
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2021 - 2024 

 

 
 
 

 

Rubrica: .           

20 

 EXERCÍCIO DE 2021   LIVRO Nº.: 003 PAG.: 020 

  
ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

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

presidência de José Roberto Comeron realizou-se, via internet, a 25ª sessão ordinária 

do corrente exercício. Presença dos 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 e Saulo Almeida Golob. Ausência 

de: Áurea Aparecida Rosa 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 24ª 

Sessão Ordinária realizada em 26 de abril, foi aprovada. Colocada em discussão e 

votação a Ata da 6ª Sessão Extraordinária realizada em 26 de abril, foi aprovada. 

Correspondências recebidas: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 131/2021 - Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, 

que junto ao setor competente, informe a possibilidade de reparo na calçada da Escola 

Municipal Hélio de Morais, rua: Conchas, Vila Aparecida. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva: resposta - Requerimento 137/2021 - Gesse Osferido Alves - Requer ao Sr. 

Prefeito, para que junto ao setor responsável, providencie a passagem da maquina 

motoniveladora e posterior a implantação de lajotamento na Rua João Benedito de Brito 

Km2, Parque das Paineiras (Ao lado da Igreja Congregação Cristã) e nos posicione 

sobre o andamento de um pedido solicitado por moradores referente a atribuição de um 

numero de CEP (Código de endereçamento postal). Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva: resposta - Requerimento 241/2021 - Paulo Roberto Tarzã dos Santos - Requer 

ao Prefeito nos termos do artigo 66 – inciso XXIX – publicar anualmente na imprensa 

local, no mês de agosto, a relação nominal dos funcionários e servidores ativos e 

inativos da municipalidade, discriminados por secretarias, bem como por ordem 

alfabética, em cada dos organismos, contando o regime de contratação, o cargo, a 

função e respectiva remuneração, entendendo-se esta como salário-base, acrescido 

das gratificações, bonificações ou qualquer outra espécie de complemento salarial. 

Adote as providencias para essa atribuição prevista na LOM. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 258/2021 - Célio Cesar Rosa Engue - 

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

de pintura dos prédios do Conjunto Habitacional – CDHU. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva: resposta - Requerimento 268/2021 - Débora Marcondes Silva Ferraresi - 
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Requer ao Senhor prefeito para que junto a setor competente realizem um estudo para 

adequação necessária a fim de incluir no Estatuto do Funcionário Público a possibilidade 

de estender o direito a horário especial ao servidor público municipal que tenha cônjuge, 

filho ou dependente com deficiência de qualquer natureza. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva: resposta - Requerimento 273/2021 - Ronaldo Pinheiro da Silva - Requer ao 

Exmo. Prefeito Municipal para que informe pormenorizadamente sobre o cumprimento 

da Prefeitura de Itapeva à LAI (Lei de Acesso à Informação, nº 12.527/2011) e envie a 

este gabinete relação que conste número de protocolo de pedido efetuado via e-sic e 

data do seu atendimento, de dezembro de 2019 até o presente momento. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 297/2021 - Andrei Alberto 

Müzel - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito a realização da revisão do estatuto do 

magistério junto ao órgão competente. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 

resposta - Requerimento 299/2021 - Áurea Aparecida Rosa - Requeiro ao Sr. Prefeito, 

informações sobre as medidas de fiscalização e aplicação de multa nos bancos, devido 

a demora no atendimento ao público e infração aos protocolos de saúde pública. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 317/2021 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 334/2021 - Julio Cesar Costa Almeida - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 337/2021 - Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Excelentíssimo 

Sr. Prefeito junto ao setor competente viabilize a implantação de uma creche no Distrito 

do Guari. PROPOSITURAS - Projeto de Lei: 85/2021 - Prefeito Mario Sergio Tassinari 

- Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recurso por meio de Subvenção 

Social, a organização da sociedade civil o Associação Beneficente Ao Teu Encontro 

para o fim que especifica. 86/2021 - Vereador Célio Cesar Rosa Engue - Denominação 

Proprio Público, Posto de Saúde da Vila Santa Maria Massami Okano. 87/2021 - 

Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Dispõe sobre denominação de praça 

pública Sr. Sandoval Ferreira de Almeida, localizada no Portal Itapeva. 88/2021 - 

Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Institui sistema simplificado de obtenção 

de certidões e da outras providências. 89/2021 - Vereador José Roberto Comeron - 

Dispõe sobre a divulgação dos custos referentes a publicidade de atos, programas, 



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2021 - 2024 

 

 
 
 

 

Rubrica: .           

22 

 EXERCÍCIO DE 2021   LIVRO Nº.: 003 PAG.: 022 

  
obras, serviços e campanhas da Administração Pública Direta, Indireta do Município. 

Requerimento: 380/2021 - Vereador Christian Wagner Nunes Galvão - Requer ao Sr. 

Prefeito, junto ao DER e CCR SPVias, informações sobre a possibilidade da instalação 

de placas de sinalização de “ciclistas ao longo da rodovia” nas rodovias de acesso ao 

município de Itapeva, dentro do perímetro urbano, visando a segurança e a preservação 

da vida dos mesmos. 381/2021 - Vereador Gesse Osferido Alves - Requer ao Sr. 

Prefeito, para que junto ao setor responsável, informações quanto ao andamento da 

obra localizada na Rua Palmira Aparecida de Andrade, Vila Vitória. (atrás das casas 

populares). 382/2021 - Vereador Gesse Osferido Alves - Requer ao Comutran para que 

seja estudada a possibilidade da colocação de um redutor de velocidade adequado na 

Rua Votorantim na altura do número 119, Vila Isabel. 383/2021 - Vereadora Lucimara 

Woolck Santos Antunes - Requeiro a Mesa, nos termos regimentais, seja oficiado ao 

Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, para que providencie o Lajotamento das 

travessas: Juvenal Fiuza de Almeida, Cecília Dias da Mota, João Batista, Laurito 

Falconeli dos Santos, Jardim Nova Esperança. 385/2021 - Vereador Saulo Almeida 

Golob - Requer ao Sr. Prefeito, a possibilidade de realizar a Urbanização nas 

redondezas da Igreja Católica situada na rua Irmã Neuzinha altura do nº 90, no Bairro 

Alto da Brancal. 386/2021 - Vereador José Roberto Comeron - Requer ao Exmo. Sr. 

Prefeito que junto ao setor competente tome as providências necessárias para que seja 

enviado a esta Câmara Municipal, um projeto de lei que vise conceder revisão de perdas 

inflacionárias e reajuste nos vencimentos dos funcionários e servidores públicos 

municipais de Itapeva. 387/2021 - Vereador Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao 

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

recapeamento completo das ruas: Roque do Amaral, rua: Cruzeiro, rua: Barueri, rua: 

Sol Nascente, rua: Jundiai, rua: Assis, rua Amparo, rua: Dirceu Benedito de Oliveira e 

rua: Dom Jose Carlos Aguirre na Vila Dom Bosco. 388/2021 - Vereador Julio Cesar 

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

possível providencie a extensão da iluminação pública, no Bairro Ribeirão Fundo. 

389/2021 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Excelentíssimo Sr. 

Prefeito junto ao setor competente notifique o proprietário do terreno na rua Elvira 

Ribeiro Bicudo Amaral (Rua 10) próximo ao nº 90 para que efetue a limpeza, construção 

de calçada e muro do mesmo no prazo legal. 390/2021 - Vereador Célio Cesar Rosa 

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

possibilidade de lajotar Rua Benedita Maria Soares, Parque Longa Vida. 391/2021 - 

Vereador Andrei Alberto Müzel - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor 

competente, informações e providências quanto ao abastecimento de água e 
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distribuição de saneamento básico aos residentes do Bairro Bethânia. 392/2021 - 

Vereador Andrei Alberto Müzel - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor 

competente, informações quanto ao andamento e tramitação do processo administrativo 

que trata sobre a aposentadoria especial dos servidores lotados no cargo de ADI 

(Auxiliar de Desenvolvimento Infantil). 393/2021 - Vereadora Áurea Aparecida Rosa - 

Requer ao Sr. Prefeito, nos termos regimentais, que, junto ao setor competente, 

providencie passagem de máquina motoniveladora (patrol) e posterior cascalhamento, 

no Bairro Avencal próximo ao Gás Duto, estrada Vicinal dentro do Bairro. 394/2021 - 

Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - ECT- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 

para que, em parceria com a Prefeitura Municipal de Itapeva, informe sobre a 

possibilidade de construir um prédio novo ou alugar local mais apropriado para a 

instalação da Agência dos Correios no Distrito Alto da Brancal. 395/2021 - Vereador 

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

responsável, informe a data da última nomeação e exoneração dos Secretários 

Municipais das seguintes Secretarias: Secretaria Municipal de Industria e Comércio; 

Secretaria Municipal de Recursos Hídricos e Meio Ambiente; Secretaria Municipal de 

Coordenadoria e Planejamento e Secretaria Municipal das Administrações Regionais, 

anteriormente as nomeações realizadas em janeiro do corrente ano, bem como o valor 

total mensal gasto com o pagamento dos vencimentos com todos os Secretários durante 

o exercício de 2020 e 2021, separadamente. 396/2021 - Vereador Mario Augusto de 

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

sobre a possibilidade de realizar a extensão da rede de água e esgoto da Estrada Vicinal 

Avelino Nicoletti, localizada no Bairro de Cima. 397/2021 - Vereadora Débora 

Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Sr Mario Tassinari, DD Prefeito Municipal, 

informações através da Secretaria Municipal da Cultura, sobre o valor recebido pelo 

município, proveniente da aprovação da “Lei Aldir Blanc”, de Auxílio Emergencial aos 

Trabalhadores da Cultura, contendo ainda: qual foi os critérios do processo de seleção, 

quantos inscritos, verbas remanescentes dessa Lei e se há possibilidade de neste ano 

de 2021 estender o projeto aos artistas que ainda sofrem com a pandemia. 398/2021 - 

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

regimentais, que junto ao setor competente, informações sobre o concurso publico 

realizado em 2019, enviando uma planilha contendo informações de todos nos NOMES 

de quem foi chamado com o respectivo cargo que ocupa. 399/2021 - Vereador Christian 

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

sobre a possibilidade de se pavimentar os acostamentos das Estradas Municipais, 

dentro do perímetro urbano, visando a preservação da vida de ciclistas e corredores, 
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bem como a dos condutores e passageiros dos veículos que se utilizam diariamente 

dessas vias. Indicação: 56/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Indica  

implantar base fixa da GCMI - Guarda Civil Municipal de Itapeva, no Alto da Brancal. 

Debora Marcondes pede dispensa da leitura de correspondências e proposituras. A 

Presidência encaminha os Projetos de Lei 85, 87, 88 e 89/2021 às comissões 

competentes para exarar seus pareceres, e Requerimentos e Indicações à Secretaria 

Administrativa para providencias de costume. TEMA LIVRE: Débora Marcondes 

cumprimenta todos. Agradece ao Secretário da Saúde pelos pedidos atendidos e 

respostas recebidas.  Comenta pedido que fez sobre centro de reabilitação para covid. 

Comenta requerimentos que apresentou sobre concurso público realizado em 2019 e 

sobre a Lei Aldir Blanc, de Auxílio Emergencial aos Trabalhadores da Cultura. Comenta 

reunião que teve com veterinária do CPA debatendo sobre diversos assuntos da causa 

animal e sobre seu projeto de lei referente a disk denúncia especifico para a causa 

animal. Comenta projeto de lei que protocolou referente à autorização de doação de 

matérias de construção para famílias de baixa renda. Ronaldo Pinheiro cumprimenta 

todos. Parabeniza os trabalhos dos secretários de administrações regionais e transporte 

pelo trabalho que vem realizando no Alto da Brancal e região. Comenta requerimentos 

que apresentou sobre instalação de base da Guarda Civil no Alto da Brancal e 

solicitação de reforma do prédio dos correios no Alto da Brancal. Comenta sobre 

profissionais da saúde que estão trabalhando na linha de frente. Pede para que o 

executivo dê atenção especial aos profissionais e atendam as reivindicações da classe.  

Dá o exemplo da cidade de Sorocaba. Comenta sobre lajotamento na rua Wilson 

Pontes. Pede para que sejam feitas também nas ruas Celso Pires e Ermínia Ferreira. 

Agradece secretario pelas solicitações atendidas referente à falta de água no Pacova e 

São Roque.  Comenta sobre obra na rua Dom Luiz. Pede atenção para o local. Agradece 

secretário de saúde pelo atendimento odontológico no posto de saúde do São Roque. 

Tarzan cumprimenta todos. Tece comentários sobre a lei Aldir Blanc. Diz que Itapeva 

tem saldo de mais de duzentos mil reais. Sobre PSF Santa Maria, diz que o executivo 

pretende trabalhar a questão da moradia, que será realizada licitação. Comenta sobre 

Lei ‘guarda chuva’ sobre doação de materiais de construção. Comenta sobre moradia 

popular na zona rural. Diz que a função do governo é cuidar das pessoas. Comenta 

sobre áreas da prefeitura que podem ser utilizadas para construção de unidades 

habitacionais. Célio Engue cumprimenta todos. Comenta denuncia que recebeu 

referente a restrição de uso de celulares na Santa Casa. Faz leitura da denúncia. Diz 

que enviará oficio à entidade solicitando informações. Pede apoio da Casa. Comenta 

reunião que teve com prefeito e secretários, sobre a liberação de aeroporto de Itapeva 
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e ligação da vicinal de Nova Campina com a SP 258. Diz que na sexta-feira terá reunião 

com executivo para discutir o desenvolvimento econômico e social de Itapeva. Comenta 

visita que fez ao Bairro Taquari Guaçu junto com secretário Margarido. Comenta visita 

que fez na Vila Boava. Júlio Ataíde cumprimenta todos. Comenta pedidos que fez 

referente à extensão da iluminação pública no bairro Ribeirão Fundo e recapeamento 

das ruas da Vila Dom Bosco. Comenta sobre inauguração do posto de saúde do bairro 

Santa Maria. Parabeniza executivo pela execução. Parabeniza o Grupo Maringá pela 

doação de 600 cestas básicas. Comenta notícia de que o Brasil atingiu 400 mil mortes 

causadas pela covid. Deixa sua solidariedade a todos. Marinho Nishiyama cumprimenta 

todos. Comenta a inauguração do PSF da Vila Santa Maria. Diz que destinou emenda 

para o local. Comenta sobre lajotamento do Taquari Guaçu. Parabeniza a vereadora 

Débora, que é atuante no bairro. Parabeniza a Sr.ª Fátima, presidente do conselho 

municipal do direito da criança e adolescente, pela doação de 689 cestas básicas. 

Solicita que seja inserido em ata Voto de Pesar pelo falecimento do jovem Luan 

Vasconcelos. Convoca a comissão de direitos dos animais para reunião extraordinária 

na sexta-feira, dia, 30, às 14h00. Christian Galvão cumprimenta todos. Apresenta 

imagem de lixeira container que foi queimada na Vila Nova. Deixa seu apelo às 

comunidades para uma maior participação, denunciando casos de vandalismo. ORDEM 

DO DIA: Leitura de Projeto de Lei 69/2021 - Mario Sergio Tassinari - Autoriza abertura 

de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do corrente exercício. Colocado em 2ª 

discussão e 2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura de Requerimento 394/2021 - 

Ronaldo Pinheiro da Silva - ECT- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para 

que, em parceria com a Prefeitura Municipal de Itapeva, informe sobre a possibilidade 

de construir um prédio novo ou alugar local mais apropriado para a instalação da 

Agência dos Correios no Distrito Alto da Brancal. Colocado em discussão única: Tarzan 

registra sua tristeza de uma empresa estar destruída e quebrada. Colocado em votação 

única, 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 e 3/2021; 

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, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 

84, 85, 87, 88 e 89/2021; Substitutivo 01 ao Projeto de Lei 68/2021. Em d/v únicas Projeto 

de Resolução 3 e 4/2021. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Débora Marcondes agradece a 

todos os servidores da empresa Maringá e a secretária Lucinha e equipe. Comenta 

sobre trabalhos da CEI do covid. Diz que estão realizando um trabalho excelente, de 

forma técnica. Diz que já apuraram algumas denúncias, realizaram visitas in loco e estão 

realizando analise de diversos documentos, empenhos e notas. Saulo Almeida 
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cumprimenta todos. Deixa registrado seus agradecimentos à assessora da deputada 

Valeria Bolsonaro. Comenta reunião que teve com representantes da deputada 

juntamente com executivo. Comenta lajotamento do Bairro Taquari Guaçu. Diz que 

esteve no local e fez requerimento solicitando a benfeitoria. Aparte Celio parabeniza os 

vereadores que estão lutando por melhorias para a cidade. Tarzan se congratula com 

grupo de líderes cristãos que fizeram aliança para realizar live solidaria dia 1 de maio, 

na CCE. Cumprimenta todos os padres, pastores e lideres envolvidos. Diz que o evento 

já é um sucesso e que irá garantir o alimento para muitas famílias da cidade. Comenta 

sobre o dia do voluntário. Deixa sua gratidão. Gesse Alves cumprimenta todos. Comenta 

as proposituras que apresentou sobre o andamento da obra localizada na Rua Palmira 

Aparecida de Andrade, Vila Vitória, que está abandonada, e colocação de um redutor 

de velocidade adequado na Rua Votorantim na altura do número 119, Vila Isabel. 

Agradece secretaria Lucinha pelo trabalho realizado no entorno da escola José Vasques 

Ferrari. Agradece também apoio da Guarda Municipal e servidores que realizaram a 

limpeza do local. Deixa registrado seus sentimentos à família do jovem Luan 

Vasconcelos. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 

26ª Sessão Ordinária a ser realizada segunda-feira, dia 3 de maio, 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, 29 de abril de 2021. 
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