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ATA DA 71ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de 2021, no horário regimental, sob a
presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 71ª sessão ordinária do corrente
exercício. Assinaram o livro de presença os vereadores: 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. Ausência de: Andrei Alberto Müzel. 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 70ª
Sessão Ordinária realizada em 21 de outubro, foi aprovada. Correspondências
recebidas: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento
1029/2021 - Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto
ao setor responsável, informe sobre a situação jurídica do imóvel onde está instalada a
EMEI Maria Gonçalves Rodrigues, notadamente sobre a titularidade e eventuais
processos judiciais existentes. PROPOSITURAS. Projeto de Lei: 194/2021 - Vereador
Marinho Nishiyama - Dispõe sobre a criação no site da Prefeitura Municipal de Itapeva
de um link no menu para acompanhamento das emendas impositivas dos Vereadores
à lei orçamentária, desde a sua aprovação até a sua conclusão, visando maior
transparência e publicidade, conforme a Lei Federal Complementar 131/2009 da
Transparência e a Lei Federal 12.527/2011 de Acesso à Informação. Requerimento:
1058/2021 - Vereador Celinho Engue - Requer que seja inserido em Ata Voto de
Congratulações aos familiares e a sra. RENATA STOICA, fundadora da TinyB, empresa
produtora de brigadeiro nos Estados Unidos da América, que mantém suas raízes
genealógicas em nossa cidade de Itapeva/SP. 1066/2021 - Vereador Christian Galvão Requer ao Sr. Prefeito, junto ao DEMUTRAN, informações sobre a possibilidade de se
proibir o estacionamento de veículos na Rua Antonio Martins Guimarães, entre a
Avenida Vaticano e a Rua Juvenal Celestino dos Santos, na vila São Camilo, a fim de
se aumentar a segurança e a fluidez do trânsito no local. 1068/2021 - Vereador Julio
Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, se possível
providencie a passagem de máquina motoniveladora (patrol) e posterior cascalhamento,
em toda extensão do Distrito Areia Branca, Usina da Barra, Taipinha, Juncal, Espigão
do Pacova, Pacova, Mendes, Vieiras, Marianos, Tomé, Pintos, Mineiros, São Roque,
São Dimas. 1069/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Requeiro à Mesa, nos termos
regimentais, que o Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente possibilite promover
oficinas culturais, aulas de dança (ballet, zumba) e esportes (capoeira, judô, basquete).
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1070/2021 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor
competente viabilize a implantação do Governo digital em todos os órgãos da
administração pública do município de Itapeva de acordo com a lei 14.129/2021 (Lei do
Governo Digital). 1071/2021 - Vereador Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito,
para que junto ao setor competente informe a possibilidade e tome as devidas
providências junto ao órgão responsável para a implantação de Código de
Endereçamento Postal (CEP) específico na Estrada Municipal do Bairro Taquaral e
adjacências. 1072/2021 - Vereador Tarzan - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
para que informe a essa Casa de Leis a relação dos projetos de extensão de rede de
energia elétrica e iluminação pública que já foram encaminhados a Elektro e aguardam
a referida aprovação. 1073/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr. Prefeito,
sobre a Rua das AZALÉIAS no bairro do Jardim Beija Flor, informações sobre a
possibilidade de execução de lajotamento ou pavimentação asfáltica e se necessário
construção de galerias de água pluvial. 1074/2021 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer
ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade de viabilizar um estudo técnico de
adequação no trânsito da rua ITABERÁ cruzamento com a rua Profº. JOÃO SANTANA,
localizado no Bairro Vila Bom Jesus, e se for possível fazer essa adequação,
providenciar sinalização de solo e placas indicativas. 1075/2021 - Vereador Professor
Andrei - Requerer ao Sr. Prefeito, junto ao setor competente, para que envide recursos
para construção de um parque infantil na Rua José Rodrigues Jardim, localizada no
Jardim Brasil. Se negativa a resposta, por gentileza, elencar quais os motivos que
impediriam a realização desta obra. 1076/2021 - Vereador Professor Andrei - Requer ao
Sr. Prefeito, junto ao setor competente, que envide recursos para implantação de
iluminação de uma quadra localizada na Avenida Europa em perfeito estado de
conservação, mas que se encontra em desuso devido à falta de luz. 1077/2021 Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Secretário da Saúde do Estado de SP e
Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, para que nos informe o número da
fila de espera do município de Itapeva, para pessoas que estão em tratamento de
oncologia, aguardando cirurgia, quimioterapia ou radioterapia e o tempo médio de
espera, pois tem paciente aguardando há mais de seis meses para começar o
tratamento. 1078/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - REQUER ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, para que, através do setor competente, verifique a possibilidade de efetuar a
extensão de rede de água potável no final da Rua Pedro Anselmo Ferreira, no Alto da
Brancal. 1079/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito para que que informe sobre a possibilidade de regulamentar em nosso
município e colocar em prática na administração pública local a Lei Anticorrupção (Lei
federal 12.846/2013). 1080/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao Conselho
Municipal de Trânsito – COMUTRAN para que verifique a possibilidade de implantação
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de redutores de velocidades (lombada ou faixa de pedestre elevada) na Rua Salvador
Domingues de Oliveira, próximo ao número 392, localizada no Bairro de Cima.
1081/2021 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos
regimentais que junto ao setor competente se possível, providencie a troca das
lâmpadas comuns, por iluminação em Diodo Emissor de Luz- LED, nas ruas: Roque do
Amaral, Cruzeiro, Barueri, Sol Nascente, Dom Jose Carlos Aguirre, Dirceu Benedito de
Oliveira, Jundiai, Assis, Amparo, Mouracy do Prado Moura, na Vila Dom Bosco.
1082/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Requer informações dos nomes das
famílias contempladas pelo auxilio gás, quantas receberam mais de uma vez e quais
foram os critérios de escolha. 1083/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito para que, junto ao setor competente, providencie a reforma e
manutenção emergencial na ponte de madeira que dá acesso a Usina da Barra para o
Bairro dos Prestes, reforma, manutenção na cabeceira e alças de proteção da ponte
localizada na entrada do Bairro Faxinal de Cima, Faxinal de Baixo, manutenção da ponte
do bairro Agrovila 1 e bairro Boa Vista. Indicação: 99/2021 - Vereadora Lucinha Woolck
- Indica a reforma, revitalização em toda sua estrutura, alambrado para gaiola, refletores
no campo e iluminação de LED em frente ao Estádio Municipal Ali Mohamad Ali Weizani,
Avenida José Bilesk, 319, Jd Maringá lV. Proposição de Honraria: Título de Cidadania
Itapevense. Autoria: vereadora Debora Marcondes. A Presidência designa os
vereadores Christian, Marinho e Laércio Lopes para comporem a Comissão de
Honraria. A Presidência encaminha o Projeto de Lei 194/21 às Comissões Competentes
para exararem seus pareceres e os Requerimentos e Indicações à Secretaria
Administrativa para as providências de costume. TEMA LIVRE. Ver. Celinho – relata
visita ao PSF da Vila Taquari, destaca a excelência do atendimento na unidade. Fala
que esteve em caravana com vereadores de Ribeirão Branco no Ministério da
Agricultura em Brasília, discutindo pauta produtiva para Itapeva. Relata a conquista de
uma nova patrulha agrícola para Secretaria da Agricultura, além de outras. Relata
preocupação com caso de uma servidora municipal da educação, que está com
dificuldade no reconhecimento de seu efetivo exercício na supervisão da Educação,
após 31 anos de serviço. Cita lei 12023/98, que garante esse direito; cita disposição do
Estatuto do Magistério, art. 79; sobre direito a receber diferença salarial por conta de
convênio à época. Comenta sobre pareceres jurídicos sobre o caso e atuação de
profissionais do magistério. Embora tenha sido deferido seu pedido de quinquênios,
ainda luta por receber retroativo. Comenta sobre a atuação do jurídico do Executivo
nesses casos. Aparte ver. Laercio fala sobre projeto de sua autoria que foi vetado pelo
Executivo, que o prefeito se comprometeu a enviar o projeto regulamentando a questão
de multas no entorno da UPA e ainda não o fez. Continua ver. Ver. Celinho fala do
pedido do prefeito de regulamentação da lei junto ao seu jurídico. Ver. Laercio Lopes
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– lembra todos sobre a audiência pública do orçamento na sequência. Comenta sobre
questões de orçamento (estadual) desde a duplicação da SP 258 e aspectos correlatos,
relata o descaso e burocracia em casos de tragédias que envolveram óbitos por
acidente na rodovia, como os casos atuais. Comenta sobre a votação em segundo turno
do projeto de denominação do CEAPEM, lê o currículo do homenageado. Ver. Tarzan
– destaca a presença do ex-vereador Paulo de la Rua. Relata entrevista de Paulo de la
Rua nos anos 90 acerca de recape de rodovia. Fala de reivindicação de vereadores
junto ao então governo Mario Covas; o qual divulgou investimentos nas estradas. Cita
parceria das Câmaras, que ele é favorável, mas contra vínculo com a UVESP. Discorre
sobre a lei da educação, da época da Madi, sobre o caso exposto pelo ver. Celinho.
Comenta caso de senhor que trabalha com caldo de cana na esquina da rua Conchas
há mais de 20 anos, o qual também não poderá continuar utilizando aquele espaço
público, de acordo as ações do prefeito. Fala que o prefeito deve entrar com adin se não
concordar com a lei vigente, do projeto da Débora. Explana sobre pedido do executivo
de liminar na adin sobre outra lei. Fala sobre o parlamento e o cumprimento de leis.
Discorre sobre duplicação de rodovia SP 258 e os entraves existentes; que esteve em
reunião do Rodrigo Garcia. Comenta sobre os acidentes ocorridos na rodovia. Fala
sobre questões orçamentaria e as tratativas entre estado, Artesp e empresa
concessionária da 258; sobre o custo da intervenção urbana e diz que o custo da
duplicação seria de 1 bilhão de reais, que o contrato (SPVias) vai até 2027. Destaca
sobre cobrar dos secretários ações e alternativas de melhorias na rodovia até que ocorra
a duplicação. Ver. Áurea – diz que são bobos ao acreditar em promessas que não
acontecerão. Fala sobre atenção da CCR no trecho próximo a Polícia Rodoviária em
razão de acidentes ocorridos; diz que a solução seria um pontilhão. Relata que ela já
sofreu acidente naquela região; que deveriam convidar a CCR para discutir sobre o
caso. Relata problema com trânsito no trevo do Bela Vista. Gostaria que o presidente
oficiasse a CCR SPVIAS para discussão sobre providências. Diz que gostaria de
reunião com o prefeito, mas que está impossibilitada de subir ao gabinete; sobre o caso
de senhor que trabalha na rua Conchas e outras demandas da população que merecem
atenção. Comenta sobre jurídico da prefeitura; fala sobre questões de adin; sobre o caso
da servidora da educação. Indaga sobre o prazo que uma lei pode sofrer adin. Pede que
o ver. Celinho agende reunião com o prefeito sobre esse e outros casos. Explana sobre
o atendimento do poupatempo e o desconhecimento no atendimento, sobre lei que dá
benefícios saúde. Fala que esses benefícios são oriundos do IPVA e a importância
desse respaldo médico. Ver. Marinho – comenta sobre a não duplicação da SP 2528 e
assuntos correlatos, destaca a importância de união em prol dessa causa. Que devem
trabalhar duas situações: no curto e longo prazo. Destaca a fala da ver. Áurea da
importância de diálogo entre Executivo e Legislativo. Diz, no entanto, que as tentativas
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sempre partem do Legislativo, cita como exemplo a discussão do orçamento sobre
construção do hospital municipal. Em razão disso, cobra mais dialogo. Cita ainda
reunião do Executivo com vereadores, onde nem todos foram convidados. Presidente
Comeron explana que convidou o prefeito várias vezes para reuniões, sendo que a
última foi a que gerou a CEI da Santa Casa; que a Câmara está à disposição. ORDEM
DO DIA: Leitura da Redação Final do Projeto de Lei Nº 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”. Colocado em 2ª discussão,
a autora pede voto favorável e explica o projeto, citando leis correlatas. Em 2ª votação,
foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 172/2021 - Vereador Laercio
Lopes - Denomina Ceapem Antônio Marins, Centro de Apoio Pedagógico
Multidisciplinar, localizada no Centro. Colocado em 2ª discussão e votação, foi
aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 1058/2021 - Vereador Celinho
Engue - Requer que seja inserido em Ata Voto de Congratulações aos familiares e a
sra. RENATA STOICA, fundadora da TinyB, empresa produtora de brigadeiro nos
Estados Unidos da América, que mantém suas raízes genealógicas em nossa cidade
de Itapeva/SP. Em discussão e votação únicas, foi aprovado 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, 159, 165, 166, 170, 173, 174,
175, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 e
194/2021. EXPLICAÇÃO PESSOAL – Dispensada em razão da audiência pública da
LOA 2022 a seguir. Nada mais havendo a tratar, a Presidência convoca os vereadores
para a 72ª Sessão Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 4 de novembro, no horário
regimental e convida todos para a Audiência Pública do orçamento municipal de 2022,
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, 25 de outubro de 2021.

ROBERTO COMERON
PRESIDENTE

DÉBORA MARCONDES
1º SECRETÁRIO

RONALDO PINHEIRO
2º SECRETÁRIO
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