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ATA DA 78ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021
Aos vinte e nove do mês de novembro do ano de 2021, em horário regimental sob a
presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 78ª 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, Saulo Almeida Golob e
Vanessa Valerio de Almeida Silva. Ausência de: Áurea Aparecida Rosa. 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 77ª Sessão Ordinária realizada em 25 de novembro, foi aprovada.
Correspondências recebidas: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta Requerimento 1065/2021 - Áurea Aparecida Rosa - Requer ao Sr. Prefeito, para que
junto ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de providenciar o lajotamento
da Rua Aparecida de Melo Almeida, Jardim Dona Iracema, CEP: 18402-134, Itapeva.
Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 1071/2021 - Célio
Cesar Rosa 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva:
resposta - Requerimento 1073/2021 - Saulo Almeida Golob - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva:
resposta - Requerimento 1075/2021 - Andrei Alberto Müzel - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 1076/2021 Andrei Alberto Müzel - 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 a falta de
luz. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 1078/2021 Ronaldo Pinheiro da Silva - REQUER ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que, através
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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. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 1081/2021 - Julio Cesar Costa Almeida
- 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta Requerimento 1082/2021 - Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer informações dos
nomes das famílias contempladas pelo auxilio gás, quantas receberam mais de uma vez
e quais foram os critérios de escolha. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta
- Requerimento 1084/2021 - Christian Wagner Nunes Galvão - Requer ao Sr. Prefeito,
junto à Secretaria competente, informações sobre a possibilidade do remanejamento da
captação de águas pluviais na rua Ítalo Turiani, no Jardim Pôr do Sol, bem como da
instalação de “guardrail” e “guarda-corpo” na altura do número 108 da referida rua,
visando a segurança e a integridade física dos pedestres e motoristas que freqüentam
o local. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 1085/2021 Christian Wagner Nunes Galvão - Requer ao Sr. Prefeito, junto à Sabesp, informações
sobre a possibilidade de conclusão da rede de esgoto na Rua Salvador Domingues de
Oliveira, no trecho entre os números 300 e 180, na Morada do Bosque. 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
1088/2021 - Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, a
implantação de playground na praça Valentim Rossi e a manutenção da quadra ao lado
da Praça Valentim Rossi (pintura, iluminação de LED e cobertura), no Bairro Parque
Cimentolandia e implantação de playground, equipamentos para exercícios (academia
ao ar livre) e iluminação de LED na praça localizada no Bairro Avencal. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 1089/2021 - Julio Cesar Costa
Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, em parceria
com a SABESP, informe a possibilidade de instalação de rede de esgoto, no Parque
Paineiras. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 1091/2021
- Ronaldo Pinheiro da Silva - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que envide
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estudos e informe, através do setor competente, a possibilidade de execução de
lajotamento ou pavimentação asfáltica e, se necessário, construção de galerias de
águas pluviais na via localizada na continuação da Rua Benedito Camargo Margarido,
sentido Morada do Bosque, a qual é travessa da Rua 12 no Jardim Grajaú. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 1093/2021 - Saulo Almeida
Golob - Requer ao Sr. Prefeito, sobre o lajotamento no BAIRRO DO FUNDÃO, na
estrada Mario Nishiyama (Estrada da Maringa),para o qual estou indicando uma verba
parlamentar no valor de R$ 200.000,00 conseguida através do Deputado Alex de
Madureira, nesse trecho indicado temos muitas pedras afloradas na estrada dificultando
a circulação dos moradores que vão para as igrejas no bairro da Sambra. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 1094/2021 - Saulo Almeida
Golob - Requer ao Sr. Prefeito, com relação a área municipal situada entre a rua Itu e a
rua Carlos Rocha Amorim no Pq. Vista Alegre, sobre a possibilidade de melhorias no
campo de futebol já existente e a construção de uma ARENINHA ESPORTIVA,
benfeitoria essas que estarei buscando junto ao Secretário de Esportes do Estado de
São Paulo. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento
1095/2021 - Paulo Roberto Tarzã dos Santos - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito para que
informe quais as providências que estão sendo adotadas para a manutenção e
ocupação de imóveis (Casas de Furnas) e um lote de terras, todos localizados na Rua
João Rios Carneiro – JD Maringá (fotos em anexo). Ofício de Prefeitura Municipal de
Itapeva: resposta - Requerimento 1102/2021 - Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais que junto a Sabesp se possível, providencie
um estudo para resolver a situação do problema do esgoto e drenagem de águas
pluviais, na rua: Cruzeiro, (na altura do n°234 e seguintes), Vila Dom Bosco. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 1103/2021 - Julio Cesar Costa
Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, informe a
possibilidade da realização de lajotamento na estrada rural, com o início em frente à
Igreja Congregação Cristã até à Igreja Católica Santo Afonso, Bairro Taquari, (zona
rural). Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 1106/2021 Christian Wagner Nunes Galvão - Requer ao Senhor Prefeito Municipal, junto à
Secretaria competente, seja verificada a possibilidade de instalação de um semáforo no
cruzamento entre a rua São Paulo e a avenida Brasil, na Vila Nova, bem como de nova
sinalização vertical e horizontal na rua São Paulo antes do referido cruzamento. Ofício
de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 1108/2021 - Mario Augusto
de Souza Nishiyama - Requer o Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável,
informe sobre a possibilidade de elaborar projeto e posteriormente execução de obra de
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escoamento de água das vias públicas da Vila Camargo I, tendo em vista que na referida
localidade, não possui nenhuma boca de lobo (bueiro) e as águas das chuvas e de uso
domiciliar invadem diversas residências. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva:
resposta - Requerimento 1109/2021 - Christian Wagner Nunes Galvão - Requer ao Sr.
Prefeito Municipal, junto à Sabesp, que sejam enviados regularmente caminhões pipa
para o abastecimento de água do bairro Boa Vista, uma vez que grande parte das
famílias que residem no local se abastecem apenas com a água das chuvas. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 1110/2021 - Christian Wagner
Nunes Galvão - Requer ao Sr. Prefeito, junto ao DEMUTRAN, informações sobre a
possibilidade de se instalar nova sinalização de trânsito na rua Hebe Faria Pio, nas
imediações da Escola Ivis Piedade Marques, no Jardim Beija Flor. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 1111/2021 - Legislação, Justiça,
Redação e Legislação Participativa - Requer ao Prefeito para que informe quando será
colocada em prática a lei municipal 4136/2018, que dispõe sobre a publicação pelo
Poder Executivo, através de sítio eletrônico oficial, de forma anual, acerca da aplicação
das Emendas Parlamentares recebidas pelo município de Itapeva dá outras
providências. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento
1115/2021 - Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Governo de Estado e ao
Prefeito Municipal uma parceria com contêiner de atendimento veterinário móvel. Ofício
de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 1116/2021 - Gesse
Osferido Alves - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, em caráter
de urgência manutenção na Rua Coronel Levino Ribeiro que dá acesso a Rua Santo
Antônio de Categeró. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento
1119/2021 - Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao
setor competente, informe a possibilidade de perfuração de um (1) poço artesiano,
próximo (Extração de Areia Irmãos Prado), Bairro Taquari. Ofício de Prefeitura Municipal
de Itapeva: resposta - Requerimento 1120/2021 - Julio Cesar Costa Almeida - Requer
ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais que junto ao (COMUTRAN) para que
envide estudos e informe a possibilidade de implantar sinalização de solo de vaga Carga
e Descarga na rua: Coronel Queiroz n°63 (em frente a MS Rural Agropecuária) Centro.
PROPOSITURAS - Projeto de Decreto Legislativo: 11/2021 - Vereador Julio Cesar
Costa Almeida - Concede Título de Cidadania Itapevense ao Sr. Mauri Costa. Projeto
de Lei: 209/2021 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - “Institui no Calendário
Oficial do Município: O Dia Municipal em Homenagem às Vítimas da Covid-19”.
210/2021 - Mesa Diretora - DISPÕE sobre a concessão de reajuste do vencimento
padrão dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal. 211/2021 - Prefeito
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Mario Sergio Tassinari - Ratifica o Protocolo de Intenções do município de Itapeva/SP a
participar do CONDERSUL - Consórcio de Desenvolvimento das Regiões Sul e
Sudoeste do Estado de São Paulo. 212/2021 - Prefeito Mario Sergio Tassinari - Inclui e
altera dispositivos da Lei nº 4.484/2021, que Dispõe sobre o Programa de recuperação
de Créditos Fiscais do Município de Itapeva/SP - REFIS. 213/2021 - Prefeito Mario
Sergio Tassinari - Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP. Emenda
0001 ao Projeto de Lei 0198/2021: 1/2021 - Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0198/2021
ao Projeto de Lei Nº 198/2021 - Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação
Participativa - ALTERA os artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e INSERE os artigos 8º, 9º e
10 no Projeto de Lei nº198/21 que “Dispõe sobre a redução de carga horária para os
servidores públicos municipais que possuem filhos com deficiência e dá outras
providências.”. Requerimento: 1144/2021 - Vereador Laercio Lopes - Requer que seja
inserido em Ata, Voto de Congratulações pelo aniversário de 70 anos da Igreja do
Evangelho Quadrangular no Brasil. 1154/2021 - Vereador Célio Cesar Rosa Engue Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente informe a possibilidade
de executar serviços de limpeza, roçada, retirada do mato e manutenção em geral da
Praça da Liberdade, localizada no cruzamento da Rua Alberto Vilhena Junior com a Rua
França, no Jardim Europa, e tome as devidas providências. 1157/2021 - Vereador José
Roberto Comeron - Requer que seja inserido em Ata Voto de Congratulações às Sras.
Cybele Cameron e Sebastiana Cardoso Priost “Cecé” pela participação no evento
RetomaSP. 1165/2021 - Vereador Andrei Alberto Müzel - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito,
junto ao setor competente, que providencie a realização de uma Audiência Pública sobre
a revisão do Estatuto do Magistério, de modo a explanar sobre o andamento das
discussões, propostas e projetos sobre o respectivo documento. 1166/2021 - Vereador
Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor
responsável, informe de forma justificada e técnica o interesse público em relação ao
Pregão Eletrônico – Edital 87/2021 – Processo Administrativo nº 6.528/2021 e o nome
e a qualificação técnica do Servidor Público Municipal responsável pela elaboração do
referido Edital, o qual tem como objeto, a contratação de serviço de locação, instalação,
manutenção e desinstalação de iluminação e decoração natalina, no valor de R$
1.120.000,00 (um milhão cento e vinte mil reais) e cópia do Processo Administrativo
completo. 1167/2021 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requeiro ao
Excelentíssimo Prefeito, junto ao setor competente que viabilize a implantação de uma
lombada na Avenida Theodorico de Melo defronte ao campo de futebol no Bairro da
Caputera. 1168/2021 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao
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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. 1169/2021 - Vereador Saulo Almeida Golob - Requer
ao Sr. Prefeito, para que se analise junto ao setor competente a possibilidade de dar
continuidade à rua Cleodete Maria M. Castro (VILA SÃO BENEDITO), se estendendo
até a Rua José Pedro de Oliveira Campos (JARDIM BEIJA FLOR) e também da rua das
Azaléias com a rua José Pedro de Oliveira Campos, ambas no JARDIM BEIJAM FLOR,
melhorando o trânsito entre os dois bairros. 1170/2021 - Vereador Saulo Almeida Golob
- Requer ao Sr. Prefeito, com relação a rua PEDRO CADENA (ITAPEVA ll), sobre a
possibilidade de um estudo para instalação de lombadas na altura do nº 281 até o nº
573. 1171/2021 - Vereador Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao DER, para que
envide estudos sobre a possibilidade de alargamento do acostamento, ou implantar uma
rotatória, na Rodovia Eduardo Saigh, Jardim Kantian, (em frente a Fabrica Taquari
papéis), Itapeva. 1172/2021 - Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao
Exmo. Sr. Prefeito, para que junto ao setor competente, providencie mão única,
sinalização e redutor de velocidade na Rua: Conchas, em frente à escola Hélio de
Moraes, Vila Aparecida, mão única e sinalização no cruzamento da Rua: Balbino Rosa
de Melo com a Rua: Hortencio Santana de Melo, Jardim Bela Vista e faixa de pedestre,
demarcação e sinalização, na Rua: Eurico Monteiro de Almeida em frente ao PSF
Taquari, Vila Taquari. 1173/2021 - Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, se possível providencie a
extensão da iluminação pública, na Rua: Jaime Antunes, Morada do Bosque e estender
a iluminação até o sítio do João Coquinho no bairro Betânia, na chácara Ribeiro, bairro
Betânia. 1174/2021 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Senhor
Prefeito, a informação de quando será instituída em Itapeva a Casa de Apoio à Gestante
e puérpera. Indicação: 118/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Indica
implantar grades de proteção para pedestres na ponte do Bairro da Palmeirinha.
119/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Indica aquisição de uma ambulância
para prestar atendimento aos moradores do Distrito do Alto da Brancal. Essa
Presidência encaminha os Projetos de Lei nº 204, 209 ao 213/2021 às Comissões
competentes para exararem seus pareceres e Requerimentos e Indicações à Secretaria
Administrativa para as providências de costume. TEMA LIVRE: Com a palavra o ver.
Ronaldo – Fala sobre o Pregão para contratação de iluminação pública, que a empresa
ganhadora do pregão está inabilitada, já que não apresentou a documentação
necessária. Refere que a população precisa de emprego e atendimento na questão
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social. Que há outros meios mais baratos para deixar a cidade bonita. Comenta sobre
os autos níveis de desemprego da cidade, que muitos trabalhadores ambulantes ou com
trailers foram retirados não podem mais trabalhar nos locais de costume. Diz que o valor
que seria gasto com a iluminação é muito algo, e isso não se justificaria. Comenta que
a sociedade civil teria feito um trabalho bonito de iluminação com material reciclável,
que isso seria um projeto de sustentabilidade. Que poderia ser utilizado esse valor para
recuperação de pontes, para disponibilizar água potável para lugares em que estão em
falta. Passa um vídeo em que demonstra lugares em que a água não é potável em
determinado poço artesiano. Aparte ver. Saulo pergunta se o poço referido não tem
água. Retoma ver. Ronaldo diz que a água poço está acabando, em vias de ficar sem
água. Aparte ver. Saulo refere que estava presente na secretaria quando receberam o
vídeo e diz que seria por conta de produto descontaminante que foi ministrado por certo
poceiro. Retoma ver. Ronaldo cobra a construção de um novo poço artesiano no local,
para que as pessoas tenham acesso a água potável. Com a palavra o ver. Celinho –
Cumprimenta a todos. Sobre o processo para contratação de iluminação, diz que não
ocorrerá, por desistência do Prefeito, e que serão colocadas iluminações fixas em
determinados pontos da cidade. Que ouviu sobre a questão da água, que esteve no
bairro avencal e levou a questão ao Prefeito e o sec. Margarido teria se comprometido
a ir com ele ao local para verificar essa semana. Mas além disso, alguns moradores
teriam relatado que há um grande produtor que estaria utilizando a água do poço para
fazer irrigação. Aparte ver. Ronaldo – Diz que solicitou vistoria sobre isso, visto que não
há controle sobre a distribuição da água. Retoma ver. Celinho – Diz que quanto mais
vereadores investigarem sobre o assunto melhor para a população. Aparte ver. Saulo
– Comenta que já foi verificado e que não é falta de água, que um poceiro irá na data
de amanhã para verificar os fatos. Retoma diz que recebeu ligação sobre os moradores
do jaó que relataram problemas no poço artesiano no local e o setor competente teria
encaminhado técnicos para resolverem o problema e que ele já teria sido resolvido. Que
esteve visitando a plantação de framboesa do bairro do jaó e diz que é uma coisa muito
bonita e os moradores do bairro estão desenvolvendo um projeto de produzir geleia com
a framboesa. Refere que foi até a coopercel, associação de catadores, para quem fez
emenda impositiva, e foi saber de que forma trabalham, suas demandas e carências e
está feliz com a luta do povo e não tem medo do trabalho e a Câmara tem contribuído
e feito a sua parte. Questão de ordem: ver. Ronaldo diz que esteve no bairro citado e
que é realmente falta de água. Com a palavra a ver. Débora Marcondes – Cumprimenta
a todos. Fala que uma senhora chamada Alessandra, que é do programa melhor em
casa, entrou em contato com ela pedindo reunião com todos os parlamentares para
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explicar um pouco sobre o programa, já que diz estar tendo algumas dificuldades, e a
vereadora relata que estará atendendo a senhora na próxima reunião da Comissão de
Saúde. Sobre as emendas impositivas, diz ter conseguido encaminhar emendas para
diversas entidades. Teria sido comprado, através de emenda sua, para o samu um
aparelho cardiomax, sendo um aparelho de suma importância e teria sido feita licitação
e o aparelho estaria para chegar. Está feliz por estar em votação Projeto pedindo carga
reduzida e horário especial para servidores que possuem filhos ou dependentes com
algum tipo de deficiência, diz que possui diversos pedidos sobre o assunto, que lhe é
muito caro. Que é um grande ganho ao servidor e a pessoa com deficiência, que houve
alterações pelo departamento jurídico da casa estendendo para qualquer residente da
casa, não apenas para o filho, que seja ascendente de primeiro grau ou responsável
legal pela pessoa com deficiência. Diz ter tido contato de moradores do bairro do
avencal, que relaram péssima condição da quadra do bairro e pede ao poder público
que cuide do local, que é de lazer para a população loca. Sobre poda de árvores em
determinado local da cidade, diz que os galhos estão encostando na rede de
eletricidade, o que pode interromper a energia, e até agora não foi resolvido. Sobre a
escola Raphael Fabri, teria pedido limpeza no local, e diz que foi feita limpeza apenas
na frente e não no entorno. Diz que é preciso cobrar, visto que já teria cobrado
anteriormente junto aos setores competentes sem resultado. Que teria fala do sobre os
CRAS, diz que terá reunião com a secretária competente para tratar de problemas que
constatou haverem sobre o assunto. Que reiterou o pedido sobre a casa de apoio a
gestante no município, diz que várias gestantes vêm da zona rural e não há um local
para as acolher, já que estão sofrendo muito sobre isso, e que seria um plano de
governo do prefeito. Que fez pedido de iluminação em led para a estrada do bairro do
jaó. E na rua Jamil de Oliveira Ramos, no Jd. Santa Rosa, diz que não há iluminação no
final daquela rua. Sobre projeto de sua autoria sobre o dia homenagem para as vítimas
da covid 19, diz que foram perdidas muitas vidas e é preciso não esquecer dessas
pessoas. Com a palavra o ver. Marinho – Cumprimenta a todos. Ficou muito feliz
quando obteve a notícia de que a empresa vencedora da contratação do serviço de
iluminação e decoração natalina teria sido inabilitada por conta de atraso na entrega de
documentação. Ficou mais feliz quando o ver. Celinho subiu a tribuna e disse que o
Prefeito teria desistido da iluminação. Fala sobre os altos valores, que agora poderão
ser aplicados efetivamente para a cultura e turismo no município. Sabe que a Prefeitura
está com dinheiro em caixa, mas que se não souber como gastar esse dinheiro, ele não
trará benefício para a população e não durará para sempre. Menciona que na semana
passada a Comissão de Segurança Pública, Direitos Humanos, Saúde realizaram uma
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reunião para fazer um fluxo de atendimento junto com representantes de setores do
poder executivo responsáveis por assistência e desenvolvimento social e segurança
social. Que na próxima quarta-feira, às 14 horas será feita nova reunião para que seja
apresentado fluxograma de atendimento com os atores que participaram da primeira
reunião. Cita divergência de informações sobre a quantidade de pessoas em situação
de rua e é bom que isso seja esclarecido. Já que com essas divergências não se sabe
efetivamente sobre o trabalho que vem sendo desempenhado pela defesa social. Com
a palavra o ver. Júlio – Cumprimenta a todos. Esteve no bairro taquari essa semana
e conversou com a população sobre água, e em contato com algumas famílias verificou
que lá também precisam de um poço artesiano. Que fez esse pedido para poço para o
local, para que se consiga essa benfeitoria para o bairro. Também diz que o trâmite para
fazer um poço artesiano é muito demorado e que se está entrando nos meses de verão
em que o consumo de água é ainda maior, e que se solidariza com toda essa população
que está passando por falta de água, e é preciso acelerar os trâmites para que a
população seja assistida o quanto antes. Cita outros bairros em situação semelhante e
isso o preocupa visto que foram licitados diversos poços e nem o primeiro ainda está
operante. Comenta que já se foi o ano todo e é uma questão de saúde pública e é
preciso ter esse zelo com a população. Que há um problema semelhante no Bairro
Engenho Velho. Aparte ver. Ronaldo diz que há Bairros em que houve licitação para
poços artesianos, mas que a burocracia está dificultando a construção dos poços e diz
que é preciso mais agilidade. Retoma diz que é preciso acelerar, que o povo não está
pedindo muito, que é preciso fazer o máximo para que isso aconteça. Questiona
chegaremos à construção dos 30 poços. Ainda sobre o bairro taquari, fala sobre a
demanda de certa empresa do local, sobre o alargamento do acostamento para facilitar
o trânsito de caminhões ou a construção de rotatória, visto que muitas pessoas passam
a pé pelo local muitas vezes são postas em risco. Também, próximo à igreja
congregação cristã do bairro, teria pedido que se estendesse o lajotamento até a igreja
católica do bairro e teria recebido que os pedidos foram aprovados. Reitera a
necessidade de se agilizar a construção dos poços artesianos. Diz ter recebido notícias
de interrupção de água nos bairros da santa maria e Bonfiglioli e isso precisa ser
verificado. Com a palavra o ver. Tarzã – Cumprimenta a todos. Pede o apoio do ver.
Ronaldo, presidente da Comissão de obras, para que se for possível convidasse o sec.
de Obras para vir a casa de leis. Aparte ver. Ronaldo diz que esse convite é muito
pertinente para conversar sobre algum cronograma de planejamento sobre obras do
centro da cidade. Comenta sobre diversas obras em andamento no centro da cidade.
Retoma ver. Tarzã – Diz que o presidente da comissão de obras vai preparar uma pauta
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e pede que foque sobre o seu pedido sobre detalhamento de determinada obra. Queria
tratar sobre um tema que está na ordem do dia, que o executivo está fazendo estudos
para verificar sobre plano de cargo e carreira e salários dos servidores. Sobre o quadro
de apoio escolar há reuniões com a Comissão de Educação. Refere que é preciso fazer
um esforço para pactuarem de estabelecer um piso para os servidores do município,
para que toda política seja definida a partir daí. Diz que quem mais sofre com a inflação
é quem ganha um salário mínimo. Considera que se pode começar a discutir esse tema.
Sabe que o executivo está estudando o assunto. Comenta sobre reunião de alguns
vereadores e o secretário de finanças sobre o assunto e considera que é um trabalho
coletivo, que o plano de carreira é uma meta que tem que ser buscada, mas já de
imediato o piso junto com a reposição da inflação seria algo saudável e seria uma forma
de amenizar a situação difícil desses servidores. Que seria uma forma de se promover
a justiça social. Diz que em termos de Comissões seria interessante pautar esse assunto
e apresentar uma proposta para o executivo, com responsabilidade, sem fazer palanque
eleitoral. Comenta que todas as propostas encaminhadas pelo Prefeito foram
aprovadas, e melhoradas pelo jurídico da casa, quando necessário. Com a palavra o
ver. Gessé – Cumprimenta a todos os presentes. Fala sobre seus trabalhos. Que esteve
recentemente no bairro agrovila I visitando 3 escolas, e ficou triste com o que viu lá. Diz
que há reformas paradas nessas escolas, que há mato algo no entorno da escola.
Refere que a questão da cidade limpa e bonita, mas que isso não se repete na zona
rural, que às vezes é deixada de lado. Que teria ficado com vergonha de ter visto aquela
situação, diz ter apresentado requerimentos cobrando um olhar de mais carinho sobre
aquelas escolas mencionadas. Sobre a iluminação, diz ter ficado contente que o serviço
não será mais contratado. Acha que há outras prioridades para serem feitas, cita os
poços artesianos e que tem pedidos sobre o assunto. Aparte ver marinho diz que se
fosse um milhão de reais investido em poços para a população ele não reclamaria.
Aparte ver Ronaldo - Fala sobre a quantidade de poços que poderiam ser feitos com
esse dinheiro. Retoma ver Gessé – Diz que continuará cobrando sobre a situação das
escolas da Agrovila. Aparte ver. Tarzã – Cumprimenta o ver. Gessé pelo trabalho. Diz
que a situação financeira do município está boa, mas que não houve planejamento para
reforma de escolas. Comenta que é preciso garantir vaga para as crianças em escola
infantil. ORDEM DO DIA. Leitura do Projeto de Lei Nº 159/2021 - Vereador Ronaldo
Pinheiro - Dispõe sobre denominação de Rua Otávio Leite dos Santos, a travessa da Rua
Emídio Vaz, no Bairro Cercadinho, Distrito Guarizinho. Colocado em segunda discussão.
Em segunda Votação: foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 166/2021 Prefeito Dr Mario Tassinari - Autoriza o Município de Itapeva/SP a repassar recursos
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financeiros ao CONDERSUL - Consórcio de Desenvolvimento das Regiões Sul e Sudoeste
do Estado de São Paulo. Colocado em primeira discussão: Com a palavra o ver. Tarzã –
Comenta que o município de Itapeva é membro integrante do Condersul, que o projeto
trata de ratificação para autorizar a ingressar num consórcio público, que é a única
ferramenta para receber recurso do governo federal e estadual. Percebe que não existe

um entendimento entre os chefes do executivo que querem aderir, mas nunca pagaram
um centavo. Fala sobre o aterro de Itapeva, que o prefeito precisa procurar os prefeitos
da região para fazer um consórcio e os prefeitos da região iriam preferir depositar seu
lixo no aterro local e pagar por isso do que construir aterros em suas cidades, já que
custa caro manter um aterro. Para o município seria muito mais vantajoso fazer em
situação de consórcio. Leitura do Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0198/2021 - Comissão
de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - ALTERA os artigos 1º, 2º, 3º,
4º, 5º, 6º, 7º e INSERE os artigos 8º, 9º e 10 no Projeto de Lei nº198/21: Colocada em
discussão única: Com a palavra o ver. Marinho – Parabeniza o poder executivo pelo envio
do Projeto. Diz que o Projeto foi alterado integralmente, mas sem ser alterado em sua
essência, com certas inclusões oportunas para melhorar o projeto e explica os motivos.
Aparte ver. Tarzã – Agradece a todos os membros da comissão de Legislação. Diz que
o legislativo está com responsabilidade oferecendo ao executivo melhorias em seus
projetos. Colocada em votação única: Foi aprovada por todos. Leitura do Projeto de
Lei Nº 198/2021 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Dispõe sobre a redução de carga horária
para os servidores públicos municipais que possuem filhos com deficiência e dá outras
providencias. Colocada em primeira discussão. Em primeira votação: Foi aprovado por
todos. Leitura do Substitutivo 0001 ao Projeto de Lei 0197/2021 - Vereadora Débora
Marcondes - “ 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. ”. Colocado em primeira discussão. Em
primeira votação: Foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Resolução Nº 10/2021 Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - ALTERA o artigo 57
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapeva/SP (Comissões Especiais de
Inquérito. Colocado em discussão única: Com a palavra o ver. Tarzã – Agradece a
Comissão de Legislação por ter acatado sua sugestão. Ver. Débora – Parabeniza a
Comissão de Legislação. Que a alteração do Regimento diz que quem foi escolhida
para fazer parte de uma Comissão Especial não poderá sair sem qualquer motivo, para
evitar situações constrangedoras. Ressalta que é uma das principais funções do
vereador é fiscalizar o executivo. Presidente Comeron – Diz que a CEI é um instrumento
fundamental para a fiscalização do executivo. Parabeniza os integrantes das comissões
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responsáveis. Que a CEI não tem apenas a função de incriminar, mas pode servir para
dar um norte para o poder executivo. Colocada em votação única: Foi aprovada por
todos. Leitura do Projeto de Resolução Nº 11/2021 - Comissão de Legislação, Justiça,
Redação e Legislação Participativa - ALTERA o artigo 160 do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Itapeva/SP (Emendas): “Art. 160. As proposições poderão receber
Substitutivos e Emendas no prazo de até 48 (horas) após o parecer final da última comissão
permanente a que a proposição foi distribuída. ” Colocada em discussão única: Com a
palavra o ver. Tarzã – Parabeniza a Comissão de Legislação. Que busca se dar um prazo
a mais para os vereadores apresentarem emendas. Colocada em votação única: Foi
aprovada por todos. Leitura do Projeto de Decreto Legislativo Nº 11/2021 - Vereador
Julio Ataíde - Concede Título de Cidadania Itapevense ao Sr. Mauri Costa. Colocado em
discussão única: Com a palavra o ver. Júlio – Faz considerações sobre o homenageado,
através de um breve resumo sobre sua biografia. Colocado em votação única: Foi
aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 1144/2021 - Vereador Laercio Lopes Requer que seja inserido em Ata, Voto de Congratulações pelo aniversário de 70 anos da
Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Colocado em discussão única. Em votação
única: Foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 1157/2021 - Vereador
Roberto Comeron - Requer que seja inserido em Ata Voto de Congratulações às Sras.
Cybele Cameron e Maria Sebastiana Cardoso Priosti “Cecé” pela participação no evento
RetomaSP. Colocado em discussão única: Com a palavra o ver. Tarzã – Pede que seja
corrigido o nome de uma das homenageadas, que seria Maria Sebastiana Cardoso Priosti.
Colocado em votação única: Foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº
1171/2021 - Vereador Julio Ataíde - Requer ao DER, para que envide estudos sobre a
possibilidade de alargamento do acostamento, ou implantar uma rotatória, na Rodovia
Eduardo Saigh, Jardim Kantian, (em frente a Fabrica Taquari papéis), Itapeva. Colocado em
discussão única: Com a palavra o ver. Tarzã – Diz que o Projeto que entrou para leitura
pede que seja permitido a ela efetuar convênio com a DER que lhe concederá
autonomia para fazer melhorias nas rodovias, em perímetro urbano. Colocado em
votação única: Foi aprovado por todos. Questão de ordem: Ver. Celinho solicita que
seja inserido em Ata Voto de Congratulações ao time de futebol feminino de itapeva
pela vitória em torneio recente da retomada esportiva. Questão de ordem: Ver.
Comeron solicita que seja inserido em Ata Voto de Pesar à família pelo falecimento do
Sr. Lauri Saldanha. Questão de ordem: Ver. Tarzã fala sobre trabalho voluntario
desenvolvido pelo cidadão Marinho da Sky, que teria conseguido trazer para Itapeva um
atleta, Paulinho McLaren, que teria trazido atletas da região e fez uma peneira e houve
o interesse desse olheiro em alguns atletas da nossa cidade. Ressalta que é um trabalho
de grande relevância para o esporte da cidade, além do trabalho social que ele
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desenvolve. Pede que essas considerações constem em Ata. MATÉRIA PARA
PRÓXIMA SESSÃO: Em 2 ª d/v Projeto de Lei: 178, 166, 198 e Substitutivo ao Projeto de
Lei 197/2021. Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v Projetos de Lei:
137, 157, 174, 175, 176, 183, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 196, 199, 200, 201, 202, 203,
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 e 213/2021. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Com a
palavra o ver. Ronaldo – Cumprimenta a todos. Parabeniza o executivo pela decisão
de não efetivar o pregão para o serviço de iluminação e decoração natalina. Diz que o
dinheiro poderia ser utilizado para fornecer cestas natalinas. Que conste em Ata
convocar o Secretário de Obras para tratar sobre o trânsito da cidade, para a próxima
Reunião ordinária da Comissão de Obras. Aparte ver. Vanessa – Questiona se poderia
falar também sobre o georreferenciamento e sobre a licitação dos poços artesianos na
reunião. Aparte ver. Tarzã – Lembra que o presidente requereu o processo sobre o
georreferenciamento. Sugere que se faça reunião apenas para o georreferenciamento.
Retoma ver. Ronaldo – Delibera para que o georreferenciamento seja em momento
separado, ficando definido que conste na pauta da próxima Reunião da Comissão de
Obras os seguintes assuntos a serem tratados com o Secretário Municipal de Obras:
Tratar sobre questões do trânsito na cidade; tratar sobre a licitação sobre a prestação
de serviços de construção de poços artesianos. Que estará acompanhando os trabalhos
sobre o poço artesiano no bairro avencal. Sobre a PL 2564, comemora o resultado inicial
no Senado, e convoca todos os interessados a ajudar a classe dos técnicos de
enfermagem a ter um piso salarial. Com a palavra o ver. Tarzã – Cumprimenta a todos.
Diz que gostaria de propor que fosse montada uma comissão especial para a revisão
do regimento. Que seria importante que o presidente pedisse ao jurídico que fizesse um
anteprojeto para rever as defasagens do Regimento Interno e se for o caso em um
segundo momento rever alguns pontos da LOM. Bate na tecla que está tramitando no
Congresso a PEC dos precatórios e que garantirá mais dinheiro no caixa da Prefeitura.
Refere que a receita do estado está crescendo e isso reflete na fazenda municipal e que
há ambiente favorável para sensibilizar o prefeito e equipe no sentido de garantir o piso,
com 10 por cento em cima do salário mínimo. Fazendo assim justiça para quem mais
precisa, que são os servidores que ganham menos, isso se chama equidade. Diz que o
vale alimentação está subindo em tese menos que 70 reais. Cumprimenta o executivo
que optou em pagar os 10 salários no ato da aposentadoria. Diz que existe um teto em
que o maior salário no município não pode ser maior que 15 vezes o menor salário para
garantir que não aumente a distância entre o menor e o maior salário. Refere ser uma
pena que em dois anos de pandemia. Aparte ver. Ronaldo – Diz que em vários postos
de saúde não está havendo médicos atendendo todos os dias, principalmente na zona
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rural. Retoma ver. Tarzã – Lamenta sobre a falta de reformas das escolas do município.
Questão de Ordem. Ver. Vanessa pede que seja inserido em Ata Voto de
Congratulações aos Srs. Luiz Gustavo Coquemala e Cassiano Kunath, novos Diretor e
Vice-Diretor Clínico da Santa Casa de Itapeva, eleitos recentemente. Nada mais
havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 79ª Sessão Ordinária a
ser realizada quinta-feira, dia 2 de dezembro, no horário regimental e para a 13ª Sessão
Extraordinária a ser realizada em seguida, 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, 29 de novembro de 2021.

ROBERTO COMERON
PRESIDENTE
DÉBORA MARCONDES
1º SECRETÁRIO

RONALDO PINHEIRO
2º SECRETÁRIO
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