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ATA DA 79ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021
Aos dois dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 20:06 sob a presidência de José
Roberto Comeron realizou-se a 79ª 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. Realizada a
leitura da bíblia. Executado o hino de Itapeva. EXPEDIENTE: Colocada em discussão
e votação a Ata da 78ª Sessão Ordinária realizada em 29 de novembro, foi aprovada.
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite para a Solenidade do “Dia do
Voluntário”, a ser realizada segunda-feira, dia 06 de dezembro, às 20h00, na Câmara
Municipal de Itapeva. PROPOSITURAS - Projeto de Decreto Legislativo: 12/2021 Vereador Andrei Alberto Müzel - Concede o Diploma de Voluntário Profª Maria de
Lourdes Ribeiro “Dona Lurdinha” à Sra. Cecília Domingues Oliveira. 13/2021 - Vereador
Paulo Roberto Tarzã dos Santos - Concede o Diploma de Voluntário Prof.ª Maria de
Lourdes Ribeiro “Dona Lurdinha” ao Sr. Mário Antônio de Barros. 14/2021 - Vereador
Gesse Osferido Alves - Concede o Diploma de Voluntário Prof.ª Maria de Lourdes
Ribeiro “Dona Lurdinha” à Sra. Sandra Silvano. 15/2021 - Vereador Laercio Lopes Concede o Diploma de Voluntário Prof.ª Maria de Lourdes Ribeiro “Dona Lurdinha” ao
Sr. Antônio de Moraes Alves Neto. 16/2021 - Vereador Mario Augusto de Souza
Nishiyama - Concede o Diploma de Voluntário Prof.ª Maria de Lourdes Ribeiro “Dona
Lurdinha” à Sra. Marcia Cristina Peres Melo Lara. 17/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro
da Silva - Concede o Diploma de Voluntário Prof.ª Maria de Lourdes Ribeiro “Dona
Lurdinha” à Sra. Nilda Paulino Gonçalves. 18/2021 - Vereadora Débora Marcondes Silva
Ferraresi - Concede o Diploma de Voluntário Prof.ª Maria de Lourdes Ribeiro “Dona
Lurdinha” ao Sr. Rubens Alfredo Silva. 19/2021 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida
Silva - Concede o Diploma de Voluntário Prof.ª Maria de Lourdes Ribeiro “Dona
Lurdinha” ao Reverendo Arnildo Klumb. 20/2021 - Vereadora Débora Marcondes Silva
Ferraresi - Susta os efeitos do Decreto Municipal nº 12.038, de 19 de outubro de 2021,
o qual “Dispõe sobre os serviços de utilidade Publica em veículos de transporte
individual de passageiros “taxi comum e taxi acessível”. 21/2021 - Vereador Célio Cesar
Rosa Engue - Concede o Diploma de Voluntário Prof.ª Maria de Lourdes Ribeiro “Dona
93
Rubrica: ................................

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Legislatura 2021 - 2024

EXERCÍCIO DE 2021 LIVRO Nº.: 008 PAG.: 094
Lurdinha” ao Sr. Dorival Leite. 22/2021 - Vereador José Roberto Comeron - Concede o
Diploma de Voluntário Prof.ª Maria de Lourdes Ribeiro “Dona Lurdinha” ao Sr. Paulo
Roberto Eloriaga Aeti de Oliveira “Paulinho Saponga”. Parecer: Favoráveis das
Comissões Competentes encaminhando os Projeto de Lei 183/2021, 187/2021,
189/2021, 190/2021, 191/2021, 192/2021, 210/2021 e 213/2021 para apreciação do
Plenário. Projeto de Lei: 204/2021 - Vereador Christian Wagner Nunes Galvão - Dispõe
sobre denominação da via pública Maria De Jesus Camargo Oliveira. 214/2021 Vereadora Áurea Aparecida Rosa - “Declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO
TRANSFORMANDO VIDAS”. 215/2021 - 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.
216/2021 - Prefeito Mario Sergio Tassinari - INSTITUI o Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo do Município de Itapeva, cria a Controladoria-Geral do Município, a
Corregedoria-Geral do Município e a Ouvidora-geral do Município e dá outras
providências”. Requerimento: 1175/2021 - Vereadora Áurea Aparecida Rosa - Requer
que seja inserido em Ata Voto de Congratulações à Sra. Maria Elisa Chuery Martins
Rostelato pelos relevantes trabalhos prestados no campo da Física e da Medicina.
1177/2021 - Vereador José Roberto Comeron - Requer ao Sr. Prfeito para que, junto ao
setor competente, encaminhe a esta Casa de Leis cópia integral do Processo de
Dispensa de Licitação nº 3315/21. 1178/2021 - Vereador Andrei Alberto Müzel - Requer
ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, estudo da possibilidade e disposições
orçamentárias para que seja pago 14º salário aos servidores públicos municipais.
1179/2021 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Excelentíssimo
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Itapeva para constituir uma comissão revisora
da Resolução Nº 012/92(Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapeva) eleita e
composta por vereadores e servidores desta Casa de Leis. 1180/2021 - Vereador
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 nas ruas: Rua Benedito Gomes Assis; e Rua Antônio Monteiro de Almeida,
na Vila São Francisco de Assis. 1181/2021 - Vereador Gesse Osferido Alves - Requer
ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, providencie a manutenção e
limpeza da Escolas da Agrovila I (E.E. Agrovila I, E.M. Governador Franco Monteiro e
E.M. Prof.ª Terezinha de Moura Rodrigues Gomes). 1182/2021 - Vereador Julio Cesar
Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais que junto ao
setor competente se possível, interceda junto a Reitoria do IFSP- Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e ao MEC, visando a liberação de
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recursos e continuação das obras da Unidade de Itapeva, que estão paralisadas.
1183/2021 - Vereador Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, com relação a
VILA BOM JESUS, informações sobre a possibilidade de inclusão das ruas Capão
Bonito, Profº. João Santana e Itaberá, no programa de recapeamento asfáltico.
1184/2021 - Vereador Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, com relação ao
ESTACIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO E DO POUPA TEMPO,
informações sobre a possibilidade de instalação de ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 1185/2021
- Vereador Christian Wagner Nunes Galvão - Requer ao Sr. Prefeito, junto ao
DEMUTRAN, informações sobre a possibilidade de se instalar tachões e nova
sinalização de trânsito no cruzamento da Av. Dr. José Ermírio de Moraes com a rua
Paranapanema. 1186/2021 - Vereador Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo.
Sr. Prefeito, nos termos regimentais que junto ao setor competente se possível, estude
a viabilidade de criar vagas de estacionamento no espaço interno, da Escola Municipal
Profª Leonor Cerdeira, que atendam aos professores e colaboradores desta unidade
escolar. 1187/2021 - Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr.
Prefeito para que, providencie o recapeamento e sinalização em toda extensão da Rua:
9 de julho, Jardim Grajaú (sentido Morada do Bosque). 1188/2021 - Vereadora Lucimara
Woolck Santos Antunes - Requer ao Senhor Prefeito para que, junto ao setor
competente, a possibilidade de refazer a rede de tubulação de águas pluviais na
Avenida Gastão Mesquita Filho (sentido a Maringá), na Avenida Alexandrino de Moraes,
(desde a rotatória até a padaria Castelão) Jardim Maringá e na Rua Antônio de Souza
Lima, bairro de Cima. 1189/2021 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama Requer o Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, informe sobre a
programação de redutores de velocidade que já foram aprovados pelo COMUTRAN e
que serão instalados no município, bem como, o prazo de instalação de cada um, de
forma individualizada. 1190/2021 - Vereador Paulo Roberto Tarzã dos Santos - Requer
que seja inserido em ata Voto de Congratulações ao empresário Mário Antônio de
Barros (Marinho da Sky), pelo Projeto Batuíra que trouxe à Itapeva o ex-jogador do
Santos F.C, SR Paulinho Maclaren com o objetivo de avaliar atletas de Itapeva e região.
Esta Presidência encaminha o Projeto de Lei 214/2021 e o Projeto de Decreto
Legislativo 20/2021 às comissões competentes para exarar seus pareceres, e
Requerimentos e à Secretaria Administrativa para providencias de costume. TRIBUNA
DO POVO - Com a palavra, fazendo uso da Tribuna do Povo, FLÁVIO APARECIDO GIL
PONTES: ANTIDECRETO SOBRE TAXÍMETRO - Com a palavra, fazendo uso da
Tribuna do Povo, FLÁVIO APARECIDO GIL PONTES: Diz não ser justo que os
motoristas de aplicativo não paguem impostos e taxas e eles, taxistas, tenham que
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pagar. Que muitos aplicativos de Uber estão dando um jeito de burlar as normas do
aplicativo para criarem clientelas. Diz que não foi conversado com os taxistas sobre os
valores das tarifas, constantes no decreto municipal em debate. Explica os motivos de
discordar dos valores, falando sobre rotas e gastos. Fala sobre como o aumento de
valor do combustível interfere diretamente em suas possibilidades de ganho. Que não
há necessidade de se colocar taxímetro na cidade, visto que há uma concorrência sadia
na política de preços entre os taxistas. Que os valores apresentados vão levar muitos
motoristas para a clandestinidade ou abandonar a atividade. Relata como os taxistas
têm mantido há anos os valores mesmo com as constantes subidas dos preços dos
combustíveis. Sobre o aplicativo, diz que para a atividade de taxista há uma série de
condições às quais tem que satisfazer, o que não é cobrado dos motoristas dos
aplicativos. Pede voto favorável ao antidecreto para derrubar o decreto referido. Ver.
Laércio – Cumprimenta a todos os presentes. Diz que os vereadores são sensíveis aos
trabalhadores de Itapeva, sejam os taxistas ou motoristas de aplicativo. Explica os
motivos para a legalização anterior da atividade via aplicativo no município. Diz que se
pode contar com o vereador no que puder ajudar, a todos os trabalhadores. Comenta
que compete aos vereadores analisar a situação. Ver. Débora – Cumprimenta a todos.
Explica as minúcias do decreto em comento, que foi feito sem diálogo junto à categoria
dos taxistas. Refere que há uma grande segurança com os taxistas, visto que já são
pessoas conhecidas na comunidade. Diz que não é contra a tarifa zero no transporte
público, mas que acabou gerando algumas situações de aglomeração. Que os
trabalhadores de táxi ficarão ainda mais onerados com o decreto da Prefeitura. Orador
– diz que a prefeitura não colocou bandeira 2, apenas bandeira 1. Chama a atenção
para os riscos que os profissionais sofrem no desempenho dessa função. Ainda sobre
a falta de fiscalização na utilização irregular das vagas de taxistas. Ver. Gessé –
cumprimenta a todos. Oferece o seu apoio à causa dos taxistas. Que é a hora de apoiar
os trabalhadores. Parabeniza o orador e todos os taxistas. Ver. Marinho – cumprimenta
a todos. Pergunta se a categoria foi chamada para conversar com o prefeito quando da
confecção do decreto. Orador – diz que não e que o prazo para adequação é de 60 dias.
Ver. Marinho – expressa sua indignação pela falta de diálogo do Prefeito junto à
população, quando de algumas ações suas. Que estaria trabalhando contra a geração
de emprego e renda no município de Itapeva. Ver. Ronaldo – parabeniza o orador pela
luta. Ver. Christian – diz que seria interessante tentar achar uma alternativa sobre
preços viáveis para o trabalho do taxista. Orador – Explica o motivo de ser contra o
taxímetro. Ver. Celinho – Parabeniza o orador pelo uso da Tribuna. Que a Casa
costumeiramente não se furta das questões aqui apresentadas. Se coloca à disposição
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para abrir um diálogo junto ao Executivo. Fala sobre possível reunião entre taxistas e o
poder executivo na próxima segunda-feira. Ver. Tarzã – Diz que é contrário à tarifa zero
e explica os motivos, que seria favorável a uma tarifa social. Explica quais seriam as
vantagens de se adotar o sistema de tarifa social, que geraria um saldo para ser utilizado
em outras áreas no município. Que temos o desafio de nos reinventarmos diante da
baixa perspectiva de crescimento para o ano que vem. Refere que é uma questão de
oportunidade, e que em situações atípicas como a atual não devem pautar tais políticas
públicas. E que seria um momento de cautela e construção. Pensa que os profissionais
dessa categoria estão perdendo poder aquisitivo com o passar do tempo, no
desempenho de seu trabalho. Pres. Comeron – Refere que o prefeito tem que trabalhar
com diálogo e não de forma tirana. Solidariza-se com a situação e pautas dos taxistas.
Está certo de que o decreto do prefeito será derrubado, porém o prefeito pode entrar
com ADIN. TEMA LIVRE. Com a palavra a ver. Débora – Cumprimenta a todos.
Complementa sobre o tema anterior, é que o Prefeito primeiro faz, depois conversa. Que
governar é através de diálogo. E o Prefeito precisa ouvir os vereadores. Refere que o
diálogo será tentado novamente e que estará junto com a categoria acompanhando tais
diálogos. Sobre a ADIN, fala que há pontos abusivos no decreto do prefeito e acha difícil
de se impetrar ADIN. Fala que há muitas pessoas de outras localidades trabalhando
com aplicativos em Itapeva. Pede ao presidente da casa e às comissões para que o
procedimento do antidecreto seja agilizado diante do pouco tempo até o fim do ano. Fala
ainda que os taxistas não estão podendo utilizar os banheiros da Rodoviária, durante a
noite. Parabeniza o Presidente pela decoração da Casa em virtude das festividades de
fim de ano. Agradece ao Prefeito pela feira livre no bairro do Bela Vista. Parabeniza os
profissionais da saúde pela atuação e pelo trabalho exemplar. Agradece ao secretário
de obras por algumas demandas atendidas. Fala sobre algumas demandas. Comenta
sobre situação em que foi pedida a cessão de veículo para formatura de alguns
estudantes, que o veículo teria sido cedido, mas acabou não aparecendo no momento
marcado, sem que os setores competentes tivessem dado as devidas explicações.
Comenta sobre o trabalho de médicos por apenas meio período no Jd. Bela Vista, que
está prejudicando a população local. Mostra filmagem sobre determinada rua que está
com problemas de alagamento, mesmo quando não está chovendo. Que o problema
seria um bueiro que precisaria de reparos. Que a obra estaria no cronograma, mas não
foi feita ainda. Ver. Saulo – diz que o projeto apresentado na filmagem é de sua autoria.
Ver. Ronaldo – diz que há agendamento do secretário de obras com a Comissão de
Obras. Com a palavra o ver. Marinho – Cumprimenta a todos. Teria recebido
informação de que o Prefeito está na praça Anchieta, juntamente com outros servidores,
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e teria soltado fogos e estampidos. Frisa que há uma lei municipal que proíbe a soltura
de fogos de artifício com estampidos no município. Explica os motivos de haver essa lei
contra a soltura de fogos. Diz que não é oposição, mas não se pode permitir que o
Prefeito não cumpra a legislação municipal. Refere que não concorda com muitas das
ações do atual Prefeito, com gastos em serviços supérfluos, quando há necessidades
mais urgentes. Refere que seus descontentamentos com as ações do Prefeito se
somam. Que pretende registrar boletim de ocorrência contra a soltura dos fogos que
ocorreu nesta noite. Refere que é presidente da Comissão de Direito dos Animais e
explica a importância da Lei que proíbe a soltura de fogos de artifício. Apresenta imagem
de fluxograma que teria sido apresentado em reunião de Comissão ocorrida em dias
anteriores, sobre pessoas em situação de ruas e usuários de drogas em locais do
município. Que o intuito seria identificar migrantes para que sejam direcionados para os
municípios de origem. Os habitantes do município serão encaminhados para programas
sociais para a tentativa de sua recuperação e retirada dessa situação de rua. Fala sobre
as deliberações que preveem campanhas de conscientização e outras medidas. Com a
palavra o ver. Júlio – Cumprimenta a todos. Oferece o seu apoio pela causa dos
taxistas. Que quando há união de uma classe, há seu fortalecimento. Comenta sobre o
instituto federal de ciência e tecnologia de são Paulo. Pede que seja exposta foto de
placa em local em que seria construído um campus desse instituto no município. Que
infelizmente o instituto em Itapeva ficou apenas na placa. Refere que o instituto
ofereceria a Itapeva o curso de mecatrônica, agroindústria biocombustível e design de
móveis. Que o campus de Itapeva contaria com 60 professores e ofereceria ensino
médio e ensino tecnológico aos jovens. Infelizmente não houve a construção do
campus. Que a obra estava prevista para ser entregue em 2014, mas até o momento
não houve a sua construção. Fala que houve problemas diversos que atrapalharam sua
consecução. Diz que foi procurado por professor para dialogar sobre a situação e dizer
que havia o interesse pelo instituto de realizar, sim, a obra em Itapeva. Frisa sobre o
ganho para a educação dos jovens e adolescentes, fora todos os demais benefícios
para o Município. Diz que a secretária da Educação municipal teria sido favorável e que
teria se proposto a ter diálogo com o Prefeito para ver sua perspectiva sobre esse
assunto. Refere que se trata de órgãos do governo federal. Acredita que todas as
oportunidades de acrescentar no ensino local, devem ser tentadas. Que em município
vizinho o campus já está funcionando. Diz que fica feliz pelo município vizinho, mas
triste pela situação local. E espera que se consiga trazer esse sonho para Itapeva. Com
a palavra o ver. Celinho – Cumprimenta a todos. Reafirma aos taxistas a Câmara não
possui vereador que vota fechado com o Prefeito. Que sempre se posicionou favorável
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aos trabalhadores. Diz que esteve recentemente na cidade de Capão Bonito, num
evento chamado virada inclusiva. Comenta sobre o evento e sua importância, em que o
principal trabalho seria a busca da inclusão. Parabeniza os servidores do PSF da Vila
Camargo pela excelência do atendimento, em especial a dentista Dra. Laura, que seria
um ser humano iluminado, exercendo muito bem seu trabalho. Parabeniza a agente
comunitária, Dona Luzia. Que teria sido chamando por morador do parque longa vida,
sobre rede de esgoto assoreada no local, e teria acionado os setores competentes da
Prefeitura e da Sabesp e as providências serão tomadas em breve. Com a palavra o
ver. Ronaldo – Cumprimenta a todos. Diz que está a favor dos taxistas. Que é preciso
ter diálogo, uma vez que a pandemia está passando, mas as questões sociais e
econômicas ainda estão fortes. Refere que mesmo os vereadores estão tendo
dificuldade para dialogar com o Prefeito, que dirá o povo. Que os trabalhadores estão
encontrando muitas dificuldades para trabalhar no município. Oferece seu apoio aos
pleitos da categoria. Refere que atitudes arbitrárias do Prefeito são numerosas, em
diversos campos e lhe falta sensibilidade no trato com o problema da população.
Comenta que as unidades de saúde ficarão sem farmácia. Que é preciso botar a mão
na consciência. Critica o descumprimento da lei sobre a soltura de fogos de artifício por
parte do Prefeito. Diz que o que aquece a economia local seria dar oportunidade para
as pessoas trabalharem e não o que está fazendo com os taxistas. Comenta sobre
diversos problemas com falta de água em alguns bairros, devido a falta de conclusão
de obras de poços artesianos. Que secretários municipais não estariam atendendo seus
telefonemas, e reforça que seus pleitos são para benefícios para a população e não
para o vereador. Diz que é preciso completar as equipes das unidades básicas de saúde
que estão incompletas no momento. Que é preciso olhar pela saúde. Refere os
prejuízos que produz a soltura de fogos de artifício no município, motivo pelo qual foi
proibida. Com a palavra o ver. Saulo – Cumprimenta a todos os presentes. Diz encarar
a vereança como profissionalismo, diz que possui curso de eletrotécnica. Aparte ver.
Débora – Diz que croqui não é projeto. Retoma ver. Saulo – Refere que é um projeto
dele. Que cada um segue a vereança de uma forma. E ele segue de uma forma ética.
Cita casos em que manteve a ética em suas atitudes como vereador diante de pedidos
de outros vereadores. Pede para que haja ética nas ações dos vereadores. Que procura
ser sempre profissional e fica triste diante de ações antiéticas. Que sempre apresenta
croqui junto com seus pedidos. Que é preciso haver ética. Ver. Débora – Diz que
ninguém é dono das ruas. Que é preciso união para que se possa progredir. Retoma
ver. Saulo – Comenta que o prazo dos requerimentos deveria valer pela gestão.
Comenta que em caso de reapresentação deveria ser mencionado em tribuna. Com a
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palavra o ver. Tarzã – Cumprimenta a todos os presentes. Diz que é possível construir
uma solução para o pleito dos taxistas através do diálogo, tendo em vista a realidade
que o país vive. Percebe que os vereadores, cada um da sua forma, são atuantes.
Respeita a forma de atuar de cada vereador da Casa, em suas diferenças. Que a troca
de ideias faz parte do processo legislativo, o importante é que todos estão procurando
dar o melhor de si. Afirma que os vereadores fazem por merecer seus vencimentos para
fazer um trabalho a favor da população. Refere que a prioridade no município deveria
ser saúde. Outra prioridade seria investir em habitação e explica situações que
acompanhou anteriormente. Fala sobre projetos bem-sucedidos de habitação no
município. Sabe que o país passa por dificuldades, que tem se estendido por anos. Que
a previsão para o ano que vem não é nada boa, em termos econômicos. Comenta que
o país sucateou a educação, em termos federais e estaduais e explica a situação. Refere
que poucas pessoas no município possuem poder aquisitivo para comprar lotes. Que o
Prefeito seria sistemático e autoritário, destacando as coisas positivas que tem feito,
mas teria muitas ações das quais o vereador discorda. ORDEM DO DIA. Leitura de
Projeto de Lei 166/2021 - Mario Sergio Tassinari - Autoriza o Município de Itapeva/SP
a repassar recursos financeiros ao CONDERSUL - Consórcio de Desenvolvimento das
Regiões Sul e Sudoeste do Estado de São Paulo. Colocado em segunda discussão e
votação, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 198/2021 - Mario Sergio
Tassinari - Dispõe sobre a redução de carga horária para os servidores públicos
municipais que possuem filhos com deficiência e dá outras providencias. Colocado em
segunda discussão: Ver. Débora – Comenta que teria recebido mensagens de
servidores que tem filho com deficiência estariam com dúvidas sobre o projeto. Explica
que o horário especial já existe em outras instâncias. Discorre sobre como funcionarão
as reduções e de quantas horas serão, a depender da carga horária em cada situação
e demais detalhes do Projeto. Ver. Celinho – Parabeniza o secretário Rodrigo pelo
encaminhamento do Projeto para a Casa de Leis. Votação: aprovado por todos. Em
segunda votação, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 183/2021 Débora Marcondes Silva Ferraresi - Dispõe sobre a denominação da estrada municipal
Nelson José de Ramos, localizada no Bairro Taquariguaçu, entrada pela Rodovia
Francisco Alves Negrão KM 293. Colocado em primeira discussão: Ver. Débora –
Refere que os familiares dos homenageados com nome de ruas dos projetos em análise
no momento. Lê brevemente a biografia dos homenageados. Que o projeto de lei possui
mais de 150 assinaturas de moradores do local em favor da homenagem. Pede voto
favorável. Ver. Celinho – diz que tem grande carinho pela família Gessé parabeniza a
ver. Débora pela iniciativa. Que é favorável à homenagem para uma pessoa que foi tão
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importante para o município. Ver. Saulo – Deixa registrado que a estrada é um acesso
principal de taquariguaçu e há pedido seu para que seja feita recuperação asfáltica no
local. Ver. Tarzã – Cumprimenta a ver. Débora pela iniciativa. E os demais autores de
homenagens com nome de rua. Em primeira votação, foi aprovado por todos. Leitura
de Projeto de Lei 187/2021 - Mario Sergio Tassinari - INCLUI os §§ 1º-A e 5º-A no art.
80 da Lei Municipal nº 3.336, de 20 de janeiro de 2012, dá nova redação ao §2º do
mesmo artigo e lei, e dá outras providências. Colocado em primeira discussão e
votação, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 189/2021 - Débora
Marcondes Silva Ferraresi - Dispõe sobre a denominação de Rua Levina Maria Ferreira,
localizada no Bairro TaquariGuaçu entrada no Rancho Capim Guiné com Rancho III
Irmãos. Colocado em primeira discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura
de Projeto de Lei 190/2021 - Ronaldo Pinheiro da Silva - Dispõe sobre denominação
de Rua Benedito Rodrigues Proença, a Rua Projeta I, cruzamento com a Rua Pedro
Anselmo Ferreira, localizada no Alto da Brancal. Colocado em primeira discussão: Ver.
Ronaldo – Pede voto favorável ao seu projeto. Em primeira votação, foi aprovado por
todos. Leitura de Projeto de Lei 191/2021 - Julio Cesar Costa Almeida - Dispõe sobre
denominação de via pública Pedro Daniel Machado. Colocado em primeira discussão:
Ver. Júlio – Explica seus projetos e pede voto favorável. Em primeira votação, foi
aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 192/2021 - Julio Cesar Costa Almeida
- Dispõe sobre denominação de via pública Francisco Ribeiro de Lima. Colocado em
primeira discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei
210/2021 - Mesa Diretora - DISPÕE sobre a concessão de reajuste do vencimento
padrão dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal. Colocado em primeira
discussão: Ver. Débora – Parabeniza pela iniciativa pelo projeto. É de grande valia.
Espera que o prefeito reconheça os servidores municipais e também dê aumento real.
Ver. Tarzã – Diz que é praticamente uma reposição inflacionária. Em nome do ver.
Celinho diz que já há propostas de piso mínimo de vencimento para servidores. Em
primeira votação, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 213/2021 - Mario
Sergio Tassinari - Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP. Colocado
em primeira discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de
Decreto Legislativo 12/2021 - Andrei Alberto Müzel - Concede o Diploma de Voluntário
Profª Maria de Lourdes Ribeiro “Dona Lurdinha” à Sra. Cecília Domingues Oliveira.
Colocado em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto
de Decreto Legislativo 13/2021 - Paulo Roberto Tarzã dos Santos - Concede o
Diploma de Voluntário Prof.ª Maria de Lourdes Ribeiro “Dona Lurdinha” ao Sr. Mário
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Antônio de Barros. Colocado em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos.
Leitura de Projeto de Decreto Legislativo 14/2021 - Gesse Osferido Alves - Concede
o Diploma de Voluntário Prof.ª Maria de Lourdes Ribeiro “Dona Lurdinha” à Sra. Sandra
Silvano. Colocado em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura de
Projeto de Decreto Legislativo 15/2021 - Laercio Lopes - Concede o Diploma de
Voluntário Prof.ª Maria de Lourdes Ribeiro “Dona Lurdinha” ao Sr. Antônio de Moraes
Alves Neto. Colocado em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura
de Projeto de Decreto Legislativo 16/2021 - Mario Augusto de Souza Nishiyama Concede o Diploma de Voluntário Prof.ª Maria de Lourdes Ribeiro “Dona Lurdinha” à
Sra. Marcia Cristina Peres Melo Lara. Colocado em discussão e votação únicas, foi
aprovado por todos. Leitura de Projeto de Decreto Legislativo 17/2021 - Ronaldo
Pinheiro da Silva - Concede o Diploma de Voluntário Prof.ª Maria de Lourdes Ribeiro
“Dona Lurdinha” à Sra. Nilda Paulino Gonçalves. Colocado em discussão e votação
únicas, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Decreto Legislativo 18/2021 Débora Marcondes Silva Ferraresi - Concede o Diploma de Voluntário Prof.ª Maria de
Lourdes Ribeiro “Dona Lurdinha” ao Sr. Rubens Alfredo Silva. Colocado em discussão
e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Decreto Legislativo
19/2021 - Vanessa Valerio de Almeida Silva - Concede o Diploma de Voluntário Prof.ª
Maria de Lourdes Ribeiro “Dona Lurdinha” ao Reverendo Arnildo Klumb. Colocado em
discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Decreto
Legislativo 21/2021 - Célio Cesar Rosa Engue - Concede o Diploma de Voluntário
Prof.ª Maria de Lourdes Ribeiro “Dona Lurdinha” ao Sr. Dorival Leite. Colocado em
discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Decreto
Legislativo 22/2021 - José Roberto Comeron - Concede o Diploma de Voluntário Prof.ª
Maria de Lourdes Ribeiro “Dona Lurdinha” ao Sr. Paulo Roberto Eloriaga Aeti de Oliveira
“Paulinho Saponga”. Colocado em discussão e votação únicas, foi aprovado por
todos. Leitura de Requerimento 1175/2021 - Áurea Aparecida Rosa - Requer que seja
inserido em Ata Voto de Congratulações à Sra. Maria Elisa Chuery Martins Rostelato
pelos relevantes trabalhos prestados no campo da Física e da Medicina. Colocado em
discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura de Requerimento
1190/2021 - Paulo Roberto Tarzã dos Santos - Requer que seja inserido em ata Voto
de Congratulações ao empresário Mário Antônio de Barros (Marinho da Sky), pelo
Projeto Batuíra que trouxe à Itapeva o ex-jogador do Santos F.C, SR Paulinho Maclaren
com o objetivo de avaliar atletas de Itapeva e região. Colocado em discussão única: Ver.
Tarzã – agradece a mesa diretora por resgatar utilização dessa honraria, que vem de
um projeto seu. Em votação única, foi aprovado por todos. Leitura de Substitutivo
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1/2021 - 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. ”. Colocado em segunda discussão: ver. Débora – Comenta sobre a
importância do Projeto e explica os motivos. Diz que vários outros municípios dispõem
desse programa. Pede voto favorável dos demais vereadores. Em segunda votação,
foi aprovado por todos. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2 ª d/v Projeto de Lei:
210 e 213/2021. EXPLICAÇÃO PESSOAL. Faz uso da tribuna o Vereador Paulo
Roberto Tarzã dos Santos – Sobre a Santa Casa, diz ter amadurecido a ideia do
convênio mutirão e que vão ter a oportunidade de focar nessa situação. Sobre a vacina,
diz que há alguns órgãos que já estão exigindo comprovante de vacinação. Que já está
comprovado que a vacina é eficaz. Diz que felizmente no brasil há vacina e a população
está tomando. Comenta sobres as situações em que as pessoas podem tomar dose de
reforço. Que seria possível conversar com o Secretário de Saúde sobre a exigência de
comprovante de vacinação já que é uma questão de saúde pública. Nada mais havendo
a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 13ª Sessão Extraordinária a ser
realizada quinta-feira, dia 2 de dezembro, em seguida e invocando a proteção de Deus,
declarou 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, 2 de dezembro de 2021.

ROBERTO COMERON
PRESIDENTE
DÉBORA MARCONDES
1º SECRETÁRIO

RONALDO PINHEIRO
2º SECRETÁRIO
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