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ATA DA 55ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

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

presidência de José Roberto Comeron realizou-se, via internet, a 55ª sessão ordinária 

do corrente exercício. Presença dos 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 54ª Sessão Ordinária 

realizada em 16 de agosto, foi aprovada. Correspondência recebida de diversos: 

Ofício de Governo do Estado de São Paulo - Resposta ao Moção 22/2021 - Vanessa 

Guari - Moção de Apelo ao Exmo Sr João Agripino da Costa Dória Júnior, DD. 

Governador do Estado de São Paulo e ao Sr Jean Gorinchteyn DD. Secretário da 

Saúde, para que envidem esforços para incluir no plano de imunização estadual 

prioritário contra o Covid-19 os motoristas profissionais de caminhões e transporte de 

cargas  No último dia 31 de março, a Câmara Federal aprovou um projeto de lei que 

inclui 16 novas categorias a lista de prioridades a vacinação contra a Covid-19. 

Inicialmente o PL trata da inclusão de caminhoneiros e profissionais do transporte de 

carga. Pois a categoria vive exposta em todos os meios de convívio social sendo 

suscetível constantemente ao vírus contagiante.   Isso posto, requer seja concedido aos 

profissionais que transportam os mais variados tipos de mercadorias e alimentam o país 

a devida imunização com a máxima urgência, tendo em vista à proporção que vem 

aumentando a pandemia. Ofício de Governo do Estado de São Paulo - Resposta ao 

Moção 23/2021 - Marinho Nishiyama - Moção de Apelo ao Srº JAIR MESSIAS 

BOLSONARO, DD. Presidente da República, para que envide esforços, no sentido de 

incluir os (as) Guardas Civis Municipais no recente Programa Nacional de compra da 

casa própria para profissionais da Segurança Pública, criado pelo Governo Federal. 

Ofício de Governo do Estado de São Paulo - Resposta ao Moção 26/2021 - Aurea Rosa 

- Apresentamos à Mesa, observadas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, 

Moção de Repudio ao INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E 

AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA em razão da retomada da obrigatoriedade da Prova 

de Vida presencial a ser realizada pelos beneficiários e segurados do Instituto. Ofício de 

Governo do Estado de São Paulo - Resposta ao Moção 27/2021 - Professor Andrei - 
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Apresentamos à Mesa, observadas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, 

Moção de Apelo ao Sr. Rossieli Soares da Silva, DD. Secretário da Educação do Estado 

de São Paulo e ao Sr. Jean Carlo Gorinchteyn, DD. Secretário da Saúde do Estado de 

São Paulo, para que envidem esforços para a vacinação dos profissionais da educação 

de Itapeva na faixa etária de 18 a 35 anos. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Indicação 62/2021 - Ronaldo Pinheiro - Indica serviço de reforma e 

urbanização com a colocação de bancos, lixeiras e jardinagem na praça pública 

Joãozinho do Zicão, situada no Alto da Brancal. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva 

- Resposta ao Requerimento 440/2021 - 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. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 719/2021 - Aurea Rosa - 

Requer ao Exmo. Sr. Prefeito  junto ao setor competente, que envide estudos para a 

contratação de mais médicos dentistas para a rede de saúde pública municipal, bem 

como providencie também os insumos necessários para realizar o atendimento. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 720/2021 - Débora 

Marcondes - Requer ao senhor Prefeito, informações de prazo para construção do 

BRINCRAS do Jardim Kantian. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 722/2021 - Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor 

competente, se possível providencie o recapeamento completo da rua: Iperó e rua: 

Barão do Rio Branco, Vila Nova. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta 

ao Requerimento 724/2021 - Ronaldo Pinheiro - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

Dr. Mário Sérgio Tassinari, para que envie a esta Casa de Leis informações sobre a 

notificação expedida pela Secretaria Municipal de Finanças para que trabalhadores 

informais instalados no Calçadão Alexandre Maria Leite “cessem suas atividades e 

removam suas estruturas de trabalho” no prazo de 30 dias e qual será o local 

disponibilizados para que possam trabalhar. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 732/2021 - Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, 

junto ao setor competente a construção de 1 (uma) praça pública urbanizada com 

equipamentos para exercícios (academia ao ar livre) e área de lazer com playground no 

Bairro de Cima. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

735/2021 - Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor 

competente informe a possibilidade de construção de uma praça de lazer e 

entretenimento nos arredores da rua lajotada e rua nove de julho, no jardim Grajaú. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 739/2021 - 

Ronaldo Pinheiro - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Dr. Mário Sérgio Tassinari, 
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para que através do setor competente, informe sobre a possibilidade de o município de 

Itapeva construir uma creche para atender as famílias do Distrito Alto da Brancal. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 740/2021 - Débora 

Marcondes - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito, junto ao setor competente a 

construção de um vestiário com banheiro no Campo do Guarani. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 742/2021 - Lucinha Woolck - Requer 

ao Senhor Prefeito Municipal, junto ao setor competente, para que providencie o término 

da pavimentação asfáltica e iluminação pública em toda extensão da Rua Reinaldo 

Jacob, localizada na Vila Boava, que dá acesso a Mineração Itapeva e a Duplicação e 

iluminação pública da Rua: Francisco Alves Quaresma, sentido a APAE Associação 

Pais Amigos Excepcionais Itapeva, próximo a ponte Ferro Liga Maringá. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 745/2021 - Vanessa Guari 

- Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor competente possibilite uma 

operação tapa buracos e sinalização horizontal e vertical no Anel Viário Mario Covas no 

trecho desde o CDHU passando por Morada do Bosque, Bairro de Cima até o 

entroncamento com a rodovia Pedro Rodrigues Garcia. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva - Resposta ao Requerimento 747/2021 - Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. 

Prefeito, para que, junto ao setor responsável, providencie a conclusão da obra da 

Avenida Mário Covas, após a rotatória, sentido da Vila São Francisco. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 749/2021 - Legislação, 

Justiça, Redação e Legislação Participativa - Requeremos à Mesa, nos termos 

regimentais seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal, para que nos informe a possibilidade 

de aplicação do Projeto de Lei 131/2021 da Vereadora Aurea Rosa. (em anexo). Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 753/2021 - Lucinha 

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

(uma) Praça pública urbanizada com equipamentos para exercícios (academia ao ar 

livre) e área de lazer com playground ao lado da quadra poliesportiva no Jardim São 

Paulo. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 754/2021 

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

estudo de viabilidade para implantação de um Parque Ecológico em terreno Municipal 

localizado na Avenida Gastão mesquita Filho (próximo ao Portal Itapeva). Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 759/2021 - 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 
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aumento da licença paternidade para o mínimo de 20 dias. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva - Resposta ao Requerimento 795/2021 - 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. Ofício nº 2405-A/2021, do Tribunal de Justiça de São Paulo, informando 

que a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2071028-96.2020.8.26.0000 Julgou 

INCONSTITUCIONAL o §1º do artigo 87 e o artigo 91 da Lei Orgânica do Município, que 

dispõem sobre a concessão de direito real de uso e concessão administrativa de uso de 

bem público. PROPOSITURAS: Projeto de Decreto Legislativo: 4/2021 - Vereadora 

Débora Marcondes - Concede Comenda Antônio Furquim Pedroso da Ordem e do 

Mérito de Itapeva ao Sr. EMERSON DE ALMEIDA CAMARGO. Projeto de Lei: 

150/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Dispõe sobre aviso prévio para notificação 

de cessação de atividades de ambulante, camelô (quiosques, trailers e carrinhos) que 

utilizam Espaço Público no Município de Itapeva/SP. Parecer:  Favoráveis das 

Comissões Competentes encaminhando os Projeto de Lei 132/2021, 139/2021, 

146/2021, 147/2021 e 6/2021 para apreciação do Plenário. Favorável da Comissão de 

Honraria encaminhando o Projeto de Decreto Legislativo 4/2021 para apreciação.  

Moção: 32/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Moção de Apelo ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal de Itapeva, Sr. Mario Sérgio Tassinari e ao Excelentíssimo 

Promotor de Justiça, Dr. Hamilton Gianfratti Junior, para que envidem esforços para 

prorrogar o prazo previsto no Termo de Ajuste de Conduta – TAC, celebrado nos autos 

do Inquérito Civil nº 2185/15, referente ao espaço denominado “Camelodromo”, pelo 

prazo de 18 (dezoito) meses, levando em consideração o advento da pandemia, 

causada pela COVID-19. 33/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Moção de Apelo ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Itapeva, Sr. Mario Sérgio Tassinari, para 

que envide esforços para estender o prazo de liberação e entrega dos espaços públicos 

ocupados por trailer`s de lanche, quiosques e similares que estão irregulares, por falta 

de procedimento licitatório. Requerimento: 848/2021 - Vereador Professor Andrei - 

Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, junto ao setor competente, envide esforços 

para implementação de Políticas Públicas voltadas a Programas de Compensação à 

Educação. 849/2021 - Vereador Professor Andrei - Requer ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito, junto ao setor competente, a elaboração de Políticas Públicas voltadas ao 

aumento da taxa de alfabetização no município com promoção de formação voltada ao 

preparo de pais e/ ou responsáveis. 850/2021 - Vereador Celinho Engue - Requer ao 

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

a implantação da rede de água e esgoto no Parque Planalto. 851/2021 - Vereadora 
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Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais, junto ao setor 

competente, a reforma do campo de futebol, incluindo a construção dos vestiários, 

alambrado entorno do campo e implantação de arquibancada, situado no terreno 

localizado na R. Reinaldo Jacob, Vila Boava. 852/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - 

Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que junto ao setor competente, à possível perfuração 

de um poço artesiano e iluminação pública no Bairro São Sebastião, situado na entrada 

do Capim guiné (Bairro Taquariguaçu). 853/2021 - Vereador Christian Galvão - Requer 

ao Sr. Prefeito, junto ao setor competente, informações sobre a possibilidade da 

perfuração imediata de poço artesiano no bairro Boa Vista. 854/2021 - Vereador Saulo 

Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade realizar a 

Urbanização nas redondezas da Igreja Católica Santo Antônio do Bairro da Lavrinhas. 

855/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a 

possibilidade de extensão de Lajotamento na Rua Antonio Souza Lima trecho qual que 

ficou sem benfeitoria e também extensão de lajotamento na rua João Leme da Silva, 

trecho qual que também ficou sem benfeitoria no Bairro de Cima ll. 856/2021 - Vereadora 

Vanessa Guari - Requer o Excelentíssimo Prefeito junto ao setor competente possibilite 

o recapeamento e a sinalização da rua Adil Bernardino no trecho compreendido entre a 

rua Salim Demétrio até a rua Josino Brizola Santos na Vila São José. 857/2021 - 

Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo Prefeito junto ao setor 

competente informe a possibilidade de inclusão dos servidores da Casa Transitória para 

o recebimento de insalubridade. 858/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer ao 

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

informe a possibilidade de remoção de um poste de energia elétrica localizado na Rua 

Maria Benzica Rodrigues, nº 109 – Alto da Brancal, que atrapalha o tráfego e causa 

acidentes. 859/2021 - Vereador Gessé Alves - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao 

setor responsável, providencie a instalação de dutos para escoamento da água da 

chuva que desce pela Rua Santo Antônio de Catigero, na altura do Nº 32, Vila São 

Benedito. 860/2021 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto 

ao setor competente, se possível, providencie um estudo de viabilidade no escoamento 

de água na rua: José Barbosa dos Santos, N°121 esquina com a rua: Vanessa Bolacha 

Moura Silva Itapeva F. 861/2021 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, 

nos termos regimentais que junto ao setor competente se possível, providencie reparos 

das lajotas da Rua: Espanha, n°970, Jardim Europa. Indicação: 81/2021 - Vereador 

Ronaldo Pinheiro - Indica a tomada de providências junto ao setor competente, para a 

recolocação das lajotas na Rua Pedro Anselmo Ferreira, ao lado da Escola José 

Sebastião Herrera, defronte ao campo de futebol do Alto da Brancal. Substitutivo: 01 
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à Proposta de Emenda À Lom 0002/2021 - Vereador Tarzan - Altera a redação do 

caput do Art. 150 da Lei Orgânica do Município de Itapeva/SP. Debora Marcondes pede 

dispensa da leitura de correspondências e proposituras. A presidência informa que 

ocorrerá a primeira reunião de trabalho do Programa Sudoeste +10, sábado, 21 de 

agosto, às 9h00, na Fait. A Presidência encaminha o Projeto de Lei 150/2021 e o 

Substitutivo 01 à Proposta de emenda à LOM 02/2021 às comissões competentes para 

exarar seus pareceres, e Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para 

providencias de costume. TEMA LIVRE: Debora Marcondes cumprimenta todos. 

Comenta os trabalhos realizados. Agradece secretário Margarido pelo trabalho. Pede 

instalação de containers. Pede melhorias no itinerário do transporte público, visto que 

alguns horários foram retirados. Pede melhorias nas estradas do bairro São Roque. 

Agradece pavimentação das vias do Jardim Bonfiglioli. Pede instalação de bancos na 

praça do hospital. Comenta sobre o Bairro Lagoa Grande, que não tem rede de água e 

esgoto. Pede para que a situação seja resolvida. Comenta sobre o a volta das aulas de 

caratê para as crianças do Residencial das Rosas. Comenta sobre a farmácia do bairro 

São Camilo, que será inaugurada. Aurea Rosa cumprimenta todos. Comenta os 

trabalhos realizados. Diz que a prefeitura está iniciando os trabalhos de perfuração de 

poço e iluminação nos bairros Faxinal de Cima, Faxinal de Baixo e Betânia. Sobre os 

horários de ônibus, diz que é necessário entrar em contato com a empresa Jundiá, pois 

não estão atendendo à população. Comenta sobre a pavimentação do jardim Bonfiglioli 

e rua Itararé, na vila Isabel. Pede troca das luminárias do jardim Nova Itapeva e 

calçamento do CDHU. Comenta programa do Governo do Estado referente à auxílio de 

custo e cursos profissionalizantes. Diz para os interessados procurarem o Espaço 

Cidadão para cadastramento. Comenta reunião com o prefeito tratando sobre saúde 

pública e contratação de médicos. Celio Engue cumprimenta todos. Parabeniza 

vereadora Aurea pelo trabalho. Comenta sobre construção de praça/área de lazer no 

jardim Grajaú. Diz que em resposta do executivo, foi informado que estão buscando 

uma área para construção. Relata visita ao posto de saúde da vila aparecida e hospital 

Dia. Parabeniza toda a equipe pelo trabalho. Relata visita no jardim Bonfiglioli, 

acompanhando a pavimentação e realizando visita às residências que ainda não têm 

rede de água/energia. Diz que na ocasião o secretário de obras se comprometeu em 

resolver a questão. Parabeniza secretário de obras pelo trabalho. Comenta reunião com 

secretário de saúde tratando sobre vacinação e cirurgias eletivas. Parabeniza secretario 

pelo trabalho. Comenta reunião realizada no bairro da Várzea, juntamente com a 

secretária Keli. Diz que as obras na estrada já começaram. Parabeniza a secretária pelo 

trabalho. Comenta reunião com secretário de Industria e Comercio tratando sobre 
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cursos profissionalizantes para moradores do Jaó.  Comenta reunião com secretário de 

agricultura fazendo reivindicações para o Jaó e outros bairros. Agradece secretario 

Margarido pela iluminação da rua Gastão de Mesquita Filho. Ronaldo Pinheiro 

cumprimenta todos. Relata que o posto do Alto da Brancal foi inaugurado recentemente, 

mas que o departamento odontológico está paralisado. Diz que é necessário fazer 

alguns reparos na sala para que retornem os atendimentos. Pede para que o secretário 

da saúde faça a conclusão das obras. Comenta sobre o horário do transporte público 

para o bairro São Roque. Diz que vai entrar em contato com executivo para que se 

encontre uma solução e para que se possa atender toda a população da região. Faz 

cobranças referente à ponte da Usina da Barra, que está interditada. Diz que é 

necessário que a ponte seja construída. ORDEM DO DIA: Leitura do Projeto de Lei Nº 

132/2021 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal 

de Moradia Popular e dá outras providências. Colocado em 1ª discussão. Colocado em 

1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 139/2021 - Vereador 

Ronaldo Pinheiro - Dispõe sobre a denominação de Campo Municipal Paulo Sérgio 

Teobaldo no Bairro Palmeirinha, Distrito Alto da Brancal. Colocado em 1ª discussão. 

Colocado em 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 146/2021 

- Prefeito Dr Mario Tassinari - Autoriza o Poder Executivo a repassar recurso por meio 

de subvenção social, à APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Itapeva, para o fim que especifica. Colocado em 1ª discussão. Colocado em 1ª votação, 

foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 147/2021 - Prefeito Dr Mario 

Tassinari - Autoriza o Poder Executivo a repassar recurso por meio de subvenção social, 

à Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região - "Luz da Visão", para o fim 

que especifica. Colocado em 1ª discussão. Colocado em 1ª votação, foi aprovado por 

todos. Leitura do Projeto de Resolução Nº 6/2021 - Vereador Roberto Comeron - 

Dispõe sobre denominação de “Vereadora Suely (Suely Silva de Oliveira) ”, a sala da 

Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Itapeva. Colocado em discussão única: 

a presidência pede voto favorável. Diz que a homenageada foi muito importante no meio 

político/social. Celio Engue parabeniza a presidência pela iniciativa. Diz que conviveu 

com a homenageada quando era assessor e que é uma merecida homenagem. Debora 

Marcondes parabeniza a presidência pela indicação. Diz que a homenageada foi muito 

atuante. Diz que a procuradoria já teve atendimentos e que será de uso de todos que 

necessitem. Ronaldo Pinheiro parabeniza a presidência pela iniciativa. Parabeniza a 

vereadora Debora pela iniciativa da Procuradoria da Mulher. Colocado em votação 

única, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Decreto Legislativo Nº 4/2021 - 

Vereadora Débora Marcondes - Concede Comenda Antônio Furquim Pedroso da Ordem 
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e do Mérito de Itapeva ao Sr. EMERSON DE ALMEIDA CAMARGO. Colocado em 

discussão única: Debora Marcondes pede voto favorável. Comenta que o homenageado 

vem há 20 anos desempenhando um grande trabalho no SAMU. Agradece por todo 

trabalho realizado. Colocado em votação única, foi aprovado por todos. Leitura da 

Moção Nº 32/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Moção de Apelo ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal de Itapeva, Sr. Mario Sérgio Tassinari e ao Excelentíssimo 

Promotor de Justiça, Dr. Hamilton Gianfratti Junior, para que envidem esforços para 

prorrogar o prazo previsto no Termo de Ajuste de Conduta – TAC, celebrado nos autos 

do Inquérito Civil nº 2185/15, referente ao espaço denominado “Camelodromo”, pelo 

prazo de 18 (dezoito) meses, levando em consideração o advento da pandemia, 

causada pela COVID-19. Colocado em discussão única: Marinho Nishiyama pede apoio. 

Diz que a moção já conta com 10 assinaturas. Diz que está buscando sensibilizar o 

Ministério Público e o Prefeito para que se prorrogue o prazo. Diz que não é a favor da 

irregularidade, e que é necessário cumprir a legislação, mas que é preciso trabalhar com 

bom senso. Diz que apresentou também moção para estender o prazo de liberação e 

entrega dos espaços públicos ocupados por trailers, quiosques e similares. Diz que este 

é um ato de gestão que compete ao poder executivo, mas que está solicitando para que 

o prefeito reveja a questão do prazo. Debora Marcondes parabeniza Marinho pela 

iniciativa. Diz que é permitido aumentar o prazo, se houver interesse. Sobre os trailers, 

diz que outros locais também vão receber a notificação. Comenta as tentativas da 

câmara em demonstrar ao executivo que a população não concorda com a ação 

adotada. Comenta que não existe legislação proibindo comercio de ambulantes no 

calçadão. Diz que é importante a união para reverter a situação. Tarzan cumprimenta o 

vereador Marinho pela iniciativa. Diz que o prazo proposto é razoável. Cumprimenta a 

vereadora Debora pela autoria do projeto de lei. Comenta sobre a situação dos 

comerciantes. Diz que a licitação será realizada, e que todos poderão participar, mas 

que se preocupa com a regra de transição. Diz que é preciso oferecer alternativas. 

Comenta sobre os comerciantes de outras regiões que vendem produtos na cidade. Dá 

seu apoio às moções e pede para se votar o mais rápido possível o projeto de lei sobre 

o tema.  Aurea Rosa diz que o Ministério Público não faz acordos, e que tem por função 

fazer cumprir as leis. Sobre os camelôs, diz que já foi feito acordo para permanência até 

dezembro de 2022, e que a prefeitura tem que abrir nova licitação. Sobre ambulantes, 

diz que eles têm que estar circulando. Comenta sobre a situação da venda de milho, 

que deveria estar em um local fixo. Comenta sobre os quiosques da praça. Comenta 

sobre os valores de alugueis. Diz que é necessário ter uma política pública para os 

ambulantes. Questiona quem foi que autorizou os quiosques na praça Anchieta. Diz ser 



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2021 - 2024 

 

 
 
 

 

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

51 

 EXERCÍCIO DE 2021   LIVRO Nº.: 006 PAG.: 051 

  
a favor da ocupação feita de forma legal. Diz que todos os comerciantes tiveram 

problemas com a pandemia. Celio Engue diz que recebeu mensagem de comerciante 

dizendo que a classe também sofreu com a pandemia e perguntando quais ações os 

vereadores vão tomar. Colocado em votação única, foi aprovado com voto contrário de 

Aurea Rosa. Leitura da Moção Nº 33/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Moção de 

Apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Itapeva, Sr. Mario Sérgio 

Tassinari, para que envide esforços para estender o prazo de liberação e entrega dos 

espaços públicos ocupados por trailer`s de lanche, quiosques e similares que estão 

irregulares, por falta de procedimento licitatório. Colocado em discussão única. 

Colocado em votação única, foi aprovado com voto contrário de Aurea Rosa. MATÉRIA 

PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2ª d/v os projetos de lei 132, 139, 146 e 147/2021. 

Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v Substitutivo 01 à Proposta 

de Emenda À LOM 2/2021; Projetos de Lei: 67, 133, 135, 137, 141, 142, 144, 145, 148, 

149 e 150/2021. A presidência diz que, a partir da próxima segunda-feira, as sessões 

serão presenciais. A presidência convida todos para reunião de trabalho do programa 

sudoeste +10, sábado, 21 de agosto, às 9h00, na Fait. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Celio 

Engue comenta requerimento que apresentou solicitando água e esgoto no parque 

Planalto e manutenção da estrada do Jaó. Comenta sobre o programa bolsa do trabalho, 

diz que, quem não tiver acesso à internet, pode ir ao PAT e se coloca à disposição para 

ajudar nas inscrições. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores 

para a 56ª Sessão Ordinária a ser realizada segunda-feira, dia 23 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, 19 de agosto de 

2021. 

 

ROBERTO COMERON 

PRESIDENTE 
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