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ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

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

José Roberto Comeron, realizou-se, via internet, a 27ª sessão ordinária do corrente 

exercício. Assinaram o livro de 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. Discussão e votação da Ata da 26ª Sessão Ordinária realizada 

em 3 de maio, foi aprovada. Correspondência recebida de diversos. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 10/2021 - Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. 

Prefeito, informações sobre a possibilidade de implantar Lajotamento, galerias para escoar 

água pluviais e algumas lombadas no decorrer desse mesmo lajotamento na estrada 

principal do bairro da Sanbra. (Conhecida como estrada da Maringá). Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 56/2021 - Julio Ataíde - Requer ao Exmo. 

Sr. Prefeito que, junto ao setor competente, informe a possibilidade de construção de 1 

(uma) praça pública, com equipamentos para exercícios físicos e área de lazer com 

playground, ao lado da Escola EMEI Cinira Faria Godoy, no Jardim Virgínia. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 64/2021 - Vanessa Guari - 

Requer ao Sr. Prefeito que realize parceria com a Sabesp (Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo), no sentido de implementar o prgrama “Se Liga na Rede” 

nos bairros do Guarizinho, Caputera e Alto da Brancal. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva - Resposta ao Requerimento 70/2021 - Laercio Lopes - Requer ao Sr. Prefeito para 

que junto ao setor competente informe a possibilidade de estacionamento de 45º na rua 

Alberto Vilhena Júnior, 836 - Jardim Europa, Itapeva - SP. Ofício de Correios - Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos - Resposta ao Requerimento 90/2021 - Saulo Leiteiro - 

Requer à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para que envie informações sobre a 

possibilidade da inclusão de entrega de correspondência a domicílio no Condomínio Ouro 

Ville e no loteamento Ouro Ville (Próximo Condomínio Mon Blanc). Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 140/2021 - Vanessa Guari - Requer ao 

Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor competente, providencie a construção de calçada 

em terreno público na Avenida Kazumi Yoshimura no trecho que compreende entre a Escola 

do Sesi e Mercado Rey, defronte ao conjunto habitacional Itapeva F, bem como implantação 

de “Lombofaixa” no cruzamento da Avenida Kazumi Yoshimura com a rua Felicio Tortelli. 
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Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 153/2021 - Débora 

Marcondes - Requer ao Sr Mario Tassinari, DD Prefeito Municipal, informações sobre 

melhorias nas Agrovilas I e IV, como a possibilidade de instalação do 4º Distrito Municipal, 

além de Placas de identificação nas entradas dos bairros e melhorias na vicinal, como: 

acostamento, recapeamento e limpeza. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta 

ao Requerimento 157/2021 - Christian Galvão - Requer ao Sr. Prefeito, junto ao setor 

competente, informações sobre a possibilidade da perfuração imediata de poço artesiano 

no bairro SANBRA. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

165/2021 - Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao setor responsável 

providencie a passagem de Máquina motoniveladora, enchimento com Solo brita, rolo 

compactador e posterior cascalhamento na estrada que dá acesso a fazenda Agro-Lufra. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 309/2021 - Professor 

Andrei - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito ações de apoio aos comerciantes que estão com 

seus empreendimentos fechados e/ou declararam falência nesse período de pandemia 

instalada. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 314/2021 

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

a possibilidade de instalação de redutores de velocidade na extensão da Rua Coronel 

Queiroz, entre os números 305 a 398, especialmente uma faixa de pedestre elevada em 

frente ao número 373. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

316/2021 - Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente 

informe a possibilidade de instalação de redutores de velocidade na extensão da Rua 

Brasília, localizada na Vila Aparecida, entre os números 10 a 123, especialmente uma faixa 

de pedestre elevada em frente a casa lotérica. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva 

encaminhando o Balanço geral de 2020 e o balancete da receita e despesa referente ao 

mês de março/2021. PROPOSITURAS. Projetos de Lei: 94/2021 - Prefeito Dr Mario 

Tassinari - Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 

de 2022 e dá outras providências. 95/2021 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Dispõe sobre as 

consignações em folha de pagamento dos servidores públicos e pensionistas municipais 

conforme disposto na Lei 14.131 de 30 de março de 2021. 96/2021 - Vereador Celinho 

Engue - Dispõe sobre denominação de Praça situada na Rua 12 da Vila Santa Maria, 

passando a se denominar Praça VALENTINA MARIA DA CONCEIÇÃO, e dá outras 

providências. 97/2021 - Vereador Laercio Lopes - DISPÕE sobre denominação de 

ANTONIO ULISSES DE ASSIS, o novo aterro sanitário, localizado no Km 70 da Rodovia 

Pedro Rodrigues Garcia, SP-244, que liga Itapeva a Ribeirão Branco, e dá outras 

providências. 98/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Dispõe sobre denominação de via 

pública JULIETA CASSÚ PAULINO, no Bairro Caputera. Parecer: Favoráveis das 

Comissões Competentes encaminhando os Projeto de Lei 5/2021, 10/2021, 55/2021, 
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62/2021, 63/2021, 71/2021 e 73/2021, Projeto de Resolução 3/2021 e o Proposta de 

Emenda À Lom 3/2021 e EMENDA 0001 AO PROJETO DE LEI 0039/2021 para apreciação 

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

Participativa dando ciência ao plenário do arquivamento dos Projeto de Lei 7/2021, 8/2021 

e SUBSTITUTIVO 0001 AO PROJETO DE LEI 0068/2021. Requerimento: 415/2021 - 

Vereador Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente 

informe a possibilidade de executar serviços de melhoria e reforma na calçada da praça da 

Paróquia Santo Antonio, pintura de sinalização de solo em torno e revitalização paisagista 

da praça. 416/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

para que, através do setor de Coordenadoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 

de Itapeva, informe a escolaridade comprovada dos servidores públicos, ocupantes dos 

seguintes cargos de livre provimento em comissão:  1. Diretor do Departamento de 

Administrações Regionais da Vila Aparecida 2. Diretor do Departamento de Administrações 

Regionais da Vila Santana 3. Diretor do Departamento de Administrações Regionais do 

Parque São Jorge 4. Diretor do Departamento de Obras Viárias 5. Diretor do Departamento 

de Serviços Rurais 6. Diretor de Departamento Regional do Guarizinho 7. Diretor de 

Departamento Regional da Areia Branca 8. Diretor de Departamento Regional do Alto da 

Brancal  9. Diretor de Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos. 417/2021 - 

Vereadora Vanessa Guari - Requer que seja inserido em Ata, Votos de Congratulações a 

Igreja Presbiteriana Central de Itapeva pelo transcurso do seu 142º(Centésimo 

Quadragésimo Segundo) aniversário. 418/2021 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Sr. 

Prefeito que, junto ao setor competente informe a possibilidade de abertura de uma rua, no 

Jardim Esperança rua: Marcondes de Oliveira (paralelo ao n°198) em frente ao n°217. 

419/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que, 

através do setor competente, informe o valor gasto, bem como, envie a este gabinete os 

empenhos comprobatórios e cópia do contrato com a (as) empresa (as) responsável pela 

construção e urbanização da nova praça José Diniz Barbosa, localizada em frente ao novo 

Supermercado Loureiro, no Jardim América. 420/2021 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao 

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

recapeamento completo da rua: Irmã Ernestina, Vila Dom Bosco. 421/2021 - Vereador 

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

direcionado recursos financeiros para a garantia da gratificação de 8% aos vencimentos 

para remuneração dos servidores lotados no cargo de Coordenação Pedagógica que 

compõem o quadro de suporte pedagógico das Unidades Escolares Municipais. 422/2021 - 

Vereador Gessé Alves - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, 

informações quanto ao andamento da obra localizada na Avenida Roberto Gemignani, na 

altura do número 48, Central Park (Próximo ao Memorial ao Tropeiro). 423/2021 - Vereador 
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Gessé Alves - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, que verifique a 

possibilidade de realizar a extensão da rede de água e esgoto na Rua Ademir Senne, Vila 

São Miguel. 424/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Sr. Prefeito, para que, junto 

ao setor competente, estude a possibilidade de implantação de academia ar livre, reforma 

do playground, manutenção da quadra e iluminação pública e container, na Praça Vera 

Lucia Rodrigues Ribeiro, localizada na Vila Mariana entre as Ruas: Cornélio Vieira da Cruz 

e Humberto Fascetti. 425/2021 - Vereador Christian Galvão - Requer ao Sr. Prefeito 

Municipal, junto à Secretaria de Obras e ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), 

informações sobre a possibilidade de implantação de melhorias no trevo que interliga as 

rodovias SP-249 Eduardo Saigh e SP-258, visando a prevenção de acidentes e a 

organização do trânsito em geral. 426/2021 - Vereador Christian Galvão - Requer ao Sr. 

Prefeito Municipal, junto ao setor competente, esclarecimentos sobre os motivos pelos quais 

a Rua 3 e Rua 4 do Jardim Bonfiglioli foram asfaltadas, antes mesmo da instalação da rede 

de esgoto, bem como para que seja verificada a possibilidade de se corrigir essa situação 

no menor prazo possível. 427/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. 

Prefeito, junto ao setor competente, para que viabilize a implantação de lajotamento ou 

pavimentação no Bairro Caetê; e instalação de lixeiras comunitárias (contâiners) no Bairros 

Sanbra e Caetê. 428/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito, 

nos termos regimentais, que junto ao setor competente, informações sobre a possibilidade 

de se colocar no orçamento do município a execução de um censo animal, visando o 

controle populacional de animais domésticos e a microchipagem de animais domésticos, 

visando coibir o abandono e auxiliar na busca do animal doméstico que se encontra perdido. 

429/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor 

competente viabilize a implantação de sentido único e lombadas nas ruas João Walter e 

Clementina de Moraes no bairro Amarela Velha. 430/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - 

Requer seja inserido em ata, Votos de Congratulações ao GRUPO MARINGÁ, pela doação 

de 02 (dois) respiradores para a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, que serão utilizados 

na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) COVID, para auxiliar na recuperação pacientes 

graves acometidos pela doença. 431/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. 

Prefeito, informações sobre a possibilidade de realizar manutenção corretiva no 

acostamento da vicinal Espiridião Lucio Martins e também que seja feito acostamento de 

rolamento para melhorar o acesso ao bairro das Pedras, Bairro Espigão do Pacova e 

também no acesso bairro do Colégio. 432/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. 

Prefeito, informações sobre a possibilidade de realizar Operação tapa buraco na vicinal 

Espiridião Lucio Martins. 433/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Senhor 

Prefeito, nos termos regimentais que junto ao setor competente, informe da possibilidade 

de encaminhar Projeto de Lei criando o “Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com 
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Deficiência no município de Itapeva. A Presidência encaminha os Projetos de Lei 94, 95, 

96, 97 e 98/21 às Comissões Competentes para exararem seus pareceres e os 

Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para as providências de costume. 

TEMA LIVRE: Ver. Vanessa Guari – comenta e expressa suas condolências pelas mortes 

ocorridas em Santa Catarina e todas as mais de 400 mil mortes ocorridas pela covid; 

solidariza-se com todas as famílias. Fala que esteve no Guarizinho ontem com Luciano 

Barbarotti verificando sobre segurança no trânsito, que solicitou instalação de lombadas, 

redutores de velocidade e outros em razão de acidentes, incluindo a entrada para o Bairro 

Morro Cavado. Fala do aumento de fluxo de caminhões nessa região em razão de empresas 

que estão se instalando. Parabeniza a Igreja Presbiteriana Central pelo aniversário. Registra 

homenagem ao Dia das Mães, citando como exemplo a sua mãe. Deseja boas vindas ao 

novo Secretário de Obras. Ver. Celinho – fala de seu requerimento ao executivo sobre 

reforma nas calçadas da praça da igreja Santo Antonio. Parabeniza Itapeva por recebido 

três mil doses de vacina, ao contrário do que falaram, que hoje foram vacinadas mil e 

oitocentas pessoas, parabeniza os envolvidos; também por compra de raio-x móvel para 

atender pacientes covid. Comenta sobre a CEI da Santa Casa, das oitivas, sobre ofícios 

encaminhados que parecem que não sabem interpretar o teor, pois parece que não 

entenderam quem seria ouvido. Fala sobre projeto de segurança nas escolas que 

protocolou, com base nos fatos ocorridos em Saudades-SC, que gostaria que todos os 

vereadores subscrevessem. Discorre sobre o projeto. Parabeniza o novo Secretário de 

Obras e o que saiu. Em nome do dia das mães, cumprimenta todas as vereadoras, 

servidoras e terceirizadas da Câmara. Aparte ver. Vanessa Guari – manifesta apoio ao 

projeto do ver. Célio. Presidente Comeron informa que oficiará o Executivo para que 

cumpra a lei 4480/21, isenção de IPTU de bares e restaurantes durante a pandemia, de 

autoria da ver. Lucinha, sancionada pelo prefeito. Ver. Débora Marcondes – parabeniza 

todas as mulheres pelo dia das mães. Fala que iniciará o parlamento jovem online esse ano, 

convida todos os vereadores e alunos a participarem. Fala sobre os projetos de sua autoria, 

que dispõe sobre ECA em todos os órgãos e o outro sobre disk denúncia animal. Comenta 

seus requerimentos sobre censo de controle animal no município e micro chipagem dos 

animais, sendo o outro pedindo para criar o fundo municipal da pessoa com deficiência, 

explicando a importância do tema. Fala de resposta do executivo sobre transformar a 

Agrovila I e IV em distrito, o qual disse que encaminhará projeto de lei; outro sobre horário 

especial para funcionário com filho com deficiência, que o prefeito respondeu positivamente 

mas não enviou o projeto de lei instituindo ainda. Explica a importância do assunto. Comenta 

sobre reunião com ex-secretário de Obras Diego, sobre as ações de melhorias que o 

Taquariguaçu, que o novo secretário mantenha esse compromisso. Ver. Tarzan – em nome 

das vereadoras cumprimenta todas as mães. Expressa sua gratidão pela primeira dose da 
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vacina Astrazeneca que ele e sua esposa receberam hoje. Diz que a vacinação continuará 

avançando. Comenta sobre o SUS. Fala sobre iniciativa do ver. Celinho com o projeto, 

sugere que os vereadores pontuassem suas ideias no projeto; diz que todas as 

reivindicações são justas. Fala sobre discutir a ampliação do orçamento da educação. Diz 

que muitos municípios têm monitor de transporte de alunos, da importância desse 

profissional, não sabe se aqui tem. Aparte ver. Celinho diz que o ver. Tarzan tem experiência 

para enriquecer a propositura, que poderá ser transformado em moção se assim ficar 

melhor. Ver. Tarzan diz que todos os vereadores têm bons projetos tramitando. Fala de sua 

experiência com vereador constituinte, que foi voto vencido sobre o limite de 30% no 

orçamento, na LOM, mas hoje a realidade é outra. Diz que às vezes algo fora da pauta é 

uma realidade de determinada situação, que o Brasil vive uma pandemia de consumo de 

drogas, que eventualmente pode acontecer algo como em SC. Parabeniza o ver. Célio pelo 

projeto. Ver. Ronaldo – fala aos servidores sobre o projeto de aumento de consignação 

para 35%, que está em pauta (leitura) hoje. Comenta sobre a saída do Secretário de Obras 

Diego e deseja sucesso ao novo Secretário, que espera que retome o planejamento do 

antecessor; comenta sobre algumas obras pendentes na zona urbana e rural; diz que 

manterá contato sempre. Solicita ao secretário Noel a retomada de manutenção das ruas 

do Bairro Palmeirinha que não foram feitas. Mostra imagens do Bairro Colégio onde 

moradores estão fazendo manutenção das estradas, pede atenção do Secretário para esse 

local, que há também uma ponte que precisa de manutenção. Pede manutenção de estrada 

e limpeza de praça do Bairro dos Coelhos. Ver. Saulo – deseja feliz das mães a todas. 

Comenta sobre o Bairro do Colégio, que já esteve no local e requereu as melhorias, que 

estariam no cronograma. Fala sobre outras localidades que solicitou melhorias, inclusive o 

alargamento de estradas para facilitar o trânsito. Jaó, Taquaral, Colégio e outros. Diz estar 

alinhado com equipes do Executivo para atendimento dessas solicitações. Ver. Julio Ataíde 

– comenta que o ex-secretário Diego foi muito solícito, fala sobre a reunião da comissão 

com ele, que se surpreendeu com sua saída. Diz que espera que o novo secretário dê 

prosseguimento ao planejamento. Parabeniza o ver. Celinho pelo projeto de segurança nas 

escolas, explanando sobre o tema. Parabeniza todas as mães pelo seu dia. Comenta sobre 

a importância das mães. ORDEM DO DIA: Leitura do 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.” Colocada em 2ª 

discussão, ver. Tarzan diz que é apenas para adequar a Lei Orgânica à Constituição 

Federal. Em 2ª votação, foi aprovada. Leitura do Projeto de Lei Nº 48/2021 - Vereador 

Marinho Nishiyama - Dispõe sobre o envio de informações aos familiares de pessoas 
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internadas com doenças infectocontagiosas, durante endemias, epidemias ou pandemias, 

em hospitais, Centros de Saúde e congêneres sediados no Município de Itapeva/SP. 

Colocada em 2ª discussão, foi aprovado. 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. 

Colocada em 2ª discussão, foi aprovado. 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. Colocada em 2ª discussão, foi aprovado. 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. 

Colocada em 2ª discussão, foi aprovado. Leitura do Projeto de Lei Nº 59/2021 - Vereador 

Laercio Lopes - Dispõe sobre isenção de cobrança de multas referentes ao excesso de taxa 

de ocupação, impermeabilidade em Entidades sem fins lucrativos e templos religiosos de 

quaisquer cultos. Colocada em 2ª discussão, foi aprovado. 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. Colocada em 2ª discussão, foi aprovado. Leitura do Requerimento Nº 417/2021 

- Vereadora Vanessa Guari - Requer que seja inserido em Ata, Votos de Congratulações a 

Igreja Presbiteriana Central de Itapeva pelo transcurso do seu 142º(Centésimo 

Quadragésimo Segundo) aniversário. Colocada em discussão e votação únicas, foi 

aprovado. Leitura do Requerimento Nº 430/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer 

seja inserido em ata, Votos de Congratulações ao GRUPO MARINGÁ, pela doação de 02 

(dois) respiradores para a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, que serão utilizados na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) COVID, para auxiliar na recuperação pacientes graves 

acometidos pela doença. Colocado em discussão e votação únicas, foi aprovado. MATÉRIA 

PARA 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, 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, 94, 95, 96, 97, 982021. Em d/v únicas Projeto de 

Resolução 3/2021. EXPLICAÇÃO PESSOAL. Pela Ordem, ver. Tarzan diz que na sessão 

anterior o ver. Saulo indagou sobre o projeto de aumento do percentual de consignação aos 

servidores, que ver. Ronaldo também comentou; que Bradesco está com tabela de 

consignado bem abaixo para funcionários; comenta sobre possibilidade agilizar o trâmite do 

projeto. Presidente Comeron diz que despachou às comissões e que tem o prazo do jurídico. 

Aparte ver. Marinho - comenta que parecer jurídico não estará pronto na sexta. Informa 

sobre a mudança da reunião ordinária da Comissão de Legislação de quarta para terças-
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feiras, para possibilidade de incluir na ordem do dia os projetos analisados na terça. 

Presidente Comeron diz que poderá ser convocada extra para quinta. Ver. Tarzan informa 

que a Comissão de Economia também mudou para terça. Ver. Andrei Müzel – comenta 

sobre a lei federal 14131/21, do consignado, em relação ao projeto de lei em trâmite sobre 

esse tema no município. Explica sobre a lei e seus percentuais de possibilidade de 

empréstimos e crédito aos funcionários; que a celeridade seria nesse sentido. Discorre 

sobre o projeto; diz ser favorável. Cumprimenta as categorias de funcionários que o 

procuraram para saber sobre o projeto. Fala que lamenta o fato ocorrido em Saudades-SC. 

Diz que iniciou campanha em redes sociais sobre impactos da pandemia na infância. Fala 

de resposta a requerimento sobre distribuição de máscaras a crianças, que foi informado 

que a secretaria de Desenvolvimento Social já havia comprado para essas famílias, porém 

não detinha o número de crianças, que a Secretaria de Saúde poderia responder isso. Fala 

que o Cadúnico cobre 68% das crianças de Itapeva. Diz que promoverá debate nas redes 

sociais sobre a questão e que não ficará nisso apenas. Parabeniza todas as mães de 

Itapeva. Ver. Débora Marcondes – fala sobre a tragédia em Saudades/SC. Explana a 

respeito do projeto que apresentou sobre câmeras nas escolas, que foi arquivado por vício 

de iniciativa. Explana sobre caso igual no Rio de Janeiro, que posteriormente foi validada a 

lei. Comenta que reapresentou o projeto posteriormente, em razão desse entendimento e 

foi aprovado. Fala da importância da segurança nas escolas para todos, tanto para 

funcionários, professores e alunos; que isso também ajuda a evitar furtos e roubos nas 

escolas; que espera que após a pandemia essa lei seja posta em prática. Ver. Tarzan – 

comenta sobre a manifestação dos vereadores a respeito de segurança nas escolas. Fala 

sobre a importância das vagas para educação para educação infantil; que precisam discutir 

o financiamento dessa fase da educação. Comenta sobre a qualidade das EMEIs em todos 

os bairros da cidade. Sobre videomonitoramento, diz ser preciso agradecer o ex-vereador 

Marcio Supervisor que solicitou a emenda de 240 mil reais ao deputado Vitor Lippi. Comenta 

sobre outros deputados que destinaram recursos a Itapeva. Afirma que Itapeva precisa estar 

aberta a ajuda de deputados. Diz estar feliz com as reuniões do ex-vereador Jé com o 

secretário de Habitação, que ele já conseguiu muita cosa para Itapeva, através de diversas 

emendas do Mussi e outros parlamentares, desde a época do prefeito Roberto; do contato 

da ver. Débora com Marco Vinholi. Diz ser importante ajudar Itapeva. Fala que independente 

de partidos, têm de ser gratos aos bem feitores. Diz que muitos deputados não estão 

preocupados com mapa eleitoral; que representam o Estado de São Paulo. Fala de quando 

o prefeito disse que não aceitaria emenda de deputado. Comenta sobre experiência e 

bagagem para melhoria da cidade. Fala que o Jé é ponte com o deputado Mussi. Diz que 

todo esforço esteja concentrado na obtenção de recursos. Presidente Comeron diz estar 

contente em saber que o prefeito Mario está revendo suas posições sobre emendas. 



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2021 - 2024 

 

 
 
 

 

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

46 

 EXERCÍCIO DE 2021   LIVRO Nº.: 003 PAG.: 046 

  
Comenta de suas conquistas via emendas parlamentares. Relata algumas obras e 

melhorias que ocorreram também no governo Cavani. Cita deputados Goulart, Mussi, 

Giribone e outros que contribuíram. Ver. Tarzan lembra da conquista de reforma da Casa 

da Cultura. Comeron fala da ajuda do governador Alckmin para Itapeva, além dos deputados 

Kassab, Caruso, Dr. Ulysses e outros. Relata que muitas coisas aconteceram graças às 

emendas. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 28ª 

Sessão Ordinária a ser realizada segunda-feira, dia 10 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, 6 de maio de 2021. 

 

 

ROBERTO COMERON 

        PRESIDENTE 
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