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ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

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

presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 24ª 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 23ª Sessão 

Ordinária realizada em 22 de abril, foi aprovada. Correspondência recebida de 

diversos: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Indicação 44/2021 - 

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. Ofício de 

Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo - Resposta ao Requerimento 

221/2021 - Gessé Alves - REQUER ao DD. Comandante da 1ª CIA do 54º BPMI de 

Itapeva que intensifique as rondas de patrulhamento nos Bairros: Jardim Virgínia, Jardim 

Imperador, Vila Isabel, Estação, Itapeva F e Jardim Guanabara. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 238/2021 - Professor Andrei - Requer 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito junto ao setor competente doações de máscaras 

para crianças em vulnerabilidade social. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 240/2021 - Marinho Nishiyama - Requer ao Senhor Prefeito, 

nos termos regimentais, que, junto ao setor competente, providencie a perfuração de 

poço artesiano no Bairro Caetê para atender a comunidade local. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 245/2021 - Gessé Alves - Requer ao 

Senhor Prefeito, junto ao setor responsável, que verifique maneiras de solucionar a 

respeito do alagamento que ocorre no interior do Terminal Rodoviário. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 263/2021 - Vanessa Guari 

- Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito informe junto ao setor competente o cronograma 

de quais bairros serão contemplados com o programa “Cidade Legal” liberado 

recentemente pelo governo do Estado de São Paulo ao município de Itapeva com 

verbas específicas. Programa esse destinado a regularização fundiária urbana. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 270/2021 - Débora 

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

competente, a possibilidade de se criar uma política pública dentro do município de 
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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 ao Requerimento 275/2021 - Lucinha Woolck - Requer ao Sr. Prefeito para 

que, junto ao setor competente, estude a possibilidade de providenciar pavimentação 

na Rua: Francisco Alves Quaresma no conjunto Habitacional São Camilo que faz 

extensão ao Bairro Vila Boava. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 279/2021 - Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor 

competente, que se possível estude a viabilidade da recuperação, manutenção ou 

recapeamento da rua, Antônio Aidino dos Santos, Parque São Jorge. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 281/2021 - Ronaldo 

Pinheiro - Requer ao Sr. Prefeito para que junto à Secretaria Municipal da Saúde tome 

providências para a distribuição de máscaras N95/PFF2 aos trabalhadores mais 

expostos ao vírus, como profissionais da segurança pública (Polícia Militar, Corpo de 

Bombeiros e Guarda Civil Municipal), profissionais da limpeza de espaços públicos, 

coletores de resíduos sólidos, motoristas e cobradores de ônibus e demais categorias 

que estejam na linha de frente do Combate ao coronavírus. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 287/2021 - Ronaldo Pinheiro - Requer 

ao Sr. Prefeito para que junto à Secretaria Municipal da Saúde para que informe sobre 

a possibilidade de efetuar o cercamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque 

São Jorge com grades ou alambrado, a fim de garantir a segurança da população e a 

preservação do espaço público. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 295/2021 - Ronaldo Pinheiro - Requer ao Sr. Prefeito para que junto à 

Exma. Secretária Municipal do Desenvolvimento Social, Lucinha Schreiner, para que 

nos informe sobre a possibilidade de enviar o CRAS Móvel e atendimento com 

Assistente Social uma vez por semana para atender os moradores do Residencial das 

Rosas, no Jardim Bela Vista. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 317/2021 - Gessé 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. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 319/2021 - Débora Marcondes - 

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”. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 320/2021 - Julio Ataíde - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 321/2021 - Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que 
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junto ao setor competente, se possível informe a possibilidade da implantação de 

academia ao ar livre na Praça, Valentim Rossi, Parque Cimentolandia. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 322/2021 - Ronaldo 

Pinheiro - 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. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 327/2021 - Saulo Leiteiro - Requer 

ao Sr. Prefeito para que junto ao setor responsável providencie a manutenção corretiva 

na rua de terra da Vila Boava que da saída 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 328/2021 

- Christian 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 

Cachoeira dos Torres, desde o acesso pela estrada da Vila Rica até o acesso à Igreja 

Congregação Cristã do referido bairro. PROPOSITURAS. Projeto de Lei: 81/2021 - 

Prefeito Dr Mario Tassinari - Autoriza o Executivo Municipal a conceder o direito real de 

uso, a título gratuito, imóvel de sua propriedade, para a Sr.ª Rute Aparecida dos Santos. 

82/2021 - Vereador Roberto Comeron - Altera a redação do art. 1º da Lei Municipal nº 

3.047, de 17 de abril de 2010. 83/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Institui a Política 

Municipal de Transparência em Obras Públicas (PMTOP) no Município de Itapeva e dá 

outras providências. 84/2021 - Vereador Julio Ataíde - Dispõe sobre denominação de 

Praça Pública, Edimilson Benedito Camargo, (Mirso), localizada em frente ao PSF Padre 

Nazareno Benacchio, na Vila Isabel. Parecer: Favoráveis das Comissões Competentes 

encaminhando os Projeto de Lei 64/2021, 69/2021 e 4/2021 para apreciação do 

Plenário. Desfavorável da Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação 

Participativa dando ciência ao plenário do arquivamento do Projeto de Lei 61/2021. 

Requerimento: 364/2021 - Vereador Gessé Alves - Requer ao Sr. Prefeito para que 

junto ao setor responsável, que verifique a possibilidade de realizar a limpeza e retirada 

de entulhos na Rua Quatro, em paralelo a Rua Luiz de Souza Camargo, Jardim 

Guanabara. 365/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, informações 

sobre a possibilidade de implantar Lajotamento no bairro do Fundão localizado aos 9.4 

km, na estrada Municipal Grupo Orsa, mais conhecido como (estrada da Maringá) a qual 

se inicia na estrada vicinal José Luiz Sguario próximo mineração Itapeva. 366/2021 - 

Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), 

que aumente a faixa de rolagem na entrada/saída da estrada que dá acesso ao Bairro 

da Palmeirinha, no quilômetro 59 + 300 metros da Rodovia Pedro Rodrigues Garcia, no 

Alto da Brancal. 367/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito 
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Municipal que, através do competente, envide estudos e informe a este gabinete a 

possibilidade de efetuar o serviço de lajotamento nas ruas do Bairro Ribeirão dos 

Lemes. 368/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao 

setor responsável, seja feito um levantamento dos bueiros existentes, pois muitos se 

encontram cobertos pelo asfalto, primeiramente e com ‘URGENCIA “nas ruas do centro, 

e posteriormente se estendendo aos Bairros da nossa cidade. 369/2021 - Vereadora 

Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor competente 

viabilize a pavimentação com lajotas nas Ruas Wilson Pontes e na rua Aldo Russo no 

Jardim Paulista. 370/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Deputado Federal 

Guilherme Mussi com a finalidade especial da liberação de recursos financeiros através 

de emenda parlamentar para compra de um castra-móvel para o município de Itapeva. 

371/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor 

responsável, conceda gratificação de 20% (vinte por cento) do valor da remuneração 

aos coletores de lixo e gari encarregados da limpeza pública, que estão atuando na linha 

de frente ao enfrentamento do COVID-19. 372/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - 

Requer ao Exmo Presidente da Câmara Municipal que seja solicitado a elaboração de 

parecer do Departamento Jurídico desta Edilidade, com a finalidade de realizar análise 

do aumento de números de Secretarias Municipais e dos seus respectivos Secretários 

de 12 (doze) para 16 (dezesseis) para verificar se houve infringência a Lei 

Complementar 173/2020. 373/2021 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. 

Prefeito, que junto ao setor competente, se possível informe sobre o andamento e 

previsão de conclusão, das obras com referência ao Oficio 044/2021, que foi deferido 

os seguintes pedidos, uma (1) lombada na Avenida Central, Bairro Pacova, (próximo ao 

ponto de ônibus e ao Ney Motos), a construção de acostamento nessa localidade, uma 

(1) lombada na Taipinha, (próximo ao campo de futebol). 374/2021 - Vereadora Débora 

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

competente, implante um Programa ou Projeto para Atendimento de Reabilitação dos 

pacientes que foram internados com COVID-19 (tratamento pós COVID) e receberam 

alta, através de uma assistência humanizada multidisciplinar, com psicólogos, 

fisioterapeutas e fonoaudiólogos. 375/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao 

Senhor Prefeito junto ao Secretário de Obras informações sobre sobre a liberação para 

ligação de energia elétrica nas casas das famílias no Bairro Taquariguaçu. 376/2021 - 

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

informações quanto a correção de níveis e faixa salarial dos docentes nos cargos de 

PEB I (Professor de Educação Básica I) e ADI’s (Auxiliares de Desenvolvimento Infantil) 

membros do quadro de magistério desta municipalidade. 377/2021 - Vereador Professor 

Andrei - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, providências quanto 

a construção de infraestrutura e saneamento à Rua Mauriza Leme Pinheiro, localizada 
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no Bairro de Cima. 378/2021 - Vereadora Aurea Rosa - Requeiro ao Sr. Prefeito, nos 

termos regimentais, que, junto ao setor competente, providencie passagem de máquina 

motoniveladora (patrol) e posterior cascalhamento numa viela no Bairro de Cima, 

próximo ao antigo Rodoak. 379/2021 - Vereador Roberto Comeron - Requer ao Senhor 

Prefeito para que envie a esta Casa de Leis, projeto de lei alterando a nomenclatura de 

motorista para motorista de caminhão da coleta de lixo, conforme o anexo 14, da NR 

15, da Portaria 3214/78 do ministério do trabalho. Indicação: 53/2021 - Vereador Gessé 

Alves - Indica a instalação de lixeiras externas, tipo containers na (s):  - Av. Kazumi 

Yoshimura na altura do número 430, na praça localizada em frente à Escola Sesi.  - Rua 

Helena Hussne na altura do número 60, esquina com a Travessa Um, no Jardim Beija 

Flor. 54/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Indica a implantação do Centro de 

Especialidades Infantil no município de Itapeva. A Presidência encaminha os Projetos 

de Lei 81 a 84/21 às Comissões Competentes para exararem seus pareceres e os 

Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para as providências de 

costume. TEMA LIVRE: Ver. Ronaldo – fala sobre o Alto da Brancal, destacando sua 

história como morador e batalhador por aquela comunidade desde sempre por 

saneamento básico; diz que desde 2012 atua como líder comunitário. Comenta de sua 

trajetória desde a assessoria parlamentar. Afirma que já passou da hora de obras e 

benfeitorias serem entregues àquela comunidade e adjacências. Trabalho. Relata que 

o prefeito e equipe estiveram no Distrito no sábado e ele sequer foi avisado, apesar de 

toda sua luta pela comunidade. Diz que fica feliz por melhorias para os moradores, que 

eles merecem. Fala de suas proposituras de hoje sobre redutor de velocidade e melhoria 

na entrada ao Bairro Palmeirinha. Comenta que a fábrica de lajota é um pedido antigo, 

e que há muitas ruas em mau estado de conservação. Comenta sobre resposta do 

secretário Diego, a respeito de instalação de alambrado em volta do PSF Parque São 

Jorge. Presidente Comeron parabeniza e diz conhecer o trabalho do ver. Ronaldo. Ver. 

Débora – agradece lajotamento da rua Wilson Pontes com Aldo Russo e ao Eduardo 

Zornoff sobre projeto de iluminação no Mato Dentro. Fale sobre resposta a requerimento 

270/21; fala sobre reunião da comissão dos animais, relatando casos que deveria ser 

fornecido medicamento. Comenta que o prefeito encaminhou o requerimento para Ação 

Social, a qual respondeu não seria de sua competência; que o prefeito se equivocou. 

Fala de obras na Rua Baldino Rosa de Melo, Bela Vista. Fala que idosos não estariam 

tendo gratuidade no ônibus, explana sobre o tema; que o transporte coletivo deveria ser 

aumentado. Discorre sobre sua luta por iluminação pública no Bairro Taquariguaçu. 

Comenta sobe os problemas pós covid, que está requerendo ao Executivo assistência 

para esses pacientes; relata estudo sobre o caso. Comenta sobre o Prefeito de Cruzeiro, 

o qual criou centro de reabilitação pós covid. Ver. Áurea – comenta sobre fiscalização 

que não ocorre em bar no Jardim Maringá, que está havendo muita reclamação inclusive 
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em rede social; que parece uma cidade sem lei; que a Prefeitura tem de estar atenta. 

Fala de pancadão que ocorreu de novo no Taquariguaçú, que incomoda até bairros 

vizinhos. Que a prefeitura coloque guarda de trânsito nos fins de semana próximo ao 

camelô e outros locais, por conta de interdições e obras. Comenta que multam mas para 

orientar trânsito não agem. Comenta sobre a CEI, que espera que o Presidente autorize 

a auditoria especializada. Indaga qual o problema de fiscalizar a Santa Casa; que o 

edital para contratação de assessoria deve ser feito por equipe técnica da Casa, não 

pelo vereador. Pede que o ver. Ronaldo ajude, como líder do PP, que não tem medo de 

ninguém. Presidente Comeron diz que foi autorizada a auditoria, agora depende do 

Departamento de Compras. Ver. Ronaldo diz que apoia a CEI da Santa Casa, que 

também está empenhado na CEI da Covid. Ver. Tarzan – Comenta sobre o programa 

de governo do prefeito Mario Tassinari. Explana sobre moradia popular; discorre sobre 

orçamento da União e a escassez de recursos, incluindo habitação. Diz que o governo 

de SP também não tem recursos para CDHU. Comenta sobre valores de terrenos em 

loteamentos da cidade; sobre condições de financiamento de lotes. Explana sobre 

aquisição de área pelo Executivo, relatando valores pagos anteriormente em outras 

aquisições de áreas da cidade; que o prefeito tem intenção de construir cem casas para 

moradores de área de risco inicialmente. Explana sobre Jardim Vitória. Comenta sobre 

enchentes que havia próximo ao Itapeva Clube. Fala da dificuldade de construção, que 

é o custo do terreno. Relata exemplo da prefeita de Itapetininga, sobre lote urbano. Fala 

que há terreno na Fazenda Pilão D’água, que poderia ser usado para loteamento 

popular. Relata sobre área no final da São Camilo de 9 alqueires, que também poderia 

ser usada para esse fim; outra área seria entre o Kantian e loteamento de Antonio P. 

Campolim Rosa, diz. Afirma que apoia essa causa, a luta por moradias. Ver. Júlio 

Ataíde – agradece o secretário de Defesa Social, sobre policiamento em alguns bairros. 

Comenta sobre Distrito Areia Branca, sobre pedido atendido pelo Comutran para 

lombada na avenida central do Pacova, bem como construção de calçada no local; 

lombada na Taipinha, próximo ao campo de futebol foi outro pedido deferido. Agradece 

o Secretário Margarido por disponibilização de containers, proporcionando limpeza na 

cidade. Destaca a importância de containers separados para materiais recicláveis. 

Parabeniza ver. Ronaldo pela busca de melhoria para Distrito Alto da Brancal; que se 

espelha na atitude do ver. Ronaldo. Fala que cidade com bairros desenvolvidos anda 

bem. Diz que vereador é a ponte da população com o Executivo. Agradece a Prefeitura 

por respostas a requerimentos. Ver. Célio Engue – agradece secretários Margarido e 

Noel por atender a comunidade no Engenho Velho, com melhoria de estrada. Agradece 

o Secretário Luiz Tassinari, sobre atendimento meia-noite, que rapidamente foi 

solucionada a falta de oxigênio que fora prescrito. Comenta sobre a ADECO, que ele 

fez adequação do Estatuto da associação quando era assessor parlamentar. Comenta 



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2021 - 2024 

 

 
 
 

 

Rubrica: ................................           

16 

 EXERCÍCIO DE 2021   LIVRO Nº.: 003 PAG.: 016 

  
sobre a CEI da Santa casa, da documentação que recebeu, que investigarão até o 

último instante. Fala que buscam apenas a verdade dos fatos. Comenta sobre reuniões 

online com famílias de pessoas portadoras de síndrome de espectro autista, que 

apresentou projeto de lei de políticas públicas, relata que projeto foi arquivado em razão 

de vício de iniciativa; que apresentará requerimento pedindo o cumprimento da lei 

federal. Ver. Saulo – fala que fez pedido ao Dr. Mario para visitar o Alto Brancal, 

verificando a situação antes da manutenção. Pede desculpas ao ver. Ronaldo, que sabe 

do trabalho dele, que esqueceu de avisá-lo; que foi um dia proveitoso. Fala de 

requerimento sobre bueiros tapados por recapeamentos ao longo do tempo, que faz a 

água correr pela rua, emergencialmente, no centro da cidade. Fala desse trabalho 

também nos demais bairros, que foi levado ao Secretário Diego, que está de acordo. 

Aparte ver. Tarzan, diz que é um assunto de extrema importância, que daqui alguns 

tempos isso será fundamental. Diz que na Mário Prandini comerciantes pediam para 

tapar bueiros por conta do mau cheiro. Ver. Vanessa Guari – fala de imprevisto na 

vacinação no sábado, que haviam 560 doses apenas; explica que foi entregue mais 

doses, que na sequencia será por agendamento. Pede atenção ao secretário Diego 

sobre transtorno por obra em frente a Nanini. Ver. Marinho Nishiyama – agradece e 

elogia os membros da CEI da covid. Relata sobre o andamento dos trabalhos 

desenvolvidos pela comissão; trabalho imparcial e sério, diz. Comenta sobre valores 

recebidos para aplicação no combate à pandemia. Afirma que o objetivo é apresentar 

uma resposta à população. Fala que estão na fase de análise documental e fala sobre 

o prazo para encerramento; sobre o relatório parcial já apresentado. Parabeniza a vice-

prefeita Elza, que tem sido muito atuante, fato que é raro ocorrer. Ver. Gessé Alves – 

fala sobre os trabalhos desenvolvidos e as respostas as suas demandas, do Executivo 

e Polícia Militar. Comenta que às vezes recebe algumas respostas vagas, as quais 

procurará esclarecer. Comenta resposta sobre aglomeração de pessoas e entulhos 

próximo à escola José Vasques, que dará sequência sobre esse caso. Agradece os 

secretários Luiz Tassinari e Margarido por pedidos atendidos e Elektro que respondeu 

pedindo mais algumas informações. Cumprimenta a vice-prefeita Elza Galvão. 

Presidente Comeron fala do Geraldo, quando foi vice-prefeito, que trabalhou muito, 

diferente de outros que somem. ORDEM DO DIA: Leitura de Proposta de Emenda à 

LOM Nº 4/2021 - Vereador Tarzan - Altera a redação do § 1º do Artigo 35 da Lei 

Orgânica do Município de Itapeva: “§1º A proposta de Emenda à Lei Orgânica será 

votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 (dez) dias, considerando-se 

aprovada quando obtiver, em ambos, o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara 

Municipal.”  Colocado em primeira discussão, Ver. Tarzan agradece os vereadores que 

aprovaram pedido de vistas que ele fez, relata sobre preocupação com interstício de 10 

dias, quando discussão e votação da Constituição Municipal. Pede voto favorável, por 
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segurança jurídica sobre o tema. Em primeira votação, foi aprovado por todos. Leitura 

de Redação Final 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 

segunda discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 

64/2021 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Autoriza a permuta de um imóvel de propriedade 

da Prefeitura Municipal, por outro pertencente 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. Colocado em primeira discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do 

Projeto de Lei Nº 69/2021 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Autoriza abertura de Crédito 

Adicional Suplementar no Orçamento do corrente exercício. Colocado em primeira 

discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 366/2021 

- Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer ao Departamento de Estradas de Rodagem 

(DER), que aumente a faixa de rolagem na entrada/saída da estrada que dá acesso ao 

Bairro da Palmeirinha, no quilômetro 59 + 300 metros da Rodovia Pedro Rodrigues 

Garcia, no Alto da Brancal. Em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. 

Leitura do Requerimento Nº 370/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao 

Deputado Federal Guilherme Mussi com a finalidade especial da liberação de recursos 

financeiros através de emenda parlamentar para compra de um castra-móvel para o 

município de Itapeva. Em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. MATÉRIA 

PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2ª d/v Projeto de Lei 64/2021. EXPLICAÇÃO 

PESSOAL. Ninguém fez uso da palavra. Nada mais havendo a tratar a Presidência 

convoca os vereadores para a 6ª Sessão Extraordinária a ser realizada às 21h30 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, 26 de abril de 2021. 
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