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ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

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

presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 22ª 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 21ª Sessão 

Ordinária realizada em 15 de abril, foi aprovada com voto contrário do vereador Tarzan. 

Correspondência recebida de diversos: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Indicação 41/2021 - Vanessa Guari - Indica criar um programa municipal 

de sinalização, redutores de velocidade e pintura viárias por bairros no município de 

Itapeva. 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 nos informe as seguintes 

informações. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

140/2021 - Vanessa Guari - 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 191/2021 - Christian 

Galvão - Requer ao Sr. Prefeito, junto ao setor competente, sobre a possibilidade de se 

construir uma praça no conjunto habitacional do CDHU, no Jardim Beija Flor, e outra no 

bairro Santa Maria (o que também beneficiará os moradores do Jardim Bonfiglioli), com 

iluminação, plantio de árvores, instalação de playground e aparelhos de ginástica para 

adultos. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 193/2021 

- Ronaldo Pinheiro - Requer ao Executivo Municipal para que envie a Câmara Municipal 

de Itapeva, Projeto de Lei regulamentando o enquadramento da atividade do profissional 

“condutor de ambulância” na área da saúde. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 206/2021 - Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para 

que junto ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de ampliar as ações de 

prevenção e conscientização sobra a COVID-19, de modo a mitigar a sua disseminação. 
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Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 220/2021 - Saulo 

Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade de implantar galerias 

para escoar água pluviais na rua Eurides Antônio Galvão no bairro de Cima ll. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 223/2021 - Marinho 

Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, informe sobre 

a possibilidade de criação de central 24 (vinte e quatro) horas para recebimento de 

denuncias de descumprimento de normas e medidas sanitárias para o combate, 

enfrentamento e controle da disseminação da COVID-19. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva - Resposta ao Requerimento 224/2021 - Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. 

Prefeito, para que junto ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de incluir 

toda a corporação da Guarda Civil Municipal no grupo prioritário para recebimento da 

vacina para COVID-19. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 239/2021 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 265/2021 - Gessé Alves - Requer ao Sr. Prefeito para que 

junto ao setor responsável, verifique a possibilidade de incluir os profissionais que 

colaboram para limpeza urbana e na coleta de lixo no grupo prioritário para recebimento 

da vacina para COVID-19. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 282/2021 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 283/2021 - 

Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, 

informações sobre a questão do transporte dos idosos, visto que, recebi uma nova 

denúncia que os idosos não estão podendo usar o transporte gratuitamente apenas 

pagando. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

285/2021 - Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito informe junto ao setor 

competente a possibilidade de colocar redutores de velocidade e sinalização vertical e 

horizontal na rotatória da rua Luís Pimentel Matos com a Avenida Expedicionários de 

Itapeva (Distrito Industrial) para melhoria do tráfego local. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva - Resposta ao Requerimento 289/2021 - Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. 

Prefeito para que, junto ao setor responsável, informe os nomes, cargos e Secretarias 

dos cargos de livre nomeação e exoneração, dos exercícios dos anos de 2020 e 2021, 

para fins de verificação de atendimento a Lei Complementar 173/2020. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 291/2021 - Julio Ataíde - 

Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, se possível faça um 
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estudo sobre o aumento da intensidade do trafego das ruas: Adil Bernadino e 

imediações da Rua Nove de Julho, na Vila São Miguel. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva - Resposta ao Requerimento 292/2021 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta 

ao Requerimento 296/2021 - 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. Ofício 

de Aurea Rosa, Presidente do PP, informando alteração da liderança partidária, tendo 

como líder Ronaldo Pinheiro e vice-líder Júlio Almeida. Ofício de Laércio Lopes 

comunicando que assumirá a vaga partidária nas comissões permanentes da qual a 

vereadora Lucinha Woolck era membro. PROPOSITURAS. Projeto de Resolução: 

4/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Dispõe sobre denominação de “Ataíde Almeida 

(Otalício Franco de Almeida) ”, a ala de Gabinetes de Vereadores, da Câmara Municipal 

de Itapeva. Projeto de Lei: 73/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Dispõe sobre a 

isenção do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN aos profissionais e 

empresas que ficaram impedidos de prestar serviços durante a situação de emergência 

decretada para enfrentamento da covid-19. 74/2021 - Vereadora Débora Marcondes - 

Dispõe sobre a manutenção mínima da frota de ônibus do transporte público para 

atender as orientações sanitárias de distanciamento social durante o enfrentamento da 

Covid-19. 76/2021 - Vereador Roberto Comeron - Dispõe sobre denominação de via 

pública Joaquim Campolim de Almeida, no Jardim Beija-Flor. Moção: 15/2021 - 

Vereador Marinho Nishiyama - Moção de Apelo ao Srº Arthur Lira, DD. Presidente da 

Câmara dos Deputados e Srº Rodrigo Pacheco, DD. Presidente do Senado, para que 

envidem esforços para a aprovação do Projeto de Lei 80/2018 que altera a Lei n° 8.906, 

de 4 de julho de 1994, que “Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB)”, para estabelecer a obrigatoriedade da participação de 

advogado (a) no Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC). Requerimento: 333/2021 - Vereador Gessé Alves - Requer ao Sr. Prefeito, 

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

lâmpada na Rua Hebe Faria na altura do número 116, Jardim Nova Itapeva. 334/2021 - 

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 Bairro Morada do Bosque. 

335/2021 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor 

competente, se possível informe a previsão de instalação da Bomba a Vácuo na sala de 
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Odontologia, uma vez que a mesma já se encontra na Unidade Básica de Saúde do 

Parque Cimentôlandia. 336/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao 

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

de lajotas nas ruas dos bairros Cercadinho e Vaz. 337/2021 - Vereadora Vanessa Guari 

- Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor competente viabilize a 

implantação de uma creche no Distrito do Guari. 338/2021 - Vereador Professor Andrei 

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

casas vagas no Conjunto Habitacional da Morada do Bosque, localizado no Bairro de 

Cima. 339/2021 - Vereador Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto 

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

na extensão da Rua José Celestino dos Santos, localizada no Bairro Grajaú. 340/2021 

- Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que, através do 

competente, informe sobre a possiblidade de efetuar o lajotamento e a instalação de 

iluminação pública no Bairro Lavrinhas, no entorno da Igreja Santo Antônio. 341/2021 - 

Vereador Professor Andrei - Requer ao Sr. Prefeito, junto ao setor competente, que 

envide esforços para alocar recursos a fim de oferecer “kit’s merenda” (composto por 

itens básicos de alimentação) aos educandos da rede municipal de ensino. 342/2021 - 

Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade de 

extensão da tubulação de águas pluviais na travessa l da rua João Soares de Almeida 

nº 78, no Pq. Longa Vida. 343/2021 - Vereador Tarzan - Requer ao Presidente da Casa 

de Leis, adotem as providências no sentido de colocar à disposição dos nobres 

vereadores e da sociedade civil organizada a pauta da sessão 48 horas antes da sessão 

ordinária conforme determina o Artigo 23-b do Regimento Interno. 344/2021 - Vereador 

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

substituição da tubulação de águas pluviais situada na vila São Miguel, que se inicia em 

uma caixa de passagem na rua 9 de julho e se estendendo pela rua Antônio Rodrigues 

de Abreu indo terminar no córrego do Aranha. 345/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - 

Requer ao Comutran, para que informe a possibilidade de implantar sentido único na 

Rua: Paraná, Vila Guarani. 346/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. 

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

alargamento e posterior construção de calçada, na Rua: Julia Santos Rodrigues, Vila 

Guarani. Indicação: 48/2021 - Vereador Gessé Alves - Indica a limpeza e manutenção 

de boca de lobo na Hélio Gonçalves Neto na altura do número 90, quadra 22, Morada 

do Bosque. 49/2021 - Vereador Celinho Engue - Indica a realização de certame licitatório 

com o objetivo de propiciar àqueles que dependem da agricultura familiar uma 

assistência técnica em sustentabilidade in loco, com o objetivo de atender as leis 

estaduais, municipais e federais, no que tange ao pilar social, ambiental e produtivo, 

auxiliando os agricultores na elaboração e acompanhamento dos projetos de compras 
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públicas e recomendações para aplicação das melhores práticas agrícolas. 50/2021 - 

Vereador Ronaldo Pinheiro - Indica passagem de máquina motoniveladora (Patrol) e 

posterior cascalhamento em toda a extensão da estrada do Recanto dos Pescadores, 

do Bairro dos Coelhos e Pacovinha. A Presidência encaminha o Projeto de Resolução 

4/21, os Projetos de Lei 73, 74 e 76/21 às Comissões Competentes para exararem seus 

pareceres; a Moção 15/21 e os Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa 

para as providências de costume. TEMA LIVRE. Ver. Vanessa Guari – pede que conste 

em ata voto de pesar pelo falecimento do servidor Ulisses Assis. Ratifica seu pedido 

para inclusão dos coletores na vacinação prioritária. Relata sobre o recapeamento da 

Rua Arthur Amaral, no Vita Taquari e agradece o secretário Margarido. Fala de seus 

requerimentos de hoje, sobre recapeamento das ruas do Bairro Cercadinho e dos Vaz 

e instalação de creche no Bairro Guarizinho. Ver. Christian Galvão – fala de seu 

requerimento ao DER, sobre melhoria na entrada do acesso à Mãe da Vida, que o DER 

iniciou a obra hoje. Agradece o ver. Saulo que o avisou. Fala sobre sua tratativa com 

secretário de Cultura para buscando projetos para os profissionais da música, em razão 

da pandemia. Discorre sobre os profissionais da música e todos os profissionais que o 

segmento abrange, citando que mais de oito milhões desses profissionais foram 

atingidos, incluindo produtores, compositores e outros; afirma que estão trabalhando 

pelo segmento. Ver. Débora Marcondes – fala sobre os pedidos para manutenção de 

estrada do Jaó, que está em situação crítica. Relata que a Vila Isabel também está com 

ruas esburacadas. Diz que esteve em contato com governo do Estado, através do 

secretário Marco Vinholi e Deputado Samuel Moreira, sobre maquinário pesado que 

serão distribuídos aos municípios, que encaminhou formulário ao Prefeito sobre isso. 

Fala de seu trabalho e conquistas ao município incluindo concentradores de oxigênio, 

emenda impositivas, carros, um milhão no mandato passado através do Deputado 

Floriano. Fala sobre seu projeto de lei que garante a manutenção mínima da frota de 

ônibus municipais, citando linha da Morada do Bosque/de Cima, que acaba gerando 

aglomeração; a quem interessa a diminuição da frota? Comenta sobre lei nesse teor, 

mantendo o distanciamento. Fala sobre sua atuação técnica na CEI e nas comissões 

permanentes. Comenta sobre a Controladoria Geral da União, que Itapeva obteve nota 

baixíssima na transparência, ficou abaixo de Itapetininga e Sorocaba, que pediu 

providências ao Executivo. Ver. Áurea – agradece o Christian por gesto de amizade e 

companheirismo. Fala de seus sentimentos à família do funcionário Ulisses, relatando 

a importância da vacinação. Manifesta sua indignação com a lentidão da vacinação. 

Comenta de pessoas usando máscaras de forma errada. Parabeniza ver. Débora por 

seu contato com governo estadual; comenta de pedido de manutenção de estrada do 

Faxinal à 16ª RA. Fala que acompanha sites para verificar a transparência e diz sobre 

a importância disso, que o Executivo deve se atentar a isso. Fala sobre pedido de 
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limpeza e manutenção de estrada desde a ponte da Maringá até divisa com Nova 

Campina; que aguada respostas. Explana sobre empregos que estão surgindo e outros 

fechando e do sofrimento do comércio. Aparte ver. Tarzan – diz ser solidário a ver. 

Áurea, comenta sobre a morte do servidor. Diz que a responsabilidade pela manutenção 

da estrada é de Itapeva, conforme convênio. Explana sobre trechos críticos da vicinal. 

Ver. Ronaldo – diz que tem cobrado bastante pelo Bairro Alto da Brancal, Palmeirinha 

e Capoavinha, em especial por lajotamento e outras. Relata que máquina esteve lá no 

sábado e só fez uma rua, que faltou casacalhamento. Fala que foi informado que em 

sequência a máquina retornará, que está descontente com o fato; que foi promessa do 

prefeito, que deve ter zelo com o distrito. Fala sobre abastecimento de água potável 

para Brancal, sendo que o prefeito teria dito sobre essa prioridade, que já houve 

reuniões. Explana sobre paralisação de obra de captação de rede de esgoto no Alto da 

Brancal, que levará o caso ao MP; que diversos bairros não tem saneamento básico em 

Itapeva. Ver. Julio Ataíde – presta homenagem ao servidor Ulisses e sua família. 

Destaca a importância da vacinação aos coletores. Fala que o Morada do Bosque tem 

espaço público que não é praça, que os moradores pedem que seja feita praça e 

instalação de CRAS. Relata que foi procurado por moradores na vila São Miguel, da rua 

9 de Julho, sobre danos e transtornos pelas águas pluviais que desce do Jardim Brasil, 

que o problema é recorrente e precisa de solução. Explana que a Vila Isabel é outro 

local que também teve ruas esburacadas pelas chuvas, a população pede melhorias. 

Fala sobre atendimento odontológico no período da tarde no posto do Parque 

Cimentolândia; comenta sobre reclamações de moradores das imediações da escola 

José Vasques, que há moradores de ruas e descarte de lixo na localidade. Ver. Celinho 

Engue – presta homenagem ao servidor Ulisses e ao farmacêutico Massami Okano, 

pede que seja inserido em Ata voto de pesar. Fala de requerimento sobre assistência 

técnica à agricultura familiar, visando o conhecimento sobre a legislação para fins 

licitatórios e outros. Parabeniza o prefeito por reinauguração de centro de convivência 

social, que atende pessoas em situação de rua e pela inauguração do sistema d 

videomonitoramento. Parabeniza o secretário da saúde e todos os funcionários 

envolvidos na vacinação; também pela recepção ao secretário estadual de saúde e 

pelos profissionais de educação vacinados. Relata o total de pessoas que tomaram 1ª 

dose (em torno de onze mil). Parabeniza o secretário Noel, que esteve com 

representante do Jaó solicitando manutenção da estrada daquele bairro. Relata que foi 

com secretário Margarido para visita à Santa Maria vendo as demandas. Ver. Tarzan – 

fala da atuação da ver. Débora; sobre colaboração para documento junto ao governo do 

Estado para aquisição de maquinário. Discorre sobre extensão territorial de Itapeva. Diz 

que torce por celebração de convênio, mas que há o prazo da CRP. Comenta sobre 

trabalho do ver. Marinho. Fala sobre aprovação do orçamento federal no próximo dia 
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22. Explana que o Deputado Mussi foi o que mais enviou recursos a Itapeva; Deputado 

Goulart foi outro destinou emendas. Diz que o Jé pretende liberar dinheiro para 

entidades, que depende do CRP. Fala que a vicinal Faustino Daniel da Silva não está 

incluída no programa de estradas vicinais. Comenta sobre mudança de políticos de 

partidos, que isso poderá deixar Itapeva meio órfã. Fala de conquista da ver. Débora 

com o deputado Floriano Pesaro. Fala dos desafios para 2022, que nos anos anteriores 

houve sobra de caixa; que a conta vai chegar; recursos próprios não darão conta de 

tudo. Itapeva precisa correr atrás de projetos com governo estadual e federal. Explana 

que Dom Arnaldo, Pastor Pádua, e outros líderes cristãos farão campanha ‘Itapeva 

Solidária’, que espera grande participação da sociedade; destaca a importância desse 

trabalho ecumênico social no enfrentamento à fome. Ver. Gessé – deixa sua 

homenagem ao funcionário Ulisses. Comenta sobre as reclamações das proximidades 

do José Vasques, que outros vereadores também foram acionados; que espera haja a 

melhor solução. Moradores do Bosque o procuraram relatando bueiros e boca de lobo 

entupidos. Agradece pedidos atendidos por secretários; relata que a demanda é grande. 

Fala que os coletores precisam ser incluídos no grupo de prioridade da vacinação. 

Aparte ver. Tarzan fala que funcionários públicos trabalham no sistema de rodízio, que 

os coletores atuam na linha de frente, que deveria ser disponibilizada vacina a eles. 

Discorre sobre cronograma de entrega de vacina do Butantan e Fiocruz. Fala sobre 

prazo do STF à Anvisa sobre a vacina Sputnik e o desdobramento desses fatos. Fala 

que a Câmara deveria pedir à Secretaria Saúde que vacine todos os coletores. Continua 

ver. Gessé – diz concordar com ver. Tarzan. Ver. Saulo – comenta de seus 

requerimentos ao executivo sobre água pluviais na Vila São Miguel, que esteve no local; 

mostra fotos da localidade, de caixa coletora de água, explica sobre as tubulações de 

água existente que não suportam o fluxo gerado. Sugere alteração das medidas; fala 

que Longa Vida também contribui para inundação da parte baixa, que a tubulação 

existente não dá conta da vazão. Comenta sobre requerimentos e ofícios a órgãos, que 

os requerimentos tem formalidade; que está lutando pelos moradores da localidade. 

Aparte ver. Tarzan, diz que o ver Saulo vai in loco. Explana sobre o programa Fehidro, 

que não tem convenio com Itapeva, que é verba carimbada, que seria ideal para a 

situação. Continua Ver. Saulo - diz que o trabalho não seria caro ao município. Ver. 

Laércio assume a Presidência. Ver. Comeron – faz analogia de música que traduz a 

alegria de um pai saber que o filho está sendo bem alimentado; discorrendo sobre 

irresponsabilidade do poder Executivo, por não fornecer alimentação digna às crianças 

e que alcance todos que precisam. Relata de sua época como Prefeito, que fornecia 

três refeições aos alunos; explanando os horários; que havia também recursos próprios. 

Afirma que atualmente as crianças não são tratadas dessa forma. Pede ao Prefeito que 

pense nas crianças. Indaga de que adianta ter dinheiro em caixa e não investir em 
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merenda e cesta básica. Fala que amanhã irá ao Ministério Público denunciar a questão. 

Diz que é dever do município e direito das pessoas. Fala sobre cesta básica digna. 

Explana que na pandemia a prioridade deve ser a saúde e o social. ORDEM DO DIA: 

Leitura do Projeto de Lei Nº 53/2021 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Autoriza abertura 

de Crédito Adicional Especial no Orçamento do corrente exercício. Colocado em 1ª 

discussão, Ver. Tarzan pergunta qual o valor. Ver. Marinho informa o valor de 30.600. 

Em 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 58/2021 - 

Vereador Marinho Nishiyama - Dispõe sobre denominação de Calçadão Joana 

Aparecida de Macedo, na Vila Aparecida. Em 1ª discussão, Ver. Tarzan cumprimenta o 

autor pela iniciativa, relatando sobre a importância da família que dá nome. Diz que falou 

ao prefeito que o padre e a comunidade aguardam calçadão. Em 1ª votação, foi 

aprovado por todos. Leitura da Moção Nº 15/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - 

Moção de Apelo ao Srº Arthur Lira, DD. Presidente da Câmara dos Deputados e Srº 

Rodrigo Pacheco, DD. Presidente do Senado, para que envidem esforços para a 

aprovação do Projeto de Lei 80/2018 que altera a Lei n° 8.906, de 4 de julho de 1994, 

que “Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)”, 

para estabelecer a obrigatoriedade da participação de advogado (a) no Centro Judiciário 

de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). Em discussão única, ver. 

Marinho pede voto favorável à moção explicando sua importância. Em votação única, 

foi aprovada por todos. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2ª d/v os Projetos 

de Lei 53 e 58/2021. 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, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 76/2021. Em d/v únicas Projeto de Resolução 3 

e 4/2021. Pela Ordem, ver. Vanessa Guari considerando parecer jurídico e das 

comissões, gostaria que o Presidente convocasse extraordinária para quinta-feira para 

apreciar o projeto de lei 64/21. Presidente diz que será feito. Pela Ordem, Ver. Tarzan 

diz que a comissão se reúne na quarta. Presidente lembra o feriado de quarta. Ver. 

Tarzan diz que regimento fala de reunião no dia posterior ao feriado, poderia ser 

convocada extra para segunda-feira. Presidente diz que fará o que cabe a ele. 

EXPLICAÇÃO PESSOAL. Ver. Christian relata sobre músico que se apresenta nas 

feiras, que ontem a fiscalização teria abordado-o, indagando se ele teria alvará para tal. 

Registra sua indignação com o fato, em especial por conta da pandemia. Aparte ver. 

Celinho – parabeniza o ver Christian pelo trabalho e faz coro às palavras dele. Diz 

apreciar a música e lamenta o ocorrido. Prossegue Ver. Christian diz ser recíprocas a 

admiração e amizade. Fala que não conseguiram identificar a fiscalização. Ver. Júlio 

Ataíde - diz que tudo que puder fazer para ajudar a população é válido, independente 

de projeto ou ator a, b ou c. Que a população merece ser bem atendida nos seus pleitos. 
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Diz que o mandato de vereador é passageiro; que devem se unir em prol à população; 

que independente de quem assinou um documento ou outro, a população deve ser a 

beneficiada; que não vê porque ser responsável por uma ou outra obra. Afirma que a 

população vê quem a representa. Parabeniza o empenho e trabalho de todos os 

vereadores; diz estar feliz por estar nesta legislatura. Ver. Tarzan – fala que trabalhou 

ao lado do ver. Ataíde, pai do ver. Júlio. Fala sobre a atuação da comissão de legislação 

em emenda a projeto de lei, em conjunto com o Jurídico, e da atuação da ver. Débora 

cobrando melhorias. Afirma acreditar que a procuradoria geral será um legado; a 

controladoria geral e a ouvidoria com mandato eletivo, com objetivo de facilitar o acesso 

a informações. Diz aos servidores que não tem casa ou lote, que ele em conjunto com 

ver. Celinho e Christian, visitaram um terreno para a possibilidade de o município 

adquirir a área de 9 alqueires, exclusiva para servidores públicos municipais; que em 

parceria com Secretaria de Habitação, lote urbanizado, poderia implantar infraestrutura. 

Fala sobre audiência que ver. Ronaldo participava como associação de moradores. 

Relata crises que houve; que o governo considera privatizar Sabesp para capitalizar o 

segmento. Relata conquistas dos ex-vereadores Margarido e Paulo Saponga de 9 casas 

para Furnas, 4 Toyotas para GCM e outros; de quando Saponga o convidou união de 

vereadores; da luta do Saponga e outros pelo asfalto de acesso ao aeroporto. 

Homenageia Pedro Mariozi, que fez movimento em prol da obra (acesso ao aeroporto); 

que esse trabalho de equipe vai ao encontro da fala do ver. Julio Ataíde. Diz da 

importância de cada munícipe, que prestaram relevantes serviços ao município. Ver. 

Ronaldo – diz ter foto da audiência de 2012, com ver. Tarzan. Comenta sobre lei de 

sua autoria, promulgada dia 16, sobre assistência jurídica a GCM. Fala da valorização 

da GCM. Diz que dia 04/05 haverá reunião com secretário Obras, sobre obras 

paralisadas e outros. Convida os vereadores que tenham alguma demanda. Fala que 

amanhã terá reunião da Comissão de Obras para apreciar projeto do ver. Celinho. Nada 

mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 23ª Sessão Ordinária 

a ser realizada quinta-feira, dia 22 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, 19 de abril de 2021. 
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