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ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

Aos três dias do mês de maio do ano de 2021, no horário regimental, sob a presidência de 

José Roberto Comeron realizou-se, via internet, a 26ª sessão ordinária do corrente 

exercício. Assinaram o livro de presença 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. Realizada 

a leitura da bíblia. Executado o hino de Itapeva. EXPEDIENTE: Leitura da Bíblia por ver. 

Júlio Ataíde. Hino de Itapeva. Discussão e votação da Ata da 25ª Sessão Ordinária 

realizada em 29 de abril, foi aprovada. Correspondência recebida de diversos: Ofício de 

INSS - Resposta àMoção 11/2021 - Marinho Nishiyama - Moção de Apelo ao Srº Leonardo 

Rolim, DD. Presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, para que envide 

esforços para buscar uma solução urgente para o grave problema da falta de médico perito 

na Agência do INSS de Itapeva. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta 

àIndicação 43/2021 - Ronaldo Pinheiro - Indica a extensão da rede de iluminação pública 

na Rua Purce Domingues de Oliveira, no Bairro Palmeirinha, Alto da Brancal. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta àIndicação 46/2021 - Ronaldo Pinheiro - Indica 

a abertura de um Velório Municipal. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta 

àIndicação 47/2021 - Tarzan - Indica a instalação de posteamento com a implantação de 

iluminação pública ao longo da Av. dos Revolucionários de 32 sentido centro bairro e vice 

versa, utilizando o canteiro central ao longo de toda a sua extensão, ou o lado da referida 

avenida que se encontra sem iluminação. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 53/2021 - Saulo Leiteiro - Requer ao Excelentíssimo Prefeito 

para que encaminhe ao setor competente para viabilizar melhorias no trecho na estrada 

conhecida como estrada da Maringá que dá acesso ao bairro Sanbra e outros, trecho esse 

muito explorado por empresas particulares de mineração (Mineração Itapeva, Maringá, 

Calcita Mix e Dolomita Mix), que se faça uma ação em conjunto com tais empresas para 

recuperação deste trecho da estrada. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta 

ao Requerimento 85/2021 - Ronaldo Pinheiro - REQUER ao Excelentíssimo Sr. Prefeito 

Municipal que, através da Secretaria de Obras e da Coordenadoria Municipal de Proteção 

e Defesa Civil, nos termos regimentais, informe sobre as diligências relacionadas a Ponte 

da Usina da Barra, localizada no Bairro da Barra e que se encontra interditada pelo 

Ministério Público. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 
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189/2021 - Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor 

competente, informe a possibilidade de firmar convênio com o governo federal para a 

aplicabilidade da Lei 11.888/2008 (assegura às famílias de baixa renda assistência técnica 

pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social) e 

contemplar munícipes que atingirem os requisitos. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva 

- Resposta ao Requerimento 253/2021 - Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, informações 

sobre a possibilidade de implantar Lajotamento, galerias para escoar água pluviais nas 

travessas do bairro do Taquariguaçú. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta 

ao Requerimento 272/2021 - Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que junto 

ao setor responsável, à possível perfuração de um poço artesiano no Bairro Betânia. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 301/2021 - Saulo Leiteiro - 

Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade de manutenção na calçada que 

se inicia na cabeceira da ponte próximo ao semáforo até ao nº 344 da rua Conchas, no 

bairro Vila Aparecida e também acesso de adaptação para pessoas portadoras de 

necessidades especiais. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 304/2021 - Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que junto ao setor 

competente se possível, estude a viabilidade de extensão da coleta de lixo até o bairro 

Ribeirão Claro, Distrito Areia Branca. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta 

ao Requerimento 305/2021 - Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor 

competente, se possível realize a limpeza no córrego de escoamento de águas de chuva 

situado no cruzamento entre as vias: Nove de Julho com a Rua Antônio Rodrigues de Abreu 

na Vila São Miguel. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

306/2021 - Lucinha Woolck - Requer ao Sr. Prefeito, para que, junto ao setor competente, 

estude a possibilidade de providenciar Lajotamento na estrada Cachoeira das torres, dando 

início na igreja congregação, até extensão de aproximadamente uns 3 km. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 307/2021 - Lucinha Woolck - 

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

providencie a implantação de iluminação pública em toda extensão do Bairro Taquari 

Guaçu. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 313/2021 - 

Saulo Leiteiro - REQUER ao setor competente que analise e informe a possibilidade de se 

realiza manutenção da calçada dando se inicio nº 19 na rua Conchas na esquina com a com 

a Rua Major Eurico Monteiro, seguindo até nº 272 da rua Conchas na Vila Aparecida. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 315/2021 - Lucinha Woolck 

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

providencie a implantação de um posto de saúde UBS no Bairro de Cima. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 333/2021 - Gessé Alves - 

Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, que verifique a possibilidade 
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da substituição da lâmpada na Rua Hebe Faria na altura do número 116, Jardim Nova 

Itapeva. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 336/2021 - 

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

a pavimentação através de lajotas nas ruas dos bairros Cercadinho e Vaz. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 340/2021 - Ronaldo Pinheiro - 

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

possibilidade de efetuar o lajotamento e a instalação de iluminação pública no Bairro 

Lavrinhas, no entorno da Igreja Santo Antônio. PROPOSITURAS. Projeto de Lei: 90/2021 

- Vereadora Vanessa Guari - Dispõe sobre a obrigatoriedade de farmácias, drogarias e 

unidades de saúde disponibilizarem recipientes para armazenar medicamentos e 

perfumarias com o prazo de validade vencido para descarte no Município de Itapeva e dá 

outras providências. 91/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Estabelece a política de combate 

a imóveis abandonados causadores de degradação urbana no âmbito Municipal, e da outras 

providências. 92/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Autoriza a Prefeitura Municipal de 

Itapeva, doar material e a colaborar para a construção, reconstrução ou complementação 

de moradias econômicas às pessoas de baixa renda e dá outras providências. 93/2021 - 

Vereadora Débora Marcondes - Institui a Campanha de Conscientização sobre a Castração 

e Combate ao Câncer em Animais, no âmbito do município de Itapeva/SP, e dá outras 

providências. Parecer: Favoráveis das Comissões Competentes encaminhando os Projeto 

de Lei 54/2021 e 57/2021 para apreciação do Plenário. Moção: 16/2021 - Vereador Laercio 

Lopes - Moção de Apelo ao Srº João Dória, DD. Governador do Estado de São Paulo e ao 

Sr. Jean Gorinchteyn, DD. Ministro da Saúde, para que envidem esforços para incluir a 

vacinação para as pessoas com Transtorno do Espectro Autista, no plano municipal de 

vacinação contra a Covid-19. 17/2021 - Vereador Laercio Lopes - Moção de Apelo ao Srº 

João Dória, DD. Governador do Estado de São Paulo e ao Sr Jean Gorinchteyn  DD. Ministro 

da Saúde, para que envidem esforços para incluir os funcionários da prestadora de serviços 

de coleta e destinação de lixo, que têm contato direto com os resíduos da população, 

estando, portanto, também expostos a grave risco de contaminação, como prioridade na 

campanha nacional de imunização contra COVID19, pois sabe-se que nossa cidade vem 

passando por um momento de grande tensão e trabalho devido à pandemia da Covid-19 e 

vários profissionais têm ficado na linha de frente na luta contra esse vírus, e os mesmos têm 

sido imunizados através da vacina para diminuírem o risco de serem contaminados. Sendo 

assim, também, para que avalie, de forma urgente e emergencial, a possibilidade de 

concessão de vacinação contra a Covid-19 a todos os prestadores de serviços da Secretaria 

de Obras e Serviços de Itapeva, em especial aqueles que exerçam suas atividades nas 

ruas, os coletores de lixo de nossa cidade que têm trabalhado diariamente em contato com 

todo lixo produzido pelas pessoas que foram contaminadas pelo Covid-19. Desse modo, 
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iremos proteger esses profissionais, que ajudam a manter a nossa cidade mais limpa e 

protegida. Requerimento: 400/2021 - Vereador Gessé Alves - Requer ao Sr. Prefeito, para 

que junto ao setor responsável, providencie reparos na iluminação (troca de lâmpadas) nas 

seguintes localizações:  -Rua Roque Lourenço dos Santos (Em frente ao Poupa Tempo) -

Rua Dom José Carlos de Aguirre (altura do número 158 a 345). 401/2021 - Vereadora 

Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, à 

implantação da célula de segurança no caminhão, para coletores de Lixo. 402/2021 - 

Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Sr. Prefeito, para que, junto à Empresa Jundiá, 

informe a possibilidade de se criar um itinerário para passagem de ônibus no Portal Itapeva 

e instalação de um ponto de ônibus na Rua: Taquari, em frente ao posto de Saúde, Vila 

Taquari. 403/2021 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor 

competente, se possível informe a previsão para o início do lajotamento em toda extensão, 

na rua: Hélio de Melo, Bairro de Cima. 404/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. 

Prefeito, a possibilidade de realizar a Urbanização nas redondezas da Rua Avaré com a 

Rua Maria de Almeida Barros, no bairro Pq. Vista Alegre. 407/2021 - Vereador Saulo Leiteiro 

- Requer ao Sr. Prefeito, a possibilidade de realizar a Urbanização com instalação de uma 

academia ao ar livre e um parque infantil, numa área pertencente a prefeitura, localizada na 

rua Próspero José Perreti ao lado do PSF do Jd. Sta Marina. 408/2021 - Vereador Professor 

Andrei - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, que envide esforços para 

oferecimento de cursos de formação continuada aos profissionais da Educação. 409/2021 

- Vereador Gessé Alves - Requer ao Sr. Prefeito, junto ao setor competente, a possível 

perfuração de um poço artesiano na extensão no Bairro Mato Dentro, Rodovia Pedro 

Rodrigues Garcia SP 249 (Próximo ao Engenho Velho). 410/2021 - Vereador Ronaldo 

Pinheiro - Requer à Empresa de Telefonia Vivo S.A, para que envide estudos e informe e 

possibilidade de instalar uma torre de transmissão de sinais de celular e banda larga 

(internet móvel) no Bairro dos Prestes e Bairro Avencal. 411/2021 - Vereador Marinho 

Nishiyama - Requer seja inserido em Ata, Votos de Congratulações ao GRUPO MARINGÁ, 

pela expressiva doação de 600 (seiscentas) cestas básicas para a Prefeitura Municipal de 

Itapeva, para que junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, sejam 

distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade social. 412/2021 - Vereador 

Marinho Nishiyama - Requer seja inserido em ata, Votos de Congratulações ao Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itapeva – CMDCA, pela expressiva 

doação de 689 (seiscentas e oitenta e nove) cestas básicas para 13 (treze) entidades 

filantrópicas do município, para serem distribuídas para famílias de crianças e adolescentes 

atendidas por essas entidades e que se encontram em situação de vulnerabilidade social. 

413/2021 - Vereador Christian Galvão - Requer ao Sr. Prefeito, junto à Secretaria de 

Administrações Regionais, informações sobre a possibilidade de instalação de iluminação 
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pública no Anel Viário Mário Covas, no trecho que liga o Jardim Nova Itapeva ao Bairro de 

Cima. 414/2021 - Vereador Christian Galvão - Requer ao Departamento de Estradas de 

Rodagem (DER), informações sobre a possibilidade de se pavimentar os acostamentos da 

rodovia SP-249, dentro do perímetro urbano, visando a preservação da vida de ciclistas e 

corredores, bem como a dos condutores e passageiros dos veículos que se utilizam 

diariamente dessas vias. Indicação: 57/2021 - Vereador Julio Ataíde - Indica ao Sr. Prefeito, 

nos termos regimentais para que junto ao setor competente, verifique a possibilidade de 

incluir os Educadores Sociais e demais funcionários da Casa Transitória, no grupo prioritário 

para recebimento da vacina para COVID-19. 58/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Indica 

implantar sistema de coleta de resíduos sólidos nos Bairros Ribeirão Claro e Sudário. A 

Presidência encaminha os Projetos de Lei 90, 91, 92 e 93/21 às Comissões Competentes 

para exararem seus pareceres e as Moções, Requerimentos e Indicações à Secretaria 

Administrativa para as providências de costume. Presidente Comeron agradece ao 

secretário Luiz Tassinari por disponibilizar ambulância para transporte de paciente. Pela 

Ordem, ver. Vanessa Guari pede que conste em ata voto de congratulações à Igreja 

Presbiteriana Central pelos 142 anos, que apresentará requerimento. Presidente fala que 

será feito. TEMA LIVRE: Ver. Áurea – fala de inauguração do Posto de Saúde da Santa 

Maria; o qual irá funcionar até as 21hs. Solicita à Presidência que agende reunião com o 

prefeito. Relata que o pancadão continua acontecendo. Afirma que as pessoas que 

promovem isso deveriam refletir sobre a vida e o respeito ao próximo. Comenta sobre as 

mortes na cidade. Fala que o prefeito informou sobre licitações feitas, que isso é importante, 

a transparência. Comenta sobre o trabalho da CEI da Santa Casa. Diz que somos apenas 

cifrão para as autoridades que controlam a saúde pública. Fala que a Câmara Municipal 

faça apelo ao Ministro da Saúde, para que envie correspondência aos pacientes do SUS 

informando os valores de seu tratamento, como era na época do Serra. Comenta sobre a 

Dra Eliete, que atende particular e destaca seu trabalho pelo SUS, na UBS Santa Maria. 

Afirma que alguns usam da saúde para ganhar dinheiro. Ver. Marinho Nishiyama – fala 

que a Comissão de Defesa dos Animais visitou o CPA e o serviço de recolha animal; relata 

sobre a quantidade de animais que estão nesses locais; que foi informado que chegará a 

16ª cachorros. Fala sobre importância de campanha de castração, que o município não tem 

feito. Discorre sobre adoção de animais. Reitera a fala da ver. Débora sobre o não 

fornecimento de remédios para tratamento animal. Comenta sobre reunião de hoje da CEI 

da Covid, que semana que vem trarão informação à população. Fala dos votos de 

congratulações que apresentou ao Grupo Maringá por distribuição de 600 cestas básicas e 

2 respiradores à Santa Casa. Agrade ao Fundo Social de Solidariedade pela doação de 680 

cestas básicas. Registra que esteve na inauguração da UBS da Santa Maria juntamente 

com outros vereadores. Agradece o convite do Secretário Luiz Tassinari. Comenta sobre 

https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22007/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22007/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22008/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22008/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22008/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22008/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22008/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21989/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21989/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21989/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/21989/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22003/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22003/


CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2021 - 2024 

 

 
 
 

 

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

32 

 EXERCÍCIO DE 2021   LIVRO Nº.: 003 PAG.: 032 

  
valor que destinou via emenda impositiva para compra de material para aquele posto. 

Comenta sobre a importância das reuniões com o Executivo. Fala que o prefeito demonstrou 

não ter gostado da postura da Câmara na votação do projeto do IPMI; também que prefeito 

falou que não gostou da Câmara não ter agradecido o secretário Defesa Social na 

inauguração do sistema de monitoramento; afirma que os vereadores parabenizaram sim. 

Diz que fica claro que o prefeito não assiste às sessões de Câmara. Lamenta por fala infeliz 

do prefeito, fora de contexto. Ver. Celinho Engue – fala que esteve na inauguração do 

posto de saúde, que teve de sair antes. Parabeniza o Executivo. Relata a importância desse 

feito. Comenta sobre os trabalhos da CEI da Santa Casa, que estão remando contra uma 

maré grande. Discorre sobre matéria em jornal a respeito da CEI. Explana sobre as datas 

da comissão e questionamento sobre possível nulidade do trabalho realizado em função de 

prazos. Comenta e lê sobre parecer jurídico sobre essa questão, solicitado pela comissão 

ao IBAM, o qual traz o entendimento que não houve prejuízo jurídico à Comissão, em 

relação aos prazos. Fala que não é intenção prejudicar ninguém, que buscam apenas a 

verdade para a população. Pede que a Câmara os ajude nos trabalhos, que estão contra 

uma maré forte. Ver. Gessé – agradece o secretário Luiz Tassianari, o qual tem recebido e 

encaminhado suas demandas. Fala dos trabalhos das ver. Áurea e Débora pela saúde. 

Agradece o convite do secretario para a inauguração de hoje. Explana que não tem ego, 

que está de passagem na política; agradece pela população. Relata sobre o início e 

crescimento da Santa Maria. Diz estar orgulhoso por poder participar da inauguração do 

posto e sabe da importância desse serviço. Comenta sobre convergências e divergências 

com o Executivo e sobre a discussão em geral. Afirma que o posto novo representa um 

presente para todos os cidadãos. Presidente Comeron parabeniza todos os prefeitos que 

trabalharam pela Vila Santa Maria ao logo do tempo, incluindo o seu. Ver. Láercio Lopes 

– pede apoio aos vereadores para suas duas moções ao Governador e Secretário de Saúde 

de SP para inclusão das pessoas com transtorno de espectro autista nos grupos prioritários 

de vacinação. Explana sobre a importância dessa parcela da população. Outra solicita é no 

sentido de incluir os funcionários de coleta e destinação de lixo nos grupos prioritários de 

vacinação, em razão do serviço que executam. Destaca a importância desses profissionais. 

Ver. Ronaldo – comenta sobre seu requerimento solicitando coleta de luxo nos bairros 

Sudário e Ribeirão Claro. Aparte ver Julio – diz que recebeu resposta do secretário 

Margarido sobre implantação de coleta de lixo nesses bairros. Continua ver. Ronaldo – 

parabeniza secretário de Ação Social pelo trabalho do CRAS volante, equipe técnica, que 

fazem um trabalho incansável, em diversos bairros da zona rural. Comenta e agradece 

todas as empresas e ONGs que fazem trabalhos e doação de alimentos. Relata que amanha 

haverá reunião com secretário Diego, sobre obras paralisadas. Parabeniza a inauguração 

do posto da santa Maria, que não pode estar presente. Comenta sobre a importância das 
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reuniões co o Prefeito. Discorre sobre a pauta da reunião de amanhã. Ver. Débora 

Marcondes – fala de seu projeto sobre conscientização de castração animal; também sobre 

o fornecimento de remédio para animais de famílias de baixa renda. Relata sobre visita da 

comissão no CPA e no centro de recolha de animais. Fala do projeto sobre o disk denúncia 

animal, explicando a importância desse trabalho, que as pessoas não sabem para quem 

ligar e outros órgãos já tem suas demandas. Comenta sobre a reunião de amanhã, das 

demandas do Bairro Taquariguaçú. Aparte ver. Ronaldo – explica sobre a reunião, que o 

secretário terá posicionamento sobre o bairro. Continua Ver. Débora – agradece o ver. 

Ronaldo. Fala que o secretário Margarido pediu a ela documentos sobre comunicação 

anterior ao MP, em relação ao Taquariguaçú. Comenta sobre tratativas para melhorias ao 

bairro; aguarda que amanhã tenham novidades. Agradece o Secretário Luiz Tassinari pelo 

andamento da saúde. Comenta sobre ligação do secretario informando a ela sobre 

informatização da saúde. Discorre sobre o atendimento da saúde. Parabeniza a 

inauguração do posto de saúde da Santa Maria. Relata sua luta por melhorias ao bairro e 

Jardim Bonfiglioli. Ver. Tarzan – fala sobre a luta para aprovação da Santa Maria. 

Cumprimenta o ver. Gessé. Comenta que os vereadores Marinho, Julio e Celinho elogiaram 

a inauguração do sistema de monitoramento; que o deputado Vitor Lipe destinou emenda 

para o projeto e nem uma ligação recebeu. Aparte ver. Comeron – diz que deputado Arlindo 

Chinaglia também destinou verba para esse fim. Aparte ver. Ronaldo – diz que ver. Marinho 

também destinou emenda para o posto inaugurado e não foi citado pelo prefeito. Continua 

ver. Tarzan diz que preocupa a postura do prefeito em cobrar providências com o legislativo, 

que da última vez gerou duas CEIs. Fala sobre o Programa Pró-vicinais e das vicinais que 

o município é responsável pela manutenção; que foi autorizado apenas o trecho da divisa 

de Itapeva até a Raposo Tavares. Relata que o deputado Vitor Lipe tem 500 mil para 

destinar a Itapeva, que ele pediu para aguardar, em razão do vencimento da CRP; além de 

emendas de outros deputados. Fala sobre a necessidade de CRP para compensação da 

previdência e das implicações disso. Fala sobre verba destinada a Bom Sucesso pelo 

Deputado Mussi; que foi um dos que mais destinou emenda para Itapeva. Fala que 

inauguração não é local para debate político. Comenta que algumas questões de prazo para 

apreciação de projetos é culpa dos entraves do congresso nacional; que o Executivo 

mandou projeto da previdência no fim do ano passado, sem tempo para discussão. Fala 

sobre grupo de estudos do ver. Marinho incluindo funcionários da Casa, acerca da questão 

previdenciária. Comenta sobre contato da ver. Débora com Marco Vinholi, da importância 

de ter um vínculo com o governo. Diz ser necessário ver sobre meios para que Itapeva não 

perca recursos e financiamentos. Ver. Christian Galvão – comenta sobre sua experiência 

no trânsito, através de muitas viagens. Fala de seu requerimento ao DER sobre 

pavimentação no acostamento da SP 249, principalmente no perímetro urbano por ocorrer 
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muitos acidentes, que há fluxo grande de ciclistas e pessoas que praticam corridas. Relata 

acidente que sofreu em 2000. Lê o art. 58 do CTB, sobre trânsito de ciclistas nas vias. Relata 

que ele já pedalou e correu nessas rodovias e conhece os riscos. Ver. Saulo – fala que a 

UBS da Santa Maria parece uma UPA. Parabeniza o secretário Tassinari pelo feito. Fala 

sobre projeto que estaria na Casa sobre aumento no percentual de empréstimo para 

servidores, que foi questionado por funcionários. Presidente Comeron explica que referido 

projeto não chegou a ele ainda. Ver. Andrei Muzel – fala sobre projeto da escola Minas, 

homenageando o educador Paulo Freire. Relata que sua morte em 02-05-97 e que esse é 

o ano do centenário do educador. Diz que é um momento de aprendizado. Discorre sobre 

o projeto virada solidária, convida os vereadores a participarem. Fala obre o início desse 

projeto, em junho do ano passado, onde foi arrecadado 14 toneladas de alimentos. Diz que 

teve o lançamento ontem, através de uma live. Comenta sobre participação do ver. Christian 

como cantor ano passado. Aparte ver. Christian confirma que participará de novo e tentará 

trazer o Cristiano. Continua ver. Andrei falando que as doações já começaram e que 

poderão deixar as doações na vila Aparecida. Comenta de sua propositura sobre 

adequação de faixa de salários de ADIs e PEB1; comenta sobre aspectos de faixas salariais. 

Comenta que em 2018 houve projeto sobre isso e foi arquivado posteriormente. Relata que 

algumas ADIs entraram via judicial e conseguiram a diferença. Comenta que próxima 

semana convocará a secretária da Educação para discutir essa e outras demandas. Fala 

sobre o trabalho da CEI da covid que está em análise documental; que semana que terá 

parecer. ORDEM DO DIA: Leitura do Projeto de Lei Nº 48/2021 - Vereador Marinho 

Nishiyama - Dispõe sobre o envio de informações aos familiares de pessoas internadas com 

doenças infectocontagiosas, durante endemias, epidemias ou pandemias, em hospitais, 

Centros de Saúde e congêneres sediados no Município de Itapeva/SP. Em 1ª discussão, 

ver. Marinho pede voto favorável ao projeto em razão da crise de saúde atual, que a lei 

estabelece procedimentos de informação aos familiares. Em 1ª votação, foi aprovado por 

todos.  Leitura do Projeto de Lei Nº 54/2021 - Vereador Laercio Lopes - Institui no âmbito 

da cidade de Itapeva o mês "Abril Laranja", dedicado à campanha de prevenção da 

crueldade contra os animais, e dá outras providências. Em 1ª discussão e votação, foi 

aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 56/2021 - Vereadora Débora Marcondes 

- Autoriza a disponibilização de exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA 

(Lei nº 8.069/1990) em unidades, repartições e órgãos municipais e dá outras providências. 

Em 1ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 57/2021 

- Vereadora Débora Marcondes - Institui o Serviço de Disque Denúncia de maus Tratos e 

abandono de Animais, no âmbito do Município de Itapeva, e dá outras providências. Em 1ª 

discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 59/2021 - 

Vereador Laercio Lopes - Dispõe sobre isenção de cobrança de multas referentes ao 
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excesso de taxa de ocupação, impermeabilidade em Entidades sem fins lucrativos e 

templos religiosos de quaisquer cultos. Em 1ª discussão e votação, foi aprovado por todos. 

Leitura do Projeto de Lei Nº 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. Em 1ª  discussão, ver. Julio explica a importância do 

homenageado para a comunidade, o qual deixou um grande legado à comunidade e 

paróquia da Piedade. Lê o currículum do homenageado. Ver. Andrei parabeniza o autor e 

comenta sobre o histórico de vida do homenageado. Em 1ª votação, foi aprovado por 

todos. Leitura do Projeto de Resolução Nº 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. Em discussão única, ver. Marinho mostra 

imagens e lê o currículo de Otalício Franco de Almeida (ex-vereador Ataíde). Ver. Julio 

agradece o autor do projeto, o Presidente e outros pelo apoio e expressa sua gratidão a 

todos. Agradece o ex-presidente Oziel Pires por homenagem a seu pai em 2014. Ver. 

Tarzan cumprimenta o autor e agradece sua convivência com o homenageado. Em votação 

única, foi aprovado por todos. Leitura da Moção Nº 16/2021 - Vereador Laercio Lopes - 

Moção de Apelo ao Srº João Dória, DD. Governador do Estado de São Paulo e ao Sr. Jean 

Gorinchteyn, DD. Ministro da Saúde, para que envidem esforços para incluir a vacinação 

para as pessoas com Transtorno do Espectro Autista, no plano municipal de vacinação 

contra a Covid-19. Em discussão e votação únicas, foi aprovada por todos. Leitura da 

Moção Nº 17/2021 - Vereador Laercio Lopes - Moção de Apelo ao Srº João Dória, DD. 

Governador do Estado de São Paulo e ao Sr Jean Gorinchteyn   DD. Ministro da Saúde, 

para que envidem esforços para incluir os funcionários da prestadora de serviços de coleta 

e destinação de lixo, que têm contato direto com os resíduos da população, estando, 

portanto, também expostos a grave risco de contaminação, como prioridade na campanha 

nacional de imunização contra COVID19, pois sabe-se que nossa cidade vem passando por 

um momento de grande tensão e trabalho devido à pandemia da Covid-19 e vários 

profissionais têm ficado na linha de frente na luta contra esse vírus, e os mesmos têm sido 

imunizados através da vacina para diminuírem o risco de serem contaminados. Sendo 

assim, também, para que avalie, de forma urgente e emergencial, a possibilidade de 

concessão de vacinação contra a Covid-19 a todos os prestadores de serviços da Secretaria 

de Obras e Serviços de Itapeva, em especial aqueles que exerçam suas atividades nas 

ruas, os coletores de lixo de nossa cidade que têm trabalhado diariamente em contato com 

todo lixo produzido pelas pessoas que foram contaminadas pelo Covid-19. Desse modo, 

iremos proteger esses profissionais, que ajudam a manter a nossa cidade mais limpa e 

protegida. Em discussão e votação únicas, foi aprovada por todos. Leitura do 

Requerimento Nº 410/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer à Empresa de Telefonia 
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Vivo S.A, para que envide estudos e informe e possibilidade de instalar uma torre de 

transmissão de sinais de celular e banda larga (internet móvel) no Bairro dos Prestes e 

Bairro Avencal. Em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura do 

Requerimento Nº 411/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer seja inserido em Ata, 

Votos de Congratulações ao GRUPO MARINGÁ, pela expressiva doação de 600 

(seiscentas) cestas básicas para a Prefeitura Municipal de Itapeva, para que junto a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, sejam distribuídas para famílias em 

situação de vulnerabilidade social. Em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. 

Leitura do Requerimento Nº 412/2021 - Vereador Marinho Nishiyama -Requer seja inserido 

em ata, Votos de Congratulações ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Itapeva – CMDCA, pela expressiva doação de 689 (seiscentas e oitenta e 

nove) cestas básicas para 13 (treze) entidades filantrópicas do município, para serem 

distribuídas para famílias de crianças e adolescentes atendidas por essas entidades e que 

se encontram em situação de vulnerabilidade social. Em discussão e votação únicas, foi 

aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 414/2021 - Vereador Christian Galvão - 

Requer ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), informações sobre a 

possibilidade de se pavimentar os acostamentos da rodovia SP-249, dentro do perímetro 

urbano, visando a preservação da vida de ciclistas e corredores, bem como a dos 

condutores e passageiros dos veículos que se utilizam diariamente dessas vias. Em 

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

Em 2ª d/v projetos de lei 48, 54, 56, 57, 59, 84/2021. 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, 51, 53, 55, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 

71, 72, 73, 74,77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88 e 89, 90, 91, 92, 93 e 94/2021; 

Substitutivo 01 ao Projeto de Lei 68/2021. Em d/v únicas Projeto de Resolução 3/2021. 

EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. Tarzan – comenta sobre a gestão do executivo na 

eliminação de aluguéis. Explana que na discussão da LDO, PPA e Orçamento poderiam 

aproveitar terreno ao lado da Câmara e onde fica a Secretaria de Saúde, que poderia 

verticalizar edificações para agrupar setores do Executivo, Saúde e outras instituições; que 

na Secretaria da Educação também tem espaço para mais setores. Comenta sobre terrenos 

do Executivo e áreas para loteamento na região da Avenida Vaticano. Diz que dessa forma 

as sedes dos três poderes ficariam próximas e sem aluguéis ao município, que essa visão 

já vem de governos anteriores. Explica que no atual prédio do paço municipal poderia ficar 

apenas serviços essenciais. Fala sobre sua posição contraria à tarifa zero do transporte 

coletivo urbano, por conta dos desafios e compromissos do executivo para 2022, que deverá 

trabalhar com prioridades para que o orçamento suporte. Diz que em 2019 foi pago 1,1 

milhão por mês em subsídio para transporte coletivo. Comenta sobre licitação para 

https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22002/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22002/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22002/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22005/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22005/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22005/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22005/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22005/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22005/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22006/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22006/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22006/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22006/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22006/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22006/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22006/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22008/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22008/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22008/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22008/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22008/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22008/


CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2021 - 2024 

 

 
 
 

 

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

37 

 EXERCÍCIO DE 2021   LIVRO Nº.: 003 PAG.: 037 

  
transporte público que haverá no próximo ano, que é preciso uma sobra de recursos para 

investir em políticas públicas e sociais. Diz que o legislativo tem responsabilidade com a 

população. Que o transporte público é um dever do município, mas o contrato atual é 

leonino; fala sobre a construção do edital. Que não pode comprometer outros serviços 

públicos. Fala que em 2021 sejam votadas as demandas e valorização dos profissionais da 

educação. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 27ª 

Sessão Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 6 de maio, 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, 3 de maio de 2021. 

 

ROBERTO COMERON 

        PRESIDENTE 
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