera os demais artigos. Emenda 0001 ao Projeto de Lei 

0022/2021 - Comissão de Economia, Fiscalização e Execução Orçamentária - Insere 

parágrafo único ao Projeto de Lei 022/21. Requerimento: 187/2021 - Vereadora 

Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais, junto ao setor 

competente, a reforma do campo de futebol, incluindo a construção dos vestiários, 

situado no terreno localizado na R. Reinaldo Jacob, Vila Boava. 202/2021 - Vereadora 

Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito para que, junto ao setor competente, 

providencie a manutenção do playground e instalação de uma Base da Guarda 

Municipal, para atendimento aos moradores, na Praça do Ginásio Poliesportivo Milton 

Marques, Vila Aparecida. 203/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao 

Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor competente, informe a possibilidade de 

implantar mão única de direção, sinalização vertical e horizontal nas ruas do Jardim 

Europa nos trechos compreendidos entre a Avenida Europa e a rua Alberto Vilhena 

Junior. 204/2021 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao 

setor competente, informe a possibilidade de colocação de placa com identificação na 
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entrada do Bairro Taipinha. 205/2021 - Vereador Gessé Alves - Requer ao Sr. Prefeito, 

junto ao setor competente, a possível perfuração de um poço artesiano na extensão do 

Bairro Taquari (Entrada do Pacaú). Rod Eduardo Saigh (KM 86), lado esquerdo. 

206/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao 

setor responsável, informe sobre a possibilidade de ampliar as ações de prevenção e 

conscientização sobre a COVID-19, de modo a mitigar a sua disseminação. 207/2021 - 

Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor 

responsável, informe sobre a possibilidade de intensificar a fiscalização de reuniões e 

eventos clandestinos que contrariam as normas e medidas sanitárias criadas para 

conter a disseminação da COVID-19. 208/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer 

ao Conselho Municipal de Trânsito (COMUTRAN) para que envide estudos e informe a 

possibilidade de implantação de lombada elevada/ redutor de velocidade com faixa de 

pedestres nas Ruas João Siqueira Pinto, na Vila São Francisco, e Rua Antônio Monteiro 

de Almeida, em frente ao nº. 21, na Vila Taquari. 209/2021 - Vereador Christian Galvão 

- Requer ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), visando a prevenção de 

acidentes, a segurança e integridade física de motoristas e pedestres e a organização 

do trânsito de uma forma geral, a implantação de sistema semafórico com faixas de 

pedestres no acesso aos bairros Bela Vista e Kantian, na rodovia Eduardo Saigh, SP-

249. 210/2021 - Vereador Christian Galvão - Requer ao Sr. Prefeito, junto ao setor 

competente, visando a prevenção de acidentes, a segurança e integridade física de 

motoristas e pedestres e a organização do trânsito de uma forma geral, a implantação 

de sistema semafórico com faixas de pedestres nos seguintes endereços: 1. Rotatória 

na junção das avenidas Roberto Gemignani, Higino Marques e praça 20 de Setembro. 

2. Rotatória na junção das avenidas Higino Marques, Dona Paulina de Morais e rua Bom 

Pastor. 3. Esquina da avenida Oreste Gonzaga com avenida Europa. 211/2021 - 

Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito que junto ao setor 

competente, relatório do minuciosos do Chefe do Setor Vigilância de todas as ações 

educativas que foram realizadas, com os locais que foram orientados e a forma de 

orientação do mês de janeiro a março de 2021. Indicação: 28/2021 - Vereadora 

Vanessa Guari - Indica a manutenção através de motoniveladora e posterior colocação 

de brita nas estradas do Bairro das Pedras e adjacências. 29/2021 - Vereador Gessé 

Alves - Indica a colocação de um ponto de ônibus com cobertura na Rua Joaquim Marmo 

de Oliveira altura do número 587 (Em frente a lanchonete Dona Ema), e se possível 

analisar junto ao setor competente um local apropriado para embarque e desembarque 

de pacientes de outras cidades que vem se consultar no Ambulatório Médico de 

Especialidades (AME). 30/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Indica a manutenção do 

escoamento de água e a limpeza das bocas de lobo nas Ruas Carlos Alberto Saponga 

de Oliveira, no Jardim Virgínia e Rua Prefeito João Benedito Barbosa, em frente ao nº 
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44, na Vila Nova. A Presidência encaminha os Requerimentos e Indicações à Secretaria 

Administrativa para as providências de costume. TEMA LIVRE – Com a palavra Ver. 

Ronaldo – fala sobre colocar um representante do comercio e do legislativo no Comitê 

de enfrentamento à covid, em razão do quadro atual e das inúmeras reclamações que 

tem ocorrido. Comenta sobre falta de comunicação em relação a medidas tomadas. 

Relata sobre a importância das lotéricas no cotidiano da população, que deveriam ser 

abertas dentro dos protocolos. Parabeniza o secretário de Obras, Diego, pela prontidão 

nos atendimentos. Comenta contato com secretário Margarido e o trabalho de 

manutenção de estradas rurais, nessa época de chuvas constantes. Com a palavra Ver. 

Gessé – Explana sobre os desafios da covid e destaca a urgência de medidas e ações 

contra a pandemia, reitera as falas anteriores sobre o tema; concorda com o presidente 

sobre a possibilidade de devolução do duodécimo; fala da importância de ações sociais 

em especial nesse momento e da reunião proposta com essa pasta. Afirma a 

importância dos profissionais da saúde, que são guerreiros. Comenta sobre as 

demandas da população. Fala sobre requerimentos sem respostas do Executivo e de 

pedidos atendidos. Presidente Comeron explana sobre prazo e ações que podem ser 

tomadas. Com a palavra Ver. Débora Marcondes – comenta sobre o prazo de resposta 

do prefeito, que anteriormente eram 4 proposituras, caiu para duas para facilitar as 

respostas. Discorre sobre seu afastamento da vigilância sanitária, que não cabe multar 

os comerciantes, que cada local há possibilidade de uma forma de trabalho; comenta 

sobre a carga que o comércio carrega. Fala sobre a reunião para discutir essa situação. 

Explana que não falou mal dos fiscais sanitários e sim questionou a chefia e decretos 

que as vezes não batem. Fala de requerimento sobre a volta do adicional de 

insalubridade para servidores da linha de frente. Explana sobe pedido para melhoria de 

salários aos motoristas de ambulância, que estuda o tema e consultará o jurídico. Fala 

que pediu ao prefeito que coloque intérprete de libras em todas as suas lives. Fala sobre 

farmácia do posto da São Camilo, que destinou emenda de 40 mil reais, que espera que 

seja construída em breve. Agradece o secretário Margarido, citando a instalação de 

containers que ele realizou. Discorre sobre a urgência de um auxilio emergencial 

municipal diante do quadro atual. Aparte ver. Gessé – parabeniza as colocações da ver. 

Débora; agradece o secretário Margarido, que ele também pediu a disponibilização de 

containers em algumas vilas. Com a palavra Ver. Marinho Nishiyama – fala de seus 

requerimentos, um deles sobre o Executivo aumentar as ações de conscientização e 

prevenção à covid; explana sobre esse teor. Intensificação de fiscalização sobre eventos 

e festas clandestinas, que precisam ser coibidos, uma vez que esses eventos 

potencializam o vírus. Explana que a CEI da covid está homologada, relata sobre 

reuniões realizadas e sobre o trabalho ileso que farão, discorre que se houver de 

irregular será detectado pela CEI. Agradece o secretario Margarido pelo excelente 
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trabalho como Secretário Municipal. Com a palavra Ver. Tarzan – ratifica as palavras 

do ver Marinho, presidente da CEI da covid. Relata a composição da comissão. Discorre 

sobre requerimentos não respondidos pelo Executivo e das consequências, cita o 

decreto-lei 201/67, que regulamenta o assunto. Pede ao presidente da Câmara, aos 

presidentes Marinho e Laercio (Comissões), em razão de abordagens da população, 

sobre a promessa do Executivo de enviar o PL do refis, que seja feita reunião com os 

vereadores para discutir emendas ao PL do Executivo; que o presidente aguardou, mas 

o executivo demorou a enviar, afim de evitar penhoras quando da execução de débitos 

tributários; que o refis é uma necessidade para a população. Diz que a Câmara trabalha 

com responsabilidade, que o pensamento da Câmara é um projeto social. Fala que a 

ver. Debora é atuante, independente de posições políticas. Diz que é possível o 

Executivo enviar projeto para entrar em vigor em 2022. Comenta sobre reuniões com o 

Executivo, sugerindo, dentro do plano de carreira, a criação de uma procuradoria geral, 

corregedoria, controladoria e ouvidoria. Discorre sobre esses temas e sua importância. 

Fala sobre aumento de percentual para educação para melhoria da pasta. Com a 

palavra Ver. Andrei Müzel – fala sobre requerimentos não respondidos, discorrendo da 

importância da atenção a isso. Convoca secretária da Educação, de Desenvolvimento 

Social e conselho de alimentação para reunião na quinta-feira, as 14h30. Fala sobre 

fornecimento de alimentação e conscientização para os riscos ante à covid; que o 

município tem políticas públicas frágeis sobre esse tema. Questiona sobre obras em 

escolas, que já eram de 2020, e câmara de execução orçamentária e do tamanho da 

secretaria da Educação; que mesmo assim isso não atrapalha o combate à covid, que 

há pontos divergentes. Explana que o FUNDEB não pode ser usado para combate a 

covid. Comenta sobre valores empenhados na alimentação e agricultura familiar no ano 

passado. Fala sobre as questões legais para rateio do fundeb. Fala que a lei 173 não 

pode ser usada de forma tendenciosa. Fala que fez pedido formal quanto ao rateio do 

fundeb. Afirma que é favorável a reuniões com Executivo desde que tenham 

encaminhamento prático de deliberações; que o Executivo não apresentou as 

prioridades dos cem primeiros dias de governo. Fala que o secretário Margarido é único 

que tem feito um planejamento. Discorre sobre valorização de funcionários e que 

concursados não pedem favor. Com a palavra Ver. Júlio Ataíde – agradece em nome 

da população a postura do secretário Margarido em razão dos serviços realizados com 

agilidade e pela instalação de containers em várias localidades do município, em 

encontro às necessidades da população. Secretário Takeshi é outro que ele agradece 

por atenção a praça Pedro Cadena. Discorre sobre a importância da devolução 

antecipada do duodécimo em razão da fragilidade social. Que juntos e unidos poderão 

mais. Ver. Débora Marcondes – cita os dispositivos da lei Orgânica sobre a não resposta 

aos requerimentos e sua implicação. Parabeniza a CEI da covid, que fará um trabalho 
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imparcial; sobre a CEI da Santa Casa, que acha que deve sair uma comissão 

processante, sendo que houve uma denúncia gravíssima. Aparte ver. Marinho – 

complementa sobre a não resposta a requerimentos, citando art. 4 do decreto-lei 201/67. 

Com a palavra Ver. Celinho Engue – fala que teve problemas técnicos na composição, 

que hoje foi definida sua homologação. Explana sobre denúncias diversas recebidas de 

funcionários, corpo clínico, que farão um trabalho sério e imparcial. Divulga a 

composição da Comissão Especial de Inquérito, sendo: Áurea-presidente, Celinho-

relator, Christian-membro, Andrei e Saulo-suplentes. Aparte ver. Tarzan – fala da 

experiência e postura serena do ver. Celinho e que confia no bom trabalho da CEI; que 

em algum momento haverá convergência com a CEI da covid. Relata que o ver. Celinho 

é pessoa humilde e nasceu para servir. Aparte ver. Débora – diz que não falou 

questionando os integrantes da CEI, mas sim que houve grandes denúncias sobre 

possíveis irregularidades na Santa Casa, conforme teor relatado pelo Prefeito; fala que 

em caso de não encontrar irregularidade, deve ser feito alguma coisa em relação a quem 

fez as denúncias. Aparte ver. Gessé – explica que renunciou à CEI em função das 

comissões permanentes que ele faz parte; explana sobre a importância dessa CEI em 

razão da denúncia apresentada. Ver. Celinho agradece todos. Presidente Comeron 

explica que CEI é a ferramenta mais importante da Casa de Leis. ORDEM DO DIA: 

Leitura de Proposta de Emenda à LOM Nº 1/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - 

Altera a redação do § 1º do Artigo 142-A da Lei Orgânica do Município de Itapeva: “§1º 

As emendas individuais ao Projeto de Lei Orçamentária serão aprovadas no limite de 

1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto 

encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será 

destinada a ações e serviços públicos de saúde”. Em 2ª discussão, ver. Tarzan – 

questiona sobre o interstício de 10 dias para a segunda votação, pede à presidência 

que consulte o jurídico sobre essa questão. Presidente fala de por em votação. Questão 

de Ordem, ver. Tarzan fala que o Plenário é soberano nas deliberações, não sobre 

questões definidas na Constituição Federal e outras leis. Presidente fala que podem 

questionar posteriormente, se for o caso. Débora indaga qual o artigo da questão de 

ordem. Ver. Tarzan pede vistas por 5 no projeto; fala que é artigo 35 da LOM, mas o 

parágrafo segundo impresso dele está falha. Ver. Débora diz que esse artigo não fala 

disso. Ver. Tarzan fala sobre votação na Câmara e Senado Federal. Questão de Ordem 

ver. Laércio – diz que o prazo pedido pelo ver. Tarzan não prejudicará a votação. Ver. 

Marinho – sugere que as vistas sejam por 10 dias. Ver. Tarzan fala que seja por 5 dias 

e o jurídico falará melhor. Presidência põe o pedido em 2ª votação nominal: Andrei 

Müzel-contra; Áurea Rosa: não votou (problemas de conexão); Célio Engue: favorável; 

Christian Galvão: favorável; Débora Marcondes: contra; Gessé Alves: contra; Júlio 

Ataíde: contra; Laércio Lopes: favorável; Lucinha Woolck: favorável; Marinho 
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Nishiyama: favorável; Tarzan: favorável; Ronaldo: contra; Saulo: favorável; Vanessa 

Guari: favorável. Pedido de vistas aprovado por 8 votos a 5. Leitura do Projeto de Lei 

Nº 26/2021 - Vereador Celinho Engue - Dispõe sobre a criação do CONSELHO 

MUNICIPAL CONSULTIVO da cidade de Itapeva, e dá outras providências. Em segunda 

votação e discussão, foi aprovado. Leitura do Projeto de Lei Nº 29/2021 - Vereador 

Laercio Lopes - Institui a implantação de faixa de retenção e recuo exclusivo para 

bicicletas e motocicletas nas vias públicas equipadas com semáforos no Município de 

Itapeva/SP. Em segunda votação e discussão, foi aprovado. Leitura de Projeto de Lei 

35/2021 - Mario Sergio Tassinari - Ratifica protocolo de intenções firmado entre 

municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia 

do coronavirus; medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Em 

segunda votação e discussão, foi aprovado. Leitura de Emenda 01 ao Projeto de Lei 

0024/2021 - Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - 

Insere o artigo 2º ao Projeto de Lei 024/21 e renumera os demais artigos: “Art. 2º Fica 

alterada a redação do § 3º do art. 2º da Lei Municipal n.º 4.265 de 16 de julho de 2019, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 2º ......§ 3º O requerimento de opção 

de ingresso no REFIS, poderá ser efetuado até o último dia útil do 30º (trigésimo) mês 

subsequente à data de publicação desta Lei.”  Em discussão única, ver. Tarzan fala para 

votar em 1º turno, mas se puderem colocar a proposta do presidente Comeron dentro 

do projeto do Executivo, visando a agilidade em prol à população, em razão do 

prosseguimento do trâmite, sendo que o Executivo poderia vetar o projeto do Presidente 

Comeron. Pede que os presidentes da Legislação e Economia façam reunião conjunta. 

Presidente Comeron diz que devem fazer o que melhor para a população. Em votação 

única, foi aprovada. Leitura do Projeto de Lei Nº 24/2021 - Vereador Roberto Comeron 

- Altera a redação dos artigos 1º e 9º da Lei 4.265/2019, que dispõe sobre o Programa 

de Recuperação dos Créditos Fiscais do Município de Itapeva/SP - REFIS e dá outras 

providências. Em primeira votação e discussão, foi aprovado. Leitura do Projeto de Lei 

Nº 33/2021 - Vereador Laercio Lopes - Estabelece as igrejas e os templos de qualquer 

culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública. Em primeira votação 

e discussão, foi aprovado. Leitura do Requerimento Nº 209/2021 - Vereador Christian 

Galvão - Requer ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), visando a 

prevenção de acidentes, a segurança e integridade física de motoristas e pedestres e a 

organização do trânsito de uma forma geral, a implantação de sistema semafórico com 

faixas de pedestres no acesso aos bairros Bela Vista e Kantian, na rodovia Eduardo 

Saigh, SP-249. Em discussão única, ver. Tarzan cumprimenta ver. Christian pela 

iniciativa. Em votação única, foi aprovado. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 

2 ª d/v Projeto de Lei: 24/2021 - 33/2021. 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, 

https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21568/
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https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21609/
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https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21676/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21676/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21676/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21676/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21676/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21676/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21676/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21676/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21676/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21676/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21543/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21543/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21543/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21543/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21625/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21625/
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27, 28, 30, 31, 32, 34, 36 e 37/2021. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. Tarzan – diz aos 

presidentes Marinho e Laércio que precisam obter informações do jurídico, financeiro e 

ao IPMI sobre esse tema tão importante. Presidente Comeron fala para que mantenham 

a reunião de quinta. Ver. Tarzan diz que ver. Andrei tem a prerrogativa de fazer a 

convocação de secretários. Presidente Comeron diz que é assunto distinto. Ver. Tarzan 

– diz que são distintos, com alguns pontos comuns; sugere que fique para a semana 

que vem a reunião da Lucinha, para verificar sobre ações sociais. Aparte ver. Marinho 

– diz que se atrapalhou, que o ver Tarzan fala do projeto de lei do IPMI, que já está 

marcada reunião para amanhã, dia 16 às 14hrs, que ele já oficiou as pessoas que 

participarão. Continua Ver. Tarzan diz que participou como suplente, apenas sugere que 

tenham informações para posterior audiência. Ver. Marinho – explica que a reunião 

amanhã será para os esclarecimentos necessários. Ver. Laércio Lopes – fala da 

importância de obter informações referente ao projeto em comento, que a comissão de 

economia está participando com a legislação, que os pedidos foram atendidos de forma 

imediata. Aparte ver. Tarzan diz que concorda com todos, mas gosta de pontuar suas 

observações. Ver. Christian Galvão – fala da admiração ao trabalho dos vereadores, 

do seu requerimento ao qual o ver. Tarzan se referiu; discorre sobre o teor e a 

relevância. Ver. Ronaldo – cumprimenta ver. Marinho pela CEI da covid; relata sobre o 

trabalho imparcial que será feito. Reafirma seu apoio ao rateio do fundeb. Fala que já 

enviou requerimento ao executivo para mudar o nome do cargo de condutores de 

ambulâncias visando melhoria salarial; explana sobre a importância dessa matéria. 

Agradece a secretaria de transporte público, sobre alteração de horários em linhas da 

Jundiá do Grajaú/Morada do Bosque e da Brancal; que retornará ao que era antes por 

provocar aglomeração, em razão de horários mudados por conta da pandemia. Nada 

mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 14ª Sessão Ordinária 

a ser realizada quinta-feira, dia 18 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, 15 de março de 2021. 
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