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ATA DA 64ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de 2021, no horário regimental, sob a 

presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 64ª sessão ordinária do corrente 

exercício. Assinaram o livro de presença 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, Mario Augusto de Souza Nishiyama, Paulo Roberto Tarzã dos Santos, 

Ronaldo Pinheiro da Silva e Saulo Almeida Golob. Ausência de: Áurea Aparecida Rosa, 

Lucimara Woolck Santos Antunes (chegou após a Ordem do Dia) 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 63ª Sessão Ordinária realizada em 23 de setembro, 

foi aprovada. Correspondências recebidas: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva 

- Resposta ao Requerimento 875/2021 - Ronaldo Pinheiro - Requer ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal que, através do setor competente, informe sobre as tratativas com a 

Sabesp e data prevista para o início das obras de implantação de rede de água potável 

nos Bairros Lavrinhas e Boa Vista, Distrito Alto da Brancal. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva - Resposta ao Requerimento 884/2021 - Vanessa Guari - Requer ao 

Excelentíssimo Prefeito junto ao setor competente viabilize a implantação de rede de 

água potável no bairro da Conquista. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 888/2021 - Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito 

nos termos regimentais, que junto ao setor competente - Secretaria de Esporte que 

informe a possibilidade da inclusão de aulas de defesa pessoal para mulheres no 

município de Itapeva. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 891/2021 - Julio Ataíde - 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, no Jardim 

Esperança. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva encaminhando balancete da 

receita e despesa referente ao mês de agosto/2021. PROPOSITURAS. Projeto de Lei: 

168/2021 - Vereador Celinho Engue - Declara de Utilidade Pública a Associação de 

Apicultores do Município de Itapeva - AAMI. 169/2021 - Vereadora Débora Marcondes - 

“Dispõe no âmbito do município de Itapeva/SP sobre a colocação de placas informativas 

em obras públicas e municipais paralisadas”. 170/2021 - Vereadora Vanessa Guari - 

Dispõe sobre denominação de via pública Antônio Francisco de Oliveira, no Bairro 

Engenho Velho. 171/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Dispõe sobre a 

denominação de Rua Nelson José Rodrigues, localizada no Bairro TaquariGuaçu 

entrada no Rancho Capim Guiné com Rancho III Irmãos. 173/2021 - Vereador Ronaldo 

Pinheiro - Dispõe sobre denominação de Rua João Elias de Castro, a travessa da 
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Estrada Espiridião Lúcio Martins, altura do Bairro do Pacova. Moção: 35/2021 - 

Vereador Marinho Nishiyama - Moção de Apelo ao DD. Governador do Estado de São 

Paulo, DD. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, DD. 

Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo e ao DD. Secretário 

de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para que envidem esforços para a 

designação de médico legista para atender no Instituto Médico Legal – IML de Itapeva 

todos os dias. Requerimento: 983/2021 - Vereador Celinho Engue - Requer ao Senhor 

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

Calçada e grade de proteção na extensão da rua Roque Lourenço dos Santos, que dá 

acesso a Avenida Brasil e Barão do Rio Branco (margeando lado de cima, canteiro 

poupatempo e Rodoviária), serviços de manutenção, limpeza e instalação de proteção 

(corrimão) nas escadarias. 984/2021 - Vereador Professor Andrei - Requer ao Exmo. 

Sr. Prefeito, junto ao setor competente, informações a respeito do plano de execução 

da emenda parlamentar advinda do Deputado Federal Guilherme Mussi na importância 

de R$ 500.000,00, constado no PAR (Plano de Ações Articuladas) para investimentos 

em recursos tecnológicos. 985/2021 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. 

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

a instalação de lombada, na Avenida Kazumi Yoshimura, entre a Rua Geni Kuntz 

Lacerda e Rua Anselmo Rodrigues Fortes, Conjunto Habitacional Tancredo Neves. 

986/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor 

competente, providencie rede de água e esgoto, iluminação pública e abertura de rua, 

passagem de máquina e posterior cascalhamento ou lajotamento na Rua: José Loureiro 

(Rua:08), que dá acesso à Rodovia Theodorico Pereira de Melo, Vila Santa Maria. 

987/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Sr Prefeito Municipal, solicitando 

informações sobre o início do processo seletivo de contratação para os cargos de 

assistente social, psicólogo e educador social nas unidades de atendimentos aos CRAS, 

CREAS e no centro de convivência e cidadania do município. 988/2021 - Vereador Saulo 

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

Luminárias, no Assentamento do Bairro do Tomé, pois já temos rede elétrica com 22 

postes prontos para receber as luminárias. 989/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer 

ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade de lajotamento ou pavimentação, da 

estrada municipal Hilário Martins, que se inicia na rotatória SP 258, passando pela ponte 

que dá acesso ao Jardim Planalto, passando por várias chácaras subindo até estrada 

que dá acesso ao bairro Santa Maria. 990/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer 

ao Sr. Prefeito para que junto ao Setor Competente analise a possibilidade de implantar 

um Ecoponto devidamente regularizado, com observância da legislação que trata do 

assunto. Indicação: 92/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Indica a conclusão de 

pavimentação com lajotas nas ruas dos bairros do Guari, Cercadinho e Amarela Velha. 

93/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Indica a tomada de providências junto ao setor 
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competente, para a implantação de linha de tubo e cascalhamento no Bairro Invernada, 

Distrito Areia Branca. A Presidência encaminha os Projetos de Lei 168, 169, 170, 171 e 

173/21 às Comissões Competentes para exararem seus pareceres; a Moção, os 

Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para as providências de 

costume. TEMA LIVRE – Dispensado em razão da Audiência Pública do PPA. ORDEM 

DO DIA: Leitura do Projeto de Lei Nº 161/2021 - Vereadora Débora Marcondes - 

“Dispõe sobre a implantação de senhas sonoras, para atendimento de pessoas com 

deficiência visual nas Agências Bancarias do Município de Itapeva e dá outras 

providências”. Em 2ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto 

de Decreto Legislativo Nº 6/2021 - Vereador Roberto Comeron - Susta os efeitos do 

Decreto Municipal nº 11.743, de 25 de maio de 2021, o qual ACRESCENTA o item 8.3 

ao Anexo VIII do Decreto nº10.442/2018, que alterou os anexos do Decreto nº 

5.922/2007, que “Fixa cobrança de Preços Públicos e dá outras providências”. Em 

discussão única, vereador Tarzan diz que vota contra porque não vê benefícios aos 

cidadãos. Em votação única, foi aprovado com votos contrários dos vereadores 

Tarzan, Celinho e Saulo. Leitura da Moção Nº 35/2021 - Vereador Marinho Nishiyama 

- Moção de Apelo ao DD. Governador do Estado de São Paulo, DD. Presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, DD. Secretário de Desenvolvimento 

Regional do Estado de São Paulo e ao DD. Secretário de Segurança Pública do Estado 

de São Paulo, para que envidem esforços para a designação de médico legista para 

atender no Instituto Médico Legal – IML de Itapeva todos os dias. Em discussão única, 

ver. Marinho explica que é a terceira vez que apresenta a moção nos termos regimentais 

e discorre sobre a importância do pleito e a falta de atendimento no IML de Itapeva. 

Afirma que não desistirá apesar das dificuldades. Aparte ver. Tarzan diz que falta 

vontade política do governador, que é falta de respeito com Itapeva e região. Em 

votação única, foi aprovada por todos. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: 

Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v Projetos de Lei: 67, 135, 137, 

145, 151, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 

171, 172 e 173/2021. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. Débora Marcondes – diz que 

pode contar com ela para a questão da moção; diz ser favorável às 30 horas aos 

funcionários, que o vereador Ronaldo apresentou o requerimento antes dela. Fala sobre 

transparência de obras públicas, que seu projeto estabelece para identificação da obra 

paralisada seja colocada placa informativa, visando transparência à população. Discorre 

sobre o tema. Cita o artigo 37 da CF sobre princípios norteadores da administração 

pública. Fala das leis municipais 1136/98 e 4385/2020 sobre o tema, a qual determina 

a divulgação no site da prefeitura das obras paralisadas. Pede apoio dos pares. Fala 

sobre a inclusão da pessoa com deficiência, que hoje foi aprovado mais um projeto de 

sua autoria, das senhas sonoras nos bancos. Fala de requerimento pedindo ao 

executivo que seja feito algo em apoio aos autistas; discorre sobre o tema. Ver. Tarzan 
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fala que deviam fazer moção de apelo para que o governo federal adquira 200 milhões 

de doses da Pfizer. Discorre sobre o andamento da vacinação e quantidade de pessoas 

com vacina atrasada no município. Comenta sobre o aumento recente de internação de 

profissionais da saúde em São Paulo.  Comenta sobre a intercambialidade de vacinas 

que está em uso. Relata que 95% das internações são de pessoas não vacinadas e 

normas do TJ que proíbem entrada de pessoas não vacinadas. Diz que Itapeva está 

indo bem e dos desafios da continuidade da vacinação; que as vacinas estão tendo 

efeito desejável no combate à pandemia. Comenta sobre a fusão do DEM com o PSL, 

que o Alckmin está para ir para o PSB. Fala sobre a PEC que proibiu as coligações, que 

certamente outras fusões partidárias ocorrerão; que sua tendência é caminhar com o 

Geraldo Alckmin. Explana sobre o número de partidos e as possíveis mudanças. Fala 

que sempre votará pensando no melhor para a cidade. Ver. Andrei Müzel comenta sua 

visita ao RECRIA (antigo Recanto do Menor), do contato com a direção e o debate sobre 

o contraturno de alunos. Saúda a escola Silvério Monteiro, do Pacova, por atividade com 

os estudantes. Relata conversa com ver. Marinho a respeito do projeto de aquisição do 

colégio Metodista, visando resolver a situação do Acácio Piedade. Fala que 

reapresentou o pedido de construção de escola do Morada do Bosque, destacando que 

sabe das dificuldades para tal. Fala sobre atendimento educacional para alunos 

especiais, que necessitam de inclusão, que discutam a pauta para encaminhamentos 

práticos. Explana sobre a política partidária e as mudanças que estão ocorrendo nesse 

cenário, bem como destaca que a política deveria ser de humanização. Comenta sobre 

votação anterior da questão da vereadora Lucinha, sobre questionamentos que ouviu. 

Fala que sempre caminhou de maneira independente. Destaca a coerência dos fatos. 

Ver. Celinho Engue comenta que o primeiro partido do Tarzan foi o PDT. Fala de seu 

projeto para declarar de utilidade pública a associação dos produtores de Itapeva. Fala 

de requerimento solicitando calçamento no canteiro acima do Poupatempo. Relata visita 

ao Bairro do Avencal, das demandas que recebeu, em especial do abastecimento de 

água, que embora tenho um poço, não é suficiente para suprir as necessidades do 

bairro; que esteve na Santa Maria visitando um projeto social que atende até 120 

famílias com crianças dentro da idade; contando inclusive com piscina. Fala de emendas 

impositivas. Fala sobre as 30 horas aos profissionais da saúde, que ele pretende incluir 

os agentes comunitários. Fala que dia 10 de outubro haverá uma pedalada de Itapeva 

até o quilombo do Jaó, com vistas a angariar fundos à comunidade. Aparte ver. Tarzan 

fala sobre reunião dos Diretor Humanos, sobre fazer estudo da legalidade sobre as 30 

hs dos agentes comunitários, que o executivo deve tomar posição e não ficar 

desgastando a Câmara, que todos são favoráveis. Ver. Celio fala sobre o trâmite formal 

das proposituras. Aparte ver. Débora comenta sobre a inclusão de outras categorias, 

que as vezes em razão disso, o projeto acaba não andando. Que precisam de sabedoria 

para projetos dessa natureza. Aparte ver. Tarzan indaga se o projeto já chegou na Casa. 
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Ver. Débora explica que se referiu à outra vez. Ver. Ronaldo comenta sobre a luta de 

todos pelas 30 horas dos funcionários, bem como a valorização dos servidores. 

Agradece ao Marcio da Sabesp, muito solícito. Relata a entrega de assinaturas por sua 

assessoria ao Prefeito solicitando poço artesiano no Mato Dentro, em razão da falta de 

água. Diz ter ficado triste com a atitude do prefeito que esteve no local e perguntou do 

que precisavam, sendo que sua assessoria já havia entregado a solicitação e dado 

conhecimento ao Executivo referente a esse pleito. Questiona o motivo da conduta do 

prefeito: seria por ele não ser de sua base? Fato que ele ficou muito chateado com esse 

descaso, pois o pedido é para a população. Aparte ver. Tarzan fala da situação, que o 

prefeito optou por não ter assessoria imediata, que deixa de anotar pedidos pontuais 

imediatos; que ele também não pedirá mais água para alguns lugares conforme já fez. 

Ver. Marinho Nishiyama relata requerimento solicitando ecoponto no município, o qual 

foi apresentado anteriormente pelo ver. Rodrigo Tassinari. Aparte ver. Laercio relata seu 

contato com a secretaria de saúde sobre o tema, que estão agilizando um ecoponto 

próximo à Saúde. Ver. Marinho discorre sobre o tema, diz que no Jardim Maringá pode 

não ser um local adequado. Aparte ver. Tarzan comenta sobre a lei de resíduos sólidos, 

quais materiais seriam recolhidos nesses ecopontos, se inclui óleos e outros materiais. 

Aparte Ver. Laercio explica sobre ecoponto, que deve ser regularizado e os materiais 

que podem ser recolhidos. Continua ver. Marinho agradecendo a professora Adriana do 

Jeminiano que o convidou para palestrar na escola, que foi muito bem recebido na 

escola. Registra sua conversa de hoje com o secretário Rodrigo Tassinari sobre 

manutenção de estrada do Bairro dos Coelhos, que a secretária Keli cumpra o prazo. 

Presidente Comeron relata contato com ver. Áurea que se recupera bem de cirurgia. 

Agradece a presença dos secretários municipais no Plenário, os servidores da Casa e 

o senhor Adélvio. Nada mais havendo a tratar a Presidência convida os vereadores e o 

público para a Audiência Pública do PPA 2022-2025 a ser realizada a seguir e convoca 

os vereadores para a 65ª Sessão Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 30 de 

setembro, 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, 

27 de setembro de 2021. 
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