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ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de 2021, no horário regimental, sob a 

presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 15ª 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 14ª Sessão 

Ordinária realizada em 18 de março, foi aprovada. Correspondência recebida de 

diversos: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

73/2021 - Ronaldo Pinheiro - REQUER ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

nos informar a respeito dos atendimentos odontológicos nas Unidades Básicas de 

Saúde de Itapeva. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 91/2021 - Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito informe 

sobre a possibilidade de o município aderir ao Programa Titula Brasil que versa sobre a 

implantação de núcleos municipais de Regularização Fundiária. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 98/2021 - Gessé Alves - Requer ao 

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

revitalização da Mata do Carmo. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta 

ao Requerimento 107/2021 - Professor Andrei - Requer ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito junto com as Secretarias de Educação e Desenvolvimento Social a oferta de 

alimentação escolar para as crianças principalmente em estado de vulnerabilidade 

social. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 116/2021 

- Débora Marcondes - Requer ao Senhor Mario Tassinari, DD Prefeito Municipal, a 

informação da possibilidade de criação de uma Unidade de Conservação Ambiental na 

região dos Cânions (Parque dos Cânions) ou um Projeto de Turismo e conservação do 

meio ambiente neste local. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 119/2021 - Gessé Alves - Requer ao Sr. Prefeito, junto ao setor 

competente, informe a possível existência de lotes disponíveis no Distrito Industrial para 

possíveis suplentes receberem a concessão do local. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva - Resposta ao Requerimento 120/2021 - Celinho Engue - Requer ao Senhor 

Prefeito, para que junto ao setor competente, informe a possibilidade de lajotar o acesso 

ao Bairro das Pedras, ligando a Vicinal ao Bairro. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva - Resposta ao Requerimento 126/2021 - Saulo Leiteiro - Requer ao Senhor 
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Prefeito Municipal para que, junto ao setor competente, informe qual a possibilidade de 

estar providenciando a manutenção corretiva nas “Bocas de Lobo”, localizadas na Praça 

Furquim Pedroso (Estacionamento Camelô) e na Rua Ricardo Whately na altura dos 

números 427 (centro). Pedimos também providencias quanto a manutenção no chafariz 

(próximo prédio Lira Itapevense). Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta 

ao Requerimento 127/2021 - Saulo Leiteiro - Requer ao Prefeito Municipal que, através 

do órgão competente, informe a possibilidade de efetuar o lajotamento, galerias de 

águas pluviais e Iluminação Pública e Container para coleta de lixo, na Rua Pedro Lopes 

dos Santos, no Bairro Pq. Longa Vida. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 130/2021 - Aurea Rosa - Requer ao Sr. Prefeito, nos termos 

regimentais, junto ao setor competente, providencie a passagem de máquina 

motoniveladora e posterior cascalho, na estrada Theodorico Pereira de Melo, o asfalto 

está até a entrada do aeroporto. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 133/2021 - Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto 

ao setor responsável, informe sobre o processo de implantação da unidade de Farmácia 

Volante (itinerante/móvel) para atender a zona rural do município, uma vez que o 

Parlamentar que este subscreve, conseguiu a destinação de emenda parlamentar para 

essa finalidade. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

134/2021 - Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para junto ao setor responsável, 

elabore de projeto de execução de manutenção continuada de todas as estradas rurais 

do município, de modo a otimizar os serviços prestados. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva - Resposta ao Requerimento 139/2021 - Gessé Alves - Requer ao Sr. 

Prefeito, para que junto ao setor responsável, que verifique a possibilidade da 

substituição de trocas das lâmpadas comuns pela iluminação em Diodo Emissor de Luz 

(LED) na praça Pedro Merege, localizada na Rua Espanha, no Jardim Europa. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 141/2021 - Vanessa Guari 

- Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor competente, providencie a 

colocação de lajotas em toda extensão da Rua das Azaléias no jardim Beija Flor. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 142/2021 - Celinho 

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

possibilidade de lajotar o acesso e as ruas do Bairro Vila Rica. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 143/2021 - Celinho Engue - Requer 

ao Senhor Prefeito, para que estude a possibilidade de Criar um Centro de Valorização 

da Vida, com estrutura de telefones, internet, com profissionais, estagiários de 

psicologia e voluntários, que prestem assistência tipo escuta, para pessoas com 

problemas psicológicos. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 145/2021 - Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a 

possibilidade de implantar Lajotamento no caminho que dá acesso à escola Hélio de 

Morais, caminho esse que faz a ligação entre a rua Itu com a rua conchas. Ofício de 
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Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 147/2021 - Aurea Rosa - 

Requer ao Senhor Prefeito, para que coloque em prática a Lei Municipal 4051/2017 que 

dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e em falta na Rede 

Municipal de Saúde. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 150/2021 - Débora Marcondes - Requer ao Sr Mario Tassinari, DD. 

Prefeito Municipal, que, através do órgão competente, informe a possibilidade de efetuar 

o lajotamento da Rua Josefina Lara da Silva, no Jardim Bela Vista (segue foto em 

anexo). Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 151/2021 

- Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, sobre a 

possibilidade de implantação de iluminação pública nas Ruas: Elídia Barantcha Bicuda, 

José Alessandro G. Dos Santos, Água Viva, Edmundo Maluf, Frutuoso de Melo 

Pimentel, continuação da rua Pedro de Almeida Ramos do Bairro Jardim Bonfiglioli. E 

Ruas: Dirce C. De Almeida, Benedito dos S. Vieira, Antônio Luiz Rosa e José Loureiro 

do Bairro Santa Maria. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 159/2021 - Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor 

competente, se possível realize a manutenção da iluminação pública em toda a 

extensão, do Bairro Pacova. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 162/2021 - Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto 

ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de elaboração de plano de ação 

para gerar empregos e qualificação de mão de obra no município. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 170/2021 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 173/2021 - Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor 

competente, se possível informe a previsão de conclusão do lajotamento da rua 

Esplanada, Bairro das Pedras. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 174/2021 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 179/2021 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

183/2021 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva 

- Resposta ao Requerimento 184/2021 - Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, 
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informações sobre a possibilidade de implantar Lajotamento na travessa ll da Rua João 

Pinn, Jd. Santa Marina. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 200/2021 - Tarzan - Requer ao Ilustríssimo Senhor Superintendente do 

Instituto de Previdência Municipal – IPMI, para que encaminhe a esta Casa de Leis, 

estudo atualizado acerca do equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de 

previdência municipal. Oficio de MPSP dando ciência sobre instauração do Inquérito 

Civil a fim de apurar a qualidade do serviço de transporte público de passageiros no 

município de Itapeva/SP. PROPOSITURAS. Projeto de Lei: 41/2021 - Vereador 

Ronaldo Pinheiro - Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Juventude no 

município de Itapeva e dá outras providências. 42/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - 

Dispõe sobre a disponibilização gratuita de kits de medicamentos para o tratamento 

precoce da Covid-19 na rede SUS do Município de Itapeva, durante o período de 

pandemia e dá outras providências. 43/2021 - Vereador Roberto Comeron - Dispõe 

sobre a obrigatoriedade de filmar, gravar e transmitir ao vivo, via internet, as sessões 

públicas das licitações presenciais e facilitar o acesso ao sistema eletrônico ativo em 

cada licitação eletrônica, no âmbito do município de Itapeva e dá outras providências. 

44/2020 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Dispõe sobre a criação do novo Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle social do fundo de manutenção em 

desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - 

CACS-FUNBED, em conformidade com o art. 212-a da Constituição Federal, 

regulamentado na forma da Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Parecer: 

Favoráveis das Comissões Competentes encaminhando os Projeto de Lei 18/2021, 

22/2021, 23/2021, 36/2021 e EMENDA AO PROJETO DE LEI 0022/2021 para 

apreciação do Plenário. Moção: 13/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Moção de 

Apelo ao DD. Ministro da Saúde e ao Sr. Arthur Lira, Presidente da Câmara dos 

Deputados, para que envidem esforços para incluir os profissionais de segurança 

pública (GCM, PM, Bombeiros) como prioridade na campanha nacional de imunização 

contra COVID19. Requerimento: 229/2021 - Vereador Julio Ataíde - operação tapa 

buraco em toda extensão da rua: Alberto Vilhena Junior, Jardim Maringa. 230/2021 - 

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

competente, estude a possibilidade de providenciar lajotamento, próximo à ponte que 

liga o Jardim Grajaú ao Bairro da Várzea. 232/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - 

Requer ao Ilmo. Sr. Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de 

São Paulo (COREN-SP), Enfermeiro James Francisco Pedro dos Santos, para que 

envide estudos e nos informe a possibilidade de instalação de uma Subseção do 

COREN-SP no município de Itapeva/SP. 233/2021 - Vereadora Débora Marcondes - 

Requer ao Senhor Prefeito Municipal, juntamente com o setor competente a informação 

da possibilidade de instituir em Itapeva o Programa “Cartão Alimentação Social”, 

repassando um valor monetário para compra de alimentos ou programa de Cesta Básica 
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Escolar. 234/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito 

junto ao setor competente, informe a possibilidade de operação “tapa buracos” na rua 

Balduíno Severo no jardim Virginia. 236/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. 

Prefeito para que junto ao setor responsável providencie a manutenção corretiva e 

sanando os defeitos das estradas com a passagem da máquina motoniveladora e 

posterior cascalhamento, na estrada que dá acesso ao Bairro do colégio, e logo após a 

manutenção corretiva que seja realizado a limpeza e corte dos barrancos para seja feito 

o alargamento da estrada, nos trechos onde houver possiblidades. 237/2021 - Vereador 

Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao setor responsável providencie 

a manutenção corretiva e sanando os defeitos das estradas com a passagem da 

máquina motoniveladora e posterior cascalhamento, na estrada que dá acesso ao Bairro 

do Taquaral, e logo após a manutenção corretiva que seja realizado a limpeza e corte 

dos barrancos para seja feito o alargamento da estrada, nos trechos onde houver 

possiblidades. 238/2021 - Vereador Professor Andrei - Requer ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito junto ao setor competente doações de máscaras para crianças em 

vulnerabilidade social. 239/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Sr. Prefeito 

junto ao setor competente informe a possibilidade de construir uma segunda pista da 

Avenida Hugo Aires de Camargo margeando o Córrego do Aranha na extensão da 

Avenida 9 de julho até a Avenida Revolucionários de 32. 240/2021 - Vereador Marinho 

Nishiyama - Requer ao Senhor Prefeito, nos termos regimentais, que, junto ao setor 

competente, providencie a perfuração de poço artesiano no Bairro Caetê para atender 

a comunidade local. 241/2021 - Vereador Tarzan - Requer ao Prefeito nos termos do 

artigo 66 – inciso XXIX – publicar anualmente na imprensa local, no mês de agosto, a 

relação nominal dos funcionários e servidores ativos e inativos da municipalidade, 

discriminados por secretarias, bem como por ordem alfabética, em cada dos 

organismos, contando o regime de contratação, o cargo, a função e respectiva 

remuneração, entendendo-se esta como salário-base, acrescido das gratificações, 

bonificações ou qualquer outra espécie de complemento salarial. Adote as providencias 

para essa atribuição prevista na LOM. 242/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer 

ao Senhor Prefeito, nos termos regimentais, para que junto ao setor responsável, 

informe sobre a possibilidade de providenciar a limpeza da Praça na Rua Caliza Furquim 

Almeida e em torno dela, no Jardim Beija Flor. 243/2021 - Vereador Celinho Engue - 

Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente, determine a instalação 

de sistema de ar condicionado, colocação de insulfim, nas janelas do Posto de Saúde 

da Vila Camargo. Indicação: 34/2021 - Vereador Julio Ataíde - Indica passagem de 

máquina motoniveladora (patrol) e posterior cascalhamento, na rua: Joaquim 

Domingues de Oliveira, Bairro de Cima. 35/2021 - Vereador Roberto Comeron - Indica 

a implantação do Programa Cambio Verde que prevê a troca de recicláveis por 

alimentos. A Presidência encaminha os Projetos de Lei 41, 42, 43 e 44/2021 às 
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Comissões Competentes para exararem seus pareceres, a Moção, os Requerimentos 

e Indicações à Secretaria Administrativa para as providências de costume. TEMA 

LIVRE: Questão de Ordem - ver. Tarzan fala sobre o projeto de lei 44/21; que trata do 

Fundeb, sendo que o prazo é 31/03 para que o novo Fundeb esteja regulamento; 

discorre sobre a urgência do assunto e fala sobre possibilidade de consenso das 

comissões em dar celeridade ao projeto para que o executivo consiga cumprir o prazo. 

Aparte ver. Célio comenta sobre ligações que recebeu de funcionários da Educação 

preocupados com a questão. Ver. Débora Marcondes – fala de seu pedido sobre o 

tratamento precoce de covid; parabeniza a ver. Lucinha por projeto nesse teor; discorre 

sobre contato com médicos onde foi dito que cada pessoa reage de uma forma à 

doença; explana sobre pedidos ligados a isso. Mostra vídeo sobre o tema. Fala que 

alguns medicamentos para esse fim estão em falta na farmácia municipal, que esse 

tratamento devia estar em prática, antes do agravamento dos casos, de forma a diminuir 

internações e óbitos. Fala em reunião com médicos que trabalham com covid. Relata o 

caso de Campo Grande, onde houve reunião de médicos com o legislativo discutindo 

esse tema, visando diminuir internações e óbitos. Presidente Comeron convoca reunião 

com vereadores amanhã às 16h, em pauta o projeto do IPMI. Ver. Áurea – fala da 

reunião da saúde amanhã às 17h, se pudessem tratar sobre o assunto citado pela 

Débora. Explana sobre reunião da CEI amanhã, convida os membros para irem até a 

Santa Casa dar continuidade aos trabalhos. Comenta sobre os debates a respeito do 

rateio da Fundeb; que o Executivo deve esclarecer o que pode ser feito ou não. Fala 

sobre as alíquotas de previdência. Indaga quem são os membros fixos do comitê da 

covid, que seria o prefeito, o Dr. João e quem mais; relata participação dela e do Celinho 

e o desencontro de informações, que deveria haver mais médicos além do prefeito e 

melhor comunicação e informação. Comenta que os caminhões de coleta de lixo não 

estariam sendo higienizados adequadamente. Explana sobre o teor que ver. Débora 

citou, sobre tratamento precoce de covid, que sua preocupação maior é com os casos 

em andamento. Comenta sobre a confusão do Governo Federal, que há dois Ministros 

de Saúde e nenhum atende com deveria e da confusão política. Ver. Célio Engue – 

ratifica a fala da ver. Áurea; se declara a favor de tudo que possa evitar sofrimento da 

população. Fala de seu requerimento ao executivo para instalação de ar condicionado 

e insulfilm nas janelas do PSF da Vila Camargo. Fala sobre moção de apoio à 

intervenção da Santa Casa e para que se torne um Hospital Regional. Dirige-se aos 

funcionários da Santa Casa, comentando sobre o objetivo da CEI, levando transparência 

à população. Esclarece que não é nenhuma caça às bruxas. Relata que recebeu 

ligações de funcionários, que estão sendo aterrorizados, que seriam demitidos pela CEI; 

afirma que isso não corresponde à realidade; que ele conhece a dedicação dos 

colaboradores. Aparte ver. Débora – fala que destinou emenda para aquisição de ar no 

posto da vila Camargo e sobre o tratamento precoce ela pede que ouçam os médicos. 
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Continua ver. Celio - diz que os profissionais de saúde são habilitados para prescrição 

de medicamentos. Ver. Tarzan – parabeniza o trabalho dos vereadores. Explana sobre 

a história da Santa Casa. Fala da serenidade para os trabalhos da CEI e da intervenção 

da Santa Casa e as tratativas realizadas para chegar a esse ponto; que nenhum 

funcionário da instituição será prejudicado. Parabeniza o Presidente Comeron que 

autorizou contratação de auditoria independente para os trabalhos. Discorre sobre os 

repasses à Santa Casa. Diz estar tranquilo sobre a postura do prefeito, mesmo com as 

falhas de comunicação que eventualmente ocorrem, que na Câmara também não 

entende as vezes, que o importante é respeitar a opinião política de cada um. Fala sobre 

as duas Comissões Especiais de Inquéritos, que ambas foram provocadas pelo 

Executivo. Fala sobre a estrutura e capacidade da Câmara através de seus 

colaboradores; fala da autonomia dos trabalhos, de órgão fiscalizador do quadro 

apresentado. Explana sobre o compromisso da Câmara atual e do Executivo; fala que 

algumas secretarias estão atrasadas com as pautas, em razão de problemas herdados. 

Fala sobre o IPMI, o acordo com ver. Débora, que o ver. Marinho entendeu que não 

houve, posteriormente o ver. Andrei definiu reunião, que ele prestigiará a reunião 

amanhã sobre o assunto. 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”. 

Colocada em 2ª discussão, Ver. Tarzan fala sobre aprovação de seu pedido de vistas 

por 5 dias, previsto art. 29 da CF, o que não traz prejuízo para votação da matéria. 

Cumprimenta os autores e discorre sobre o assunto. Em segunda votação, nominal: 

Andrei Müzel: favorável; Áurea Rosa: favorável; 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 contra; Saulo: favorável; Vanessa 

Guari: favorável. Foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 18/2021 - 

Vereadora Débora Marcondes - Dispõe sobre atendimento preferencial às pessoas com 

fibromialgia nos locais em que especifica com placas de identificação e dá outras 

providências. Em 1ª discussão, ver. Débora – fala que é projeto de lei do ver. Marinho 

também; discorre sobre a importância do tema. Espera que município regulamente a lei. 

Em 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura de Emenda 01 ao Projeto de Lei 

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

parágrafo único ao Projeto de Lei 022/21: “Parágrafo único. Fica estendido o benefício 

previsto no caput do artigo 1º, a todos os imóveis que estejam instalados 

estabelecimentos que desenvolvam atividades comerciais”. Em discussão e votação 
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únicas, foi aprovada por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 22/2021 - Vereadora 

Lucinha Woolck - Dispõe sobre a isenção do IPTU dos imóveis onde estão instalados 

bares e restaurantes durante a decretação de emergência para enfrentamento do 

COVID-19. Em 1ª discussão, ver. Áurea fala que os carnês já foram entregues e como 

será feito? Ver. Lucinha explica que será durante a pandemia. Ver. áurea fala que já 

pagou a primeira prestação, se haverá ressarcimento? Ver. Débora parabeniza a autora 

do projeto, falando que o projeto contempla bares e restaurantes. Presidente fala sobre 

a emenda aprovada. Ver. Débora diz que tem de ver como o prefeito instituirá a isenção; 

fala que uma possibilidade seria isentar através do preço público. Ver. Tarzan fala que 

as comissões devem verificar direito as matérias e não votar apenas de alguns grupos; 

comenta sobre a fala da ver. Débora acerca de seu trabalho; fala que executivo estude 

algum decreto para comerciantes nesse momento. Questiona atuação de comissões na 

condução de projetos. Fala que o prefeito entenda a mensagem da Câmara. Fala de 

ações do poder pública em prol da população. Ver. Christian parabeniza a autora. Fala 

que entende que alguns são mais prejudicados que outros. Explana que isenção de 

IPTU é matéria bastante complexa e discorre sobre o tema. Diz que é favorável que se 

estenda a todos os comerciantes. Ver. Laercio Lopes fala que também está na 

expectativa como a ver. Áurea, que também já pagou a primeira parcela. Explana que 

tentaram anteriormente que o Executivo viabilizasse tal mecanismo. Esclarece que 

estão tentando por todas as ferramentas dar um fôlego ao comercio. Fala que 

compensação financeira seria possível em razão de superávit de 2020. Aparte ver. 

Tarzan fala sobre isenção ou benefício aos contribuintes, que o prefeito teria dito que 

não aumentaria impostos, mas aumentaria a base; diz que o executivo não atualizou a 

base. Presidente Comeron comenta sobre Prefeito de Ribeirão Grande por disponibilizar 

auxilio emergencial de mil reais aos comerciantes. Em 1ª votação, foi aprovado por 

todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 23/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Dispõe 

no âmbito do município de Itapeva sobre a autorização de fornecimento e distribuição 

de absorventes higiênicos para mulheres de baixa renda, e dá outras providências. Em 

1ª discussão, Ver. Débora explana sobre a importância do projeto; relata a necessidade 

da população mais humilde e de rua; questões de higiene e saúde. Em 1ª votação, foi 

aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 32/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro 

- Altera a redação do artigo 5º da Lei nº 2.527 de 05 de janeiro de 2007, que dispõe 

sobre as alíquotas para Taxa de licença para Funcionamento no município de Itapeva. 

Em 1ª discussão, ver. Ronaldo – explica que o projeto foi criado junto com executivo e 

comerciantes, visando facilitar o pagamento da taxa de licença em mais parcelas. Ver. 

Áurea indaga que também não chegou o carnê. Ronaldo explica que sancionada pelo 

prefeito será posto em prática para esse ano. Em 1ª votação, foi aprovado por todos. 

Leitura do Projeto de Lei Nº 34/2021 - Vereador Roberto Comeron - Institui o 

“Calendário Municipal do Meio Ambiente” no Município de Itapeva/SP e dá outras 
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providências. Em 1ª discussão, Comeron parabeniza Paulo Saponga e todos que 

trabalham com meio ambiente. Ver. Tarzan faz das palavras do Presidente as suas. Em 

1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura da Moção Nº 13/2021 - Vereadora Débora 

Marcondes - Moção de Apelo ao DD. Ministro da Saúde e ao Sr. Arthur Lira, Presidente 

da Câmara dos Deputados, para que envidem esforços para incluir os profissionais de 

segurança pública (GCM, PM, Bombeiros) como prioridade na campanha nacional de 

imunização contra COVID19. Em discussão única, pela ordem – ver. Tarzan diz que 

comissão de Justiça e Economia devem agilizar, em relação a prazo para alguns 

projetos. Ver. Débora diz que já falou sobre a importância da vacinação aos profissionais 

de segurança, que deve cobrar do governo federal e deputados para por esses 

profissionais da linha de frente na vacinação. Ver. Tarzan relata a importância da 

Câmara Municipal se manifestar; que os profissionais são essenciais. Relata tratativa 

do presidente da Câmara Arthur Lira com a vice-presidência americana para que 

disponibilize vacinas a esses profissionais. Comenta sobre a corrida da vacina por 

instituições brasileiras e a dependência do IFA da China; que assim o Brasil poderia 

auxiliar países vizinhos. Em votação única, foi aprovado por todos. Leitura do 

Requerimento Nº 232/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer ao Ilmo. Sr. 

Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo (COREN-

SP), Enfermeiro James Francisco Pedro dos Santos, para que envide estudos e nos 

informe a possibilidade de instalação de uma Subseção do COREN-SP no município de 

Itapeva/SP. Em discussão única, Ver. Ronaldo – comenta sobre a dificuldade dos 

profissionais em contatarem o órgão, uma vez que temos cursos de técnicos e 

enfermeiros na cidade, muitos precisam realizar o primeiro cadastro, em especial nesse 

momento que há processo seletivo no município. Ver Celinho fala de sua mãe propondo 

ao COREN que abra mão das taxas para esse ano e o próximo. Ver Tarzan fala sobre 

a graduação em enfermagem; e que o Poupatempo é terceirizado e poderia ceder 

espaço para priorizar o atendimento, ou via convênio com o Executivo ou através do 

quadro da Saúde. Em votação única, foi aprovado por todos. MATÉRIA PARA 

PRÓXIMA SESSÃO: Em 2ª d/v os Projetos de Lei 18, 22, 23, 32, 34/2021. Dependendo 

dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v os Projetos de Lei: 04, 05, 06, 07, 08, 10, 

12, 13, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44/2021. Em d/v únicas 

Projeto de Resolução 2/2021. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Pela Ordem – ver. Tarzan 

volta a lembrar sobre pauta cheia no dia 29/03. Sugere reunião às 15h amanhã, sobre 

PL 44/21 do Fundeb. Vereador Andrei diz que tem agenda fechada das 14 às 18hs, que 

poderia discutir junto com a Comissão de Legislação e Economia. Ver. Marinho fala que 

põe em pauta na extraordinária o projeto do IPMI. Ver. Tarzan fala que participou desde 

o início de audiência, que a reunião poderia ser às 16h também. Diz que não entendeu 

ainda se o IPMI tem déficit atuarial ou não. Aparte ver. Andrei diz que não anulou a 

necessidade de trabalhar, que a pauta das 16h será extensa. Aparte ver. Débora diz 
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que tem prazo até quarta-feira para apresentar o relatório, não deve apressar a votação; 

que não devem prejudicar a prefeitura, menos ainda os funcionários. Presidente 

Comeron diz que o projeto era para ter sido votado ano passado. Ver. Tarzan diz que a 

PEC foi votada em novembro/2019 e não sabe porque o Executivo não encaminhou o 

projeto no prazo. Fala sobre a votação posteriormente da previdência complementar. 

Comenta sobre planejamento que secretários devem ter. Ver. Andrei – parabeniza a 

posição da ver. Débora em relação ao projeto do IPMI. Fala que tanto esse como o do 

Fundeb caíram no colo da Câmara atual, que os prazos estão expirando e isso é caso 

de falta de planejamento, pela importância desses assuntos. Ver. Celio Engue – fala 

dos profissionais que estiveram no Jaó, iniciando a manutenção de ponte. Discorre 

sobre sua preocupação com a pandemia que assola o planeta. Manifesta sua 

preocupação com os trabalhadores informais, nas diversas formas de trabalho; explana 

sobre a importância de oração nesse momento. Explana sobre pessoas que não tem 

teto, relatando que viu pessoas num barraco improvisado próximo à Padaria Modelo; 

destaca a importância dos cuidados com essas pessoas e o anseio de todos por um 

teto. Ver. Laércio Lopes – fala sobre as comissões e os projetos em tramitação, que 

poderão ser analisados estando todos completos. Fala sobre a preocupação e o amor 

ao próximo, destacando que todos que possam ajudar façam de alguma forma. Pede 

que as pessoas comprem no comercio local como meio de valorizar e ajudar a mantê-

los. Pede que o Executivo promova ações em prol do comércio e das pessoas que ficam 

desempregadas. Discorre sobre a estrutura de saúde em Itapeva e a preocupação com 

esse serviço. Ver. Tarzan – comenta sobre o auxílio emergencial do governo federal e 

que os valores que foram definidos não seriam suficientes; diz que essa regra não 

poderia ser aplicada pelo CRAS aqui em Itapeva; que se a cidade puder, tem de 

estender a mãos aos que mais necessitam. Explana que a Câmara tem de pautar ações 

de políticas públicas pela necessidade de dar reposta à população pelo momento difícil 

que passamos, que não sabemos até quando irá. Nada mais havendo a tratar a 

Presidência convoca os vereadores para a 16ª Sessão Ordinária a ser realizada quinta-

feira, dia 25 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, 22 de março de 2021. 
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