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ATA DA 50ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

Aos dois dias do mês de agosto do ano de 2021, no horário regimental, sob a 

presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 50ª 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, 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. Realizada a leitura da Bíblia pelo vereador Tarzan. Executado o 

Hino de Itapeva. EXPEDIENTE: Colocada em discussão e votação a Ata da 49ª Sessão 

Ordinária realizada em 29 de julho, foi aprovada. Correspondência recebida de 

diversos: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

499/2021 - Aurea Rosa - Requer ao Comutran, para que informe a possibilidade de 

implantar redutor de velocidade na altura do nº721, da Rua Geraldo Alckmin, na Vila 

Nova-Itapeva SP. Ofício de Vivo S/A - Resposta ao Requerimento 579/2021 - Lucinha 

Woolck - 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 Santa Maria e Bairro Mato Dentro. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 664/2021 - Lucinha Woolck - Requer 

ao Exmo. Senhor Prefeito, para que, junto ao setor competente, providencie a 

implantação de rotatória e abertura da rua: Guarani, término da pavimentação ou 

lajotamento no final da Rua: Paraná, Vila Guarani. (Ao lado do Campo Municipal). Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 665/2021 - Lucinha 

Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, à construção de 1 

(uma) praça pública com equipamentos para exercícios (academia ao ar livre) e área de 

lazer com playground no final da Rua: Paraná, ao lado do Campo Guarani, instalação 

de alambrado entorno do campo Guarani e iluminação pública, Vila Guarani. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 666/2021 - Lucinha Woolck 

- Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, para que providencie a 

reforma ou a construção de um novo Posto de Saúde no Bairro do Pacova. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 672/2021 - Professor 

Andrei - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, a prorrogação da 
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vigência e validade do Concurso Público Edital Nº. 01/ 2019. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 675/2021 - Débora Marcondes - 

Requer ao senhor Prefeito, para que junto ao setor competente informe sobre a 

possibilidade de fazer uma rampa antiderrapante no Posto de Saúde da Vila Aparecida, 

para dar melhor acessibilidade. (foto anexa). Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 678/2021 - Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito para 

que, junto ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de implantar projeto para 

atender cães e gatos de rua, que não atendem os requisitos para serem recolhidos pelo 

serviço de recolha contratado pelo município, durante a período de inverno. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 679/2021 - Marinho 

Nishiyama - Requer ao Conselho Municipal de Trânsito – COMUTRAN para que 

verifique a possibilidade de implantação de redutores de velocidades na Avenida 

Europa, próximo ao Centro Paula Souza – Colégio Minas, localizada no Jardim Europa 

e na Rua Reinaldo Jacob, próximo a Vila Dignidade, localizada na Vila São Camilo. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 685/2021 - 

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

possibilite a iluminação e pavimentação com lajotas no Banco da Terra. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 687/2021 - Marinho 

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

a possibilidade de construção de uma concha acústica na Praça de Eventos “Zico 

Campolim”. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

688/2021 - Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade de 

se fazer um projeto de Urbanização, em um terreno municipal no bairro Itapeva F, na 

rua Eng. Newton Marczuk na altura do nº 481. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva 

- Resposta ao Requerimento 690/2021 - Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Sr. 

Prefeito junto ao setor competente possibilite a iluminação, pavimentação com lajotas e 

cobertura da quadra no Bairro Lagoa Grande. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva 

- Resposta ao Requerimento 692/2021 - Vanessa Guari – Requer ao Excelentíssimo Sr. 

Prefeito junto ao setor competente viabilize a extensão de iluminação Pública na Rua 

Zaqueu Sojo Ávila e demais ruas no Bairro Cabeceira. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva - Resposta ao Requerimento 693/2021 - Débora Marcondes - Requer ao Sr. 

Prefeito para que junto ao Secretário de Agricultura, nos termos regimentais, que junto 

ao setor competente , a possibilidade de se criar uma política pública dentro do 

município de Itapeva, para distribuição de medicação (mais utilizados) para animais de 

famílias de baixa renda, visto que, o município não consta com esse serviço e sugiro 

que seja inserido no orçamento essa "Assistência Farmacêutica Causa Animal". Ofício 
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de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 694/2021 - Lucinha 

Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, a possibilidade de 

reforma da escola Maria Terezinha de Oliveira e a manutenção da quadra ao lado, 

(pintura, iluminação, rede), no Bairro do Pacova. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva - Resposta ao Requerimento 695/2021 - Lucinha Woolck - Requer ao Senhor 

Prefeito para que, junto ao setor competente, nos informe a possibilidade do término da 

obra, atrás do Posto de Saúde do Jardim Bela Vista, onde será o Centro de distribuição 

da Agricultura Familiar - CADAF. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta 

ao Requerimento 700/2021 - Ronaldo Pinheiro - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

Dr. Mário Sérgio Tassinari, para que envie a esta Casa de Leis a cópia do contrato 

celebrado entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Empresa de Transportes Jundiá, 

que está firmado desde 2012 e foi renovado no último dia 08 de julho de 2021. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 701/2021 - Débora 

Marcondes - Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao Senhor Luiz Fernando Tassinari, 

Secretário de Saúde de Itapeva, informações se na Vila Taquari, algumas ruas estão 

descobertas por ACS, se sim, o motivo e resolução do fato, tendo em vista ser um bairro 

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

702/2021 - Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito, nos termos regimentais, 

que junto ao setor competente, a informação da possibilidade de lajotamento da Rua da 

Congregação Cristã no Jaó e a Estrada que liga o Jaó entre o manacá e Ponte R Fundo. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 703/2021 - 

Lucinha Woolck - Requer ao Senhor Prefeito para que, junto ao setor competente, 

providencie a manutenção, revitalização, arborização,  manutenção nos playgrounds, 

implantação de grama, pintura,  troca de lâmpada por LED, (reforma do campo e da 

quadra da João Loureiro Diniz) e instalação de Playground nas Praças Antônio Jesus 

de Almeida, Clara Golob Fascetti, Vila São Camilo, Praça Esportiva João Loureiro Diniz 

Fogueira, Jardim Bela Vista, Praça do bairro do Pacova. (em frente à igreja católica). 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 704/2021 - 

Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais, para que junto 

ao setor competente providencie a construção de um posto de Saúde PSF, terreno em 

torno da quadra poliesportiva da Vila dos Comerciários/Jardim São Paulo. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 705/2021 - Julio Ataíde - 

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

extensão da iluminação pública, na estrada do bairro das Pedras, sentido ao bairro da 

Taipinha, (descendo a estrada da chácara Vitória). Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva - Resposta ao Requerimento 706/2021 - Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. 
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Prefeito ao setor competente se possível, estude a viabilidade de implantação de uma 

cobertura (metálica), na entrada da recepção da Unidade Básica de Saúde Parque São 

Jorge. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 709/2021 

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

informe a possibilidade de instalar/construir uma cobertura na área externa do posto de 

saúde da Vila São Miguel. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 716/2021 - Ronaldo Pinheiro - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

Dr. Mário Sérgio Tassinari, para que envide estudos e informe, através do setor 

competente, a possibilidade de efetuar o lajotamento da via localizada na continuação 

da Rua Benedito Margarido, sentido Morada do Bosque, a qual é travessa da Rua 12 

no Jardim Grajaú. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva encaminhando o balancete 

da receita e despesa referente ao mês de maio/2021. Oficio de Lucinha Woolck 

comunicando sua renúncia da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais. 

PROPOSITURAS: Projeto de Decreto Legislativo: 3/2021 - Vereador Celinho Engue 

- Concede Título de Cidadania Itapevense ao Sr. Ciro Ferreira Gomes. Requerimento: 

759/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Senhor prefeito para que junto a 

setor competente realizem um estudo para adequação necessária a fim de incluir no 

Estatuto do Funcionário Público a possibilidade de estender o direito a horário especial 

ao servidor público municipal que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência 

de qualquer natureza, e também aumento da licença paternidade para o mínimo de 20 

dias. 771/2021 - Vereadora Aurea Rosa - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor 

competente, para que envide estudos sobre a possibilidade de construir uma praça 

pública com equipamentos para exercícios (academia ao ar livre) e área de lazer com 

playground na Rua Tomás Aquino Pereira, nº 311, Jardim Nova Itapeva, CEP 18401-

725, ao lado da Congregação Cristã. 772/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer 

ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, estude a possibilidade de atender a 

demanda do CPA (Centro de Proteção Animal), assim fazendo parceria com a FAIT para 

realização de cirurgias, reparos no local, Posto de atendimento. 773/2021 - Vereadora 

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

providencie 100 metros de lajotamento entorno do cruzamento do areião, em frente ao 

Bar do Willian, Bairro Faxinal de Cima. 774/2021 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao 

Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, se possível providencie estudo, para 

liberar o Sinal da TV Digital, da Emissora Católica, TV Aparecida para o Município de 

Itapeva. 775/2021 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos 

regimentais que junto ao setor competente se possível, providencie a reforma e pintura 

da EMEI Maria Gonçalves Rodrigues, na avenida, Kazumi Yoshimura, Parque 
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Cimentolandia. 776/2021 - Vereador Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para 

que junto ao setor competente informe a possibilidade da instalação de “braço” da 

iluminação Pública na Rua Gastão Vidigal, nos arredores dos números 181, a 189 e 

227, localizada no Jardim Maringá. 777/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Requer 

à CCR/SPVIAS e a ARTESP - Agência Reguladora de Transporte do Estado de São 

Paulo e do DD. Governador do Estado de São Paulo, DD. Secretário de 

Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, sobre a possibilidade de fazer 

terceiras faixas na Rodovia Francisco Alves Negrão – SP 258, de Capão Bonito a Itararé. 

778/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer ao DER – Departamento de Estradas 

e Rodagem para que envide estudos e informe a este gabinete sobre a possibilidade de 

implantar um redutor de velocidade e placa indicativa de sinalização na Rodovia Pedro 

Rodrigues Garcia (SP-249), entre o km 59 + 400m e o km 59 + 500m, no Alto da Brancal. 

779/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer ao Comutran – Conselho Municipal de 

Trânsito para que envide estudos e informe a possibilidade de implantação de redutor 

de velocidade, faixa de pedestres elevada e sinalização indicativa com o limite de 

velocidade no cruzamento da Rua Benedito Camargo Margarido com a Rua Maria de 

Lima (Rua 12), do Jardim Grajaú. 780/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Requer o 

Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor competente providencie a implantação de uma 

lombada em elevação na Rua Ricardo Watherly no cruzamento com a rua Jau. 781/2021 

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

competente possibilite a extensão e implantação de rede de esgoto nos Bairros Pé 

Chato, Cercadinho e Amarela Velha. 782/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao 

Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade de Pavimentação ou Lajotamento na 

Estrada Mario Nishiyama (Estrada Da Maringá), que dá acesso ao Bº da Sanbra, ao Bº 

do Funão, Bº Caete, Bº Cachoerinha, Bº Cachoeira dos Torres, Bº Água Quente. 

783/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a 

possibilidade de instalação de rede de Iluminação pública, a se iniciar na altura da 

Estrada Vicinal Luiz José Sguario, seguindo pela estrada Mario Nishiyama (Estrada da 

Maringá), até o Bº da Sanbra. 784/2021 - Vereador Gessé Alves - Requer ao Sr. Prefeito, 

para que junto ao setor responsável, que providencie passagem de máquina 

motoniveladora (Patrol) e posteriormente cascalhamento na Rua Priscila Urbano dos 

Santos, na altura do Nº 310, Bairro Taquari (atrás da fábrica de papel higiênico). 

Indicação: 79/2021 - Vereadora Aurea Rosa - Indica a construção de calçadas no 

entorno do Conjunto Habitacional Paulina de Moraes - CDHU, Jardim Nova Itapeva, 

Itapeva-SP. Proposição de Honraria: Comenda Antônio Furquim Pedroso da Ordem e 

do Mérito de Itapeva. Autoria: vereadora Debora Marcondes. A Presidência designa os 
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vereadores Andrei, Gessé e Marinho para comporem a Comissão de Honraria. Eleição 

de membros e suplente para vagas nas Comissões de Segurança Pública, Defesa dos 

Direitos dos Animais e Defesa dos Direitos Humanos. Ver. Tarzan se candidata à 

Comissão de Segurança Pública. Pela Ordem, ver. Tarzan apela para que candidatos 

se apresentem para concorrer às Comissões. Ver. Júlio Ataíde se candidata a suplente 

da Comissão dos Direitos Humanos. Ver. Marinho anuncia os integrantes da Comissão 

de Defesa dos Direitos dos Animais. Ver. Gessé se prontifica a integrar a Comissão de 

Defesa dos Direitos dos Animais. Após votação simbólica, o Presidente Comeron 

declara eleitos por unanimidade os vereadores Tarzan (membro)-Segurança Pública, 

Gessé (membro)-Defesa dos Direitos dos Animais e Júlio Ataíde (suplente)-Direitos 

Humanos para comporem as respectivas comissões. A Presidência encaminha os 

Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para as providências de 

costume. TEMA LIVRE. Ver. Ronaldo – fala de sua moção de apelo ao secretário 

estadual de Saúde acerca de revisão de funcionamento do AME Itapeva, com o retorno 

das especialidades atendidas; informa que em 1º de setembro esse atendimento 

retornará. Explana sobre atendimento com tomógrafo na unidade. Fala de atendimento 

de mamografia em Itapeva, matéria de requerimento de sua autoria. Relata que estará 

em São Paulo tratando com a Sabesp sobre o destravamento de obra no Alto do 

Brancal. Discorre a importância desse serviço. Fala que estará na Secretaria da 

Juventude buscando melhorias e investimentos para Itapeva. Explana sobre estradas 

que rurais que receberam manutenção e outras que receberão. Ver. Celinho Engue – 

diz que amanhã o prefeito Mario estará no palácio do Governo no lançamento do 

Sudoeste +10, e as tratativas que serão realizadas. Relata reunião na data de hoje com 

membros do Executivo. Parabeniza o Secretário Luiz Tassinari pela inauguração do 

Posto de Saúde do Alto da Brancal; discorre sobre essa obra. Explana sobre a 

mentalidade do prefeito de continuar e finalizar obra do gestor anterior. Aparte ver. 

Ronaldo agradece a obra em nome da população e relata a importância e os anseios 

dos moradores da região, e de adversidades que houve no percurso da obra; agradece 

o prefeito e secretário de saúde pela entrega. Continua ver. Celinho destacando a 

participação do ver. Ronaldo para a obra. Comenta sobre o andamento da vacinação e 

a diminuição das mortes. Fala da quantidade de doses aplicadas no último fim de 

semana na cidade e da importância disso. Agradece o secretário de saúde. Presidente 

Comeron nomeia o ver. Ronaldo como representante da Câmara na inauguração da 

obra do Alto da Brancal pela sua história junto àquela comunidade. Ver. Débora 

Marcondes – fala da importância do retorno do atendimento das especialidades do 

AME. Destaca o trabalho dos profissionais do AME no atendimento à pandemia. Cobra 
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o secretário de saúde sobre a farmácia da São Camilo, que ela destinou emenda para 

lá e não foi instalada ainda. Parabeniza a população do Alto da Brancal e o ver. Ronaldo. 

Fala sobre reclamação que o posto estaria sem energia elétrica, pede que seja 

verificado. Aparte ver. Ronaldo explana que houve um problema de eletricidade, mas já 

foi resolvido. Ainda que o médico ficará afastado por um tempo, pede que seja 

remanejado outro profissional. Continua ver. Débora destaca a importância do 

profissional médico e de reclamação por não ter atendimento odontológico. Comenta 

sobre regulamentação da lei de sua autoria sobre doação de materiais de construção; 

fala da repercussão. Fala que os CRAs estão sobrecarregados de demandas e está 

havendo falta de profissionais; relata caso de assistência alimentar e da demora para 

tal. Fala sobre a necessidade de geração de emprego. Agradece os secretários Keli, 

Jeovane e Takeshi pela agilidade em resolver demandas apresentadas por ela. Fala 

sobre o programa Sudoeste +10, que ela fez pedidos; relata sobre o vale gás. Conta 

que recebeu visita da Quitéria e sobre o programa rompendo ciclo de violência; fala de 

ações da procuradoria da mulher. Ver. Júlio Ataíde – agradece a Secretária de 

Educação Eunice por demanda na EMEI Maria Gonçalves, a qual prontamente agendou 

visita à escola com ele e a direção para verificação. Relata que esteve no sábado em 

Capão Bonito, juntamente com a ver. Lucinha e o Carlinhos Trindade no lançamento da 

Frente Parlamentar para duplicação da SP 258, com coordenação do deputado Edson 

Giribone. Relata presença do diretor geral da ARTESP Milton Roberto Persolio e Jose 

Salim e Alexandre Conrado da CCR SPVias. Diz que estiveram presentes várias 

autoridades da região. Relata a participação por vídeo do vice-governador de SP e do 

secretário Marco Vinholi (desenvolvimento regional). Diz que já autorização para início 

do projeto executivo da obra. Relata a importância dessa melhoria. Diz estar confiante. 

Ver. Marinho Nishiyama – parabeniza o ver. Ronaldo pela sua luta pelo Alto da Brancal. 

Parabeniza ver. Débora pelo trabalho à frente da procuradoria da mulher. Fala do 

retorno do atendimento de especialidades no AME e relata a atenção à pandemia. 

Comenta sobre os números baixos de internação na Santa Casa. Fala da importância 

de não baixar a guarda em relação a covid. Relata que o Hospital Veterinário da Fait 

venceu a licitação para atendimento animal na cidade, que espera que seja um bom 

trabalho. Comenta sobre a necessidade de campanha de adoção, que a prefeitura ainda 

não realizou; bem como mutirão de castração. Fala de publicação sobre estrutura para 

atendimento de pessoas em situação de rua, comparando com Bragança Paulista. 

Relata sobre plano B para atendimento em caso de superlotação do albergue. Relata 

que foi conhecer o local disponível e mostra vídeo (o local não estaria em condições 

adequadas). Informa que o local não será usado, que há convênio para outro local. 
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Parabeniza a Associação ao Teu Encontro. Ver. Vanessa Guari – fala de suas 

proposituras, que solicitaram lombofaixa na Ricardo Watherly e implantação de rede de 

água no Guarizinho, Caputera e Cercadinho. Relata fake news divulgada sobre situação 

de rua na Caputera, a qual estaria com obra em andamento; que após a conclusão 

nesse local retornarão ao Cercadinho. Fala do programa jovem aprendiz da Sabesp. 

Aparte ver. Ronaldo divulga que a Sabesp retornou com atendimento presencial. 

Continua ver. Vanessa – sobre o AME diz que o contrato irá até agosto, referente ao 

atendimento covid; que será implantado centro cirúrgico no AME. Comenta sobre os 

números baixos da pandemia e fala sobre planejamento para o futuro pensando no pós-

covid e outros atendimentos necessários, uma UTI 2. Divulga o transporte do 

Guarizinho-Morro Cavado-Itapeva e os horários; bem como outros locais. Ver. Tarzan 

– parabeniza o ver. Celinho e fala da importância do prefeito no Palácio do Governo, 

também de vereadores. Fala sobre cautela dos pedidos ao AME, uma vez que o AME 

é a nível de estado. Explana sobre as dificuldades do vale gás e outras políticas públicas 

para o estado, independente de prefeito ou outros pedidos. Lamenta que não houve 

representante do executivo no lançamento da duplicação da 258. Fala sobre a 

importância da participação nos convênios. Explana sobre o avanço da vacinação e da 

importância da adesão de todos. Comenta que o contrato da CCR vence em maio de 

2027; fala de cláusulas contratuais para duplicação. Fala sobre não criar expectativas 

em função da realidade enfrentada. Discorre sobre pequenos trechos de duplicação em 

Itapeva que tiveram projeto executivo aprovado; comenta sobre terceiras faixas. Lembra 

que Itapeva ficou fora do programa pró vicinais. Presidente Comeron comenta sobre o 

dia que o governador Alckmin liberou verba para reforma da Casa da Cultura; assim 

como a liberação do trecho mencionado pelo ver. Tarzan. ORDEM DO DIA: Leitura do 

Projeto de Lei Nº 98/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Dispõe sobre denominação 

de via pública JULIETA CASSÚ PAULINO, no Bairro Caputera. Colocado em 2ª 

discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura da redação final do Projeto de 

Lei Nº 117/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Dispõe sobre o desconto do IPTU dos 

imóveis cujos contribuintes adotarem cães e gatos castrados e vacinados do centro de 

controle de zoonoses e ongs cadastrados. Colocado em 2ª discussão, Ver. Ronaldo 

pede voto favorável e fala da importância do projeto. Em 2ª votação, foi aprovado por 

todos. Leitura da redação final do Projeto de Lei Nº 126/2021 - Vereador Laercio 

Lopes - Regulamenta o cancelamento de multa de zona azul na cidade de Itapeva, para 

pacientes da área hospitalar, AME, UPA e PSF e dá outras providências. Colocado em 

2ª discussão, ver. Laercio explana as dificuldades das pessoas que vão para consultas 

e exames na região da UPA/Santa Casa em relação a estacionamento/multas. Afirma 
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que é de extrema importância essa discussão. Em 2ª votação, foi aprovado com voto 

contrário da vereadora Vanessa Guari. Leitura do Projeto de Decreto Legislativo 

3/2021 - Vereador Celinho Engue - Concede Título de Cidadania Itapevense ao Sr. Ciro 

Ferreira Gomes. Colocado em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. 

Leitura do Requerimento Nº 777/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Requer à 

CCR/SPVIAS e a ARTESP - Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo 

e do DD. Governador do Estado de São Paulo, DD. Secretário de Desenvolvimento 

Regional do Estado de São Paulo, sobre a possibilidade de fazer terceiras faixas na 

Rodovia Francisco Alves Negrão – SP 258, de Capão Bonito a Itararé. Colocado em 

discussão única, ver Débora relata a importância da benfeitoria e sobre os termos 

contratuais. Fala de importância de articulação política e do vale gás. Ver. Tarzan fala 

sobre discussão responsável; explana sobre os trechos que precisam de terceira faixa. 

Lembra falas do governador Doria e Rodrigo Garcia quando candidatos, sobre a 

duplicação. Em votação única, foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 

778/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer ao DER – Departamento de Estradas 

e Rodagem para que envide estudos e informe a este gabinete sobre a possibilidade de 

implantar um redutor de velocidade e placa indicativa de sinalização na Rodovia Pedro 

Rodrigues Garcia (SP-249), entre o km 59 + 400m e o km 59 + 500m, no Alto da Brancal. 

Colocado em discussão única, ver. Ronaldo explana sobre a importância do 

requerimento. Em votação única, foi aprovado por todos. MATÉRIA PARA PRÓXIMA 

SESSÃO. Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v Proposta de Emenda 

À LOM 2/2021; Projetos de Lei: 67, 110, 120, 122, 123, 127, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 

138, 139 e 140/2021. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. Christian – comenta a visita do 

Dep. Giribone em Itapeva, onde foi tratada a duplicação. Diz que concorda com ver. 

Tarzan sobre não criar falsas expectativas, porém em reunião em Capão Bonito o 

deputado falou de possibilidade jurídica para um adendo no contrato atual com a 

SPVias, que a verba para duplicação sairia da concessionária em virtude de uma 

extensão da concessão. Fala que no Paraná todas as concessões vencem em 2021, 

fato que poderia ser favorável para a 258, visto que o Paraná irá duplicar o trecho deles 

até a divisa com São Paulo. Ver. Tarzan – fala que com o término das concessões no 

Paraná haverá novas licitações; que alguns trechos de duplicação lá não foram 

concluídos. Discorre sobre os embates burocráticos a respeito do tempo de concessão 

da CCR em São Paulo, que houve judicialização por parte da CCR. Fala que se o 

contrato for até 2027, não será possível a duplicação. Alerta sobre a falta de dinheiro do 

estado de SP para investimento na obra. Diz que espera estar errado, mas ele teve 

informações do Geraldo (Alckmin) acerca da judicialização da questão. Acredita que 
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avançará nas terceiras faixas. Explana sobre promessas impossíveis, o debate e a 

participação de todos para o avanço dessa pauta e outras, incluindo a saúde. Ver. 

Débora Marcondes – comenta sobre as notificações e remoção de trailers de lanches, 

fala que convidou o secretário Edivaldo para reunião da Comissão de Direitos Humanos 

que será amanhã, pede que avisem os interessados, que ela estará viajando e a reunião 

será online; pede que os vereadores participem. Parabeniza o ver. Laercio pelo projeto 

aprovado, sobre autuação de veículos na área da saúde, pela importância do tema. 

Presidente Comeron diz que há mais de dez dias tenta contato com Executivo para 

discutir a questão da remoção dos trailers mas não obteve êxito. Nada mais havendo a 

tratar a Presidência convoca os vereadores para a 51ª Sessão Ordinária a ser realizada 

quinta-feira, dia 5 de agosto, 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, 2 de agosto de 2021. 

 

 

ROBERTO COMERON 

        PRESIDENTE 

 

 

          DÉBORA MARCONDES                                      RONALDO PINHEIRO 

             1º SECRETÁRIO                                                   2º SECRETÁRIO 


