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ATA DA 51ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

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

presidência de José Roberto Comeron, realizou-se, via internet, a 51ª 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. A Presidência pede um minuto de silencio em memória ao ex-

vereador Eliel Ferreira. EXPEDIENTE: Discussão e votação da Ata da 50ª Sessão 

Ordinária realizada em 2 de agosto. Foi aprovada. Correspondência recebida de 

diversos: Oficio de Mauricio Machado Coelho solicitando informações referente à 

garagem municipal e transporte escolar irregular. Oficio de Mauricio Machado Coelho 

solicitando informações referente à prestação de serviço particular de transporte 

escolar. Oficio de Mauricio Machado Coelho solicitando informações referente a 

possíveis contratações vinculadas a processos crimes em andamento. Oficio de 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – autos de direta de inconstitucionalidade 

– 2172711-79.2020.8.26.0000. Oficio de Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – 

autos de direta de inconstitucionalidade – 2166734-09.2020.8.26.0000.  

PROPOSITURAS: Projeto de Lei: 143/2021 - Vereadora Débora Marcondes - DISPÕE 

SOBRE A INCLUSÃO DE CONCEITOS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO. Parecer: Desfavorável da Comissão de Legislação, Justiça, 

Redação e Legislação Participativa dando ciência ao plenário do arquivamento do 

Projeto de Lei 136/2021. Requerimento: 787/2021 - Vereador Celinho Engue - Requer 

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

pavimentação das Ruas Rússia, Inglaterra, Itália e Polônia, no trecho entre a Rua Grécia 

e a Rua Polônia, localizadas no Jardim Europa. 788/2021 - Vereadora Lucinha Woolck 

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

reforma e manutenção emergencial na ponte do bairro Água quente (localizada à frente 

do bairro Sanbra e bairro Fundão). 791/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao 

Sr. Prefeito, para que, junto ao setor competente, estude a possibilidade de providenciar 

manutenção no acostamento, limpeza, ampliar a entrada, placas de sinalização e a 

pavimentação asfáltica desde a entrada até as residências do Bairro Espigão do 
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Pacova. 795/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo prefeito junto 

a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, estudem a possibilidade de providenciar uma 

Unidade de Terapia Intensiva II (UTI II) para atender na entidade. 796/2021 - Vereadora 

Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Prefeito junto ao setor competente, estude 

a possibilidade de providenciar a sinalização vertical e horizontal nas Ruas: Itália e 

Espanha, Jardim Europa. 797/2021 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. 

Prefeito, que junto ao setor competente, se possível informe a possibilidade da 

Construção de um novo prédio para a Escola Municipal Maria Gonçalves Rodrigues, na 

avenida, Kazumi Yoshimura, Parque Cimentolandia. 798/2021 - Vereador Julio Ataíde - 

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

instalação de uma lombada, ou redutor de velocidade, na Avenida Paulo Leite de 

Oliveira, na altura n°71, Itapeva ll. 802/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao 

Sr. Prefeito, para que, junto ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de 

construir a sede própria do Conselho Tutelar, o qual é um órgão autônomo, permanente 

e não jurisdicional, encarregado pela sociedade para zelar pelo cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente. 803/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer 

ao Sr. Prefeito, para que, junto ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de 

providenciar a realização de extensão de iluminação pública da Rua Euclydes Alves dos 

Santos, Vila Isabel. 804/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Sr. Prefeito 

para que junto ao setor competente informe a possibilidade de serem colocadas Placas 

informativas em braile nas dependências do Paço Municipal. Aurea Rosa solicita 

dispensa da leitura de proposituras. A Presidência encaminha o Projeto de Lei 143/2021 

às comissões competentes para exarar seus pareceres, e Requerimentos à Secretaria 

Administrativa para providencias de costume. Marinho Nishiyama cumprimenta todos. 

Comenta sobre a construção da casa transitória, que será realizada em breve. Diz que 

foi iniciada a licitação para conclusão da obra de pavimentação da avenida Mario Covas. 

Relata que, através de requerimento, solicitou destinação de área para construção da 

Guarda Civil Municipal e da secretaria municipal de defesa, e que, na presente data, o 

prefeito anunciou a construção da sede da secretaria municipal de defesa social. Diz 

que também é uma luta da vereadora Debora e Ronaldo. Agradece, em nome da 

comissão de defesa dos animais, a todas as autoridades que participaram da reunião 

tratando sobre recebimento de denúncias. Diz que a reunião foi bastante produtiva. 

Comenta requerimento que protocolou solicitando cópia integral dos processos 

administrativos que ensejaram as notificações para que os proprietários de trailers, 

quiosques, barracas e ambulantes dos mais diversos seguimentos, encerrem as suas 

atividades e desocupem espaços públicos. Apresenta foto da notificação que foi 
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divulgada nas redes sociais. Diz que, a seu ver, o executivo teria que abrir processo 

administrativo e garantir a ampla defesa aos proprietários. Apresenta fotos da página 

oficial do prefeito municipal realizadas durante a campanha. Diz que o prefeito também 

tem a intenção de retirar o camelô. Diz que não quer nenhum tipo de irregularidade, mas 

que precisam ser sensíveis ao caso. Diz que o prazo de 30 dias dado pelo executivo é 

muito curto. Celio Engue cumprimenta todos. Deixa sua homenagem ao ex-vereador 

Eliel Ferreira. Comenta sobre o Projeto de título de cidadania ao ex-ministro Ciro 

Gomes. Diz que o projeto foi de sua autoria e se responsabiliza. Diz que não foi sua 

intenção afrontar ninguém e, diante das manifestações, pede retirada de pauta do 

referido projeto. Comenta que esteve, juntamente com executivo, na inauguração do 

posto de saúde do Alto da Brancal. Comenta sobre lei referente ao transporte de alunos 

e que solicitou ao prefeito que, diante do atual cenário, a lei tenha seus efeitos a partir 

de 2023. Diz que entrou em contato com o jurídico e apresentou requerimento fazendo 

tal solicitação. Comenta sobre a previdência complementar e a possibilidade do IPMI 

fazer consignado. Convida todos para reunião, que será realizada na próxima terça-

feira, juntamente com representantes do executivo, para tratar sobre o assunto.  Aparte 

Debora pergunta se a reunião pode ser realizada mais tarde, pois a comissão já fez a 

convocação do secretário Rodrigo Tassinari para o mesmo horário. Continua Celio 

dizendo que a reunião pode ser realizada em seguida. Comenta requerimento que 

apresentou solicitando pavimentação das ruas do Jardim Europa, próximo à horta. 

Deseja feliz dia dos pais. Aurea Rosa cumprimenta todos. Deixa sua homenagem ao 

ex-vereador Eliel Ferreira. Sobre o caso dos ambulantes, diz que todos estão sendo 

notificados. Diz que a maioria tem licença de ambulante, não podendo ficar em ponto 

fixo. Diz que é necessário dar um prazo maior. Pede para que sejam feitas moções, em 

nome da comissão de saúde, solicitando radioterapia, maior capacidade para 

hemodiálise e liberação de recursos para a Santa Casa.  Aparte Vanessa diz que seria 

interessante juntar todos os municípios da região para fortalecer o pedido. Continua 

Aurea agradecendo a todos pelas mensagens recebidas durante o tratamento. Laercio 

Lopes cumprimenta todos. Deixa registrado os trabalhos da comissão processante. Diz 

que já foi realizada a oitiva do prefeito, que será realizada a juntada dos documentos e 

encerramento do processo de instrução. Aparte Celio diz que na segunda-feira será 

protocolado o relatório final da CEI da Santa Casa.  Continua Laercio dizendo que todo 

o processo foi realizado de forma profissional e que o relator poderá apresentar 

informações suficientes para que possam ser tomadas as devidas decisões. Parabeniza 

Marinho pelo diálogo com os comerciantes da praça/avenida. Diz que a câmara está 

pleiteando um maior diálogo e que se possa dar uma opção aos comerciantes. Faz 
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apelo para que o prefeito tenha sensibilidade e estude alternativas. Vanessa Guari, em 

nome da vereadora Lucinha, pede voto de pesar pelo falecimento do ex-vereador Eliel 

Ferreira. Informa que o velório será realizado na sexta-feira, das 8h00 às 10h00. Tarzan 

cumprimenta todos. Deixa sua homenagem ao ex-vereador Eliel Ferreira. Parabeniza 

vereador Celio pela humildade de reconhecer e atender ao clamor da população.  Sobre 

a fala dos vereadores Laercio e Marinho, diz que o desafio é buscar o diálogo. Comenta 

sobre o transporte escolar. Cumprimenta o prefeito que esteve no palácio. Comenta 

sobre as rodovias da região e contratos. Comenta sobre a PEC do calote. Diz que o 

grande desafio da gestão é articulação e trabalho. Comenta sobre as verbas/programas 

para a região. Diz que é necessário tomar cuidado com as promessas feitas em 

campanha. Cumprimenta os vereadores pelo trabalho. Ronaldo Pinheiro cumprimenta 

todos. Comenta sobre os comerciantes que foram notificados. Diz que apresentou 

requerimento solicitando informações, mas que não obteve resposta por parte do 

executivo. Diz que não teve o planejamento necessário. Diz que vai aguardar um 

posicionamento do executivo, para que os trabalhadores tenham o amparo necessário. 

Agradece todos vereadores que votaram favorável a seu projeto de desconto de IPTU. 

Comenta sobre a inauguração do posto de saúde do Alto da Brancal. Agradece todos 

os envolvidos, secretário de obras, secretário de saúde e prefeito. Diz que, na ocasião, 

o prefeito também comentou sobre a reativação da fábrica de lajotas, lajotamento de 

ruas do bairro, base da guarda, agencia dos correios, obras no bairro do Pacova. 

Comenta que esteve na zona rural, juntamente com a secretaria Karen, visitando 

estradas rurais. Aparte Marinho faz cobrança de manutenção no bairro dos Coelhos. 

ORDEM DO DIA – Nada consta. MATÉRIA PARA A 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, 137, 138, 139/2021.  

Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 52ª Sessão 

Ordinária a ser realizada segunda-feira, dia 9 de agosto, no horário regimental e 

invocando a proteção de Deus, declara encerrados os trabalhos da presente Sessão e, 

mandando que para constar, fosse lavrada esta Ata que segue assinada pela Mesa 

Diretora. Palácio Vereador Euclides Modenezi, 5 de agosto de 2021. 

 

ROBERTO COMERON 

        PRESIDENTE 

 

          DÉBORA MARCONDES                                      RONALDO PINHEIRO 

             1º SECRETÁRIO                                                   2º SECRETÁRIO 


