CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Legislatura 2021 - 2024

EXERCÍCIO DE 2021 LIVRO Nº.: 002 PAG.: 064
ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021
Aos oito dias do mês de abril do ano de 2021, no horário regimental, sob a presidência
de José Roberto Comeron realizou-se, via internet, a 19ª sessão ordinária do corrente
exercício. Presença dos vereadores: Andrei Alberto Müzel, 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. Ausência de Áurea Aparecida Rosa. Havendo número regimental e invocando a
proteção de Deus, o presidente declara abertos os trabalhos da presente Sessão.
EXPEDIENTE: Discussão e votação da Ata da 18ª Sessão Ordinária realizada em 5
de abril. Foi aprovada. Discussão e votação da Ata da 3ª Sessão Extraordinária
realizada em 7 de abril. Foi aprovada. Discussão e votação da Ata da 4ª Sessão
Extraordinária realizada em 7 de abril. Foi aprovada. Correspondência recebida de
diversos: Ofício Veto de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Projeto de Lei
9/2021 - Ronaldo Pinheiro - Dispõe sobre o dever do Município em assegurar assessoria
jurídica gratuita para os membros da Guarda Civil Municipal de Itapeva que, pelo
exercício da função, são submetidos a processos judiciais. Ofício de Prefeitura Municipal
de Itapeva - Resposta ao Indicação 21/2021 - Christian Galvão - Indica a construção de
200 (duzentas) casas populares para as famílias que se encontram em situação de
vulnerabilidade, tanto para aquelas que foram retiradas das áreas de risco, como para
outras que ainda se encontram nessa condição. Ofício de Prefeitura Municipal de
Itapeva - Resposta ao Indicação 29/2021 - 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. Ofício
de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 62/2021 - Débora
Marcondes - Requer ao Sr. Prefeito que, junto à Sra Eunice, DD Secretária da
Educação, informações se a Educação Municipal está com a quantidade exigida em lei
de número de nutricionista, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), por número de alunos conforme tabela em anexo (resolução 465/2010). Ofício
de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 171/2021 - 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
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pela Secretaria Municipal de Saúde para o transporte de pacientes, contendo os dados
pormenorizados dos mesmos, incluindo cópias das documentações. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 185/2021 - Débora Marcondes Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao setor competente providenciar a inclusão de
interprete da Língua Brasileira de Sinais - Libras, durante as lives e/ou pronunciamentos
do Sr. Prefeito e /ou secretários para possibilitar a acessibilidade da pessoa surda/muda.
Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 186/2021 Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais, junto ao setor
competente, no sentido de implantar iluminação pública na Vicinal Luiz José Sguário,
iniciando no Km 02 sentido a Estrada Maringá. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva
- Resposta ao Requerimento 187/2021 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao
Requerimento 190/2021 - Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto
ao setor competente, informe a possibilidade de implantar vagas de estacionamento
com pinturas de solo na extensão da rua Tatuí localizada na Vila Aparecida. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 197/2021 - Marinho
Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que, junto ao setor responsável, informe sobre
a possibilidade de edição de Decreto Municipal, com a finalidade de nomear integrantes
da Guarda Civil Municipal como fiscais com poder de autuação. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 199/2021 - Aurea Rosa - Requer ao
Sr. Prefeito, nos termos regimentais, junto ao setor competente, providencie a
implantação de um local de embarque e desembarque no centro da cidade para
passageiro que usa os serviços do UBER. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva Resposta ao Requerimento 201/2021 - Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que
junto ao setor competente, informe a previsão de instalação da iluminação pública da
Vicinal Honorato Arruda Filho, Bairro Mato Dentro. Ofício de Prefeitura Municipal de
Itapeva - Resposta ao Requerimento 202/2021 - 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. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 203/2021 - 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
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Junior. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 204/2021
- Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, informe a
possibilidade de colocação de placa com identificação na entrada do Bairro, Taipinha.
Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 210/2021 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva
- Resposta ao Requerimento 212/2021 - Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito,
para que junto ao setor competente, envie para esta Casa de Leis, Relatório
Circunstanciado das aplicações dos recursos, oriundos do Governo do Estado, bem
como cópia capa a capa do processo licitatório e de execução de reforma e restauração
da Casa da Cultura. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao
Requerimento 213/2021 - Débora Marcondes - Requer ao Sr. Prefeito, para que, junto
ao setor responsável, informação da possibilidade de concessão da gratificação,
insalubridade, ou algum tipo de adicional para os servidores públicos municipais que
atuam na linha de frente ao combate do novo coronavírus – Adicional COVID19. Ofício
de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 214/2021 - Julio Ataíde
- Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais que junto ao setor competente
se possível, providencie a troca das lâmpadas comuns, por iluminação em Diodo
Emissor de Luz- LED na Praça Padre José Pássaro, no Bairro Cecap. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 215/2021 - Julio Ataíde Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente se possível, providencie a
poda de árvores na Praça Padre José Pássaro, no Bairro Cecap. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 216/2021 - Saulo Leiteiro - Requer
ao Sr. Prefeito para que junto ao setor responsável providencie alargamento de alguns
pontos da estrada com a retroescavadeira, caminhão basculante e Maq. motoniveladora
e cascalhamento na estrada pertencente ao quilombo do Jaó. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 226/2021 - Lucinha Woolck - Requer
ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais, que seja oficiado ao Comutran, para que
informe a possibilidade de implantar sentido único nas Ruas: Gastão Vidigal, Rua: João
Antunes Moura dos Santos no Jardim Maringá. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva
- Resposta ao Requerimento 227/2021 - Christian Galvão - Requer ao Sr. Prefeito, junto
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ao setor competente, seja verificada a possibilidade de se determinar a todos os CRAS
locais, que concedam cestas básicas mensais para famílias de baixa renda com até 04
(quatro) membros e cestas básicas quinzenais para famílias com 5 ou mais membros,
de forma regular (e não eventual), enquanto durar a pandemia. PROPOSITURAS:
Proposta de Emenda À Lom: 3/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Altera a redação do
caput do Art. 25 da Lei Orgânica do Município de Itapeva/SP. Projeto de Resolução:
3/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Altera a redação do caput do artigo 17 do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapeva. Projeto de Lei: 54/2021 - Vereador
Laercio Lopes - Institui no âmbito da cidade de Itapeva o mês "Abril Laranja", dedicado
à campanha de prevenção da crueldade contra os animais, e dá outras providências.
55/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - Dispõe sobre a suspensão da cobrança do
estacionamento rotativo – Zona Azul ao entorno do HOSPITAL, AMBULATÓRIO, UBS,
SAE, UPA, AME, FARMÁCIA MUNICIPAL, dentre outros estabelecimentos de
prestação de serviços de atendimento assistencial de urgência e emergência voltados
à área da saúde e dá outras providencias. 56/2021 - Vereadora Débora Marcondes Autoriza a disponibilização de exemplares do Estatuto da Criança e do
Adolescente/ECA (Lei nº 8.069/1990) em unidades, repartições e órgãos municipais e
dá outras providências. 57/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Institui o Serviço de
Disque Denúncia de maus Tratos e abandono de Animais, no âmbito do Município de
Itapeva,e dá outras providências. 58/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Dispõe sobre
denominação de Calçadão Joana Aparecida de Macedo, na Vila Aparecida. 59/2021 Vereador Laercio Lopes - Dispõe sobre isenção de cobrança de multas referentes ao
excesso de taxa de ocupação, impermeabilidade em Entidades sem fins lucrativos e
templos religiosos de quaisquer cultos. 60/2021 - Vereador Roberto Comeron - Dispõe
sobre o repasse de 10% (dez por cento) da receita municipal com multas de trânsito à
Guarda Civil Municipal de Itapeva. Parecer: Favorável da Comissão Competente
encaminhando o Projeto de Lei 44/2021 para apreciação do Plenário. Requerimento:
282/2021 - Vereador Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao
setor competente informe a possibilidade de instalação de faixa de pedestre elevada em
frente ao Supermercado Cofesa, Loja 06, localizado na Praça 20 de setembro, nº 326.
290/2021 - Vereador Christian Galvão - Requer ao Sr. Prefeito, junto ao setor
competente, informações sobre a possibidade de se fazer uma limpeza no entorno na
mata do Jardim Ferrai III e na praça que fica entre a rua José Cavani e avenida Professor
Aristeu de Almeida Camargo, no mesmo bairro. 291/2021 - Vereador Julio Ataíde Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, se possível faça um
estudo sobre o aumento da intensidade do trafego das ruas: Adil Bernadino,e
67
Rubrica: ................................

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Legislatura 2021 - 2024

EXERCÍCIO DE 2021 LIVRO Nº.: 002 PAG.: 068
imediações da Rua Nove de Julho, na Vila São Miguel. 292/2021 - Vereador Julio Ataíde
- Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, informe a possibilidade
de construção de 1 (uma) praça pública, com equipamentos para exercícios físicos e
área de lazer com playground, no Jardim Esperança. 293/2021 - Vereador Celinho
Engue - Requeiro ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente informe a
possibilidade de limpeza e capinagem no Horto do Ipê e arredores do CDHU. 294/2021
- Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Sr. Prefeito, nos termos regimentais, para que,
junto ao setor competente, providencie implantação de iluminação pública na Rod.
Theodorico Pereira de Melo, Santa Maria com extensão até o Bairro do Leme. 295/2021
- Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer ao Sr. Prefeito para que junto à Exma. Secretária
Municipal do Desenvolvimento Social, Lucinha Schreiner, para que nos informe sobre a
possibilidade de enviar o CRAS Móvel e atendimento com Assistente Social uma vez
por semana para atender os moradores do Residencial das Rosas, no Jardim Bela Vista.
296/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que,
através do Setor de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Itapeva, informe por
meio de relatório e documentos comprobatórios, os dias e horários que o site oficial da
Prefeitura (www.itapeva.sp.gov.br) ficou indisponível, desde o dia 01/01/2021. 297/2021
- Vereador Professor Andrei - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito a realização da revisão
do estatuto do magistério junto ao órgão competente. 299/2021 - Vereadora Aurea Rosa
- Requeiro ao Sr. Prefeito, informações sobre as medidas de fiscalização e aplicação de
multa nos bancos, devido a demora no atendimento ao público e infração aos protocolos
de saúde pública. 300/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito para
que, junto ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de adoção de medidas
para não haver aglomeração durante a aplicação da vacina contra a COVID-19,
descentralizando os locais de vacinação e criando outras alternativas, como por
exemplo sistema “drive-thru” em diversos pontos município e também ampliando os dias
e horários de vacinação, inclusive, aos sábados, domingos e feriados. 301/2021 Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade de
manutenção na calçada que se inicia na cabeceira da ponte próximo ao semáforo até
ao nº 344 da rua Conchas, no bairro Vila Aparecida e também acesso de adaptação
para pessoas portadoras de necessidades especiais. 302/2021 - Vereador Roberto
Comeron - Requer ao Senhor Prefeito Municipal, para que seja cumprida a Lei Municipal
2.278/2007 que dispõe sobre a obrigatoriedade de expedição de receitas médicas
digitadas em computador, datilografadas ou escritas em letra legível. 303/2021 Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao setor responsável,
informe a possibilidade de realizar melhoria do acesso ao Bairro Vila Rica,
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providenciando entrada e saída rolamento paralelo a Rodovia Pedro Rodrigues Garcia,
SP 249. Indicação: 42/2021 - Vereador Christian Galvão - Indica ao Sr. Prefeito, junto
ao setor competente, a necessidade do remanejamento da captação de águas pluviais
na rua Ítalo Turiani, no Jardim Por do Sol, bem como da instalação de “guard-rail” e
“guarda-corpo” na altura do número 108, visando a segurança e a integridade física dos
pedestres e motoristas que freqüentam o local. Debora Marcondes solicita dispensa da
leitura. A Presidência encaminha a proposta de emenda à LOM 3/2021, Projeto de
Resolução 3/2021 e os Projetos de Lei 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60/2021 às comissões
competentes para exarar seus pareceres, e Requerimentos e Indicações à Secretaria
Administrativa para providencias de costume. A presidência convoca vereadores para
sessão extraordinária no sábado, às 20h03 para votação do veto ao Projeto de Lei
52/2021. Votação para suplente da comissão especial de Inquérito originada através do
requerimento 180/2021. A presidência pergunta quem gostaria de participar. Débora se
coloca à disposição. Votação: Andrei Alberto Muzel – Débora Marcondes. Célio Cesar
Rosa Engue – Débora Marcondes. Christian Galvão – Débora Marcondes. Debora
Marcondes – Débora Marcondes. Gesse Osferido Alves – Débora Marcondes. Júlio
Cesar Costa Almeida – Débora Marcondes. Laercio Lopes – Débora Marcondes.
Lucinha Woolck – Débora Marcondes. Marinho Nishiyama – Débora Marcondes. Paulo
Roberto Tarzã dos Santos – Débora Marcondes. Ronaldo Pinheiro da Silva – Débora
Marcondes. Saulo Almeida Golob – Débora Marcondes. Vanessa Guari – Débora
Marcondes. A presidência informa que foi eleito como suplente a vereadora Débora
Marcondes. A Presidência declara homologada a CEI – Comissão Especial de Inquérito
com os seguintes membros: Mario Nishiyama, Ronaldo Pinheiro e Andrei Muzel.
Suplentes: Célio Engue e Débora Marcondes. Considerando a renúncia do vereador
Tarzan como membro da comissão de defesa dos direitos dos animais, a presidência
faz votação para composição do cargo vago. A presidência pergunta qual vereador se
prontifica a fazer parte da comissão. Lucinha se coloca à disposição. Votação: Andrei
Alberto Muzel - Lucinha Woolck. Célio Cesar Rosa Engue - Lucinha Woolck. Christian
Galvão - Lucinha Woolck. Debora Marcondes - Lucinha Woolck. Gesse Osferido Alves
- Lucinha Woolck. Júlio Cesar Costa Almeida - Lucinha Woolck. Laercio Lopes - Lucinha
Woolck. Lucinha Woolck - Lucinha Woolck. Marinho Nishiyama - Lucinha Woolck. Paulo
Roberto Tarzã dos Santos - Lucinha Woolck. Ronaldo Pinheiro da Silva - Lucinha
Woolck. Saulo Almeida Golob - Lucinha Woolck. Vanessa Guari - Lucinha Woolck. A
presidência declara eleita para o cargo a vereadora Lucinha Woolck. TEMA LIVRE:
Debora Marcondes cumprimenta todos. Agradece pela votação. Se coloca à disposição.
Comenta casos de saúde que recebe. Comenta oficio que recebeu da secretaria de
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saúde dizendo que a vereadora teria que registar em cartório seus ofícios. Diz que vai
continuar encaminhando seus ofícios e levará ao Ministério Público se necessário.
Agradece prefeito pelo atendimento, mas diz que é necessário ter secretários
competentes. Comenta sobre unidade sentinela inaugurada em Itararé. Apresenta
vídeo. Parabeniza prefeito de Itararé. Marinho Nishiyama cumprimenta todos. Comenta
sobre caso de aglomeração durante vacinação no Centro do Idoso. Comenta
requerimento que apresentou sobre o tema, para que se evite aglomerações futuras.
Diz que não é o momento de fazer economia, principalmente na área da saúde.
Comenta sobre as dificuldades que a área da saúde está enfrentando. Comenta
publicação nas redes sociais sobre fechamento da obra do Mirante do Debret. Diz que
esteve no local e enviou oficio solicitando o processo integral para verificar se o valor
pago é condizente com a realidade. Célio Engue cumprimenta todos. Comenta caso
levantado pela vereadora Débora. Diz que entrou em contato com o secretário de saúde
e que o mesmo relatou que estará na comissão na próxima semana, e sobre ofício,
relatou que não pode disponibilizar dados sigilosos. Aparte Débora diz que está pedindo
somente o encaminhamento do caso. Diz que o secretario já encaminhou diversos
documentos, inclusive prontuário. Aparte Ronaldo diz que também cobrou respostas de
requerimentos. Continua Célio dizendo que essas foram as respostas que recebeu do
secretário. Comenta sobre vacinação na cidade. Sobre a CEI, diz que a Santa Casa
ainda não respondeu nenhum oficio. Diz que a comissão não vai aceitar esse descaso
por parte da Santa Casa. Ronaldo Pinheiro cumprimenta todos. Sobre a aglomeração
na vacinação, diz que faltou planejamento. Diz que recebeu informações de que próxima
dose será feita de forma diferente para evitar esse problema. Parabeniza vereadora
Débora como suplente da CEI. Aparte Marinho diz que pelo número de pessoas para
vacinar, iria gerar aglomeração e que realmente foi uma falta de gerencia. Comenta
denuncia que recebeu de aglomeração. Célio diz que não concorda com o ocorrido, e
que quis falar sobre o trabalho realizado e homenagear os funcionários envolvidos.
Ronaldo diz que não tem nada contra os funcionários da saúde, mas sim com a gestão.
Débora diz que já deu tempo de aprender como se faz uma vacinação sem gerar
aglomeração. Júlio Ataíde cumprimenta todos. Relata visita que fez ao Bairro Jardim
Esperança. Comenta sobre o problema de acesso ao bairro e pedidos feitos pelos
moradores. Pede atenção por parte do executivo. Comenta sobre a celebração do Dia
Mundial da Saúde. Parabeniza todos os profissionais da saúde. Aparte Ronaldo diz que
solicitou ao executivo a valorização do profissional da saúde. Vanessa Guari
cumprimenta todos. Diz que profissionais da saúde precisam de valorização. Pede para
a população fazer sua parte. Pede atenção do executivo em relação ao entorno da
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escola Jose Vasques Ferrari. Parabeniza mesa da câmara do biênio 2019/2020 pela
implantação de energia solar na câmara. Gesse Alves cumprimenta todos. Parabeniza
vereadores pela atitude em relação à saúde. Diz que profissionais da saúde merecem
o reconhecimento. Relata que a UPA ficou sem pacientes da covid. Sobre aglomeração
na vacinação, diz que a crítica não foi aos profissionais, mas à gestão. Comenta que
também foi procurado por moradores sobre as redondezas da escola José Vasques.
Tarzan cumprimenta todos. Cumprimenta o presidente por ter convocado sessão
extraordinária atendendo ao prazo regimental. Comenta sobre os prazos regimentais
para sanção da lei. Comenta sobre o Mirante do Debret. Diz que prefeito precisa fazer
reflexão, para corrigir o que não está funcionando. Diz que Secretários são ordenadores
de despesas. Parabeniza câmara pela atuação. Diz que no executivo só tem um
engenheiro, que é o secretário de obras. Diz que é necessário ter estrutura. ORDEM
DO DIA: Leitura de Veto Total ao Projeto de Lei 9/2021 - Dispõe sobre o dever do
Município em assegurar assessoria jurídica gratuita para os membros da Guarda Civil
Municipal de Itapeva que, pelo exercício da função, são submetidos a processos
judiciais. Colocado em discussão única: Ronaldo Pinheiro pede voto contrário ao veto.
Explica o projeto. Pede voto contrário ao veto, pela valorização da classe. Tarzan diz
que gostaria de ouvir outras opiniões e pede adiamento por uma sessão. Pedido
colocado em votação. Pedido aprovado com voto contrário de Andrei Muzel, Gesse
Alves e Ronaldo Pinheiro. Leitura de Redação Final do Projeto de Lei Nº 12/2021 Prefeito Dr Mario Tassinari - Dispõe sobre o Processo Administrativo na Administração
Pública Municipal, e dá outras providências. Colocado em 2ª discussão e 2ª votação, foi
aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 37/2021 - Prefeito Dr Mario Tassinari
- Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do corrente
exercício. Colocado em 2ª discussão e 2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do
Projeto de Lei Nº 41/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Dispõe sobre a criação do
Conselho Municipal da Juventude no município de Itapeva e dá outras providências.
Colocado em 2ª discussão: Ronaldo Pinheiro comenta sobre a importância do projeto
na participação e valorização do jovem. Pede voto favorável. Célio Engue parabeniza o
vereador Ronaldo pela iniciativa. Manifesta seu voto favorável. Colocado em 2ª votação,
foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 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. Colocado em 2ª discussão e 2ª votação, foi aprovado por todos.
MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em
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1 ª d/v Proposta de Emenda À LOM 2 e 3/2021; Projetos de Lei: 04, 05, 06, 07, 08, 10,
25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59 e 60/2021.Em d/v únicas Projeto de Resolução 3/2021. EXPLICAÇÃO
PESSOAL: Debora Marcondes comenta oficio que recebeu da secretaria de saúde. Diz
que secretario está sendo cruel com a população que está necessitando. Diz que nunca
viu descaso tão grande. Agradece a Secretaria Lucinha pelo trabalho. Comenta
respostas que recebeu sobre acessibilidade, gratificação de linha de frente, auxilio
municipal. Comenta sobre a questão dos idosos que não estão tendo a gratuidade no
transporte público. Diz que vai encaminhar o caso ao Ministério Público. Comenta
projetos de lei que apresentou. Vanessa Guari comenta casos de comércios que
estavam servindo alimentos e doando alimentos para a população necessitada.
Parabeniza comerciantes pela atitude. Tarzan comenta sobre famílias em situação de
vulnerabilidade. Diz que o desafio é construir uma proposta. Diz que a fome não espera.
Reconhece aqueles que estão fazendo trabalho social. Sugere que se coloque essa
pauta juntamente com o executivo para buscar soluções. Célio Engue comenta sobre o
dia mundial da saúde. Deixa suas homenagens a todos os profissionais da saúde. Sobre
a CEI, diz que a comissão se reunirá dia 09, às 9h00. Diz que vão precisar de assessoria
jurídica da casa para auxiliar nos trabalhos. Diz que estão aguardando a contratação de
uma assessoria técnica. A presidência diz que o pedido de contratação de assessoria
técnica foi encaminhado ao departamento jurídico. Convoca sessão Extraordinária para
sábado às 20h05 para apreciação do veto. Nada mais havendo a tratar a Presidência
convoca os vereadores para a 5ª Sessão Extraordinária a ser realizada sábado, dia 10
de abril, às 20:05 e para a 20ª Sessão Ordinária a ser realizada segunda-feira, dia 12
de abril, no horário regimental e, invocando a proteção de Deus, declara 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, 8 de abril
de 2021.
ROBERTO COMERON
PRESIDENTE

DÉBORA MARCONDES
1º SECRETÁRIO

RONALDO PINHEIRO
2º SECRETÁRIO
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