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ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

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

de José Roberto Comeron realizou-se a 28ª 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 27ª Sessão Ordinária realizada em 6 de 

maio, foi aprovada. Correspondências recebidas de diversos: Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Indicação 21/2021 - Christian Galvão - Indica a 

construção de 200 (duzentas) casas populares para as famílias que se encontram em 

situação de vulnerabilidade, tanto para aquelas que foram retiradas das áreas de risco, 

como para outras que ainda se encontram nessa condição. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 35/2021 - Laercio Lopes - Requer ao 

Sr. Prefeito para que junto ao setor competente preste informações sobre 

regulamentação do Uber no Município de Itapeva .Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva - Resposta ao Indicação 53/2021 - 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. 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 303/2021 - Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao setor 

responsável, informe a possibilidade de realizar melhoria do acesso ao Bairro Vila Rica, 

providenciando entrada e saída rolamento paralelo a Rodovia Pedro Rodrigues Garcia, 

SP 249. 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 

316/2021 - Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor 
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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 - Resposta ao Requerimento 318/2021 - Gessé Alves - 

Requer o Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, providencie uma solução 

para o escoamento (necessidade de tubulação) para o acumulo de água que se forma 

em frente à Igreja São Roque localizada na Rodoanel Mário Covas, Bairro de Cima. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 323/2021 - 

Professor Andrei - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito junto ao setor competente 

informações quanto o andamento das obras e procedimentos para abertura e 

inauguração da Quadra Poliesportiva do Bairro de Cima. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva - Resposta ao Requerimento 324/2021 - Lucinha Woolck - Requer ao Sr. 

Prefeito, para que, junto ao setor competente, estude a possibilidade de implantar 

redutor de velocidade ou faixa de pedestre elevada e sinalização de placas, em frente 

à Igreja Maranata, Rua: Taquari, na Rua: Marília (próximo ao n°76), Vila Taquari, Rua: 

Antônio Monteiro de Almeida (próximo à mercearia do Zé Carlos, Jardim Maringá), Rua: 

Mauri Mancebo Vanni (Rua:12), altura do n°417, Jd. Virgínia, Rua: Nicola Pedecino, 

Parque Cimentolândia. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 325/2021 - Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto 

ao setor competente possibilite instituir a tarifa zero no transporte público municipal para 

todos os munícipes. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 326/2021 - Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto 

ao setor competente viabilize a pavimentação asfáltica da Rua Mario Prandini no trecho 

entre a Alameda Toledo Ribas e a Av. Acácio Piedade. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva - Resposta ao Requerimento 331/2021 - Roberto Comeron - Requer ao Sr. 

Prefeito para que realize estudos para conceder aos funcionários integrantes da 

Corporação GCM – Guarda Civil Municipal o direito a DEAC - Diária Especial de 

Atividade Complementar. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 339/2021 - 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 José Celestino dos Santos, localizada no Bairro Grajaú. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 341/2021 - Professor 

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

alocar recursos a fim de oferecer “kit’s merenda” (composto por itens básicos de 

alimentação) aos educandos da rede municipal de ensino. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva - Resposta ao Requerimento 342/2021 - Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. 

Prefeito, informações sobre a possibilidade de extensão da tubulação de águas pluviais 

na travessa l da rua João Soares de Almeida nº 78, no Pq. Longa Vida. Ofício de 
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Presidência da Câmara Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 343/2021 - 

Tarzan - Requer ao Presidente da Casa de Leis, adotem as providências no sentido de 

colocar à disposição dos nobres vereadores e da sociedade civil organizada a pauta da 

sessão 48 horas antes da sessão ordinária conforme determina o Artigo 23-b do 

Regimento Interno. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 344/2021 - Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a 

possibilidade de substituição da tubulação de águas pluviais situada na vila São Miguel, 

que se inicia em uma caixa de passagem na rua 9 de julho e se estendendo pela rua 

Antônio Rodrigues de Abreu indo terminar no córrego do Aranha. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 346/2021 - Lucinha Woolck - Requer 

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

alargamento e posterior construção de calçada, na Rua: Julia Santos Rodrigues, Vila 

Guarani. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

364/2021 - 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. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 365/2021 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 367/2021 - Ronaldo Pinheiro - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito 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. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 368/2021 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

369/2021 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 378/2021 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 379/2021 - Roberto Comeron - Requer ao Senhor Prefeito para que envie 

a esta Casa de Leis, projeto de lei alterando a nomenclatura de motorista para motorista 
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de caminhão da coleta de lixo, conforme o anexo 14, da NR 15, da Portaria 3214/78 do 

ministério do trabalho. Ofício de Hugo Leonardo Agnelli de Aquino encaminhado à 

Presidência referente a apuração de dados acerca de servidora comissionada da 

prefeitura. Ofício de Mauricio Machado Coelho encaminhado à Presidência referente ao 

aeroporto municipal de Itapeva. Oficio dos Servidores Públicos da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social, encaminhado à Presidência, requerendo vacina contra a 

Covid-19. PROPOSITURAS. Projeto de Lei: 99/2021 - Vereador Celinho Engue - 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de seguranças treinados no ambiente 

escolar e dá outras providências. 100/2021 - Vereador Celinho Engue - Dispõe sobre 

denominação de Farmacêutico Massami Okano, a Assistência Farmacêutica-Farmácia 

Municipal. Emenda: Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0062/2021 - Comissão de 

Economia, Fiscalização e Execução Orçamentária - Altera a redação do artigo 2º do 

Projeto de Lei 62/2021. Moção: 18/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Moção de 

Apelo ao Srº RODRIGO PACHECO - (DEM), DD. Presidente do Senado Federal, para 

que envide esforços para a aprovação do Projeto de Lei 3739/2020, o qual tem como 

objetivo, estabelecer a carga horária de 30 horas semanais e até seis horas diárias para 

os profissionais da Enfermagem. Requerimento: 434/2021 - Vereador Julio Ataíde - 

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

limpeza, dedetização e pintura da caixa d’agua no Bairro dos Pintos. 435/2021 - 

Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que 

informe quando será reativado o Posto de Saúde do Bairro Amarela Velha. 436/2021 - 

Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, 

para que viabilize a implantação de lajotamento ou pavimentação, em toda extensão do 

Bairro Faxinal de Cima, Faxinal de Baixo e Bairro Betânia. 437/2021 - Vereador Ronaldo 

Pinheiro - Requer ao Conselho Municipal de Trânsito (COMUTRAN) para que envide 

estudos e informe a possibilidade de implantar sinalização de travessia de escolares e 

faixa elevada de pedestres na Rua Gastão Vidigal, em frente à Escola Francisco Prado 

Margarido. 438/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr. 

Prefeito junto ao setor competente viabilize a implantação de calçadão com vagas 

exclusivas de acesso a veículos de emergência na Praça Espiridião Lucio Martins 

defronte ao UPA, entre as ruas Josino Brisola e Santos Dumont. 439/2021 - Vereadora 

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

possibilite a instalação de sinalização semafórica no cruzamento da Avenida Europa 

com a rua Benjamin Constant. 440/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao 

Senhor Prefeito, nos termos regimentais, informações sobre a autorização que é emitida 

aos servidores públicos (diversas funções) para dirigir carro oficial do município. 

441/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito, nos termos 

regimentais, informações sobre os atendimentos odontológicos no município de Itapeva. 
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442/2021 - Vereador Gessé Alves - Requer ao Sr. Prefeito, para que, junto à Sabesp, 

realize reparo asfáltico (tapa buraco) próximo ao nº 684 da Rua Professor João Soares 

de Almeida, Vila São Miguel. 444/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito 

para que junto ao setor responsável providencie a manutenção corretiva e alargamento 

e cascalhamento na Rua Candido Francisco da Silva sendo ainda de terra com 

sequência a Rua Benedito Fogaça de Almeida, Parq.Res. Itapeva, Cep: 18406-210, 

como conta no IPTU. 445/2021 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, 

que junto ao setor competente, informe a possibilidade de extensão do atendimento do 

Cras Móvel (volante), no Bairro dos Pintos que abrangerá, Bairros dos Mineiros, Tomé 

e Marianos. 446/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito para que junto 

ao setor responsável, providencie a manutenção de desobstrução e limpeza das bocas 

de lobos na Rua Celso Magalhães Araújo e na Rua Sol Nascente e que seja realizado 

a construção de um sargetão de concreto na entrada da rua Sol Nascente, paralelo a 

Rua Celso Magalhães Araújo no Bairro Vila Dom Bosco. 447/2021 - Vereadora Aurea 

Rosa - Requer ao Sr. Prefeito que, junto ao setor competente, providencie o lajotamento 

na Rua Aparecida de Melo Almeida, Bairro Jardim Iracema, próximo ao Grêmio da 

Policia Militar. 448/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao Conselho Municipal 

de Trânsito – COMUTRAN para que verifique a possibilidade de implantação de duas 

faixas elevadas para travessia de pedestres (lombofaixas), na Avenida Mário Covas, 

para ligar as calçadas do lado do Corpo de Bombeiros com a do Terminal Urbano Pedro 

Mancebo, conforme solicitado pelo Comando do Corpo de Bombeiros de Itapeva. 

449/2021 - Vereador Roberto Comeron - Requer ao Sr. Prefeito nos termos regimentais, 

solicitando informações sobre o por que não está sendo cumprida a Lei 4.480, que prevê 

isenção de IPTU aos comerciantes de Itapeva. 450/2021 - Vereador Gessé Alves - 

Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, que verifique a 

possibilidade ser feito a pavimentação asfáltica bem como a implantação de rede de 

água e esgoto na Travessa Oito, na Vila Santa Maria. Indicação: 59/2021 - Vereadora 

Aurea Rosa - Indica a limpeza do terreno ao lado da escola Nair Rodrigues, na vila São 

Camilo. 60/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Indica a reforma e manutenção da ponte 

de acesso ao Bairro do Colégio, bem como, a passagem de máquina motoniveladora e 

posterior cascalhamento das estradas do bairro. 61/2021 - Vereador Roberto Comeron 

- Indica a reabertura da Unidade de saúde do Bairro dos Pintos, bem como do Centro 

Comunitário. A Presidência encaminha os Projetos de Lei 99 e 100/21 às Comissões 

Competentes para exararem seus pareceres, a Moção e os Requerimentos e Indicações 

à Secretaria Administrativa para as providências de costume. TEMA LIVRE: Ver. 

Débora Marcondes – agradece o bom trabalho realizado pelo Secretário de Saúde, 

vários casos que ela encaminhou. Relata que PSF do Morada do Bosque não está com 

atendimento de rotina, apenas casos de emergência, que essa ordem seria superior; 
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questiona esse posicionamento. Agradece ao secretário Margarido e pede atenção para 

ponte que liga a Bom Jesus a Vila Aparecida. Fala de seus requerimentos, sobre 

denúncia contra dentista que não estaria atendendo adequadamente a população em 

UBS, encaminhado ao secretário de Saúde; fala sobre o CEO. Aparte ver. Vanessa 

Guari – fala que no CEO é tratamento especializado e PSF é atendimento de entrada. 

Explana sobre decreto em razão da pandemia que dentista não poderia atender na UBS, 

apenas no CEO e no Postão, inclusive aos fins de semana. Ver. Débora indaga quantos 

profissionais atendem e quais horários. Fala de outro requerimento sobre denúncia de 

servidores que podem conduzir veículos da prefeitura, sem ser motorista de concurso, 

em caso de acidentes, até que ponto a prefeitura iria ampará-los. Agradece a ligação de 

luz no Bonfiglioli e fala do Bairro de Cima, que a rua Pedro Leme Rodrigues foi lajotada 

até a metade. Comenta de outra rua, a Julio V. Araújo, no B de Cima, que também 

precisa de lajotamento. Ver. Áurea – diz que está machucada pelas mortes causadas 

pela covid, pela indiferença das autoridades, que teve vários conhecidos e amigos 

vítimas. Fala que a vacina está a conta gotas; que seria a única opção que poderia 

salvar vidas de pacientes oncológicos e em geral. Fala que faz oração para que o 

Presidente da República que lute pela vacina. Fala que o secretario Margarido estaria 

com falta de pessoal para trabalhar. Relata sobre situação da estrada do Faxinal de 

Baixo e Cima, que precisam de roçada nas beiradas. Diz que o Executivo precisa dar 

um jeito, buscar uma solução através do jurídico para resolver essas questões. Explana 

que o trecho entre a Maringá até a subida da Gabiroba tem muito trânsito. Pede atenção, 

que está com alto risco de acidente, que ocorreram vários. Ver. Celio Engue – fala de 

seus dois projetos, o que obriga que tenha segurança treinada nas escolas, que foi 

indagado sobre o custo do projeto, ele indaga qual o custo da vida de uma professora 

ou de um aluno. Diz que o projeto está à disposição para assinatura dos demais 

vereadores. Fala esse projeto complementa a lei da ver. Débora, do 

videomonitoramento. Fala que o outro dispõe sobre denominação da farmácia 

municipal, em homenagem a Massami Okano. Agradece o prefeito Mário pela ligação 

de luz em ruas do Jardim Bonfiglioli, que amanhã será concluída a ligação na subida da 

Santa Maria. Parabeniza aquela comunidade tão sofrida. Relata que esteve na subida 

do Gabiroba com engenheiro de trânsito, em razão dos constantes acidentes, que caixa 

de brita poderia salvar vidas, sendo que o trânsito de caminhões é intenso. Fala que 

está batalhando por duas caixas de britas, que demandaria algumas desapropriações 

nas imediações. Ver. Saulo – fala sobre a baixada do Miguelzinho, que foi chamado 

para ver buraco que foi aberto para obra. Relata que a galeria de água pluviais se 

encontra com tubulação antiga e vai até o córrego do Aranha. Comenta que esteve com 

o prefeito, o qual deu liberdade a ele para agir, que chamaram a Sabesp e diante de 

avaliação, decidiram por fazer outra caixa em outra rua. Diz que com Margarido e 
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diversas funcionários formaram uma comissão que deliberou sobre o que poderia ser 

feito; que expôs seu projeto, explica as medidas dos tubos que serão utilizados e as 

conexões que serão construídas, que terão duas galerias, que possivelmente esse 

trabalho resolverá as enchentes no local ou ao menos minimizará bastante o problema. 

Ver. Christian Galvão – comenta resposta do ex-secretário de Obras, sobre habitação 

popular, que estariam sendo tomadas medidas emergenciais sobre o assunto. Deseja 

trabalho longo e promissor ao atual secretário. Agradece o ex-secretário Diego e deseja 

boa sorte. Comenta sobe o problema das estradas, do trânsito tanto urbano quanto rural. 

Que muitos locais precisam de melhorias. Relata locais que esteve: Cachoeira do 

Torres, Taquariguaçú, Ribeirão de Leme e outros, que estão com diversas solicitações 

para melhorias; que já protocolou pedidos sobre essas demandas. Informa que solicitou 

melhorias ao DER e Prefeitura sobre isso. Parabeniza o ver. Celinho pela autoria do 

projeto de segurança escolar, manifesta seu apoio. Aparte ver. Célio - agradece. Ver. 

Tarzan – cumprimenta o ver. Christian pela sua postura e temas defendidos. Afirma que 

moradia e lote popular são bandeiras do plano de governo do prefeito. Comenta sobre 

a responsabilidade por moradia às pessoas. Diz que irá sugerir à secretária Lucinha a 

implantação de um cadastro único, de forma a organizar as inscrições. Fala que o 

prefeito pretende construir na rua 5 do Bonfligioli, que já tem infraestrutura, que poderia 

atender a demanda, que o prefeito determinou 100 unidades. Afirma que deveriam 

começar com famílias vulneráveis e de áreas de risco, que todos merecem um lar. 

Explana que todos os prefeitos deram sua contribuição nesse sentido. Relata sobre 

construção e entrega do conjunto Habitacional Tancredo Neves, posteriormente São 

Camilo, Itapeva E, Itapeva F. Fala de conquista de 18 milhões no Estado, mas o prefeito 

Roberto teve entendimento com Brasília que possibilitou o Morada do Bosque. Comenta 

sobre os loteamentos particulares posteriores: Portal Itapeva, Cidade Jardim, Ouroville 

e outros. Fala sobre financiamento de construção. Comenta sobre ação que o MP 

entrou, a qual obrigou a construção de moradias para duas famílias da cidade. Fala 

sobre o cuidado com o cadastro. Explana que igrejas e entidades participariam de 

mutirões. Relata caso de empresário da Sky que atuou em mutirão para atender uma 

família. Ver. Marinho Nishiyama – cumprimenta o ver. Tarzan pela preocupação com 

moradia e lotes urbanizados; que ele mencionou que moradia faz parte do programa de 

governo do prefeito. Comenta que ano passado o prefeito enviou projeto de lei 

estabelecendo requisitos para contemplação dos lotes ou moradia, de acordo com as 

necessidades. Fala de sua moção ao presidente do Senado, sobre esforços para 

aprovação do projeto de 30 horas para os profissionais de enfermagem; que ano 

passado o projeto não foi aprovado por conta do prazo em ano eleitoral. Pede que os 

vereadores assinem a moção, destacando a importância dos profissionais. Aparte ver. 

Ronaldo – parabeniza o autor e fala sobre os profissionais da enfermagem; explana que 
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ele também já enviou requerimento ao Executivo pedindo isso; relata contato com 

secretário de saúde sobre o assunto. Ver. Marinho pede que conste em ata voto de 

pesar pelo falecimento de André Ribeiro, diretor da APAE. Aparte ver. Vanessa Guari – 

pede que mandem projeto sobre formação de Conselho de Habitação. Aparte ver. 

Lucinha – pede que conste em ata voto de pesar pelo falecimento de Domingues 

Rodolfo Machado. Ver. Ronaldo – diz que solicitou ao Demutran a implantação de 

travessia de escolar em frente à escola Francisco Prado Margarido, a pedidos de 

moradores, alunos e professores. Ver. Júlio Ataíde – fala de requerimento sobre 

construção de praça no Jardim Virgínia, próximo à escola Cinira Faria Godoi, num 

terreno do município, que será feito estudo sobre a possibilidade. Relata que está 

confiante num projeto de loteamento moradia popular para a população; que há terrenos 

em condições de contemplar um feito desse. Diz estar feliz pela população da Vila São 

Miguel, que espera que as obras aconteçam e resolvam o problema. Sobre as estradas, 

diz que concorda com ver. Christian, que há muitas estradas e é difícil a manutenção 

em todas; fala sobre lajotamento no Bairro de Cima, das cobranças da população. 

Aparte ver. Ronaldo – fala que na Palmeirinha a máquina só passou na estrada principal, 

que ele fez contatos e não teve retorno; que assim fica feio. Continua ver. Julio – diz ser 

importante concluir as obras e não fazer parcialmente apenas. Comenta que solicitou 

melhorias na iluminação no Bairro dos Pintos, que rapidamente o secretário Margarido 

e equipe fizeram o serviço. Relata que também pediu limpeza da caixa da agua e 

atendimento do CRAS móvel para esse bairro. Presidente Comeron informa aos 

vereadores sobre ofício protocolado por Hugo Aquino referente denúncia sobre 

funcionário comissionado; ofício de Mauricio Coelho com denúncia sobre o aeroporto e 

de oficio da Secretaria de Desenvolvimento Social solicitando vacinas da covid aos 

funcionários. ORDEM DO DIA: Leitura do Proposta de Emenda à LOM Nº 3/2021 - 

Vereadora Vanessa Guari - Altera a redação do caput do Art. 25 da Lei Orgânica do 

Município de Itapeva/SP: “O mandato da Mesa será de 2(dois) anos, não sendo 

permitida a reeleição de seus membros para o mesmo cargo na mesma legislatura”. 

Pela Ordem, ver. Tarzan diz que não é favorável que paute esse tema hoje, que já 

conversou com a autora, sendo que a matéria aguarda análise do STF. Pede adiamento 

por 150 dias (5 meses), que não haveria prejuízo da matéria. Presidente Roberto diz 

que devem votar hoje. Ver. Tarzan diz que tem de submeter seu pedido a votação do 

Plenário. Aparte ver. Ronaldo diz que sabem das ações, mas que na Câmara Federal o 

deputado Rodrigo Maia não pode concorrer à reeleição. Pedido de adiamento em 

votação nominal: Andrei Müzel: não declarou voto; Áurea Rosa: favorável; Célio Engue: 

favorável; Christian Galvão: favorável; Débora Marcondes: contra; Gessé Alves: contra; 

Júlio Ataíde: contra; Laércio Lopes: contra; Lucinha Woolck: contra; Marinho Nishiyama: 

contra; Tarzan: favorável; Ronaldo: contra; Saulo: favorável; Vanessa Guari: favorável. 
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Pedido de adiamento rejeitado por 7 votos a 6. Em 1ª discussão, Ver. Vanessa Guari – 

pede voto favorável à emenda e ao projeto de resolução, que o projeto visa adequar ao 

que dispõe o STF sobre o tema. Fala de ações da PGR com contestações das mesas 

diretoras na mesma legislatura, discorre sobre o tema citando o pluralismo político e 

argumento do procurador Rodrigo Aras; que será obrigatória a adequação em 

2023/2024. Ver. Marinho pede voto contrário tanto da emenda à lei orgânica e do projeto 

de resolução. Diz que é a favor da renovação, mas entende que uma reeleição é legal, 

que é contra reiteradas reeleições. Comenta sobre o período de mandato de Rodrigo 

Maia como presidente da Câmara Federal, que acredita que o STF decidirá por essa 

linha. Ver. Tarzan diz que não o entenderam, que ele é contrário a alterar a regra do 

jogo durante o jogo. Comenta que com Rodrigo Maia houve uma situação atípica pela 

cassação de Eduardo Cunha. Que posteriormente Maia foi eleito em nova legislatura. 

Diz que direito à reeleição não é recondução. Fala que no RS nenhum governador 

conseguiu se reeleger; em Apiaí nenhum prefeito se reelegeu. Do jeito que ver. Marinho 

colocou está equivocado; que ministro Gilmar Mendes mudou seu voto. Diz que 

vereador se for reeleito em nova legislatura, poderia ser reconduzido à presidência outra 

vez. Comenta sobre o entendimento de cada um, que anteriormente, ele pediu pela 

Ordem, que respeita a decisão do Plenário. Presidente Comeron diz ser contra o projeto, 

que não muda regras no meio do jogo; existe reeleição em mandatos diferentes; 

comenta sobre o caso da Câmara Federal. Em 1ª votação, nominal: Andrei Müzel: 

contra; Áurea Rosa: favorável; Célio Engue: favorável; Christian Galvão: favorável; 

Débora Marcondes: contra; Gessé Alves: contra; Júlio Ataíde: contra; Laércio Lopes: 

contra; Lucinha Woolck: contra; Marinho Nishiyama: contra; Tarzan: favorável; Ronaldo: 

contra; Saulo: favorável; Vanessa Guari: favorável. Proposta de Emenda à LOM 

rejeitada por 8 votos a 6. Ver. Tarzan comenta que o Projeto de Resolução 03/21 estaria 

prejudicado pela rejeição da Proposta de Emenda à LOM. Leitura do Projeto de Lei Nº 

5/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Dispõe sobre denominação de via pública 

Teresinha Fabiano da Silva. Em 1ª discussão, ver. Vanessa Guari pede voto favorável 

e lê o currículo da homenageada. Em 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do 

Projeto de Lei Nº 10/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Dispõe sobre denominação 

de Via Pública Alceu da Pirapora Godoy, localizada na estrada principal do Bairro 

Taquariguaçu. Em 1ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura de Emenda 

0001 ao Projeto de Lei 0039/2021 - Comissão de Economia, Fiscalização e Execução 

Orçamentária - Fica suprimido o inciso VIII do artigo 2º do Projeto de Lei 039/21: “VIII – 

devolução de parte do Duodécimo da Câmara Municipal de Vereadores. ” . Colocado 

em discussão e votação únicas, foi aprovada por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 

39/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Cria o Fundo Municipal de Amparo às pessoas de 

baixa renda atingidas pela pandemia do Covid-19 (Novo Coronavírus), e dá outras 
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providências. Em 1ª discussão, ver. Vanessa Guari pede voto favorável, explicando o 

projeto. Colocado em 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 

55/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - Dispõe sobre a suspensão da cobrança do 

estacionamento rotativo – Zona Azul ao entorno do HOSPITAL, AMBULATÓRIO, UBS, 

SAE, UPA, AME, FARMÁCIA MUNICIPAL, dentre outros estabelecimentos de 

prestação de serviços de atendimento assistencial de urgência e emergência voltados 

à área da saúde e dá outras providencias. Em 1ª discussão, ver. Débora parabeniza a 

autora, fala da indicação 182/18 que fez solicitando a mesma coisa. Comenta sobre 

reunião com Demutran na época. Relata sobre a área da saúde naquela localidade e do 

fluxo de pessoas que passam pela região. Fala que ao isentar a localidade, o 

estacionamento não seria suficiente para atender a quantidade veículos, que ela 

entendeu a posição. Fala que a aplicação de multa foi regulamentada, que poderão ser 

anuladas com atestado médico. Fala também sobre projeto de isenção do ver. Laercio. 

Diz que votará contra. Ver. Vanessa – indaga qual foi o parecer jurídico. Presidente da 

Comissão de Legislação diz que o parecer jurídico foi contrário. Em 1ª votação, nominal: 

Andrei Müzel: contra; Áurea Rosa: favorável; Célio Engue: contra; Christian Galvão: 

contra; Débora Marcondes: contra; Gessé Alves: favorável; Júlio Ataíde: favorável; 

Laércio Lopes: contra; Lucinha Woolck: favorável; Marinho Nishiyama: favorável; 

Tarzan: favorável; Ronaldo: favorável; Saulo: contra; Vanessa Guari: contra. Havendo 

empate, Presidente Comeron vota favorável. Projeto de Lei aprovado por 8 votos a 7. 

Leitura do Projeto de Lei Nº 63/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Dispõe sobre a 

gratuidade de estacionamento nos espaços públicos do município de Itapeva/SP, 

concedidos ou não à iniciativa privada aos idosos e as pessoas com deficiência. Em 1ª 

discussão, ver. Débora explica que isenta apenas as vagas de idosos e deficientes, que 

não prejudicará o trabalho da ADESAI. Lê o ofício do Conselho Municipal das Pessoas 

Portadoras de Deficiência em apoio ao projeto. Ver. Vanessa indaga se as isenções 

serão apenas nas vagas para esse público. Ver Débora diz que sim, apenas nessas 

vagas. Em 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 71/2021 - 

Vereadora Débora Marcondes - Institui o Banco de Ideias Legislativas no Município de 

Itapeva. Colocado em 1ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do 

Projeto de Lei Nº 73/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Dispõe sobre a isenção do 

imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN aos profissionais e empresas que 

ficaram impedidos de prestar serviços durante a situação de emergência decretada para 

enfrentamento da covid-19. Em 1ª discussão, ver. Débora pede voto favorável, dizendo 

que teve parecer jurídico favorável; explica a importância do assunto. Em 1ª votação, 

foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Resolução Nº 3/2021 - Vereadora 

Vanessa Guari - Altera a redação do caput do artigo 17 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Itapeva: “O mandato da Mesa será de 2 (dois) anos, não sendo permitida 
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a reeleição de seus membros para o mesmo cargo na mesma legislatura”. (NR). 

Colocado em discussão e votação únicas, nominal: Andrei Müzel: contra; Áurea Rosa: 

contra; Célio Engue: contra; Christian Galvão: contra; Débora Marcondes: contra; Gessé 

Alves: contra; Júlio Ataíde: contra; Laércio Lopes: contra; Lucinha Woolck: contra; 

Marinho Nishiyama: contra; Tarzan: abstenção; Ronaldo: contra; Saulo: contra; Vanessa 

Guari: contra. Projeto de Resolução rejeitado. Leitura da Moção Nº 18/2021 - Vereador 

Marinho Nishiyama - Moção de Apelo ao Srº RODRIGO PACHECO - (DEM), DD. 

Presidente do Senado Federal, para que envide esforços para a aprovação do Projeto 

de Lei 3739/2020, o qual tem como objetivo, estabelecer a carga horária de 30 horas 

semanais e até seis horas diárias para os profissionais da Enfermagem. Colocado em 

discussão e votação únicas, foi aprovada por todos. MATÉRIA PARA PRÓXIMA 

SESSÃO: Em 2ª d/v os Projetos de Lei 5, 10, 39, 55, 63, 71, 73/2021. Dependendo 

dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v Proposta de Emenda À LOM 3/2021; 

Projetos de Lei: 04, 06, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 40, 45, 46, 51, 53, 62, 65, 66, 67, 70, 

72, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 

100/2021. Em d/v únicas Projeto de Resolução 3/2021. EXPLICAÇÃO PESSOAL. Pela 

Ordem, ver. Tarzan lembra sobre mudança de dia das reuniões das Comissões de 

Legislação e Economia, pede que lembre os membros, sobre convocação de 

extraordinária para agilizar a tramitação do projeto de limite de empréstimo, se possível. 

Ver. Marinho diz que o projeto não recebeu parecer jurídico, se receber antes do horário 

da comissão, pautará o projeto. Presidente Comeron convoca sessão extraordinária 

para quinta-feira, dia 13 de maio, após a ordinária, para apreciar o projeto, se o mesmo 

passar pelas comissões. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os 

vereadores para a 29ª Sessão Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 13 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, 10 de maio 

de 2021. 
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