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ATA DA 54ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

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

presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 54ª 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. EXPEDIENTE: Colocada em discussão e votação a Ata da 53ª Sessão 

Ordinária realizada em 12 de agosto, foi aprovada. Correspondências recebidas: 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 104/2021 - Mario 

Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Comutran, para que informe a possibilidade 

de implantar redutor de velocidade na Rua Brasília, próximo ao número 131, na Vila 

Aparecida. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 105/2021 

- Christian Wagner Nunes Galvão - Requer ao COMUTRAN informações sobre a 

possibilidade de ser implantada Lombada ou Redutor de velocidade na estrada vacinal 

Governador Mario Covas próximo ao número 4694, Bairro de Cima. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 208/2021 - Ronaldo Pinheiro da Silva - 

Requer ao Conselho Municipal de Trânsito (COMUTRAN) para que envide estudos e 

informe a possibilidade de implantação de lombada elevada/ redutor de velocidade com 

faixa de pedestres nas Ruas João Siqueira Pinto, na Vila São Francisco, e Rua Antônio 

Monteiro de Almeida, em frente ao nº. 21, na Vila Taquari. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva: resposta - Requerimento 345/2021 - Lucimara Woolck Santos Antunes - 

Requer ao Comutran, para que informe a possibilidade de implantar sentido único na 

Rua: Paraná, Vila Guarani. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 382/2021 - Gesse Osferido Alves - Requer ao Comutran para que seja 

estudada a possibilidade da colocação de um redutor de velocidade adequado na Rua 

Votorantim na altura do número 119, Vila Isabel. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva: resposta - Requerimento 594/2021 - Ronaldo Pinheiro da Silva - Requer ao 

Conselho Municipal de Trânsito (COMUTRAN) para que envide estudos e informe a 

possibilidade de implantar sinalização de solo de “Carga e Descarga” na Rua José de 

Oliveira Costa, em frente ao nº 16, no Jardim Primavera. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva: resposta - Requerimento 604/2021 - Ronaldo Pinheiro da Silva - Requer ao 
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Conselho Municipal de Trânsito (COMUTRAN) para que envide estudos e informe a 

possibilidade de implantar redutor de velocidade/ lombada elevada com faixa de 

pedestres e sinalização na SP-249 - Rodovia Eduardo Saigh, ligando a rotatória que se 

inicia no Jardim Bela Vista a entrada do Jardim Kantian e ao centro da cidade de Itapeva. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 784/2021 - Gesse 

Osferido 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). Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta 

- Requerimento 788/2021 - Lucimara Woolck Santos Antunes - 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). PROPOSITURAS - Projeto de Resolução: 6/2021 - Vereador José 

Roberto Comeron - Dispõe sobre denominação de “Vereadora Suely (Suely Silva de 

Oliveira)”, a sala da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Itapeva. Projeto 

de Lei: 148/2021 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - “Dispõe sobre a 

proibição de troca de dados de placa de inauguração de órgãos e repartições públicas 

municipais, em caso de mudança de prédio, endereço, reforma e/ou reinauguração”.. 

149/2021 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Dispõe sobre autorização da 

ocupação das áreas públicas para o exercício de atividades econômicas - comércio 

ambulante no Município de Itapeva/SP. Requerimento: 832/2021 - Vereador Gesse 

Osferido Alves - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, que seja 

providenciado um contêiner de lixo na Rua José de Oliveira Costa, na altura do Nº 155, 

Jardim Primavera. 833/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Requer ao Exmo. 

Sr. Prefeito Municipal que, através do setor competente, envide estudos e informe sobre 

a possibilidade de providenciar melhorias para a Unidade Básica de Saúde do Bairro 

São Roque, no Distrito Areia Branca, tais como: compra de quatro jogos de cadeira para 

serem colocados na recepção; compra de um armário para arquivo; compra de um 

retroprojetor multimídia e ampliação do atendimento da dentista para 40 horas, afim de 

atender a demanda de pacientes nos Bairros São Roque e Pacova. 834/2021 - Vereador 

Ronaldo Pinheiro da Silva - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que, através do 

setor competente, informe sobre o andamento do decreto que regulariza e autoriza a 

utilização dos tratores da Prefeitura pelas associações de agricultores familiares dos 

bairros Invernada, Saltinho, Serrinha da Conceição e Avencal. 835/2021 - Vereadora 

Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Excelentíssimo Prefeito junto ao setor 

competente viabilize a pavimentação asfáltica das ruas Emilio Ferrari e Jesuíno de 
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Oliveira Melo na Vila Santana. 836/2021 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva 

- Requer ao Excelentíssimo Prefeito junto ao setor competente providencie a 

manutenção do Posto de Saúde da Família da Vila São Miguel. 837/2021 - Vereadora 

Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr. Prefeito Municipal, para que junto ao 

setor competente, providencie implantação de iluminação de LED, na rotatória em frente 

a FAIT e na rotatória da Rodovia Pedro Rodrigues Garcia, que dá acesso a Ribeirão 

Branco. 838/2021 - Vereador Célio Cesar Rosa Engue - Requer ao Senhor Prefeito, 

para que junto ao setor competente informe sobre a possibilidade de sobrestar para o 

mês de janeiro de 2023 a aplicação de determinados dispositivos da lei nº 4.357/2020, 

que trata da prestação de serviço de Transporte Coletivo de Passageiros sob regime de 

fretamento e dá outras providências, especificamente o parágrafo 1º, incisos I e II do 

artigo 9º, e o inciso II do artigo 10. 839/2021 - Vereador Célio Cesar Rosa Engue - 

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

de implantação de contêineres de lixo (orgânico e reciclável) na Rua Abel Leite, no início 

da rua (altura do número 10), localizada no Parque Planalto. 840/2021 - Vereadora 

Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Senhor Prefeito, nos termos regimentais, 

que junto ao setor competente, informe quantos pedidos de ambulantes tem protocolado 

na prefeitura e quantos requerimentos de pedidos de utilização de espaço publico, nos 

remetendo cópia dos protocolos de solicitação, informando os que foram concedidos 

(prazo) e os que foram indeferidos. 841/2021 - Vereadora Lucimara Woolck Santos 

Antunes - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, junto ao setor competente, 

providencie a tubulação e aterro para escoamento das águas pluviais na estrada do 

Farinheiro, próximo a entrada do Bairro das Pedras. 842/2021 - Vereador Mario Augusto 

de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, 

informe sobre a possibilidade de adotar as providências necessárias para evitar que a 

água da enxurrada invada as casas da Rua Jaú, localizada no Centro. 843/2021 - 

Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais - Requer ao Sr. Prefeito para, que junto 

ao setor competente informe se, dentre os critérios para participar da licitação para a 

terceirização da gestão do Centro de Proteção Animal – CPA, há algum que exija, das 

empresas participantes, comprovação de engajamento para com a causa animal.. 

844/2021 - Vereador Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre 

a possibilidade de instalação de rede de Iluminação pública, em três pontos distintos, 

próximos a Congregação Cristã no bairro Cachoeira dos Torres, pontos esses onde se 

encontram maior aglomeração de residências. 845/2021 - Vereador Saulo Almeida 

Golob - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade de recapeamento 

asfáltico nas ruas que ainda estão com lajotas no Bairro Vila Camargo l (Próximo 
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garagem Transpen). 846/2021 - Vereador Julio Cesar Costa Almeida - 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. 847/2021 - 

Vereador Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor 

competente, se existe a possibilidade de realizar lajotamento em toda extensão, na rua: 

Carlos Eduardo Lages de Magalhães, Vila Maringá, (APAE). Esta Presidência 

encaminha o Projeto de Resolução nº 06/21 e os Projetos de Lei nº 148 e 149/21 às 

Comissões competentes para exararem seus pareceres e as Indicações e os 

Requerimentos à Secretaria Administrativa para as providências de costume. 

Proposição de Honraria: Título de Cidadão Itapevense; autor: vereador Andrei Muzel. 

Esta Presidência designa os vereadores Júlio, Débora e Gessé para compor a 

Comissão de Honraria. TRIBUNA DO POVO -  Tribuna do Povo: PATRICIA MELO DE 

OLIVEIRA: REIVINDICAÇÕES ACERCA DO ESTATUDO DO FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO. Sra. Patrícia Melo de Oliveira – Cumprimenta a todos. Refere que o estatuto 

dos funcionários públicos não tem uma revisão adequada desde 2002. Que estão 

querendo que o prefeito faça um estatuto próprio do quadro de apoio da educação. Que 

muitos dos direitos previstos no estatuto não se aplicam aos servidores do quadro da 

educação. Requer também o aumento do valor do vale transporte, que está defasado 

com relação ao que é pago em outras cidades, bem como a revisão do valor do vale 

alimentação. Também pleiteia adicional de insalubridade e periculosidade. Se possível, 

pede que, se houver a revisão do estatuto que isso possa ser acompanhado pelo 

pessoal interessado. Pleiteia também a evolução acadêmica, se possível trazer de volta 

a lei prêmio que seria os 50 por cento, e os 10 salários. Refere que os funcionários foram 

muito prejudicados pela Lei 173, que muitos funcionários estão recebendo valor líquido 

menor que o salário mínimo. Refere que é preciso um estatuto próprio, visto que há 

cargos na educação que não tem em outros setores, apenas na educação. Comenta 

que há o estatuto do magistério, e pleiteia um estatuto próprio para o quadro de apoio 

da educação. Espera contar com o apoio dos vereadores e do prefeito, que ele tenha 

uma sensibilidade com todos os servidores da educação, visto que estes servidores 

também estão no sofrimento com a pandemia, que trabalharam durante a pandemia, 

não ficaram parados em casa, pede que o prefeito pense com carinho nas 

reivindicações da categoria. Ver. Ronaldo – Parabeniza a servidora Patrícia, diz que é 

uma amiga e companheira e que está lutando pelos seus direitos. Diz que está à 

disposição, que se trata de uma causa justa, já que, por conta da lei 173, não houve 

repasse da inflação nem aumento real para os servidores. Refere que os vereadores 
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estão sensíveis à causa, que vão lutar pelo aumento do vale alimentação, repasse do 

vale transporte em dinheiro. Lembra que os servidores da educação não pararam, 

mesmo durante a pandemia. Muitas vezes retirando dinheiro do próprio bolso para 

comprar materiais para os alunos. Sra. Patrícia Melo de Oliveira – Agradece ao ver. 

Ronaldo pelas palavras, diz que não parou, que estão tendo gastos. Comenta que teve 

covid, e que hoje tem medo de ficar em local com muitas pessoas, e por isso não entra 

em ônibus e está gastando do seu bolso com transporte para ir ao trabalho. Pede a 

sensibilização sobre isso, visto que seu caso não é isolado e em outros casos, 

servidores estão gastando do bolso para ir ao trabalho para evitar as aglomerações dos 

ônibus, que agora com o transporte gratuito, gerou aumento da utilização do transporte 

público. ver. Célio – Cumprimenta a todos. Empenha seu apoio à equipe da Educação. 

Que anotou alguns itens que a Sra. Patrícia mencionou em sua fala, e entende como 

justas as reivindicações. Acredita que os vereadores precisam contribuir da forma que 

for necessária sobre a revisão do estatuto. Reitera seu apoio à Sra. Patrícia. Ver. 

Débora Marcondes – Cumprimenta a todos. Parabeniza a servidora patrícia pela sua 

fala. Que sua vinda na sessão representando os servidores da educação é uma coisa 

muito positiva, que é preciso a união de todas as classes e reivindicar seus direitos, 

coloca-se à disposição, que também é professora, tendo lecionado por dois anos, e sua 

mãe é professora há 25 anos. Refere que o trabalho dos professores aumentou muito 

nesse momento de pandemia. Comenta que tem pedidos seus sobre melhorias para os 

servidores, como aumento do vale alimentação que tem um valor muito baixo, plano de 

cargos e carreira, que acha muito importante e espera que seja realmente efetivado, 

visto que está em estudo há muitos anos, o aumento real e inflacionários para o ano 

que vem. Comenta que alguns municípios mandaram para as câmaras projetos 

prevendo aumento para os servidores para ter vigência apenas em 2022, espera que a 

prefeitura encaminhe logo um projeto semelhante para que os vereadores possam 

estudar a situação. Comenta que há vários outros direitos ao servidor público, que ela 

como servidora pública afastada do cargo também levanta essa bandeira e se coloca à 

disposição. Sra. Patrícia Melo de Oliveira – Refere que gostaria que todos os 

servidores da educação pudessem ter participação nos valores pagos pelo fundeb, que 

os profissionais da educação precisam de valorização, tanto financeira quanto 

psicológica, que essa valorização fosse constante vindo também da prefeitura. Refere 

que há vários projetos de colegas vigentes e não são valorizados ou mesmo 

comentados.  Que essa valorização seria muito bem-vinda. Ver. Andrei – Cumprimenta 

a todos. Responde sobre o fundeb que essa lei já existe, que o plano municipal da 

educação aprovado no ano de 2015. Que o trabalho tem que ser pela construção do 
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estatuto, porém na lei já é encontrada com muita clareza a previsão para que estas 

documentações legais sejam distintas. Diz que a servidora pode contar com ele com 

relação ao estatuto, e vê que existem dois caminhos para serem refletidos, e se referem 

às questões de compensação salarial, que foram congeladas e prejudicadas pela 173, 

inclusive é preciso deixar distinto o que é repasse inflacionário do que é reajuste, 

inclusive com as bonificações, que é de direito do servidor. O outro caminho é pensar o 

plano de carreira no sentido de propor inúmeros incentivos aos servidores. Diz que já 

existe o estatuto do magistério, que está em revisão. Que a servidora conte com seu 

apoio sobre a revisão do estatuto e também sobre o plano de carreira principalmente ao 

quadro de apoio escolar. Que falará com a secretária da educação par que se pense 

em elaborar uma agenda para isso, observando de passar por uma instância 

democrática, contanto com a participação dos funcionários. Que pretende inserir o tema 

em reunião da comissão de educação já para a próxima quinta-feira, às 14h30. Sra. 

Patrícia Melo de Oliveira – Agradece ao ver. Andrei e pede que na construção do 

estatuto, que os funcionários possam participar para que seja feito um estatuto 

adequado a realidade dos servidores. Ver. Tarzã – Pergunta à servidora Patrícia, qual 

o cargo que ela exerce e em qual unidade escolar. Sra. Patrícia Melo de Oliveira – 

Responde que é orientadora de alunos, e no momento está na escola Acácio Piedade, 

tem 20 anos de prefeitura. Tarzã – Que estamos diante de uma servidora pública 

concursada com 20 de serviços prestados ao município. Diz que o caminho é esse 

mesmo, de construção, de diálogo e a democracia dá trabalho. Deixa claro que a 

iniciativa de qualquer política pública em favor dos servidores é competência privativa 

do prefeito, se o prefeito resolver repassar a inflação dos dois anos os vereadores não 

poderão fazer emendas para garantir aumento real aos servidores, então é preciso ter 

uma conversa franca. Com relação sobre o aumento de 14 por cento, refere que 

felizmente em 2012 puderam dar um passo com a criação do instituto de previdência 

municipal, cujo objetivo era garantir uma aposentadoria ao servidor público. Felizmente 

a reforma da previdência não atinge os servidores públicos municipais com as regras 

de idade para se aposentar. Refere que há a intenção de lutar pelo aumento do vale 

alimentação, com uma luta de toda a câmara. Defende que a política salarial dos 

servidores é prerrogativa do prefeito, que defende um vale alimentação maior para quem 

tem o menor piso, visto que o dinheiro é um só e para quem ganha muito o vale não faz 

tanta diferença, mas para quem ganha basicamente o salário mínimo o vale maior 

alimentação faz toda a diferença. Propõe uma forma de escalonamento, e também que 

se aplique e garanta no orçamento do ano que vem no mínimo 30 por cento dos recursos 

na educação. Comenta que o município só vai se desenvolver quando a cidade investir 
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em educação, mas isso exige aplicação maior de recursos para a educação. Comenta 

que é preciso estabelecer um piso para os servidores do quadro de apoio escolar, e 

também colocar em prática a lei que prevê bonificação de até 15 por cento para 

servidores que sejam comprometidos e eficientes. Que a pandemia está afetando todo 

mundo, e a educação será um desafio para o ano que vem. Ver. Áurea – Cumprimenta 

a todos. Parabeniza a servidora Patrícia. Refere que é preciso aprovar algo a mais para 

a educação, para que se tenha garantia a médio e a longo prazo. Ver. Júlio – 

Cumprimenta a todos. Refere que tem orgulho de ter sido orientador de alunos por um 

ano, em 2001, na escola Francisco Prado Margarido. Que em 2002 ingressou o curso 

de farmácia em Sorocaba, mas guarda com muito carinho lembranças de quando atuou 

como orientador. Parabeniza a servidora Patrícia pela coragem de estar representado 

todos os servidores públicos, que a Casa sempre estará aberta para receber os 

servidores e apresentar as suas reivindicações. Ver. Vanessa – Cumprimenta a todos. 

Parabeniza a servidora Patrícia pela iniciativa. Faz um adendo à fala do ver. Tarzã, que 

conte com seu apoio no aumento de 30 por cento para a educação. Que tem cobrado 

um apoio psicológico para os servidores, principalmente os da educação, também para 

os alunos e famílias. Comenta que a reforma administrativa já está em estudo, que 

conversou com o Secretário Luiz Henrique do planejamento na sexta-feira sobre isso, e 

diz que é totalmente favorável às reivindicações da servidora Patrícia. Refere que já se 

sabe que haverá aumento do vale alimentação, e diz que é preciso trabalhar para que 

esse aumento seja ainda maior do que o anunciado. Que há algumas secretarias com 

quadros de funcionários defasados, que é preciso aumentar o quadro e valorizar de fato 

os servidores. Coloca-se a disposição para ajudar a servidora patrícia. Patrícia Melo de 

Oliveira – Agradece aos vereadores que falaram. Comenta que há uma emenda na 

nova lei do fundeb que prioriza os funcionários, caso haja rateio. Que faz parte do fundeb 

e também do conselho municipal da educação, que estão trabalhando sobre questões 

psicológicas das crianças diante da volta às aulas presenciais no município. TEMA 

LIVRE. Com a palavra o ver. Júlio – Cumprimenta a todos. Fala sobre o bairro do 

pacova, que é um bairro com o qual tem uma ligação e essa semana recebeu boas 

notícias, e gostaria de dar publicidade sobre isso, que é a construção da unidade de 

saúde do bairro do pacova. Que tem orgulho de representar a comunidade daquele 

bairro e um dos primeiros requerimentos que fez é pedindo o término da construção do 

posto de saúde daquele bairro. Refere que junto ao secretário de obras foi informado de 

que as obras já foram retomadas. Refere que é muito importante para a população 

daquele bairro, visto que é uma obra de 18 anos e agora, pelo planejamento do 

secretário de obras, espera que muito em breve possam inaugurar o posto de saúde do 
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bairro do pacova. Aparte ver. Ronaldo – Parabeniza o trabalho do ver. Júlio. Que 

também esteve no bairro do pacova acompanhando os trabalhos. Que as pessoas estão 

muito felizes. Comenta que tem pedido para o retorno do atendimento médico na 

unidade básica de saúde daquele bairro e que o atendimento foi retomado. Retoma ver. 

Júlio – Agradece ao ver. Ronaldo. Comenta sobre o retorno do atendimento médico na 

unidade básica daquele bairro, e agradece ao secretário de saúde por isso, em nome 

da comunidade do pacova. Com a palavra a ver. Vanessa Guari – Cumprimenta a 

todos. Fala sobre o posto de saúde do bairro da caputera, que foi emenda vinda em 

2015 através do deputado Guilherme Mussi, a pedido do ex-vereador Júnior Guari, e o 

terreno que foi doado a pedido do vereador Eliel. Comenta que a obra, que está parada 

desde fevereiro de 2020, e, em conversa com setores da prefeitura teve informações 

que que haverá licitação e a obra será retomada em breve. Aproveitando, teria cobrado 

do secretário de obras, sobre emenda impositiva da vereadora para a construção de um 

velório no distrito do Guarizinho, e teve informações que que a obra está para ser 

iniciada em breve também. Refere ainda que há um pedido sobre melhorias na 

infraestrutura dos 3 cemitérios do distrito. Fala de requerimentos seus: um deles que é 

sobre a utilização do espaço do calçadão Alexandre Maia, com a construção de 

quiosques para a realocação dos comerciantes dos quiosques e trailers que foram 

retirados recentemente. E que seja estudado um local maior para que possam ser 

realocados todos os comerciantes. Que está pedindo a reforma do posto de saúde da 

vila São Miguel, e a pavimentação asfáltica das ruas Emílio Ferrari e Jesuíno de Oliveira 

Melo na vila Santana. Com a palavra a ver. Débora Marcondes – Cumprimenta a todos. 

Agradece ao secretário da saúde, pela resolução de casos que lhe são encaminhados. 

Reitera, porém, pedido seu sobre farmácia na Unidade de Saúde da vila São Camilo, 

que possui emenda de mais de 40 mil reais para tal benfeitoria. Outra questão, 

parabeniza o secretário de obras, pela retomada da obra do campo society do jardim 

Kantian. Refere sobre requerimento seu sobre casa popular para servidores, pedindo 

que a prefeitura crie um programa habitacional, através de convênio, e coloque os 

servidores como prioridade.  Comenta que a maioria dos servidores ganha entre 1000 

e 2000 reais, o que seria insuficiente para a aquisição de uma casa própria e por isso 

requer um programa específico para a categoria, diz que já existem programas 

parecidos em outros municípios. Comenta sobre dois projetos de Lei apresentados pela 

vereadora: um é sobre aviso prévio para a cessação da atividade do ambulante no 

município, de modo que dê tempo ao comerciante para se reorganizar antes da 

cessação da sua atividade no local. Faz diversas considerações sobre a situação 

daqueles comerciantes e a importância do projeto. Pede o apoio do presidente para que 
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dê andamento célere ao projeto para que seja aprovado o mais breve possível; o 

segundo projeto é sobre o direito de ir e vir dos comerciantes ambulantes, da livre 

concorrência e o direito ao trabalho, que são direitos fundamentais previstos na 

Constituição. Refere que conversou com um fiscal da prefeitura e lhe perguntou por que 

motivo os ambulantes não podem mais subir o calçadão, ele teria lhe dito que era uma 

ordem do prefeito, sem maiores detalhes. Ela teria lhe dito que ele, como fiscal, teria 

que saber a lei que ampararia tal medida e ele não teria sabido lhe responder. Comenta 

que teria procurado em todas as leis citadas pelos fiscais, e não encontrou nenhuma lei 

que proíba os ambulantes de subirem e descerem pelo calçadão. Comenta que há uma 

lei federal que autoriza os comerciantes ambulantes a estarem em praças públicas, etc. 

Refere que são trabalhadores que, mesmo que muitas vezes de modo informal, estão 

buscando seu sustento. Pede o apoio dos nobres parlamentares para aprovar seus 

projetos. Com a palavra o ver. Tarzã – Cumprimenta a todos. Sobre os comerciantes 

que ocupam o espaço público em Itapeva, os ambulantes e trabalhadores afins. Refere 

que para que o chefe do executivo tome atitudes como as que está tomando, precisa 

oferecer alternativa a esses trabalhadores. Comenta que nenhum ambulante quer 

depender de cestas básicas da Prefeitura. Cumprimenta a vereadora Débora pela 

iniciativa e aos demais vereadores que fizeram requerimentos sobre o tema, ao 

Presidente Comeron que elaborou um documento em nome da Câmara, que já foi 

entregue ao Prefeito, e pensa que com relação a espaço público, camelódromo, são 

aproximadamente 72 boxes no local, e existe um TAC que vai vencer em 31 de 

dezembro de 2022. Aproveita para dizer que qualquer alteração precisa partir de 01 de 

janeiro de 2023. Refere que se há risco de afundamento no local, é preciso colocar 

técnicos para fazer uma vistoria na galeria, que foi recuperada em diversos lugares, com 

colocação de anéis de concreto. E sabe que a galeria também passa sob espaços onde 

funcionam setores públicos, e diz que é preciso fazer uma revisão na galeria e o Prefeito 

precisa ter a sensibilidade para propor mudanças, oferecendo alternativas aos afetados. 

Comenta sobre a necessidade de se fazer licitação para a utilização dos boxes do 

camelódromo. Fala também sobre a utilização do espaço do calçadão que está sendo 

feito para realocar os comerciantes que perderam seus locais, mas sugere que os 

comerciantes pudessem atuar no camelódromo até que se construa esse outro espaço. 

Refere que na vila em que mora há vários trailers em espaço público, cujos proprietários 

trabalham honestamente, e se eles pagam o MEI é por direito de lei federal. Refere que 

estes comércios de alimentos em trailers fazem parte da nossa cultura local e sugere 

que seja feita a regularização do tamanho que poderá ser utilizado para que mais 

pessoas possam atuar, diante da crise econômica. Comenta que é preciso apelar para 



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2021 - 2024 

 

 
 
 

 

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

40 

 EXERCÍCIO DE 2021   LIVRO Nº.: 006 PAG.: 040 

  
o bom senso e o sentimento da população na hora de tomar as decisões. Faz justiça ao 

Prefeito Mário, diz que ele está dando andamento às obras, que ele tem os méritos, mas 

sente que falta diálogo sobre o assunto em questão. Com a palavra o ver. Ronaldo – 

Cumprimenta a todos. Fala sobre requerimento apresentado por ele que solicita 

informações sobre o andamento do decreto que regulariza a utilização de tratores da 

prefeitura para associações de agricultores familiares de vários bairros da zona rural. 

Pelo fato de estes tratores terem vindo para a cidade, os agricultores estão passando 

dificuldade para fazerem seus trabalhos na agricultura, então está solicitando ao 

secretário de agricultura que responda e encaminhe esse implemente agrícola que é de 

grande importância para a agricultura familiar e que necessitam desse trator para fazer 

suas atividades rurais. Comenta que esteve na presente data em reunião com o 

secretário de obras, e teve a boa notícia de que no bairro da palmeirinha foi autorizada 

a instalação de tubulação e em seguida o lajotamento na rua das palmeiras, que será 

benéfico para muitas pessoas. Cobra uma posição do executivo municipal sobre a 

extensão de água potável nos bairros da lavrinhas, boa vista e capoavinha. Refere que 

a população dos bairros citados está sofrendo por falta de água potável. Com a palavra 

a ver. Áurea Rosa – Cumprimenta a todos. Refere que tem alguns dados sobre os 

vendedores ambulantes, diz que são 400 ambulantes cadastrados na prefeitura. Que 

são 6796 pontos comerciais no município de Itapeva e que se o aluguel na cidade não 

fosse tão alto seriam mais pontos comerciais. Sugere que as pessoas se organizem 

através de cooperativa, com ajuda da prefeitura, poderiam alugar um terreno e dividindo 

para montar seus pontos comerciais e cada um pagando um pouco do aluguel. Comenta 

sobre várias pessoas que já receberam notificação do Prefeito. Comenta que é preciso 

sentar e achar alternativas e que está mais preocupada com os 400 vendedores 

ambulantes que há na cidade. Inclusive cita caso de um vendedor que passa todos os 

dias pelo seu comércio vendendo frutas, e ela lhe perguntou se ele teria sido notificado 

pela prefeitura e ele teria lhe dito que não. E que faz três viagens da casa ao centro por 

dia. Diz que perguntou aos vendedores ambulantes de morango a mesma coisa. Refere 

que é preciso encarar os problemas sem paixões, com isenção e questiona sobre ajuda 

do governo federal e estadual que não teriam vindo. Comenta sobre curso de 

empreendedorismo oferecido pela Prefeitura, e cita também cursos oferecidos pelo 

sebrae e diz que é importante utilizar estas ferramentas. Comenta que há várias 

cobranças exorbitantes sobre os comerciantes, cita o caso da água que é cobrada em 

dobro para estabelecimentos comerciais. Comenta que podem contar com ela, não para 

vender sonho, mas para achar solução. Com a palavra o ver. Celinho – Cumprimenta 

a todos. Comenta que esteve no fundo social, no último sábado, no fundo social, em um 
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curso de confeiteiro. Parabeniza o fundo social e a equipe envolvida. Conheceu diversos 

cursos que estão sendo ministrados no local, e fechou para levar alguns dos cursos 

para a comunidade do jaó. Que na data de hoje esteve na conferência municipal de 

assistente social no auditório da fait. Fala sobre o retorno das aulas, diz que ficou 

emocionado com a possibilidade da volta à normalidade. Que esteve na manhã de hoje 

visitando o pilão d’água vendo algumas casas que estão em área de risco. Que estão 

trabalhando para loteamento e moradias populares. Diz ter visto com tristeza algumas 

moradias precárias, na beira da água e fica imaginando como é viver no local em dias 

de chuva, que deve ser muito triste. Que políticas públicas voltadas à população carente 

sejam implementadas, visto que é algo necessário. Relata que no final de semana 

esteve com o secretário de saúde visitando algumas obras. Cobra do secretário 

Margarido o início das obras de construção da praça da santa maria, na rua 12. Que 

conversou com o prefeito sobre a questão dos trailers e dos vendedores ambulantes e 

diz que é sensível a esta causa, que o prefeito lhe disse que existem alguns boxes no 

mercado do produtor e no terminal rodoviário e que ele pretende abrir um diálogo para 

que o pessoal desalojado de seus pontos possa manifestar interesse por aqueles locais, 

dentro dos trâmites legais. Relata que está trabalhando e buscando o melhor para a 

nossa cidade.  ORDEM DO DIA. Leitura de Projeto de Lei 138/2021 - Mario Sergio 

Tassinari - Institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos do Município de Itapeva/SP 

e dá outras providências. Colocado em segunda discussão e votação, foi aprovado por 

todos. Leitura de Projeto de Lei 140/2021 - Mario Sergio Tassinari - AUTORIZA 

abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do corrente exercício. Colocado 

em segunda discussão e votação, 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, 132, 133, 135, 137, 139, 141, 

142, 144, 145, 146, 147 e 148 e 149/2021. Em d/v únicas o Projeto de Resolução 6/2021. 

EXPLICAÇÃO PESSOAL. Com a palavra o ver. Tarzã – Cumprimenta a todos. 

Comenta sobre a colocação da ver. Débora sobre política pública relacionada a moradia 

para servidores públicos municipais, refere que desde o início do mandato, sendo 

proposta de campanha em defender para política pública de habitação e, devido à falta 

de recursos do governo federal, e do estado, a saída seria a prefeitura adquirir áreas e 

implementar o programa dos lotes urbanizados, que foi feito em Itapetininga com 

sucesso. Que há a questão social, das pessoas de áreas de risco, principalmente do 

bairro do pilão d’água, e também para pessoas em situação de vulnerabilidade. Sugere 

essa política pública em que a prefeitura poderá vender os lotes a preço de custo para 

todos os interessados. Considera que Itapeva deve ter um déficit habitacional de quase 
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10 mil moradias. Que com essas políticas públicas, o valor dos terrenos ficaria mais 

acessível. Considera que o grande foco seria não perder de vista as casas populares, 

mas focar em uma política de curto prazo. Opina que se os servidores públicos tiverem 

acesso aos lotes, eles construirão as suas casas, a exemplo do que houve na vila 

mariana, construída no sistema de mutirão, em parceria com a comunidade da vila 

Aparecida e bom Jesus. Ressalta que tais programas contribuiriam também para o 

aquecimento da economia local. Questão de ordem – ver. Débora convida os 

vereadores para a reunião da Comissão de Direitos Humanos, a se realizar dia 17, às 

15h, em que estarão presentes o secretário jurídico e o secretário Edivaldo. Pede que 

seja inserido em Ata Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. Edinho, do Kantian. 

Questão de ordem – Ver. Tarzã pede que seja inserido em Ata Voto de Pesar pelo 

falecimento do Sr. Valdomiro de Oliveira Barbosa. Questão de ordem – Ver. Celinho 

pede que seja inserido em Ata Voto de Pesar pelo falecimento Sr. Antônio, pai do 

servidor Edson, desta Casa de Leis. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca 

os vereadores para a 55ª Sessão Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 19 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, Plenário, 17 de 

agosto de 2021. 
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