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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

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

presidência de José Roberto Comeron, realizou-se, via internet, a 23ª sessão ordinária 

do corrente exercício. Presença os 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: Colocada em Discussão e votação a Ata da 22ª Sessão 

Ordinária realizada em 19 de abril. Aprovada. Apresentação do Relatório Parcial da 

Comissão Especial de Inquérito - originada através do Requerimento 164/2021. Célio 

Engue comenta sobre a CEI e pedido de assessoria técnica. Pede agilidade na questão 

da contratação de assessoria técnica, pois estão tendo dificuldade em analisar os 

documentos. A presidência diz que está sendo feita a cotação de valores para licitação.  

Celio Engue faz a leitura do relatório. Correspondências recebidas: Ofício de Elektro: 

resposta - Requerimento 264/2021 - Gesse Osferido Alves - Requer à Elektro junto ao 

setor competente no sentido de providenciar a troca dos postes de madeira pelos de 

concreto na Rua José Roberto Coelho de Almeida, Jardim Virgínia. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 57/2021 - Julio Cesar Costa Almeida - 

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

implantar uma rotatória entre a rua Pedro Cadena (altura do nº 397, próximo ao Bar da 

Marina) e rua Anselmo Rodrigues Fortes, no Conjunto Habitacional Tancredo Neves. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 196/2021 - Saulo 

Almeida Golob - Requer ao Senhor Prefeito Municipal para que informe a possibilidade 

de providenciar operação tapa buraco em toda extensão das ruas do Jd.Santa Marina, 

destaco principalmente uma atenção especial a rua Prospero José Perreti, ( onde está 

localizada a UBS Vila Camargo ). Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 205/2021 - Gesse Osferido 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 - Requerimento 244/2021 - Lucimara Woolck Santos 

Antunes - Requer ao Sr. Prefeito, sobre o processo de abertura de rua e pavimentação, 

na continuação da Rua: Maestro Hugo Belézia no Jardim São Paulo e término da 
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pavimentação em um trecho de terra, próximo à rua: Arnaldo de Oliveira, Vila dos 

Comerciários que faz acesso Cidade Jardim. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 

resposta - Requerimento 246/2021 - Áurea Aparecida Rosa - Requer ao Sr. Prefeito, 

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

motoniveladora na estrada do Bairro Betânia (final da estrada), no município de Itapeva. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 247/2021 - Áurea 

Aparecida Rosa - Requer ao Sr. Prefeito, nos termos regimentais, junto ao setor 

competente, providencie a passagem de máquina motoniveladora na estrada do Bairro 

Faxinal de Cima, próximo ao Odilon, no município de Itapeva. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 248/2021 - Débora Marcondes Silva 

Ferraresi - Requer ao Senhor Prefeito que junto ao setor competente informe se há 

possibilidade ou informações sobre a previsão de pavimentação no final da Rua: Balbino 

Rosa de Melo no Jardim Bela Vista. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta 

- Requerimento 250/2021 - Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito para que junto 

ao setor responsável providencie a manutenção corretiva sanando os defeitos da 

estrada com a passagem da máquina motoniveladora e posterior cascalhamento, na 

estrada que dá acesso ao Bairro Ferrerada (Vaguaçú), e logo após a manutenção 

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

alargamento da estrada, nos trechos onde houver possiblidades. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 254/2021 - Julio Cesar Costa Almeida - 

Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, se possível providencie a 

passagem de máquina motoniveladora (patrol) e posterior cascalhamento, em toda 

extensão do Distrito Areia Branca, Usina da Barra, Taipinha, Juncal, Espigão do Pacova, 

Pacova, Mendes,Vieiras, Marianos, Tomé, Pintos, Mineiros, São Roque, São Dimas. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 257/2021 - Mario 

Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor 

responsável, informe sobre a possibilidade de passagem de máquina motoniveladora e 

cascalhamento na Rua Conceição Rodrigues Monteiro, localizada no Bairro de Cima I. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 260/2021 - Julio 

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

possível estude a viabilidade de implantação de uma cobertura (metálica), no pátio da 

Escola Municipal José Maria Oliveira, bairro São Roque, Areia Branca. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 261/2021 - Julio Cesar Costa 

Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, informe a 

possibilidade de designar um dentista para o atendimento na Unidade Básica de Saúde 

São Roque. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 
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274/2021 - Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao setor 

responsável providencie a manutenção corretiva nas ruas de terra do Bairro Pacova, 

sanando os defeitos das ruas com a passagem da máquina motoniveladora e posterior 

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

277/2021 - Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor 

competente, se possível estude a viabilidade de estender o abastecimento de água, na 

rua Pedro Lopes dos Santos, Vila São Miguel. 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, 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 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 290/2021 - Christian Wagner Nunes 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. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 293/2021 - Célio Cesar Rosa 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. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 294/2021 - Lucimara Woolck 

Santos Antunes - 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. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 300/2021 - Mario Augusto de Souza 

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 
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também ampliando os dias e horários de vacinação, inclusive, aos sábados, domingos 

e feriados. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 302/2021 

- José 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. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 310/2021 - Saulo Almeida 

Golob - 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. PROPOSITURAS - Projeto de Lei: 77/2021 - 

Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Autoriza a concessão de desconto no 

Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana (IPTU) na transferência de 

domicílio ou residência dos proprietários de veículos automotores, nos casos em que se 

especifica, e dá outras providências. 78/2021 - Vereador Andrei Alberto Müzel - Institui 

no Calendário Oficial de Eventos do Município de Itapeva, a Semana Municipal de Apoio 

e Proteção à Infância e dá outras providências. 79/2021 - Vereadora Áurea Aparecida 

Rosa - Institui o Dia 1º de Maio como o Dia do Resineiro no município de Itapeva. 

80/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Determina que as Estradas Rurais 

recebam denominação, incluindo informação de quilometragem, correspondente à 

localização das propriedades rurais. Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0051/2021: 

1/2021 - Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0051/2021 ao Projeto de Lei Nº 51/2021 - 

Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - Fica suprimido 

os §§ 3º e 4º do artigo 6º do Projeto Lei 051/2021. Emenda 0002 ao Projeto de Lei 

0051/2021: 2/2021 - Emenda 0002 ao Projeto de Lei 0051/2021 ao Projeto de Lei Nº 

51/2021 - Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - Altera 

a redação do artigo 7º do Projeto de Lei 051/2021. Requerimento: 347/2021 - 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 Avenida Benedito Wilton Kuntz Cardoso, localizada no Bairro de Cima. 

348/2021 - Vereador Célio Cesar Rosa Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que 

junto ao setor competente informe a possibilidade da realização de serviços gerais na 

Praça no bairro Morada do Bosque, tais como instalação de iluminação, limpeza, 

capinagem, manutenção dos aparelhos de lazer e atividade, restauração da calçada e 

outros que se fizerem necessários para que a praça cumpra o objetivo de bem estar aos 

moradores. 349/2021 - Vereador Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito para que 

junto ao setor responsável providencie a manutenção corretiva nas ruas de terra do 
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Bairro Alto da Brancal e Palmeirinha, sanando os defeitos das ruas com a passagem da 

máquina motoniveladora e posterior cascalhamento, em algumas ruas que estão mais 

criticas que seja realizado enchimento cobrindo as valetas. 351/2021 - Vereadora 

Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que, junto à 

Empresa Jundiá, informe a possibilidade de ampliar o itinerário para passagem de 

ônibus no Bairro Fundão. 352/2021 - Vereador Christian Wagner Nunes Galvão - Requer 

ao Sr. Prefeito, junto ao setor competente, informações sobre o motivo da não conclusão 

da instalação de iluminação pública na rua Eurides Antonio Galvão, no Bairro de Cima, 

bem como sobre a possibilidade de tal instalação ser finalizada. 353/2021 - Vereador 

Christian Wagner Nunes Galvão - Requer ao Sr. Prefeito, junto ao setor competente, 

informações sobre a possibilidade da passagem de máquina motoniveladora em toda a 

extensão da Rua 2 do bairro Taquariguaçu. 354/2021 - Vereadora Vanessa Valerio de 

Almeida Silva - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor competente 

viabilize a pavimentação asfáltica nas ruas Darcy Joaquim de Almeida e Antonio 

Moulalet no Distrito Industrial. 355/2021 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva 

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

pavimentação asfáltica na rua João Soares de Almeida no Parque Longa Vida. 356/2021 

- Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Senhor Prefeito, nos termos 

regimentais, para que junto ao setor competente, a mudança com rapidez dos exames 

de “categoria E “ para a Rua 02 ao lado do Estádio Municipal, onde o Conselho de 

Transito já foi favorável, porém necessita de um recuo da calçada, conforme 

documentos anexos. 357/2021 - Vereador Andrei Alberto Müzel - Requer ao Sr. Prefeito, 

junto ao setor competente, que seja incluído no cronograma do CRAS Móvel 

atendimento aos moradores residentes do Bairro de Cima. 358/2021 - Vereadora 

Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor 

competente, para que providencie o recapeamento das Ruas: Gastão Mesquita Filho, 

Benedito Schimitd de Barros, Nivaldo Rocha de Moraes, Eurico Fogaça de Almeida, 

Arthur do Amaral Camargo, Oriente, Luiza de Camargo Monteiro, Itaóca, Marília, 

Roberto Butzer, Antônio Monteiro de Almeida, Vila Taquari e Ruas: Benedito G. de 

Assis, Antônio Jesus de Almeida, José Fernandes de Melo, João Siqueira Pinto, Vila 

São Francisco de Assis. 359/2021 - Vereador Laercio Lopes - Requer ao Executivo 

solicitar ao setor competente, que seja feita a pavimentação asfáltica na RUA Espanha, 

no Jardim América. 360/2021 - Vereador Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, 

informações sobre a possibilidade de viabilizar a limpeza e revitalização do espaço da 

sala Verde e na praça Dom Silvio Maria Dario, na Av. Higino Marques nº 168 Centro. 

361/2021 - Vereador Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que 
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junto ao setor competente, se possível estude a viabilidade de conclusão da rua: Cezar 

Belezia, altura do n°493, Parque Cimentolandia. 362/2021 - Vereador Mario Augusto de 

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

sobre a possibilidade de alugar veículos para transportar pacientes para a realização de 

consultas, exames e cirurgias para outros municípios, tendo em vista que o Ambulatório 

Médico de Especialidades – AME de Itapeva se transformou em hospital de campanha 

para atendimento de pacientes com COVID-19. 363/2021 - Vereador Paulo Roberto 

Tarzã dos Santos - Requer ao Presidente da Câmara para que cumpra o dispositivo 

constante no Artigo 27 – Inciso VIII da LOM no sentido de representar sobre 

Inconstitucionalidade de Lei ou Ato Municipal. Indicação: 51/2021 - Vereador Ronaldo 

Pinheiro da Silva - Indica a troca de manilhas na Rua das Palmeiras, bem como, a 

manutenção das seguintes vias no Distrito Alto da Brancal: Rua Noé Francisco de Lima; 

Rua Argemiro Teobaldo; Rua Purce Domingues de Oliveira; Alameda Vicente Alves dos 

Santos e estrada municipal Vitalino Vieira de Oliveira (de acesso ao Bairro dos Prestes). 

52/2021 - Vereador Julio Cesar Costa Almeida - Indica a designação de um profissional 

dentista período integral para prestar atendimento aos usuários da Unidade Básica de 

Saúde, Vila Dom Bosco. Substitutivo 0001 ao Projeto de Lei 0068/2021: 1/2021 - 

Substitutivo 0001 ao Projeto de Lei 0068/2021 ao Projeto de Lei Nº 68/2021 - Vereador 

Mario Augusto de Souza Nishiyama - Dispõe sobre a aplicação de multa administrativa 

para o munícipe que “furar fila” das convocações de vacinação contra a COVID-19 

estabelecidas pelas autoridades sanitárias e dá outras providências. Marinho Nishiyama 

pede dispensa da leitura de correspondências e proposituras. A Presidência encaminha 

os Projetos de Lei 77, 78, 79 e 80/2021 e Substitutivo 01 ao Projeto de Lei 68/2021 às 

comissões competentes para exarar seus pareceres, e Moção, Requerimentos e 

Indicações à Secretaria Administrativa para providencias de costume. TEMA LIVRE: 

Débora Marcondes cumprimenta todos. Faz cobrança ao executivo referente à 

iluminação pública no bairro da Sanbra. Pede também instalação de containers no 

bairro. Solicita instalação de iluminação no bairro Santa Maria e Bonfiglioli. Comenta 

sobre pedido feito pelas autoescolas para mudança de local para aulas da categoria E. 

Pede ao prefeito que dê agilidade. Comenta projeto que apresentou sobre concessão 

de desconto no Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana (IPTU) na 

transferência de domicílio ou residência dos proprietários de veículos automotores. Célio 

Engue cumprimenta todos. Relata visita que fez na Vila Santa Maria. Comenta sobre 

construção de praça e área de convivência que serão inauguradas. Comenta vídeos 

particulares que faz com a família. Diz que prefeito tem atendido todos os vereadores, 

na medida do possível. Comenta as obras e benfeitorias que foram 
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concluídas/realizadas.  Comenta sobre o número de vacinas que já foram aplicadas na 

população. Parabeniza a secretaria de saúde. Comenta sobre a compra de cestas 

básicas realizada pelo executivo. Relata que foi um dos denunciantes do ex-prefeito. 

Diz que não tem medo de se posicionar, elogiando e criticando conforme necessário. 

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 2ª discussão e 2ª 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. Colocado em 2ª discussão e 

2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura da Emenda 0001 ao Projeto de Lei 

0051/2021 - Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - Fica 

suprimido os §§ 3º e 4º do artigo 6º do Projeto Lei 051/2021: “§ 3º. O valor da multa será 

aplicado a saúde municipal e, enquanto perdurar os decretos de pandemia, em combate 

à covid19. § 4º. É dever da municipalidade comprovar a realização de fiscalização 

periódica, prestar contas da arrecadação e aplicação financeira. Colocada em discussão 

e votação únicas, foi aprovada por todos. Leitura da Emenda 0002 ao Projeto de Lei 

0051/2021 - Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - 

Altera a redação do artigo 7º do Projeto de Lei 051/2021: “Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação. ” Colocada em discussão e votação únicas, foi aprovada por 

todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 51/2021 - Vereador Celinho Engue - Dispõe sobre 

a obrigatoriedade da criação de mecanismos pelas instituições financeiras, de crédito 

ou bancárias para o acesso aos sanitários por aqueles que aguardam em fila interna e 

externa, com a devida identificação, e dá outras providências. Colocado em 1ª 

discussão: Célio Engue diz apresentou o projeto devido à preocupação com pessoas 

que aguardam nas filas, que são, em sua maioria, humildes. Comenta que recebeu 

relato de diversas pessoas que se sentiram constrangidas com a questão. Colocado em 

1ª votação, foi aprovado por todos. MATÉRIA PARA A PRÓXIMA SESSÃO:  Em 2ª 

d/v o Projeto de Lei 51/2021. 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, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79 e 80/2021; Substitutivo 01 ao Projeto 

de Lei 68/2021. Em d/v únicas Projeto de Resolução 3 e 4/2021. EXPLICAÇÃO 

PESSOAL: Marinho Nishiyama cumprimenta todos. Comenta requerimento que 

apresentou sobre a possibilidade de alugar veículos para transportar pacientes para a 

realização de consultas, exames e cirurgias para outros municípios, tendo em vista que 

o Ambulatório Médico de Especialidades – AME de Itapeva se transformou em hospital 
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de campanha para atendimento de pacientes com COVID-19. Convoca comissão de 

Legislação para reunião extraordinária a ser realizada dia 23, às 14h00, para deliberar 

sobre os projetos de lei 61, 64 e 69/2021 e proposta de emenda à LOM 4/2021. Debora 

Marcondes comenta sobre reunião com secretário de obras que será realizada. Diz que 

a população está aguardando as obras de energia no Taquari Guaçu, quadra no Bairro 

de Cima e estacionamento próximo ao cemitério. Diz que está aguardando a reunião. 

Aparte Ronaldo diz que o secretario reagendou a reunião para quatro de maio. Continua 

Debora dizendo que a câmara não tem recebido resposta nos projetos de denominação 

de vias públicas. Júlio Ataíde cumprimenta todos. Agradece secretario Noel pela 

agilidade nos trabalhos no Distrito Areia Branca. Diz que o maquinário está no local 

realizando os trabalhos. Comenta que esteve no Bairro dos Pintos. Comenta pedido que 

fez para a rua Cesar Belézia. Ronaldo Pinheiro cumprimenta todos. Pede o apoio do 

vereador Célio para que prefeito faça melhorias no Distrito Alto da Brancal. Diz que os 

moradores estão cobrando por melhorias. Diz que o Bairro Palmirinha também necessita 

de melhorias, assim como Boa Vista, Ferro Quente, Capuavinha e região. Reforça seu 

pedido. Diz que é necessário atender o município como um todo.  Célio Engue diz que 

não é líder no governo. Diz que o vereador Ronaldo é atuante e que vai reiterar o pedido. 

Relata que foi procurado por moradores do Bairro de Cima e Morada do Bosque e 

apresentou requerimentos pedindo redutor de velocidade na Avenida Benedito Wilton 

Kuntz Cardoso e realização de serviços gerais na Praça do bairro. Laercio Lopes 

cumprimenta todos. Convoca comissão de Economia para reunião após a reunião de 

Legislação. Aparte Ronaldo convoca a comissão de Obras após a comissão de 

Economia para apreciar o projeto de lei 64/2021. Tarzan cumprimenta todos. Comenta 

sobre projeto de lei que concede desconto para quem transferir IPVA. Diz que projeto já 

foi apresentado em legislatura anterior. Diz que é uma iniciativa importante. Sobre o que 

foi relatado pelo vereador Ronaldo, diz que foi autor do projeto que criou o distrito do 

Alto da Brancal. Aparte Ronaldo diz que atualmente o distrito está servindo como cabide 

de emprego, não tendo estrutura básica. Continua Tarzan comentando sobre a criação 

dos cargos no distrito. Sobre Palmirinha, diz que Condersul dá amparo para se realizar 

os serviços em parceria com o município de Itaberá. Comenta sobre o plano nacional 

de vacinação. Defende que se atenda primeiro as pessoas dentro da faixa etária com 

comorbidades. Comenta sobre obras do município, diz que se preocupa com a questão 

de só ter um engenheiro no executivo.  A presidência parabeniza o trabalho que vem 

sendo realizado pelos vereadores. Convoca Sessão Extraordinária para segunda-feira, 

dia 26, logo após a sessão Ordinária, para debater o projeto de lei 64/2021. Nada mais 

havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 24ª Sessão Ordinária a 
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ser realizada segunda-feira, dia 26 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, 22 de abril de 2021. 

 

 

ROBERTO COMERON 

        PRESIDENTE 

 

          DÉBORA MARCONDES                                      RONALDO PINHEIRO 

             1º SECRETÁRIO                                                  2º SECRETÁRIO 


