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ATA DA 66ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de 2021, no horário regimental, sob a 

presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 66ª 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, Lucimara Woolck Santos Antunes, Mario Augusto de Souza Nishiyama, 

Paulo Roberto Tarzã dos Santos, Ronaldo Pinheiro da Silva e Saulo Almeida Golob. 

Ausência de: Áurea Aparecida Rosa e Vanessa Valerio de Almeida Silva. Havendo 

número regimental e invocando a proteção de Deus, o presidente declara abertos os 

trabalhos da presente Sessão. Realizada a leitura da Bíblia pelo ver. Laércio Lopes. 

Executado o Hino de Itapeva. EXPEDIENTE: Colocada em discussão e votação a Ata 

da 65ª Sessão Ordinária realizada em 30 de setembro, foi aprovada. 

Correspondências recebidas: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 628/2020 - Marinho Nishiyama - Requer o Sr. Prefeito, para que junto ao 

setor responsável, seja ajuizada a competente ação judicial com a finalidade de obter a 

restituição dos subsídios recebidos pelo Prefeito afastado, Sr. Luiz Cavani desde o 

trânsito em julgado dos autos do processo de improbidade administrativa nº 0002610-

19.2014.8.26.0270, que tramitou perante a 2ª Vara Judicial da Comarca de Itapeva 

(23/10/2019), uma vez que a Ação Rescisória – Processo nº 2267237-

72.2019.8.26.0000 – 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, ajuizada pelo Prefeito afastado, Srº Luiz Antônio Hussne Cavani, objetivando 

anular o trânsito em julgado da condenação emanada nos autos do Processo nº 

0002610-19.2014.8.26.0270, foi JULGADA IMPROCEDENTE, reconhecendo, portanto, 

o trânsito em julgado referente a este processo, uma vez que, embora esteja afastado 

liminarmente por decisão emanada nos autos do Processo nº 1005036-

11.2019.8026.0270 – 1ª Vara Judicial da Comarca de Itapeva, recebeu os subsídios 

como Prefeito em exercício até o presente momento. Ofício de Correios - Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos - Resposta ao Requerimento 712/2021 - Ronaldo 

Pinheiro - Requer a ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para que 

informe sobre a possibilidade de implantar CEP (Código de Endereçamento Postal) nas 

vias públicas do Distrito Alto da Brancal. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 955/2021 - Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para 

que junto ao setor competente informe a possibilidade de realizar patrulha policial 

noturna no Bairro das Pedras. PROPOSITURAS. Projeto de Lei: 172/2021 - Vereador 
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Laercio Lopes - Denomina Ceapem Antônio Marins, Centro de Apoio Pedagógico 

Multidisciplinar, localizada no Centro. 175/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - Dispõe 

sobre a Implementação do “Programa Educacional para a Prática de Educação Física 

Adaptada para Estudantes com Deficiência.”. 178/2021 - Prefeito Dr Mario Tassinari - 

Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2022. 179/2021 - 

Vereadora Débora Marcondes - “Dispõe da criação do Selo Empresa Amiga da Mulher 

às empresas que cumprirem metas de valorização a plena vivência da mulher no 

ambiente de trabalho, e dá outras providências”. 180/2021 - Vereadora Lucinha Woolck 

- Dispõe sobre denominação de rua Sr. Pedro Manfio, localizada na travessa da Rua 

Lucrécio de Almeida Leite, bairro de Cima. 181/2021 - Vereadora Débora Marcondes - 

Dispõe sobre a nulidade da nomeação ou contratação, para cargos e empregos públicos 

no âmbito do município de Itapeva, de pessoa condenada por maltratar ou abandonar 

animais. Requerimento: 994/2021 - Vereador Gessé Alves - Requer ao Sr. Prefeito, 

para que junto ao setor responsável, informe sobre o cavalete situado na Avenida 

Europa, na altura do Condomínio Botanic Garden, onde o mesmo está obstruindo a 

avenida. 1005/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Exmo. Sr. Presidente da 

Câmara, possibilite a implantação de um sistema hibrido nas sessões de Câmara e 

reuniões de Comissões Permanentes. 1006/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Requer 

ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente possibilite a implantação de um 

acostamento com ciclovia e pista de caminhada iluminadas no Rodoanel Viário Mario 

Covas no trecho entre o Jardim Nova Itapeva até a alça de acesso ao Bairro Morada do 

Bosque. 1007/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, informações 

sobre a possibilidade de execução das obras de acesso ao Recanto Pilão D’água. - 

Acesso 1 – Construção de uma Avenida paralela a Rodovia Francisco Alves Negrão, a 

qual será o acesso principal se iniciando na Rua Marcondes de Oliveira, seguindo até a 

entrada principal do Recanto Pilão D’água. - Acesso 2 – Construção de uma Avenida se 

iniciando na Avenida Theodorico Pereira de Melo passando pela fazenda Pilão D’água, 

seguindo até a Rua 2 do Bairro Colina dos Pinheiros onde já temos uma entrada ao 

Recanto Pilão Dágua. 1008/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito, 

informações sobre a possibilidade de Reconstrução e Revitalização de um canteiro 

central, localizado na Vila Aparecida, entre a Rua Matão e a Rua Laudelina Loureiro de 

Melo. 1009/2021 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos 

regimentais que junto ao setor competente se possível, providencie um estudo para 

fechar e construir vestiários na quadra da Escola Municipal Prof.ª Leonor Cerdeira, Vila 

Nossa Senhora de Fátima. 1010/2021 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. 

Prefeito, nos termos regimentais que junto ao setor competente informe a possibilidade 
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de executar serviços de reparos e melhorias no escoamento de água pluvial (bueiro) e 

no asfalto que está cedendo, localizado na rua: Júlio Vieira Holtz, (ao lado da Secretaria 

da Educação), Horto do Ipê. 1011/2021 - Vereador Celinho Engue - Requer ao Senhor 

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

reconstrução/melhorias do redutor de velocidade localizado na Avenida Higino Marques, 

altura do número 625. 1012/2021 - Vereador Celinho Engue - Requer ao Senhor 

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

infraestrutura básica de abastecimento de água e esgoto na Rua Carmino Farina (s/n), 

localizado na Vila Isabel/Parque Comercial. 1013/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - 

REQUER que seja inserido em Ata, Voto de Congratulações ao Gerente da Divisão de 

Itapeva da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, o 

Sr. Márcio Luiz de Castro, pelo relevante serviço prestado a comunidade itapevense, 

atendendo ao Poder Público e a população, de forma indiscriminada, com competência 

e efetividade. 1014/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - REQUER ao Exmo. Senhor 

Prefeito Municipal de Itapeva para que, através da secretaria competente, informe sobre 

a o cronograma para a finalização das obras de construção da nova Agência dos 

Correios e da Base da Guarda Civil Municipal no Distrito Alto da Brancal. 1015/2021 - 

Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto às Secretarias 

Municipais de Saúde, Desenvolvimento Social e Educação, informe sobre as ações 

desenvolvidas sobre o “Setembro Amarelo” e “Setembro Verde”, que tratam, 

respectivamente, sobre prevenção ao suicídio e inclusão social, bem como o 

planejamento desenvolvido até o mês de setembro de 2022, anexando fotos das ações 

e o calendário das programações. 1016/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer 

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

realizar a limpeza de toda a extensão da Rua Maria de Almeida Barros, localizada no 

Parque Vista Alegre, fazendo divisa com a Vila Aparecida. A Presidência encaminha os 

Projetos de Lei 172, 175, 178 a 181 /21 às Comissões Competentes para exararem seus 

pareceres e os Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para as 

providências de costume. TRIBUNA DO POVO. Orador: Valdiclei Zacarias. Assunto: 

apresentação dos projetos do Grupo Salva Vidas. Apresentação explicando o que é e a 

relevância do trabalho prestado pelo Grupo Cristão Salva Vidas, uma organização da 

Sociedade Civil. Mostra sua história. Explana sobre a Casa Esperança e seu trabalho 

na Vila Santa Maria e o trabalho social realizado há 20 anos. Mostra fotos dessa 

estrutura, da Comunidade Terapêutica e da República. Explana sobre os eixos de 

trabalho: Casa Esperança, Acolhimento e Republica. O motivo é a solicitação de 

emendas parlamentares para a entidade; relata a compra de terreno para construção 
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da sede própria e sobre o segundo passo em 2022, a construção dessa sede. Relata 

que a instituição está apta a receber emendas pela saúde. Ver. Marinho parabeniza o 

trabalho do Valdiclei e testemunha o caso de adolescente com problema com drogas o 

qual foi amparado pelo Valdiclei. Diz que destinará emenda à Instituição. Ver. Celinho 

diz que conhece a História relatada anteriormente e sabe como a pessoa está hoje, 

muito bem, que fizeram a diferença. Relata visita à instituição e que fará emendas. Ver. 

Tarzan testemunha que esteve com o Valdiclei e sua família na casa dele com os 

assistidos pela instituição. Fala da atuação do Neto Gerghi, que já foi da diretoria. Relata 

ações em prol da comunidade (curso de informática) na Santa Maria. Destaca a boa 

condução das instituições de Itapeva. Diz que o ver. Laercio também deve ajudar o 

terceiro setor. Ver. Laercio exalta o trabalho do Salva Vidas na restauração de vidas e 

sobre emendas parlamentares. Fala dos desafios do Projeto Casa de Esperança. Diz 

estar à disposição para ajudar a todos na elaboração do orçamento. Tarzan fala que o 

ver Andrei poderia ajudar através das crianças. Ver. Gessé relata que conheceu o 

trabalho do Valdiclei, realizado com perfeição. Parabeniza a todos. Ver. Andrei comenta 

sobre o trabalho da instituição; fala do tripé acolhimento, prevenção e reintegração 

realizado pela instituição. Comenta sobre os desafios do poder público e sociedade civil. 

Discorre sobre política e terceiro setor. Fala que até 2019 o Fundeb era um projeto 

direto, mas hoje isso é diferente. Fala sobre o Fundeb permanente, que houve 

mudanças que ocorreram. Explana que para destinação de emenda deve ser estudado 

a forma adequada, sendo que as crianças são prioridade, que destinará sim emenda. 

Ver. Julio Ataíde relata sua visita na Casa da Esperança. Fala do objetivo de ajudar aos 

que mais precisam e que destinará emendas aos projetos da instituição. Ver. Débora 

Marcondes relata sua experiência nessa rede de atendimento social, comentando sobre 

caso do passado. Fala de luta junto ao Comadi por instalação do CAPSAD. Diz que fará 

emenda e agilizará agenda com Secretarias Estaduais. Ver. Ronaldo fala irá conhecer 

o trabalho da instituição; relata situação de seu irmão. Fala ajudará através de emendas. 

Relata emenda destinada pelo deputado Mussi, para esse serviço social de resgatar 

vidas. Ver. Christian avaliza a fala de todos os vereadores. Relata sua visita à instituição 

e seu contato com os membros; que também destinará emenda à entidade. Presidente 

Comeron fala aos vereadores que lembrem das entidades ao destinarem suas 

emendas. Fala de relevância do trabalho realizado por elas. Valdiclei diz que não faz 

nada sozinho e agradece seus colaboradores. TEMA LIVRE: Ver. Tarzan fala que a 

estratégia da entidade Grupo Salva Vidas é levantar recursos para construção de sede 

própria. Explana sobre reunião da Comissão com presidente do Condema e Secretária 

de Meio Ambiente; fala sobre a pauta discutida na reunião; que os containers nos bairros 
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foi tema de discussão. Fala sobre educação ambiental que deve ser realizada desde 

cedo; comenta sobre coleta seletiva. Fala sobre concessão de área para Associação 

Cristo Rei para exploração através da reciclagem, que venceu os 20 anos e poderá ser 

utilizada, local que fica no anel viário Mário Covas. Comenta sobre a geração de 

empregos através desses mecanismos. Destaca o trabalho de igrejas e entidades no 

combate à fome. Destaca ajuda do ver. Andrei na educação, relata visita in loco no 

Metodista que o município pretende adquirir. Fala sobre laudos que atestariam que a 

escola Acácio Piedade não cai. Comenta sobre números de alunos de 0 a 3 anos 

atendidos no município, que o metodista poderia usar como EMEI futuramente, mas que 

pode sim receber os alunos do Acácio Piedade por hora. Fala sobre lotes urbanizados. 

Ver. Marinho fala da felicidade das entidades em razão de sua proposição de mudança 

de base de cálculo para as emendas parlamentares, sobre a receita líquida do 

orçamento. Explana que esse ano a previsão de emendas é de 270 mil por vereador. 

Fala de seu requerimento às Secretarias Municipais de Saúde, Desenvolvimento Social 

e Educação, informe sobre as ações desenvolvidas sobre o Setembro Amarelo e 

Setembro Verde, que tratam, respectivamente, sobre prevenção ao suicídio e inclusão 

social, bem como o planejamento desenvolvido até o mês de setembro de 2022, 

anexando fotos das ações e o calendário das programações. ORDEM DO DIA: Leitura 

do Projeto de Lei Nº 160/2021 - Vereador Julio Ataíde - ALTERA e REVOGA 

dispositivos da Lei Municipal nº 4.345, de 24 de janeiro de 2020 que “Regulamenta a 

instalação e o uso de extensão temporária de passeio público, denominada parklet no 

Município de Itapeva”. Em 2ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do 

Requerimento Nº 1013/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - REQUER que seja inserido 

em Ata, Voto de Congratulações ao Gerente da Divisão de Itapeva da Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, o Sr. Márcio Luiz de Castro, 

pelo relevante serviço prestado a comunidade itapevense, atendendo ao Poder Público 

e a população, de forma indiscriminada, com competência e efetividade. Em discussão 

única, o autor explana sobre o trabalho e empenho do homenageado. 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, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 

175, 176, 177, 178, 179, 180 e 181/2021. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. Celinho 

Engue fala de resposta a seu requerimento referente a pedido de policiamento noturno 

no Bairro das Pedras, que será contemplado. Fala de requerimentos solicitando redutor 

de velocidade e outro referente a Vila Isabel. Relata visita à Casa Esperança e de projeto 

de academia de karatê no Bairro de Cima. Fala de sua visita ao Jardinzinho, radialista 
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https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22796/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22796/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22796/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22796/
https://www.itapeva.sp.leg.br/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/22796/


CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2021 - 2024 

 

 
 
 

 

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

55 

 EXERCÍCIO DE 2021   LIVRO Nº.: 007 PAG.: 055 

  
da Rádio Clube de Itapeva, grande figura e radialista da cidade. Fala sobre homenagear 

em vida as pessoas que muito contribuíram com a história local. Comenta que recebeu 

visita da líder da comunidade quilombola do Jaó. Explana que amanhã a nossa 

Constituição cidadã completa 33 anos, que é uma grande conquista. Ver. Julio Ataíde 

relata sua visita a escola Jose Lopes Fernandez, de onde ouviu os pleitos e levará à 

secretaria competente. Comenta sobre os espaços da escola. Diz que esteve também 

no Leonor Cerdeira. Explana sobre os componentes da escola, de onde também 

recebeu pleitos. Explica que suas visitas às escolas têm o objetivo de conhecer as 

unidades, os alunos e verificar os pleitos. Destaca que em todas as escolas muito se 

cobra em relação aos profissionais do quadro de apoio escolar, os quais vêm nos 

vereadores uma voz de representação. Comenta sobre o deslocamento desses 

funcionários, muitas vezes até a zona rural. Discorre que atualização do estatuto do 

magistério também é muito cobrado, que há empenho dessa Casa nesse sentido. Fala 

sobre o bom trabalho e reconhecimento salarial aos servidores. Comenta sobre 

educação nos anos iniciais dos alunos e da responsabilidade de todos na sustentação 

da boa educação e colaboradores. Ver. Andrei Muzel comenta sobre o quadro de apoio 

escolar, da participação do ver Julio na comissão. Convoca a comissão para reunião no 

dia 7, às 14hs, para avançar na análise dessa questão com o Flavio do RH. Fala de 

requerimento sobre a causa da educação. Fala sobre importância de aumento salarial 

e plano de desenvolvimento da classe; fala da solicitação de monitoramento do plano 

de educação, que deve ser feito esse ano. Relata sobre a visita ao Colégio Metodista, 

em razão do alto valor da operação para sua aquisição pelo Município. Mostra fotos do 

Metodista e laudo de avaliação imobiliária do prédio. Relata gastos de aluguel da EMEI 

Flavia na ordem de 1,1 milhão entre 2013 e 2020. Comenta sobre valores investidos 

nas crianças nas series iniciais. Fala dos valores dos alunos de outras faixas etárias. 

Que o Plano Municipal de Educação visa deixar de pagar alugueis e outras variáveis. 

Fala que vê com coerência a aquisição do metodista e sobre construção de escola do 

Morada do Bosque, que é de grande importância. Discorre sobre valores e aplicação do 

Fundeb. Fala que diante do equilíbrio financeiro é preciso repensar o investimento 

saudável para alunos e funcionários. Ver. Ronaldo discorre sobre reunião da Comissão 

de Meio Ambiente, juntamente com Secretária Municipal e Condema, sobre os temas 

abordados: bacias hidrográficas, resíduos sólidos e outros e da importância desse 

debate ao município. Diz que na próxima sessão o Kiko participar da Tribuna. Agradece 

a Secretária Keli que esteve no Alto da Brancal no sábado, sobre serviço realizado e 

outros pendentes. Fala sobre cobrar os pleitos populares. Presidente Comeron convida 

as pessoas e entidades a participarem da Tribuna do Povo. Ver. Tarzan faz homenagem 



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2021 - 2024 

 

 
 
 

 

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

56 

 EXERCÍCIO DE 2021   LIVRO Nº.: 007 PAG.: 056 

  
ao professor Luiz Augusto por participações em debates e posições claras na educação 

do município. Fala de tema que é pauta do Condersul, a duplicação da 258, que entende 

que diante de fatos passados e promessas de outra época sobre esse serviço, que o 

marqueteiro usa essa artimanha, mas que ele sabe que isso não ocorrerá, pois o estado 

não tem verba, assim como o governo federal também não tem dinheiro. Que o estado 

não incluiu nossas vicinais e a SP 258 nos investimentos. Fala sobre valores de 

duplicação de rodovias, que embora prometam é sabido que não acontecerá; de 

questões contratuais como vdm e outros. Fala sobre duplicação no PR, que também 

não ocorrerá no trecho restante e o contrato está findando. Relata terceiras faixas como 

alternativa entre Itapeva e Itararé e trecho entre Taquarivaí e trevo de Buri. Fala que os 

próximos gestores estaduais que elaborarão editais desse serviço. Comenta sobre 

hospital municipal, que não crê que seja possível o município manter, cita exemplos da 

região. Fala da tabela SUS paga aos hospitais e santa casas; que o município mal da 

conta da atenção básica. Ver. Marinho pede ao Presidente que convoque sessão 

extraordinária para quinta-feira, para votar o projeto 167/21, aquisição do Metodista. 

Presidente Comeron indaga sobre a situação jurídica da entidade. Ver. Marinho diz que 

está em recuperação judicial e que não há óbice para aquisição. Presidente Comeron 

convoca extraordinária para quinta-feira. Indaga sobre apreciação da Comissão de 

Educação. Ver. Andrei comenta sobre visita in loco no prédio e apreciação do projeto. 

Ver. Tarzan comenta sobre os trâmites burocráticos e judiciais e que não há risco ao 

município. Pergunta qual dia a Kely da DRS Sorocaba virá a Itapeva. Ver. Débora 

informa que será dia 13/10. Ver. Tarzan pede reunião com todos vereadores para 

discutir emendas ao PPA. Presidente Comeron convida todos para conferência da 

saúde, amanhã às 9h no Plenário da Câmara. Nada mais havendo a tratar a Presidência 

convoca os vereadores para a 67ª Sessão Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 7 

de outubro, 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, 

4 de outubro de 2021. 
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