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ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021
Aos doze dias do mês de abril do ano de 2021, no horário regimental, sob a presidência
de José Roberto Comeron realizou-se a 20ª 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:
Discussão e votação da Ata da 19ª Sessão Ordinária realizada em 8 de abril, foi
aprovada. Discussão e votação da Ata da 5ª Sessão Extraordinária realizada em 10
de abril, foi aprovada. Vereador Ronaldo faz leitura na íntegra do relatório parcial da
CEI da covid, originada a partir do requerimento 180/21. Relatório anexo a esta Ata.
Correspondência recebida de diversos: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva Resposta ao Moção 12/2021 - Gessé Alves - Moção de Apelo ao Dr. Mario Tassinari,
Prefeito da cidade de Itapeva, para que envide esforços para buscar uma solução
urgente a respeito da descentralização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para
pacientes com Covid 19. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao
Requerimento 124/2021 - Christian Galvão - Requer ao Sr. Prefeito, junto ao órgão
competente, informações sobre o andamento da cessão de direitos de uso sobre as
dependências da antiga ACM, bem como solicita que tal cessão seja renovada por mais
30 anos após o término da vigência do contrato atual (ou de imediato, caso o contrato
já tenha findado) no intuito de se utilizar tais dependências para o desenvolvimento de
projetos sociais e práticas esportivas. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva Resposta ao Requerimento 129/2021 - Aurea Rosa - Requer ao Sr. Prefeito, nos termos
regimentais, junto ao setor competente, Secretaria Municipal da saúde de Itapeva, que
informe as seguintes informações. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta
ao Requerimento 132/2021 - Roberto Comeron - Requer ao Executivo municipal a
possibilidade de extensão como ZR3 (Zona Residencial 3) as vias: Alemanha, João
Antunes de Moura e Sérgio Mazeto localizadas no Jardim Europa. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 135/2021 - Lucinha Woolck - Requer
ao Exmo. Sr. Prefeito, para que informe a data prevista para providenciar o alargamento,
de 07 para 10 metros, no início da Rua Eurico Monteiro de Almeida e reduzir a extensão
da calçada em frente ao n° 32, localizado na Vila taquari, Jardim Maringá. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 140/2021 - Vanessa Guari
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- Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor competente, providencie a
construção de calçada em terreno público na Avenida Kazumi Yoshimura no trecho que
compreende entre a Escola do Sesi e Mercado Rey, defronte ao conjunto habitacional
Itapeva F, bem como implantação de “Lombofaixa” no cruzamento da Avenida Kazumi
Yoshimura com a rua Felicio Tortelli. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva Resposta ao Requerimento 144/2021 - Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito,
informações sobre a possibilidade de implantar Lajotamento, galerias para escoar água
pluviais na rua Itaporanga no trecho que se encontra com a Rua Itapetininga, trecho
paralelo com córrego do Aranha. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta
ao Requerimento 146/2021 - Ronaldo Pinheiro - Requer ao Exmo. Prefeito Municipal de
Itapeva para que, através do setor competente, informe a possibilidade de alargamento
da Rua Guareí, localizada na Vila Nova, ao lado do Cemitério Municipal e posterior
construção de calçada 45 graus. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta
ao Requerimento 152/2021 - Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao
setor competente, sobre a possibilidade de implantação de farmácia no posto de saúde
Taquari. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento
169/2021 - 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. 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 188/2021 - Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito
que juntamente com os setores competentes, a informação da possibilidade de criação
de uma Unidade Especial de Atendimento para sintomas de COVID 19 (Unidade
Sentinela). Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento
192/2021 - Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que envie para esta Casa
de Leis, copia do contrato de prestação de serviços da Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo – SABESP, com esta municipalidade. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 194/2021 - Gessé Alves Requer ao Sr. Prefeito medidas mais rígidas e em caráter educativo a pessoas ou
estabelecimento comercial que desrespeitar o uso obrigatório de máscara em espaços
públicos e particulares de uso comum, bem como durante o período de isolamento uma
fiscalização maior nas praças públicas, sobretudo na praça Esperidião Lúcio Martins.
Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 204/2021 - Julio
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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 205/2021 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao
Requerimento 207/2021 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva Resposta ao Requerimento 211/2021 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal
de Itapeva - Resposta ao Requerimento 218/2021 - Professor Andrei - Requer ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito junto com a Secretaria da Saúde ações de
conscientização a proteção da saúde das crianças referente ao covid-19. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 225/2021 - Lucinha Woolck
- Requer ao Sr. Prefeito, para implantar Decreto Municipal, o sistema Take out ou Take
Away, durante a fase vermelha do Covid-19. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva
encaminhando balancete de receita e despesa referente ao mês de fevereiro de 2021.
PROPOSITURAS. Proposta de Emenda À Lom: 4/2021 - Vereador Tarzan - Altera a
redação do § 1º do Artigo 35 da Lei Orgânica do Município de Itapeva. Projeto de Lei:
61/2021 - Vereador Celinho Engue - Dispõe sobre a criação de política pública municipal
de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista e o cumprimento
integral da lei federal nº 13.977/20, e dá outras providências. 62/2021 - Prefeito Dr Mario
Tassinari - Altera a redação do §2º artigo 3º da Lei 4.433 de 19 de agosto de 2020 que
Autoriza o Poder Executivo a repassar recurso por meio de Contribuição, às APM's Associações de Pais e Mestres que especifica, e dá outras providências. 63/2021 Vereadora Débora Marcondes - Dispõe sobre a gratuidade de estacionamento nos
espaços públicos do município de Itapeva/SP, concedidos ou não à iniciativa privada
aos idosos e as pessoas com deficiência. 64/2021 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Autoriza
a permuta de um imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal, por outro pertecente a
Hélio Monteiro; Maria Celia Zanetti Monteiro; Juliana Zanetti Monteiro Agosta; Marcos
Antonio Agosta; Cristiane Zanetti Monteiro Marques; Marcio Arruda MArques; Daniela
Zanetti Monteiro e Richard August Muller. 65/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Dispõe
sobre denominação de via pública Antônio Francisco Cassú de Moraes, no Bairro
Guarizinho. 66/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Institui calendário Oficial de Eventos
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do Município de Itapeva, o " O Dia Municipal do esporte seguro e Inclusivo", e dá outras
providências. 67/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Declara de Utilidade Pública a
Associação dos Artesãos Mãos Que Fazem de Itapeva/SP. 68/2021 - Vereador Marinho
Nishiyama - Dispõe sobre a aplicação de multa administrativa pelo não cumprimento da
ordem de vacinação contra a COVID-19 e dá outras providências. 69/2021 - Prefeito Dr
Mario Tassinari - Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do
corrente exercício. Emenda: Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0044/2021 - Comissão
de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - Ficam alterados os
parágrafos 2º e 3º do artigo 2º do Projeto de Lei nº 044/21. Emenda 0001 ao Projeto
de Lei 0039/2021 - Comissão de Economia, Fiscalização e Execução Orçamentária Fica suprimido o inciso VIII do artigo 2º do Projeto de Lei 039/21. Emenda 0002 ao
Projeto de Lei 0044/2021 - Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação
Participativa - Fica acrescido o artigo 13-A ao Projeto de Lei nº 044/21. Requerimento:
304/2021 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que junto ao setor
competente se possível, estude a viabilidade de extensão da coleta de lixo até o bairro
Ribeirão Claro, Distrito Areia Branca. 305/2021 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, se possível realize a limpeza no
córrego de escoamento de águas de chuva situado no cruzamento entre as vias: Nove
de Julho com a Rua Antônio Rodrigues de Abreu na Vila São Miguel. 306/2021 Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Sr. Prefeito, para que, junto ao setor
competente, estude a possibilidade de providenciar Lajotamento na estrada Cachoeira
das torres, dando início na igreja congregação, até extensão de aproximadamente uns
3 km. 307/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos
regimentais, para que junto ao setor competente, providencie a implantação de
iluminação pública em toda extensão do Bairro Taquari Guaçu. 308/2021 - Vereadora
Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito, nos termos regimentais, que junto ao
setor competente, informações do cumprimento da Lei Municipal nº 4.268/2019 e a Lei
nº 4.406/2020, pois não encontrei no site da prefeitura, me remetendo cópia desses
relatórios e informações referente ao mês de janeiro/2021 a março/2021. 309/2021 Vereador Professor Andrei - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito ações de apoio aos
comerciantes que estão com seus empreendimentos fechados e/ou declararam falência
nesse período de pandemia instalada. 310/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao
Sr. Prefeito para que junto ao setor responsável providencie a passagem de
motoniveladora e posterior cascalhamento das estradas que dão acesso aos Bairro da
Barra, tanto a que entra no bairro, quanto a estrada que é usada para desvio, devido a
interdição da ponte. 311/2021 - Vereadora Aurea Rosa - Requer ao DRS (Departamento
Regional de Saúde de Sorocaba) para que informe a possibilidade de disponibilizar
bolsas de Colostomia para o Município de Itapeva/SP. 312/2021 - Vereador Marinho
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Nishiyama - Requer ao Comutran para que informe sobre a possibilidade de implantar
redutor de velocidade na Rua Paulo Petzold, próximo ao número 464, no Parque São
Jorge. 313/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - REQUER ao setor competente que analise
e informe a possibilidade de se realiza manutenção da calçada dando se início nº 19 na
rua Conchas na esquina com a com a Rua Major Eurico Monteiro, seguindo até nº 272
da rua Conchas na Vila Aparecida. Indicação: 43/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro Indica a extensão da rede de iluminação pública na Rua Purce Domingues de Oliveira,
no Bairro Palmeirinha, Alto da Brancal. 44/2021 - Vereador Christian Galvão - Indica a
instalação de um ponto de ônibus com cobertura na rodovia Eduardo Saigh, SP-249,
altura da Ecoplant Agroflorestal e Taquari Papéis. 45/2021 - Vereador Tarzan - Indica
que o município possa oficializar as operadoras de telefonia celular e outros, com o
objetivo de que as mesmas, possam manter em dia a sinalização de todas as torres
instaladas no território do município de Itapeva. A Presidência encaminha a Proposta de
Emenda à LOM 04/21, os Projetos de Lei 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69/21 às
Comissões Competentes para exararem seus pareceres e os Requerimentos e
Indicações à Secretaria Administrativa para as providências de costume. TEMA LIVRE.
Ver. Débora Marcondes – parabeniza o Executivo por pavimentação de ruas da Santa
Maria e Bonfiglioli. Agradece o Secretário Marco Vinholi e da Deputada Dra. Damares,
por dois concentradores de oxigênio que Itapeva receberá através de deus pedidos a
eles. Comenta sobre iluminação para o Bairro Taquariguaçu, de suas tratativas no
mandato passado junto ao MP para viabilizar tal benfeitoria; relata sobre o que foi
solicitado na época pela Prefeitura; que agora a ver. Lucinha estava pedindo também
por esses moradores. Relata ainda contato com Eduardo Zornoff da Elektro em razão
da solicitação. Pede que a Comissão convoque o Secretario de Obras para ver o
cadastro das famílias, que teria sido feito anteriormente. Fala sobre projeto para não
cobrar estacionamento de pessoas com deficiências e idosos. Fala sobre oficio de
secretaria da saúde; comenta sobre as leis 4406/20 e 4268/19 a respeito de divulgação
no portal transparência de todas as cirurgias eletivas realizadas e outras informações
permitidas; que verificou hoje de novo no portal e nada consta e que isso causa
transtorno aos pacientes. Fala do projeto de lei de disk denuncia animal e da
disponibilização do ECA em todos os órgãos públicos. Ver. Áurea – fala sobre os
containers disponibilizados, mas que a população ainda joga lixo no chão. Fala que no
Faxinal também há moradores no sem luz e não sabe a quem recorrer; diz que o local
também não recebeu ainda poço artesiano; fala que houve pancadão no Bairro
Taquariguaçú até de madrugada no fim de semana, que não sabe a quem recorrer.
Explana sobre a CEI da Santa Casa, que aguardam documentação, que foi informada
que receberão amanhã; que a CEI tem prazo. Indaga sobre como ficará o projeto de lei
do comércio, que as pessoas querem informação. Destaca a importância da saúde
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pública e do atendimento social, que Itapeva avance na geração de emprego; relata
sobre instalação de nova empresa de saúde que gerará empregos diretos; destaca a
importância da concorrência nessa área e de empregos. Presidente Comeron explica
que encaminhou ofício sobre a rejeição do veto ao Prefeito, que aguarda o prazo para
promulgar a lei. Ver. Christian – manifesta pesar a todas as famílias que perderam
entes. Ressalta a importância da conscientização da não aglomeração. Discorre sobre
moradia e alimentação. Fala de resposta que recebeu sobre convenio do município com
CDHU, o qual estaria prejudicado. Comenta de seu pedido ao Executivo sobre a
construção de duzentas moradias populares, que teve resposta que está na fase de
elaboração de projeto e orçamento para construção de cem casas num primeiro
momento. Fala do requerimento à Secretaria de Desenvolvimento Social, para que as
cestas básicas fossem entregues de forma regular; explica o teor da resposta, que
haveria em torno de doze mil pessoas sem renda; que o prefeito autorizou mil cestas
básicas para assistência, que além dessas mais 640 cestas serão entregues a entidades
cadastradas; que as cestas incluirão produtos de higiene. Parabeniza a Secretaria por
esse trabalho. Ver. Ronaldo – comenta sobre os trabalhos da CEI, relatando diligência
na secretaria de Saúde hoje; fala sobre o prazo que ainda resta. Discorre sobre a
vacinação que ocorreu no sábado, de forma descentralizada, com segurança; relata que
visitou o psf do Parque São Jorge; parabeniza todas as equipes que trabalharam. Fala
que a Comissão pode convocar o secretário de Obras para sugestões e fiscalização de
outras obras que precisam de atenção; fala sobre a fábrica de lajotas do Alto da Brancal,
promessa do prefeito, bem como o lajotamento de todas as ruas desse bairro e da
Palmeirinha. Reitera esse pedido aos secretários e também a manutenção de estradas
rurais da região. Fala sobre rua Guareí, ao lado do cemitério, a qual seria feita calçada;
que a população reclama que o local está recebendo entulho, que amanhã estará com
secretário Diego tratando sobre essa demanda. Ver. Tarzan – fala dos trabalhos dos
ver. Débora, Áurea e Christian; na CEI das notas frias a ver. Débora pagou o preço, mas
fez um trabalho excelente, que ela é muito atuante. Fala que as cem casas serão
construídas na rua 5, com recursos próprios; para famílias em área de risco. Diz estar
feliz pelo Prefeito ouvir o clamor da Câmara em favor dos pobres, em relação às cestas
básicas. Destaca o trabalha da Secretaria Lucinha. Parabeniza o trabalho da CEI da
covid. Fala que as CEIs foram a melhor coisa que aconteceram no governo atual, pois
mostram que os vereadores são atuantes. Que as CEIs são um divisor de água da água
do Legislativo. Diz que os Secretários são ordenadores de despesa, tem de fazer a
conferência do serviço realizado. Que a CEI da garagem não ocorreu por conta da
pandemia ano passado, que surgiu através de auditoria do prefeito. Fala do ver. Marinho
e de outros, zelosos no trato com a lei do comércio. Diz ter avaliação positiva de todos
os vereadores. Discorre sobre a atuação dos vereadores Saulo, Julio, Andrei nas suas
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áreas. Fala que a Ordem do Dia de segunda-feira deveria estar disponível até as 20hs
de sexta, que há de se verificar o regimento. Ver. Julio Ataíde – comenta sobre a
eleição de acordo com a escolha dos eleitores, que o trabalho é a resposta à população,
que completa cem dias. Fala do orgulho de ser eleito. Relata que esteve no Bairro
Taquaral, comenta que presenciou obras realizadas no local, que deixou a população
contente. Explana sobre pleitos que levou ao secretário Noel, que também conheceu as
instalações do Secretário Margarido, apresentando as demandas. Comenta da
fiscalização do ver. Ronaldo tanto na semana passada como nesse fim de semana; que
esse fim de semana foi bastante ágil. Ressalta a importância das moradias relatadas
pelo ver. Christian e parabeniza o Prefeito, que a população merece. Fala que o objetivo
é fazer um mandato com responsabilidade. Ver. Célio Engue – parabeniza os
envolvidos na vacinação no fim de semana. Fala que está preparando o relatório parcial
da CEI da Santa Casa, embora não tenha recebido documentos ainda. Relata que
esteve na rua do Paiol, no Taquariguaçu, a pedido dos moradores, que a rua precisa de
lajotamento urgente; que ainda que seja parcelamento de solo irregular já não há como
não instalar infraestrutura. Relata que esteve no Jardim Bonfiglioli orientando os
moradores de terrenos que não tem número. Parabeniza os vereadores pelos cem dias
de mandato; fala sobre o debate no campo das idéias. Parabeniza o prefeito, relatando
que esteve com ele na campanha nas periferias, o qual teve olhar diferenciado por esses
lugares. Destaca que o prefeito levou água a muitos bairros que não tinha esse e outros
serviço; Bairro de Cima, Planalto, Santa Maria; pavimentou e iluminou entrada do
Kantian entre outros. Parabeniza os secretários. Ver. Andrei Müzel – fala dos cem dias
de governo, que fez requerimento sobre isso, da resposta que recebeu. Diz ser
importante acreditar na política voltada para o social, não por interesse. Comenta sobre
suas proposituras, relatando sobre ofício a respeito de vacinação dos profissionais de
Educação, que ainda não começou em Itapeva, sendo que os professores o acionaram.
Explana sobre o tema. Fala sobre limpeza do Pilão D’água, o qual teve resposta
genérica, que reapresentará. Sobre os cem dias, destaca os trabalhos dos secretários
Margarido e Noel. Fala que foi citado em postagem sobre pessoas que deixam Itapeva
em busca de oportunidades; fala de política técnica, por justiça social, que só estão
fazendo os seus trabalhos. Fala sobre ser membro da CEI da covid, que recebeu
denúncia de fornecedores que correm atrás de documentos para apresentar. Explana
sobre resposta a requerimento, a respeito de medicamento de alto custo, que a resposta
foi um despautério. Mostra imagens com relação de medicamentos de alto custo, que
foi indagado na resposta. Comenta sobre horário de entrega de medicamentos, que
seria necessário tê-los. Fala de reunião com secretária da Educação sobre distribuição
de quites de alimentação; que dá para atender mais famílias, que há orçamento para
tal. Ver. Vanessa Guari – fala sobre valorizar os jovens em Itapeva; sobre a distribuição
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dos quites de merenda, que não concorda, pois deveria ser cestas básicas, que
deveriam atender mais de mil alunos, na zona rural também. Parabeniza os profissionais
da saúde, através do secretário, que foi sucesso no fim de semana, ao contrário da
semana anterior. Comenta sobre a atenção que esses profissionais merecem. Pede que
os coletores sejam incluídos na vacinação. Destaca a obra no Cercadinho, que a
população aguarda há quatro anos. Fala para secretarios dar atenção às emendas
impositivas. Relata suas emendas para setores da região do Guarizinho desde 2018.
Pede o retorno da GCM no Guari, bem ronda da PM. Destaca trabalho da Sabesp na
região da Caputera e Guarizinho. Fala de projetos sobre calendário oficial do dia do
esporte seguro e inclusivo e de denominação de via pública. Fala dos projetos que
apresentou na quinta-feira. Fala de projeto seu que estará em votação hoje e de sua
importância. Ver. Marinho convoca reunião extraordinária da Comissão de Legislação
amanhã às 14h, em razão de recurso apresentado pelo ver. Tarzan sobre Questão de
Ordem indeferida pela Presidência e discorre sobre os prazos. Aparte ver. Celinho
pergunta se já há parecer jurídico sobre a recurso. Ver. Marinho explica que não tem
parecer jurídico, que não tem previsão legal para tal, que poderá solicitar posteriomente.
Presidente Comeron parabeniza todos os vereadores pelos cem dias; discorre sobre a
gestão da Câmara Municipal nesse período, os projetos e proposituras apresentadas,
os trabalhos das CEIs. 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. Em discussão única, ver. Ronaldo comenta sobre o
veto do prefeito, pede voto contrário dos vereadores, ressaltando a importância de
valorizar os funcionários. Ver. Tarzan agradece aos que votaram pelo adiamento por
uma sessão, na sessão anterior. Diz que votará contra o veto. Propõe que tudo que for
consenso dos 15 vereadores apresentem como moção de apelo ao prefeito; que
entende que há mecanismos legais. Que consultou outros setores. Fala da possibilidade
de convenio com OAB assistência jurídica a todos os funcionários, com alguma
contrapartida. Aparte ver. Ronaldo – fala que o projeto prevê esse convênio; que os
GCMs tem de arcar com despesas judiciais do seu próprio bolso. Continua ver. Tarzan
dizendo que o Ronaldo fez bem em designar através da procuradoria do município. Fala
sobre construir a proposta para atender todos os funcionários. Comenta sobre o legado
de uma Procuradoria, Controladoria e Ouvidoria com mandato de pessoas do quadro.
Em votação única, nominal: Andrei Müzel: contra; Áurea Rosa: contra; Célio Engue:
contra; Christian Galvão: contra; Débora Marcondes: contra; Gessé Alves: contra; Júlio
Ataíde: contra; Laércio Lopes: contra; Lucinha Woolck: contra; Marinho Nishiyama:
contra; Tarzan: contra; Ronaldo: contra; Saulo: contra; Vanessa Guari: contra. Veto
rejeitado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 38/2021 - Vereadora Vanessa Guari
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- Dispõe sobre a prorrogação da validade dos alvarás de localização e funcionamento
expedidos no ano de 2020, dispõe sobre o lançamento do IPTU, ISS fixo e taxas para o
ano de 2021, e dá outras providências. Em 1ª discussão e votação, foi aprovado por
todos. Leitura do Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0044/2021 - Comissão de Legislação,
Justiça, Redação e Legislação Participativa - Ficam alterados os parágrafos 2º e 3º do
artigo 2º do Projeto de Lei nº 044/21: “§ 2º. Os membros do conselho previstos nos
incisos II, III, IV, V e VI e § 1º do art. 2º serão indicados pelas respectivas
representações, em processo eletivo pelos respectivos pares. § 3º. A indicação referida
nos incisos II, III, IV, V e VI e § 1º do art. 2º, observados os impedimentos dispostos
nos incisos I ao IV do Art. 4º, serão indicados até 20 (vinte) dias antes do término do
mandato dos conselheiros anteriores, de acordo com critérios estabelecidos no § 2º do
art. 2º.” Em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura do Emenda
0002 ao Projeto de Lei 0044/2021 - Comissão de Legislação, Justiça, Redação e
Legislação Participativa - Fica acrescido o artigo 13-A ao Projeto de Lei nº 044/21: “Art.
13-A. A constituição do conselho municipal de educação seguirá também as regras
previstas na lei do CACS-Fundeb.” Em discussão e votação únicas, foi aprovado por
todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 44/2021 - 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-FUNDEB, em conformidade com o art. 212-a da
Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei 14.113, de 25 de dezembro de
2020. Em 1ª discussão, Ver. Andrei diz ser um projeto extremamente importante do
financiamento da educação pública sob os aspectos de descentralização,
acompanhamento e democracia. Discorre sobre aspectos técnicos da lei 14113/20, que
regulamenta o novo Fundeb e os desafios para chegar num contexto em âmbito
nacional, estadual, regional. Fala ainda que o Conselho é responsável por transição
entre governos e as mudanças que houve. Destaca a importância de não sucatear as
propostas pedagógicas. Explica o mecanismo do Conselho do novo Fundeb, que é a
maior entrada de dinheiro para o município, fala dos percentuais regulamentados e da
importância da aplicação. Comenta sobre dois aspectos: há flexibilização por parte do
Tribunal, portanto não terá prejuízo pela aprovação do projeto após o dia 30; outro, fala
sobre a necessidade de fortalecimento do diálogo da Comissão com os conselhos. Ver.
Tarzan fala de batalha para a municipalização do ensino fundamental; sobre trabalhar
para ampliar o valor para investimento em educação. Explana sobre a importância do
foco na educação infantil. Em 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de
Lei Nº 49/2021 - Vereador Celinho Engue - Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso único
e exclusivo do brasão oficial do Município para identificação dos bens oficiais e/ou a
serviço da Administração Pública Municipal e dá outras providências. Em 1ª discussão
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e votação, foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 311/2021 - Vereadora
Aurea Rosa - Requer ao DRS (Departamento Regional de Saúde de Sorocaba) para
que informe a possibilidade de disponibilizar bolsas de Colostomia para o Município de
Itapeva/SP. Em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. MATÉRIA PARA
PRÓXIMA SESSÃO: Em 2 ª d/v Projeto de Lei: 38 – 44 - 49/2021. Dependendo dos
Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v Proposta de Emenda À LOM 2, 3 e 4/2021;
Projetos de Lei: 04, 05, 06, 07, 08, 10, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 39, 40, 45, 46, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69/2021. Em d/v
únicas Projeto de Resolução 3/2021. EXPLICAÇÃO PESSOAL. Presidente Comeron
pede ao ver. Laercio que assuma a Presidência. Ver. Tarzan diz que o Legislativo
deixará um legado; sobre proposituras, diz que tudo deve ser encaminhado ao Plenário.
Fala sobre a probidade do prefeito e da responsabilidade dos secretários como
ordenadores de despesas. Comenta que as secretarias tem um departamento de obras
próprio. Relata problema no telhado no PSF Bom Jesus, o qual seria trocado e antes de
acontecer foi atingido por chuva, danificando o posto, quando ainda não estava com o
telhado galvanizado instalado; sobre as telhas retiradas iriam para o pátio da Secretaria,
tendo em vista aproveitar as sobras de materiais das obras para doação. Diz que
funcionário não deve blindar secretário; que economia e austeridade tem de ser feito
todo dia. Comenta sobre frota de veículos de Itapeva. Afirma que a situação do posto
não deve se repetir. Fala de sua posição de autonomia na política. Fala que o Toninho
Loureiro agilizou reunião entre Prefeitura e Santa Casa. Explica sobre meio de campo
que o Toninho fez na região da John Deere para pavimentação da via. Comenta que na
Vila Aparecida o bispo e o padre aguardam calçadão há vinte anos; e sobre a reforma
da Praça Tito Lívio Cerioni, a cargo do Secretário de Defesa Social. Nada mais havendo
a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 21ª Sessão Ordinária a ser
realizada quinta-feira, dia 15 de abril, 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, 12 de abril de 2021.

ROBERTO COMERON
PRESIDENTE

DÉBORA MARCONDES
1º SECRETÁRIO

RONALDO PINHEIRO
2º SECRETÁRIO
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