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ATA DA 76ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de 2021, em horário regimental sob 

a presidência de José Roberto Comeron, realizou-se a 76ª 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 75ª Sessão 

Ordinária realizada em 18 de novembro, foi aprovada. Correspondências recebidas: 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 29/2021 - Saulo 

Almeida Golob - Requer ao COMUTRAN que se faça um estudo técnico para instalação 

de semáforos, lombadas, faixas de pedestre elevada e placas de sinalização e 

indicação, na rua Laudelino Loureiro de Melo, desde a bifurcação com a rua Matão, até 

o acesso à rodovia Francisco Alves Negrão SP258, atendendo ao anseio dos moradores 

por melhorias de sinalização, organização do trânsito e redução de velocidade de 

veículos e motos, dando mais segurança para os pedestre. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 978/2021 - Saulo Almeida Golob - 

Requer ao DEMUTRAM, informações sobre a possibilidade de sinalização de solo na 

encruzilhada das ruas Laudelina Loureiro de Melo, Rua Avaré e Rua Matão (Vila 

Aparecida), Rua Francisco de Lima (Jd.Santa. Marina). Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva: resposta - Requerimento 1066/2021 - Christian Wagner Nunes 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. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva: resposta - Requerimento 1070/2021 - Vanessa Valerio de Almeida Silva - 

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). Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva: resposta - Requerimento 1074/2021 - Saulo Almeida Golob - 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, 
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localizado no Bairro Vila Bom Jesus, e se for possível fazer essa adequação, 

providenciar sinalização de solo e placas indicativas. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva: resposta - Requerimento 1087/2021 - Lucimara Woolck Santos Antunes - 

Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, a reforma do quiosque, toda manutenção necessária, 

pintura, capinagem, implantação de playground, cercar o parquinho e a cobertura na 

entrada da escola EMEI Darcy de Moura Braatz Muzel e manutenção, pintura e 

implantação de sala de informática na escola Saturnino Araújo, Vila São Francisco. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 1097/2021 - Mario 

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

responsável, informe, separadamente, por mês, os valores gastos com folha de 

pagamento dos Servidores Públicos Municipais, no período de janeiro de 2020 a outubro 

de 2021, para fins de constatação de cumprimento da Lei Complementar 173/2020. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 1113/2021 - Ronaldo 

Pinheiro da Silva - Requer ao Conselho Municipal de Trânsito (COMUTRAN) para que 

envide estudos e informe a possibilidade de implantação de redutor de velocidade na 

Avenida Dr. José Ermírio de Moraes, em frente ao nº. 1578, na Vila Bom Jesus. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva – balancete da receita e despesa referente ao mês de 

setembro/2021. Convite de IBGE para reunião online a ser realizada dia 24/11, às 10h00. 

PROPOSITURAS - Projeto de Lei: 205/2021 - Prefeito Mario Sergio Tassinari - 

Disciplina a criação, propriedade, posse, guarda, uso e transporte de animais 

domésticos no município de Itapeva e dá outras providências. 206/2021 - Prefeito Mario 

Sergio Tassinari - dispõe sobre a criação da procuradoria-geral do município de Itapeva, 

a organização, quadro, carreira e vencimentos dos procuradores do município e dá 

outras providências. 207/2021 - Prefeito Mario Sergio Tassinari - institui o sistema de 

controle interno do poder executivo do município de Itapeva, cria a controladoria geral 

do município, corregedoria geral do município e dá outras providências. Moção: 38/2021 

- Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Moção de Apelo ao Excelentíssimo Sr. 

Prefeito Municipal, para que no próximo ano tenha um aumento considerável no subsidio 

dos conselheiros tutelares, visto que, está muito abaixo dos valores em outros 

municípios e pela função tão importante desempenhada. Requerimento: 1137/2021 - 

Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer à Empresa de Telefonia Vivo S.A, 

para que envide estudos e informe e possibilidade de instalar uma torre de transmissão 

de sinais de celular e banda larga (internet móvel) no Bairro Morada do Bosque, Santa 

Maria, Faxinal de Cima e Baixo. 1138/2021 - Vereadora Lucimara Woolck Santos 

Antunes - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que informe a possibilidade de adquirir 1 

máquina retroescavadeira para Secretaria de Administrações Regionais, Transporte, 
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Serviços Rurais. 1139/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Requer ao Senhor 

Prefeito Municipal que, através do setor competente, informe a data prevista para início 

das obras de lajotamento nas ruas: Rua Silvino Ferreira de Lima; Rua Olímpio José da 

Cruz; e Rua Maria Benzica Rodrigues, ambas do Distrito Alto da Brancal. 1141/2021 - 

Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer o Excelentíssimo Prefeito, junto 

ao setor competente viabilize a implantação de extensão de iluminação pública nas ruas 

Antonio Cassu, Nadir de Almeida e Joaquim Fabiano no guarizinho. 1142/2021 - 

Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto 

ao setor responsável, providencie a revitalização da Praça José Alcir Zacharias, 

localizada no Bairro Itapeva E (Conjunto Habitacional Danilo Lucano Gimenez), bem 

como a substituição de aparelhos e brinquedos. 1143/2021 - Vereador Mario Augusto 

de Souza Nishiyama - Requer seja inserido em ata, Votos de Congratulações a equipe 

ROMU DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, na pessoa dos GCMs MORAES, ERNESTO e 

CIPRIANO, pelo salvamento de uma criança de 01 (ano) de idade que estava 

desacordada e sem respirar, na madrugada do dia 14 de novembro de 2021. 1145/2021 

- Vereador Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, com relação ao MERCADÃO 

MUNICIPAL localizado na rua Sinhô de Camargo, informações sobre a possibilidade de 

revitalização e melhorias de acesso na área que se inicia na Rua Apiai, vindo de 

encontro ao estacionamento do MERCADÃO MUNICIPAL. 1146/2021 - Vereador Saulo 

Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, com relação a VILA BOM JESUS, informações 

sobre a possibilidade de inclusão das ruas Ribeirão Branco, Ribeira e Iporanga, no 

programa de recapeamento asfáltico, ou substituição de lajotas por pavimento asfáltico 

como determinar o parecer técnico. 1147/2021 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida 

Silva - Requer ao Excelentíssimo Prefeito, junto ao setor competente viabilize a 

implantação de redutor de velocidade na rua Olivia Marques próximo ao número 319. 

1148/2021 - Vereador Andrei Alberto Müzel - Requer ao Sr. Prefeito, junto ao setor 

competente, para que realize regularização da vazão hídrica e autuação ao residente 

responsável pelo entulhamento localizado à Rodovia Mário Covas, ao lado da Igreja, 

próxima a Unidade Escolar Profª. Hilda Frida Gehring Geminiani no Bairro de Cima, 

onde a água ultrapassou a altura do meio fio e começa a invadir a via de tráfego urbano 

devido ao acúmulo de resíduos sólidos do morador local. 1149/2021 - Vereador Julio 

Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais que junto 

ao setor competente informe a possibilidade de executar serviços de reparos e 

melhorias no escoamento de água pluvial (bueiro), entre as ruas: Alfredo Peterson e 

Estelita Ribas, Parque Cimentolandia. 1150/2021 - Vereador Julio Cesar Costa Almeida 

- Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais que junto ao setor competente 
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se possível, providencie a limpeza, e revitalização da Praça Alceu de Souza Gomes, 

Itapeva 5. Indicação: 112/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Indica a 

manutenção e reparos no parque infantil da E.M José Sebastiao Herrera, localizado no 

Distrito Alto da Brancal. Substitutivo 0001 ao Projeto de Lei 0197/2021: 1/2021 - 

Substitutivo 0001 ao Projeto de Lei 0197/2021 ao Projeto de Lei Nº 197/2021 - 

Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - “ Institui o Programa Emprega Mulher, 

destinado ao apoio na geração de emprego e renda às mulheres em situação de 

violência doméstica e familiar, no âmbito do município de Itapeva/SP, e dá outras 

providências. Essa Presidência encaminha os Projetos de Lei nº do 205 ao 207/2021 e 

o substitutivo 01 ao Projeto de Lei nº 197/2021 às Comissões competentes para 

exararem seus pareceres e a Moção, os Requerimentos e as Indicações à Secretaria 

Administrativa para as providências de costume. ”TRIBUNA DO POVO - Com a palavra, 

fazendo uso da Tribuna do Povo, ANTONIO MARMO FOGAÇA:  PREGÃO 87/2021 - 

GASTOS COM ILUMINAÇÃO NATALINA. Cumprimenta a todos os presentes.  

Comenta que está aqui na qualidade de cidadão e que está indignado com a contratação 

do serviço de iluminação natalina, que não está propondo nenhuma CEI, visto que não 

entende haver motivo para isso. Refere que pretende apresentar a indignação que 

também é de muitos setores da população. Comenta sobre gastos de outros gestores, 

durante seus mandatos, e que foram criticados. Fala que o orçamento da Secretaria da 

Cultura é extremamente baixo e explica sobre a sobra de dotação orçamentária dessa 

pasta. Refere que muitos projetos e ações em prol da comunidade poderiam ser feitos 

com esse valor. Que o serviço em tela é temporário, e discorre sobre os altos valores 

envolvidos. Não acha que é uma prioridade. Que com esse valor daria para distribuir 

quase mil cestas básicas para os munícipes. Que já protocolou requerimento de 

informações sobre o edital do pregão do serviço de iluminação natalina, com vários 

questionamentos, sobre os quais discorre. Que toda essa documentação tem prazo de 

2 dias úteis e qualquer cidadão pode impetrar esses pedidos de informação e que 

pretende tomar todas as providencias para evitar tais gastos. Também pretende 

protocolar documento junto ao Tribunal de Contas tentando impugnar a realização do 

referido pregão, que tem julgamento imediato. Que nas redes sociais inúmeras redes 

questionando e apresentado atividades ou serviços que poderiam significar gastos 

melhores para estes valores. Que fez seu papel como cidadão indignado tomando as 

providências no sentido de somar junto aos demais vereadores contrários a esse 

pregão. Que não é contrário ao Prefeito, mas refere que falta gestão, no sentido de 

avançar regionalmente. Diz que há até secretários municipais descontentes com tal 

pregão, e teriam questionado por que motivo tais valores não estão sendo realocados 
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para as secretarias para serem melhor empregados. Que já foi vereador e sabe das 

dificuldades dessa condição. Ver Ronaldo – Cumprimenta a todos. Diz que concorda 

com as posições do sr. Marmo, que o momento requer mais cuidado e zelo com a coisa 

pública. Que percebeu nas redes sociais que a população também discorda desse gasto 

com iluminação natalina, e cita outros serviços ou benfeitorias em que tal valor poderia 

ser empregado. Que espera que o Prefeito reveja essa posição e dê um olhar especial 

para o povo que clama por desenvolvimento e mais desemprego e renda. Parabeniza o 

ex-vereador Marmo pelas suas posições. Sr. Marmo – Diz que sempre agiu com 

responsabilidade sobre o que é inerente a administração pública. Tendo sempre zelado 

pelo interesse público. Que não faz juízo de valores sobre onde deveria ser gasto o 

dinheiro, mas que entende que a administração pública teria encontrado um meio de 

utilizar a verba sem discutir com a sociedade, associação comercial, Contur. Acha que 

o espírito democrático tem que ser respeitado.  Ver Celinho – Cumprimenta a todos. 

Refere que admira e respeita o sr. Marmo. Sobre o assunto, refere que sempre é 

necessário ter responsabilidade e que também foi se inteirar sobre isso, conversou com 

o Prefeito e diz que ele quer que Itapeva seja uma cidade iluminada, um polo da região, 

explica que se tratam de vários serviços relacionados a decoração da cidade. Que o 

comércio foi o mais penalizado durante a pandemia e o Prefeito estaria tentando atrair 

pessoas de outras cidades para consumirem no município, tendo a iluminação como 

atrativo. A ideia seria trazer um pouco de luz para a população. Que o Prefeito estaria 

investindo muito em outras áreas também. E explica como isso estaria se dando. 

Entende que trazer alegria para as pessoas seria uma tentativa de fortalecer o comércio 

e diz que a municipalidade será beneficiada. Sr. Marmo – diz que respeita a posição do 

ver. Celinho. Diz que leu muitas vezes o edital. Ver. Tarzã – Diz que o sr. Marmo é um 

grande entendedor de orçamento. Refere que é importante o uso da Tribuna do Povo. 

Concorda que não há um planejamento nem há eficiência nem economicidade no 

processo de decoração da cidade.  Comenta que a atitude do sr. Marmo seja um marco 

de participação popular nos assuntos da política local. Que as ações do poder público 

não podem ser feitas de forma apressada e sem planejamento. Sr. Marmo – Agradece 

ao ver. Tarzã pelas palavras. Diz que vem para atuar como cidadão. Ver. Marinho – 

Parabeniza o Sr. Marmo e diz que compartilha da sua indignação assim como boa parte 

da população. Refere que teria encaminhado ofício para associação comercial de 

Itapeva com algumas perguntas e lê as perguntas e respostas daquela associação. Se 

com a contratação do serviço haveria aumento significativo da movimentação no 

comércio local, ao que a associação respondeu entender que apensar da iluminação e 

decoração natalina embelezar a cidade, não haveria um aumento considerável das 
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vendas do comércio da cidade, sem outras medidas de incentivo às vendas. Respondeu 

que investir o montante previsto em iluminação e decoração natalina no atual momento 

de pandemia e vulnerabilidade social local, soaria como desrespeito à população local. 

Pergunta se irá contribuir significativamente para o fomento do turismo, respondeu que 

ainda que a Associação comercial possua assento no contur, entendem que o 

questionamento deveria ser direcionado ao tal conselho. Entretanto até onde têm 

conhecimento não houve parceria estratégica para a questão. Pergunta se seria capaz 

de transformar o município em uma cidade turística, responde que do mesmo modo da 

anterior entende que para uma resposta melhor o questionamento deveria ser 

endereçado ao contur, apesar disso em sua opinião a iluminação e decoração natalina 

por si só não irá transformar o município em uma cidade turística, isso porque apesar 

de ser destaque regional Itapeva anda na contramão da tendência do desenvolvimento 

urbano. Cita casos de cidades que conseguiram se estabelecer com sucesso como 

cidades turísticas e explica os motivos. Entendem que o turismo local necessita de um 

projeto de longo prazo para que se efetive o seu desenvolvimento. Diz que não há dados 

que comprovem que o município recuperará o investimento com impostos e tributos 

advindos da movimentação do comércio local. Que teriam formas melhores de aplicar o 

dinheiro, inclusive com a compra de cestas básicas, por exemplo, ou abono para os 

servidores que ficaram na linha de frente da covid, dentre outras ações, como ações 

planejadas para fomentar o turismo ou movimentar o comércio durante o ano todo. Sr. 

Marmo – Comenta que se o comércio não tem interesse na iluminação e nem a 

população, quem estaria? Ver. Laércio – Cumprimenta a todos os presentes. Refere 

que o sr. Marmo o fez estudar muito sobre orçamento e que houve discussões saudáveis 

com ele, e que fez o vereador crescer muito. Que sabe que governar é estabelecer 

prioridades, e o Prefeito é o Sr. Mário e é ele que tem o poder da caneta na mão, e a 

quem coube o destino ser prefeito num momento histórico, tendo recurso em caixa. Que 

achou interessante a fala do ver. Celinho que cita como exemplo a cidade de gramado. 

Diz que houve um projeto naquela cidade que envolvia vários setores da sociedade e 

do poder público. Que haveria outras matérias que serviriam melhor para um projeto. 

Refere que o prefeito estaria fazendo a coisa certa, mas da forma errada. Sr. Marmo – 

Refere que estará acompanhando o processo licitatório, e que o sr. Marmo pretende 

acompanhar como cidadão todos os processos do pregão. Explica como se deram os 

questionamentos apresentados à prefeitura sobre o pregão. Após ter tais respostas, 

pretende peticionar junto ao Tribunal de contas, a depender das respostas que receber. 

Mas que mesmo assim pretende acompanhar a execução do contrato do pregão. TEMA 

LIVRE: Com a palavra a Ver. Áurea – Cumprimenta a todos os presentes. Comenta que 
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o tema que seria tratado pela sra. Renata também é de grande importância sobre o uso 

da Tribuna e que precisa ser verificado qual o dia correto em que ela virá para fazer uso 

da Tribuna do Povo, já que é uma pessoa ocupada. Fala que já houve vários 

agendamentos e reagendamentos sobre a participação da sra. Renata e gostaria de 

uma data definitiva. Menciona que esteve na Prefeitura para saber sobre poço artesiano 

no bairro do Faxinal e sobre mastologista para atuar em Itapeva. Refere que encontrou 

uma reunião que estava ocorrendo, tendo participado dela, e que havia um empresário 

participando da reunião. Que seria um empresário que faz investimento no município 

com cogumelos e que ele quer crescer e aumentar seus negócios no município, 

inclusive tentar fazer a exportação do produto, o que geraria recursos e empregos na 

cidade. Diz que faz tempo que o referido senhor está solicitando da elektro o 

melhoramento na rede para ele conseguir fazer melhor investimento, e colocar suas 

máquinas, sem que tenha tido resposta sobre isso. Afirma que foi uma reunião muito 

produtiva, visto que estavam diversos secretários, e entraram em contato e lhe pareceu 

que foi acertado um prazo hábil para que sejam feitas as adequações na rede de energia 

para que ele possa colocar em prática seus projetos, o que para a cidade seria muito 

importante. Vem também dizer que teria ido atrás do empresário e teria ficado chateada, 

visto que ele teria apresentado as mazelas da cidade com canalização, com problemas 

de alagamento durante chuvas intensas, escoamento o que dificultaria investir no local. 

Comenta que não teria logística para receber uma empresa grande para a geração de 

emprego. Menciona que a cidade não teria sido preparada e não disporia de logística 

para receber investimentos. Que não teria potência de energia também para alimentar 

uma indústria de grande porte, e que precisaria haver a troca da canalização da cidade. 

A vereadora teria ficado em pensado como convidar empresas de fora se não há 

estrutura para receber empresas. Que é preciso preparar a cidade para isso. Diz que 

teria questionado o Prefeito sobre a iluminação de natal, e ele teria explicado que seria 

um chamamento para que Itapeva fique em evidência e quer que todos os anos 

aconteça algo diferente na cidade. Refere que a associação comercial de Itapeva não 

representa os comerciantes, e que não há transparência, havendo politicagem 

envolvida. Refere que o sr. Marmo está questionando com o Prefeito e considera 

legítimo. Sente que a câmara tem um distanciamento grande com relação a Prefeitura, 

uma dificuldade grande de dialogar. Diz que a rede de saúde de Itapeva a partir de 

amanhã vai contar com um mastologista. Refere que admira o sr. Marmo que teve 

coragem de ir para as urnas e ser candidato. Comenta que todos que têm boas ideias 

precisam se candidatar para que possam implementar suas ideias. Com a palavra o 

Ver. Tarzã – Cumprimenta a todos. Refere que teria aprendido com o Mário Covas que 
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eleição é tratada em ano par e no tempo certo. Que dará sua contribuição. Que lhe 

preocupa sobre o prefeito é que ele teria boas intenções, que tem feito muitas ações 

positivas para a população, que tem mérito em sua gestão, mas precisaria abrir a mente 

para conversar com os colegas da região. Cita o caso de Itapetininga em que o 

transporte urbano não tem subsídio. Que Itapeva estaria gastando mais de um milhão 

por mês em subsídio em transporte coletivo. Sobre o georreferenciamento, diz que é 

preciso acompanhar a execução e o fiel cumprimento do que está previsto no contrato. 

Deixa claro que não é contra georreferenciamento, e diz a população que é contra 

aumento de imposto e taxa, visto que o município dispõe de dinheiro para gastos que 

considera supérfluos no momento. Comenta sobre a possível inviabilidade da 

implantação de um hospital municipal e expõe os motivos. Estando na contramão da 

política do estado. Diz que é preciso haver projeto, previsão de impacto, de gastos, etc. 

Que seria necessário fazer concurso para preencher as vagas para um possível hospital 

municipal. Que a Casa de Leis tem tido a responsabilidade de aprovar todos os projetos 

do Executivo de interesse popular. Crê que o Prefeito irá tomar todos os cuidados, mas 

ele não pode utilizar a sua regra para todo mundo. Diz que a criação de procuradoria, 

controladoria e ouvidoria é um avanço visto que trata de ferramentas de controle da 

população. Com a palavra o Ver. Ronaldo – Cumprimenta a todos. Comenta que esteve 

em Itapetininga com outros vereadores, em data recente, e foram muito bem 

recepcionados pela prefeita de lá, que lhes teria dado uma aula de administração 

pública, que ela estaria preocupada com questões sociais e de saúde, sempre ouvindo 

a população. Que naquele município há prontuário eletrônico. Que visitaram a casa raiz 

que trabalha sobre a situação de moradores de rua, ou que fazem uso de entorpecentes. 

Refere que está feita a inscrição do lote urbanizado naquele município. Que tudo que 

for bom precisa ser copiado, sim. Refere ainda sobre a contratação de iluminação 

natalina com valor alto, diz que foi para as redes sociais. Diz que não concorda com 

esse gasto, que poderia ser gasto em cestas básicas, mesmo com as burocracias, mas 

que é preciso ouvir a população. E teria percebido que as pessoas querem ser ouvidas. 

Refere que quer ver uma cidade bonita, mas não com gasto de um valor tão expressivo. 

Diz esperar pelo desfecho do pregão. Comenta sobre aumento no valor do cartão 

alimentação dos servidores públicos. Mas comenta que houve um aumento na alíquota 

da previdência, o que acaba afetando no valor efetivo do aumento da cesta. Com a 

palavra a Ver. Débora – Cumprimenta a todos. Parabeniza o Sr. Marmo pela coragem. 

Fala sobre visita sua no bairro do kantian. Que através de emenda impositiva sua foi 

construído um campo naquele bairro e que as crianças já estavam brincando nele 

quando da sua visita. Que teria conseguido anteriormente verba com deputados para 
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pavimentação naquele local, dentre outros benefícios. Pede uma atenção especial 

sobre a rua Eurides Antônio Galvão. Fala sobre evento que ocorrerá amanhã na praça 

de eventos, o retoma são Paulo. Que teria feito pedido de vale gás o que foi conseguido. 

Que teria pedido poda de árvores em determinado local e que estaria entupindo calhas 

e causando inundações. Que tem pedido de prontuário eletrônico, que teria recebido 

resposta de que seria implantado, mas até agora não foi implantado. Diz que seria muito 

importante. Parabeniza ao prefeito pelo aumento do cartão alimentação, diz que não é 

o suficiente, mas fica feliz. Diz que tem muitos pedidos sobre aumento do cartão 

alimentação. Diz que a população está relatando que o desconto do imposto vem 

também no cartão. Refere que se o valor viesse em cartão não teria desconto. Com a 

palavra o Ver. Celinho – Cumprimenta a todos. Refere sobre a viagem que fizeram para 

Itapetininga, onde conheceram alguns projetos interessantes, que lhe agradaram visto 

que ele trabalha com a população carente. Solicita que seja inserido em ata voto de 

congratulação a associação de produtores rurais do quilombo do jaó pelas festividades 

do dia da consciência negra. Sobre a iluminação, que teria verificado sobre a compra 

da iluminação e segundo o que lhe foi informado a compra de tudo que será feita a 

decoração em Itapeva ficaria em torno de 2 milhões. Sobre tarifa zero, diz que teria 

conversado com o secretário Edivaldo sobre o valor do subsídio, que lhe explicou que 

mesmo que a frota fosse do município ainda teria um custo de mais ou menos um milhão 

por mês. Sobre a questão do hospital municipal, diz que conversou com o Prefeito, que 

gostaria de conversar com a câmara, para trazer os esclarecimentos para apresentar 

argumentos a favor do hospital municipal. Refere que a cidade é refém da santa casa, 

que teria voltado a fazer cirurgias eletivas apenas após a CEI e intervenção da prefeitura 

naquele local. Comenta que os valores cobrados são altos para realizar os 

procedimentos. Diz que é preciso haver opções. Pede ao Presidente que convide o 

prefeito. Aparte Ver. Laércio – Refere que faltando 3 dias para a aprovação da LOA o 

prefeito diz que está disposto a conversar. Retoma ver. Celinho – Diz que a prefeitura 

tinha um gasto anual enorme com transporte de pacientes para outras cidades. Reitera 

que é preciso ter opções para não ficar refém de uma entidade. Com a palavra o Ver. 

Saulo Almeida Golob – Cumprimenta a todos. Comenta sobre uma conquista para os 

moradores da vila Isabel, sobre a revitalização no entorno da estação do local. Diz que 

o local esteve abandonado por muito tempo. Que foi até lá e encontrou muitas 

benfeitorias sendo efetuadas no local, para melhorias em escoamento e tráfico de 

caminhões. Agradece aos setores competentes do poder executivo. ORDEM DO DIA. 

Leitura de Projeto de Lei 151/2021 - Ronaldo Pinheiro da Silva - Dispõe sobre 

denominação de Rua Jairo Merege Samarone, a travessa da Rua das Palmeiras, no 
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Bairro Palmeirinha, Distrito Alto da Brancal. Colocado em segunda discussão e votação, 

foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 154/2021 - Ronaldo Pinheiro da 

Silva - Dispõe sobre denominação de Rua José Maria Proença de Oliveira, a travessa 

da Rua Salvador Domingues de Oliveira, no Bairro de Cima I. Colocado em segunda 

discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 170/2021 - 

Vanessa Valerio de Almeida Silva - Dispõe sobre denominação de via pública Antônio 

Francisco de Oliveira, no Bairro Engenho Velho. Colocado em segunda discussão e 

votação, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 173/2021 - Ronaldo 

Pinheiro da Silva - Dispõe sobre denominação de Rua João Elias de Castro, a travessa 

da Estrada Espiridião Lúcio Martins, altura do Bairro do Pacova. Colocado em segunda 

discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 195/2021 - 

Débora Marcondes Silva Ferraresi - Veda a nomeação para cargos em comissão e 

função de confiança de pessoas que tenham sido condenadas por crime de maus tratos 

ou abandono de animais. Colocado em segunda discussão e votação, foi aprovado por 

todos. Leitura de Moção 38/2021 - Débora Marcondes Silva Ferraresi - Moção de Apelo 

ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, para que no próximo ano tenha um aumento 

considerável no subsidio dos conselheiros tutelares, visto que, está muito abaixo dos 

valores em outros municípios e pela função tão importante desempenhada. Colocado 

em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura de Requerimento 

1137/2021 - Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer à Empresa de Telefonia Vivo 

S.A, para que envide estudos e informe e possibilidade de instalar uma torre de 

transmissão de sinais de celular e banda larga (internet móvel) no Bairro Morada do 

Bosque, Santa Maria, Faxinal de Cima e Baixo. Colocado em discussão e votação 

únicas, foi aprovado por todos. Leitura de Requerimento 1143/2021 - Mario Augusto 

de Souza Nishiyama - Requer seja inserido em ata, Votos de Congratulações a equipe 

ROMU DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, na pessoa dos GCMs MORAES, ERNESTO e 

CIPRIANO, pelo salvamento de uma criança de 01 (ano) de idade que estava 

desacordada e sem respirar, na madrugada do dia 14 de novembro de 2021. Colocado 

em discussão única: Ver. Marinho – Comenta que se trata de um requerimento importante, 

visto que o vereador conhece o trabalho da GCM de perto desde que era Conselheiro 

Tutelar, e a GCM sempre lhes prestou apoio quando pedido. Que teve a feliz oportunidade 

de conhecer o trabalho realizado por toda a guarnição da Guarda e por todas as suas 

equipes, e revela que fez ali grandes amizades. Diz que a equipe da ROMU teria sido 

entregue uma criança de um ano de idade, desacordada e sem respirar. Que a equipe se 

dirigiu com ela até a Santa Casa e no caminho teria sido feita massagem cardíaca na 

criança, que voltou a respirar. Diz que não poderia de prestar a homenagem que hoje é a 
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ROMU mas que é estendida a toda a corporação. Ver. Débora – Parabeniza o ver. Marinho 

pelo Voto de Congratulações. Fala sobre os diversos trabalhos desempenhados pela 

guarda municipal. Que é um grande orgulho para ela. Parabeniza toda a guarda municipal 

e diz que é preciso pagar mais para a guarda com urgência e foi pedido ao Prefeito para 

que seja aumentado o subsídio dos agentes da guarda. Em votação única, foi aprovado 

por todos. Leitura de Projeto de Lei 159/2021 - Ronaldo Pinheiro da Silva - Dispõe 

sobre denominação de Rua Otávio Leite dos Santos, a travessa da Rua Emídio Vaz, no 

Bairro Cercadinho, Distrito Guarizinho. Colocado em primeira discussão e votação, foi 

aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 193/2021 - José Roberto Comeron - 

Determina que os agressores que cometerem o crime de maus-tratos arquem com as 

despesas do tratamento do animal agredido, na forma que menciona. Colocado em 

segunda discussão: Discussão: Ver. Tarzã - Pede adiamento da matéria por 3 sessões, 

visto que tem dúvidas sobre o item 5, já que se trata de uma matéria importante e a fim de 

sanar as dúvidas que possui. Presidente Comeron – Diz não ver óbice ao pedido do ver. 

Tarzã, mas considera que o projeto é muito importante para dar uma ferramenta para os 

defensores dos animais no município, que também é para coibir maus tratos a animais. Ver. 

Ronaldo - Diz que o projeto poderia ser votado hoje, já que está em segunda discussão. 

Ver. Andrei - Pede que seja votado hoje. Ver. Débora - Deixa claro que o item 6 foi 

considerado constitucional, inclusive com parecer do STF. Pedido do ver. Tarzã de 

adiamento da votação do Projeto de Lei nº 193/2021, em votação nominal: Pedido rejeitado, 

com os votos favoráveis dos vereadores: Celinho, Christian e Tarzã. Projeto de Lei nº 

193/2021: Ver. Tarzã – Refere que todos são testemunhas de sua posição de que toda 

iniciativa deve ser aproveitada, posição que mantém desde o início. Fica feliz quando o 

departamento jurídico pesquisa leis que o TJ considera inconstitucionais e o supremo 

reformou a posição. Que tem o maior respeito pelas comissões permanentes e pela posição 

dos colegas, e está em dúvida da competência de a Câmara em legislar sobre matéria que 

pertenceria ao poder jurídico. Diz que a Casa tem andado bem sobre promover o debate, 

mas lhe preocupa a possível invasão de um poder sobre atribuições de outros poderes, e 

que não seria nada pessoal, que se absterá dessa votação. Ver. Ronaldo – Comenta que 

o projeto é bom e que os vereadores estão em sua atribuição de enviar o projeto ao Prefeito 

que tem a prerrogativa de sancionar ou vetar. Que seria importante para a causa animal. 

Que vota favorável aos bons projetos que a Casa tem feito. Ver. Comeron – Refere que o 

Projeto mostra que os vereadores estão ao lado da causa animal. Diz que caberia ao 

prefeito vetar o projeto se achar que é inconstitucional, mas acredita que não, dada a 

relevância do Projeto. Afirma que é importante para valorizar a luta das organizações sobre 

a causa animal, que o Projeto daria a eles uma ferramenta a mais em sua luta. Diz que 

quando era Prefeito teve a alegria de viabilizar a clínica da saúde do animal, a partir de 
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Projeto do ex-vereador Jéferson Modesto, e que está funcionando de forma gratuita. Refere 

que a Casa sempre irá favorecer a causa animal e a causa das pessoas menos favorecidas. 

Em segunda votação, foi aprovado, sendo os votos contrários ou abstenção: Paulo 

Roberto Tarzã dos Santos votou absteve-se. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: 

Em 2ª d/v o Projeto de Lei 159/2021. Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 

ª d/v Projetos de Lei: 137, 157, 165, 166, 174, 175, 176, 180, 183, 184, 186, 187, 189, 190, 

191, 192, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 205, 206 e 207/2021. EXPLICAÇÃO PESSOAL: 

Com a palavra o Ver. Andrei convoca a Comissão de Educação quarta feira as 14 

horas, devido ao parlamento jovem. Serão recebidos gestores para tratar sobre o tema 

da revisão do estatuto do magistério. Ver. Ronaldo pede que conste em Ata voto de 

pesar pelo falecimento da sra. Natalina Magalhães de Oliveira. Nada mais havendo a 

tratar a Presidência convoca os vereadores para a 77ª Sessão Ordinária a ser realizada 

quinta-feira, dia 25 de novembro, 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, 22 de novembro de 2021. 
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