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ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

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

presidência de José Roberto Comeron, realizou-se, via internet, a 21ª sessão ordinária 

do corrente exercício. Presença dos 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 20ª Sessão Ordinária 

realizada em 12 de abril, foi aprovada. Correspondências recebidas: Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Indicação 13/2021 - José Roberto Comeron 

- Indica a reativação da Cozinha Comunitária. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 

resposta - Indicação 39/2021 - Christian Wagner Nunes Galvão - Indica instalação de 

iluminação na praça Renato Pedrol, localizada entre as ruas Orlando Ney Valcazara, 

rua Rodolfo Robles e Newton Markzuck, no bairro Itapeva F, bem como solicita a 

instalação de aparelhos de ginástica na mesma. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva: resposta - Requerimento 66/2021 - Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. 

Prefeito, para que junto ao setor responsável, providencie um estudo de instalação de 

uma lombada na rua Felício Tortelli na altura do nº 132, bairro Jd. Virginia. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 140/2021 - Vanessa Valerio 

de Almeida Silva - 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 - Requerimento 219/2021 - Andrei Alberto Müzel - Requer oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito junto ao setor competente a elaboração e apresentação 

do plano de Contingência Orçamentária com relação às verbas recebidas para ações 

de combate ao covid-19. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 228/2021 - Christian Wagner Nunes Galvão - Requer ao Sr. Prefeito, 

junto ao setor competente, informações sobre o novo Aterro Sanitário, uma vez que o 

lixão no bairro Santa Maria voltou a ter atividade. Requer ainda seja feita a limpeza das 

margens da avenida José Ermírio de Moraes, visando a garantia da saúde e do bem 
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estar dos moradores locais. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 229/2021 - Julio Cesar Costa Almeida - Indica operação tapa buraco em 

toda extensão da rua: Alberto Vilhena Junior, Jardim Maringa. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 230/2021 - Lucimara Woolck Santos 

Antunes - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 

234/2021 - Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito 

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

Balduíno Severo no jardim Virginia. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta 

- Requerimento 236/2021 - Saulo Almeida Golob - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 

resposta - Requerimento 237/2021 - Saulo Almeida Golob - 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. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 242/2021 - Mario Augusto de Souza 

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. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 243/2021 - Célio Cesar Rosa 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 

252/2021 - Ronaldo Pinheiro da Silva - Requer ao Exmo. Prefeito Municipal para que 

verifique a possibilidade de executar a extensão de rede de iluminação pública na 

Rodovia Pedro Rodrigues Garcia, quilômetro 59 + 300 metros, entrada do Distrito Alto 

da Brancal. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 253/2021 

- Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade de 

implantar Lajotamento, galerias para escoar água pluviais nas travessas do bairro do 
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Taquariguaçú. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 

255/2021 - Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor 

competente, se possível informe a possibilidade da implantação de academia ao ar livre 

na Praça Alberto Vilhena Junior, Jardim Maringa. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva: resposta - Requerimento 256/2021 - Débora Marcondes Silva Ferraresi - 

Requer ao Senhor Prefeito, nos termos regimentais, que junto ao setor competente, 

informe a possibilidade de estar acrescentando nas cestas básicas que são fornecidas 

para famílias de baixa renda nos CRAS produtos de higiene pessoal e produtos de 

limpeza de casa. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 

259/2021 - Áurea Aparecida Rosa - Requer ao Sr. Prefeito junto ao setor competente, 

providencie em ações de combate ao Covid, a higienização dos caminhões que fazem 

a coleta de lixo e containers (cinza e verde) no município de Itapeva. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 262/2021 - Vanessa Valerio de Almeida 

Silva - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito informe junto ao setor competente a 

possibilidade de efetuar manutenção através de poda de árvores na avenida Ricardo 

Campolim, no bairro Central Park. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 266/2021 - Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, informações 

sobre a possibilidade de implantar Lajotamento nas ruas do bairro Pacova. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 270/2021 - Débora Marcondes 

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

competente , a possibilidade de se criar uma politica pública dentro do município de 

Itapeva, para distribuição de medicação para animais de famílias de baixa renda, visto 

que, o município não consta com esse serviço. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 

resposta - Requerimento 271/2021 - Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr. 

Prefeito para que junto ao setor competente informe a possibilidade de implantar a 

extensão de rede elétrica e posteriormente a instalação de iluminação pública nos 

Bairros Bethânia, Faxinal de Cima e Faxinal de Baixo. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva: resposta - Requerimento 276/2021 - Gesse Osferido Alves - Requer ao Sr. 

Prefeito, para que junto ao setor responsável, providencie a poda da árvore localizada 

na Rua José Ricardo de Oliveira, na altura do número 316, no Jardim Virgínia. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 278/2021 - Saulo Almeida 

Golob - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, providencie a 

revitalização do córrego do Aranha até a cacheira do Pilão d’água, antigo bicão 

(Limpeza e Roçadas) na área que se inicia na ponte próximo semáforo da rua Itaberá 

com a rua Conchas, seguindo pelo córrego do aranha, que também seja feito a 

manutenção das duas pontes que dá acesso ao centro de tratamento de água Sabesp, 
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e que também providencie a desobstrução, manutenção corretiva e a construção de 

uma nova ponte na sequência da rua Carlos Rocha Amorim a qual dá acesso a 

cachoeira pilão d’água. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 280/2021 - Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto 

ao setor responsável, providencie o lajotamento da estrada do Engº Cicero Faria no 

bairro da Sanbra. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 

286/2021 - Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr. Prefeito, nos termos 

regimentais, para que, junto ao setor competente, providencie a extensão da iluminação 

pública, da Av. Raul de Oliveira Filho e Rua: Josefina Lara da Silva, localizadas no Jd. 

Bela Vista e Rua: Nagibe Rodrigues de Almeida, Jd. Kantian. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 288/2021 - Débora Marcondes Silva 

Ferraresi - Requer ao Senhor prefeito para que junto a setor competente informe o 

destino dos materiais de construção que sobram ao término das obras públicas, e se 

existe a possibilidade de criar um projeto para que os mesmos sejam destinados as 

famílias de baixa renda cadastradas no CRAS. PROPOSITURAS - Projeto de Lei: 

70/2021 - Vereador Laercio Lopes - ALTERA a redação do art. 5º da Lei Municipal n.º 

537, de 4 de novembro de 1991, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins 

urbanos no território do Município e dá outras providencias. 71/2021 - Vereadora Débora 

Marcondes Silva Ferraresi - Institui o Banco de Ideias Legislativas no Município de 

Itapeva. 72/2021 - Prefeito Mario Sergio Tassinari - Institui a Política Municipal de 

Resíduos Sólidos do Município de Itapeva/SP e dá outras providências. Requerimento: 

314/2021 - Vereador Célio Cesar Rosa Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que 

junto ao setor competente informe a possibilidade de instalação de redutores de 

velocidade na extensão da Rua Coronel Queiroz, entre os números 305 a 398, 

especialmente uma faixa de pedestre elevada em frente ao número 373. 315/2021 - 

Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos 

regimentais, para que junto ao setor competente providencie a implantação de um posto 

de saúde UBS no Bairro de Cima. 316/2021 - Vereador Célio Cesar Rosa Engue - 

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

de instalação de redutores de velocidade na extensão da Rua Brasília, localizada na 

Vila Aparecida, entre os números 10 a 123, especialmente uma faixa de pedestre 

elevada em frente a casa lotérica. 317/2021 - Vereador Gesse Osferido Alves - Requer 

o Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, providencie a limpeza e retirada de 

entulhos na calçada da E.E. Professor José Vaques Ferrari localizada na Rua Alfredo 

Peterson, e verifique a possibilidade de acompanhamento aos dependentes químicos 

que ali se aglomeram. 318/2021 - Vereador Gesse Osferido Alves - Requer o Sr. 
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Prefeito, para que junto ao setor responsável, providencie uma solução para o 

escoamento (necessidade de tubulação) para o acumulo de água que se forma em 

frente à Igreja São Roque localizada na Rodoanel Mário Covas, Bairro de Cima. 

319/2021 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Senhor Prefeito, 

nos termos regimentais, que junto ao setor competente, a informação sobre a 

possibilidade de implantação em nosso Município do sistema de “bueiros inteligentes”. 

320/2021 - Vereador Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que 

junto ao setor competente, informe a possibilidade de implantação de ar condicionado 

na Unidade Básica de Saúde do Parque Cimentolandia. 321/2021 - Vereador Julio 

Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, se 

possível informe a possibilidade da implantação de academia ao ar livre na Praça, 

Valentim Rossi, Parque Cimentolandia. 322/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva 

- Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que, através do competente, informe sobre a 

possiblidade de efetuar a instalação de rede de iluminação pública nos Bairros Saltinho 

do Coqueiral e Invernada, no Distrito Areia Branca. 323/2021 - Vereador Andrei Alberto 

Müzel - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito junto ao setor competente informações quanto 

o andamento das obras e procedimentos para abertura e inauguração da Quadra 

Poliesportiva do Bairro de Cima. 324/2021 - Vereadora Lucimara Woolck Santos 

Antunes - Requer ao Sr. Prefeito, para que, junto ao setor competente, estude a 

possibilidade de implantar redutor de velocidade ou faixa de pedestre elevada e 

sinalização de placas, em frente à Igreja Maranata, Rua: Taquari, na Rua: Marília 

(próximo ao n°76), Vila Taquari, Rua: Antônio Monteiro de Almeida (próximo à mercearia 

do Zé Carlos, Jardim Maringá), Rua: Mauri Mancebo Vanni (Rua:12), altura do n°417, 

Jd. Virgínia, Rua: Nicola Pedecino, Parque Cimentolândia. 325/2021 - Vereadora 

Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor 

competente possibilite instituir a tarifa zero no transporte público municipal para todos 

os munícipes. 326/2021 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao 

Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor competente viabilize a pavimentação asfáltica 

da Rua Mario Prandini no trecho entre a Alameda Toledo Ribas e a Av. Acácio Piedade. 

327/2021 - Vereador Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao 

setor responsável providencie a manutenção corretiva na rua de terra da Vila Boava que 

dá saida na estrada vicinal Luiz José Sguario e corrigindo os defeitos com a passagem 

de máquina Motoniveladora e posterior cascalhamento, e que seja realizado enchimento 

cobrindo as valetas provocado pelas chuvas. 328/2021 - Vereador Christian Wagner 

Nunes Galvão - Requer ao Sr. Prefeito, junto ao setor competente, informações sobre a 

possibilidade de se realizar um serviço de poda de árvores na estrada do bairro 
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Cachoeira dos Torres, desde o acesso pela estrada da Vila Rica até o acesso à Igreja 

Congregação Cristã do referido bairro. 329/2021 - Vereadora Áurea Aparecida Rosa - 

Requer á DER para limpeza de galhos e mato no acostamento da rodovia próximo a 

fábrica Maringá, até divisa do município de Itapeva/ SP. 330/2021 - Vereador Saulo 

Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, 

providencie que se estenda o lajotamento feito na frente da Congregação do Brasil do 

Bairro da Cachoerinha. 331/2021 - Vereador José Roberto Comeron - Requer ao Sr. 

Prefeito para que realize estudos para conceder aos funcionários integrantes da 

Corporação GCM – Guarda Civil Municipal o direito a DEAC - Diária Especial de 

Atividade Complementar. 332/2021 - Vereador José Roberto Comeron - Requer ao Sr. 

Prefeito para que envie a esta Casa de Leis o andamento de todas emendas e 

programas de 2011 a 2020 oriundas do deputado federal Guilherme Mussi. Indicação: 

46/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Indica a abertura de um Velório 

Municipal. 47/2021 - Vereador Paulo Roberto Tarzã dos Santos - Indica a instalação de 

posteamento com a implantação de iluminação pública ao longo da Av. dos 

Revolucionários de 32 sentido centro bairro e vice versa, utilizando o canteiro central ao 

longo de toda a sua extensão, ou o lado da referida avenida que se encontra sem 

iluminação. Debora Marcondes solicita dispensa da leitura. A Presidência encaminha os 

Projetos de Lei 70, 71 e 72/2021 às comissões competentes para exarar seus 

pareceres, e Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para providencias 

de costume. TEMA LIVRE: Aurea Rosa cumprimenta todos. Agradece executivo pela 

instalação de containers nos bairros Faxinal e Betânia. Comenta sobre necessidade de 

poço, iluminação e melhorias nas estradas de acesso. Comenta pedido para construção 

de acostamento na estrada de acesso à Maringá e limpeza do mato. Comenta sobre 

cestas básicas e a preocupação com o comercio da cidade. Célio Engue cumprimenta 

todos. Comenta oficio que recebeu do executivo em relação a instalação de insulfim e 

ar condicionado no posto de saúde. Apresenta foto da caixa preta recebida da Santa 

Casa. Diz que a Santa Casa está zombando da câmara e da população. Diz que não 

enviaram o que foi solicitado, e que não querem prestar contas. Deixa sua indignação. 

Débora Marcondes cumprimenta todos. Comenta trabalhos da semana. Comenta 

respostas que recebeu de seus requerimentos 256 e 288/2021. Agradece e parabeniza 

pela agilidade nas respostas. Comenta reunião da comissão da saúde. Parabeniza 

secretário pelas ações que estão sendo adotadas. Comenta emendas que destinou para 

farmácia no Bairro São Camilo, instalação de ar condicionado no posto da Vila Camargo 

e cadeiras para a vigilância sanitária. Comenta projeto que apresentou sobre banco de 

ideias legislativas. Comenta sobre pedido que fez sobre bueiros inteligentes. Sobre 
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container, agradece secretario que fará instalação no bairro da Sanbra. Comenta projeto 

de lei que apresentou sobre isenção de imposto sobre serviços de qualquer natureza. 

Ronaldo Pinheiro cumprimenta todos. Comenta demandas do Distrito Alto da Brancal e 

dos pedidos que fez para o bairro e região. Comenta sobre a visita do executivo ao 

Bairro. Reforça pedido de manutenção de estradas e ruas do bairro e retomada da 

fábrica de lajotas. Convoca secretário de obras para reunião da comissão na segunda-

feira, às 14h00. Sobre a CEI da Covid, diz que oitivas foram iniciadas. Saulo Golob 

cumprimenta todos. Parabeniza executivo pela inauguração do circuito vigilância. 

Comenta sobre pedido de manutenção corretiva das ruas da Alto da Brancal. Diz que 

seu requerimento não foi aceito, por haver outro pedido de lajotamento para o local. Diz 

que enviou o caso para que o jurídico da casa possa analisar. Júlio Ataíde cumprimenta 

todos. Comenta visita que fez ao Bairro Cimentolandia e pedidos que fez para melhorias. 

Relata visita que fez ao posto de saúde do bairro. Diz que o local necessita de ar 

condicionado e insulfim para amenizar o calor. Comenta visita que fez à Guarda Civil 

Municipal acompanhando o monitoramento por câmeras. Parabeniza pela estrutura. A 

presidência comenta sobre projeto de lei que está tramitando referente à permuta. Pede 

agilidade. Marinho diz que o referido projeto foi pauta da comissão e que foi nomeado 

relator e estão aguardando parecer jurídico. Tarzan diz que são iniciativas importantes 

com amparo legal. Vanessa Guari cumprimenta todos. Agradece ao presidente pelo 

pedido de urgência. Comenta que a questão está sendo analisada desde 2019. Diz que 

o empreendimento vai gerar muitos empregos e aumentar a economia do distrito. Pede 

voto favorável. Agradece secretario Margarido pelos trabalhos realizados. Comenta 

sobre o curso empreenda rápido que será ministrado no Bairro Garizinho. Comenta 

proposituras que apresentou na sessão sobre implantação de tarifa zero e 

pavimentação da rua Mário Prandini. Pede voto favorável ao seu projeto que está em 

votação. Comenta reunião com diretor da DER e reunião com polícia ambiental. Pede 

para que respostas de proposituras sejam disponibilizadas online. Tarzan cumprimenta 

todos. Presta sua solidariedade ao presidente da Casa no tocante ao processo de 

improbidade. Diz ter convicção de que a decisão será revertida. Comenta sobre o kit 

merenda. Pede para se fazer um documento em nome da câmara apelando ao 

executivo para que faça algo urgente. A presidência agradece ao vereador pelas 

palavras. Roberto Comeron explica o motivo de ter sofrido esse processo, que foi, 

enquanto prefeito, recolocar na prefeitura funcionários que haviam sido dispensados. 

Diz que no próximo mandato, o então prefeito Cavani levou o caso ao Ministério Público. 

Diz que tentou fazer justiça e acabou tendo a condenação. Agradece solidariedade. 

ORDEM DO DIA: Leitura de Projeto de Lei 38/2021 - Vanessa Valerio de Almeida Silva 
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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. Colocado em 2ª discussão: Tarzan cumprimenta 

vereadora pela iniciativa e pede para que se busque soluções para algumas atividades 

não tiveram condições de funcionar. Saulo comenta sobre a questão do preço público. 

Débora diz que vereadores podem fazer um pedido em conjunto. Se coloca à 

disposição. Colocado em 2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura de Redação Final 

do Projeto de Lei 44/2021 - Mario Sergio 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. Colocado em 2ª 

discussão e 2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 49/2021 - 

Célio Cesar Rosa 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. Colocado em 2ª discussão e 

2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura de Recurso 1/2021 - Paulo Roberto Tarzã 

dos Santos - Recurso interposto por vereador com fulcro nos artigos 163 e seguintes do 

Regimento Interno, em face de decisões do Presidente da Câmara Municipal de Itapeva, 

adotadas na tramitação do Projeto de Lei 013/2021, em especial na 17ª sessão 

ordinária, ocasião em que o projeto foi discutido e votado. A presidência solicita a leitura 

na integra do recurso, do relatório da comissão de Legislação, do parecer jurídico e do 

parecer do IBAM, que seguem anexos.  Colocado em discussão única:  Célio Engue diz 

que protocolou no sistema sua propositura no dia 26, às 15h58, que foi lida às 16h10 e 

que, segundo informação dos funcionários, quando a propositura é protocolada ela já 

vai automaticamente para pauta. Diz que na alegação de ultrapassar 72h, estão 

computando sábado e domingo. Faz leitura do parecer do jurídico em relação à emenda 

que protocolou. Diz que o parecer está equivocado. Diz que não era necessário solicitar 

adiamento, mas tão somente observar o regimento. Conclui que a emenda não foi 

apreciada pela Casa por ser de sua autoria. Não concorda com o parecer jurídico e diz 

que está equivocado. Tarzan cumprimenta o servidor Vagner William por consultar o 

IBAM. Pede para que a pauta da sessão de quinta-feira esteja disponível na terça-feira, 

dando prazo de 48h00. Comenta sobre necessidade de revisão do regimento interno. 

Diz que houve tentativa de diálogo. Reconhece e pede desculpas aos vereadores 

Débora e Andrei. Diz que quem começou a levantar essa questão de ordem foi o 

vereador Ronaldo. Diz ser favorável que toda matéria seja discutida em plenário. Diz 
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que era uma questão de bom senso. Diz que o regimento é omisso. Marinho Nishiyama 

sobre o impedimento, diz que o próprio autor do recurso explanou que não houve 

impedimento. Sobre o prazo de apresentação de emenda, faz leitura de mensagem que 

a procuradora Marina enviou no chat no dia em questão. Diz que foram feitos pedidos 

de adiamento e vistas, que foram negados. Faz leitura do artigo 23 do regimento interno. 

Diz que o regimento não menciona se seriam prazos úteis, e que se presume que seriam 

dias corridos. Faz leitura do artigo 160 do regimento interno. Diz que tudo ocorreu no 

tramite do regimento interno. Diz que, como a emenda foi apresentada por vereador, 

não teria como fazer a leitura e votação na mesma sessão, por não ter o parecer jurídico.  

Diz que não houve nenhuma irregularidade e por esse motivo a comissão de Legislação 

deu parecer pela rejeição do recurso. A presidência diz que confia plenamente no 

jurídico da Casa. Laércio Lopes diz que foi votado, e que a maioria ganhou. Diz que é 

necessário ser produtivo. Débora Marcondes diz que foi relatora do projeto. Explica o 

projeto e diz que o mesmo deveria ser apresentado em abril de 2020. Diz que o projeto 

foi apresentado sem a documentação. Comenta reunião de legislação em que o projeto 

foi discutido. Diz que todos os prazos legais foram obedecidos. Diz que foi pedido vistas 

na sessão, que foi negada de forma democrática. Sobre não poder votar no projeto, diz 

que foi falta de respeito. Diz que fez o possível para não prejudicar o projeto e 

servidores. Parabeniza trabalho da presidência. A presidência diz que todos os 

pareceres são desfavoráveis ao recurso. Colocado em votação única: Andrei Alberto 

Muzel - Aúrea Aparecida Rosa - Célio Cesar Rosa Engue – sim. Christian Galvão – sim. 

Debora Marcondes – não. Gesse Osferido Alves – não. Júlio Cesar Costa Almeida – 

não. Laercio Lopes – não. Lucinha Woolck – não. Marinho Nishiyama – não. Paulo 

Roberto Tarzã dos Santos – sim. Ronaldo Pinheiro da Silva – não. Saulo Almeida Golob 

– sim. Vanessa Guari – sim. A presidência declara rejeitado o recurso 01/2021. Debora 

Marcondes diz que o vereador Andrei está relatando problemas no microfone e que 

mandou foto no grupo declarando voto -  não. Tarzan diz que a vereadora Aurea deve 

estar com problema de conexão. Marinho diz que com voto do vereador Andrei, são 8 

votos contra. Leitura de Requerimento 329/2021 - Áurea Aparecida Rosa (subscrito 

Débora Marcondes) - Requer á DER para limpeza de galhos e mato no acostamento da 

rodovia próximo a fábrica Maringá, até divisa do município de Itapeva/ SP. Colocado em 

discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. MATÉRIA PARA A PRÓXIMA 

SESSÃO:  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, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 

72/2021. Em d/v únicas Projeto de Resolução 3/2021. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ronaldo 
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Pinheiro comenta sobre vacinação dos profissionais da educação. Diz que apenas duas 

escolas serão utilizadas para a realização da vacinação. Solicita que conste de ata Voto de 

Pesar pelo falecimento da Sr.ª Elisa da Silva Antônio. Registra sua homenagem. Tarzan 

comenta a atuação da vereadora Débora. Diz que sua divergência é apenas nesta questão. 

Comenta sobre apresentação de projetos inconstitucionais pelos vereadores. Comenta 

sobre prazos regimentais e regime de urgência. Diz que é necessário fazer uma revisão do 

regimento interno. Diz que respeita o trabalho dos vereadores. A presidência parabeniza 

vereadora Lucinha pelo trabalho. Célio Engue deixa registrado seu respeito ao jurídico da 

Casa. Deixa sua homenagem aos assessores. Nada mais havendo a tratar a Presidência 

convoca os vereadores para a 22ª Sessão Ordinária a ser realizada segunda-feira, dia 

19 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, 15 de 

abril de 2021. 
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