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ATA DA 41ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2020 

 

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de 2020, no horário regimental sob a 

presidência de Laercio Lopes realizou-se a 41ª sessão ordinária do corrente exercício. 

Sessão realizada online em razão da pandemia da Covid-19, Novo Coronavírus. 

Participaram da Sessão os vereadores: Débora Marcondes Silva Ferraresi, Edivaldo 

Alves Santana, Jeferson Modesto Silva, Joao Antonio de Oliveira, Laercio Lopes, Marcio 

Nunes da Cruz, Mario Augusto de Souza Nishiyama, Pedro Correa dos Santos, Rodrigo 

Tassinari, Sebastiao Jose de Souza, Sidnei Lara da Silva, Vanessa Valerio de Almeida 

Silva, Wiliana Cristina da Silva de Souza e Wilson Roberto Margarido. Ausência de: 

Oziel Pires de Moraes. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, o 

presidente declara abertos os trabalhos da presente Sessão. EXPEDIENTE: Discussão 

e votação da Ata da 40ª Sessão Ordinária realizada em 13 de agosto. Foi aprovada 

por todos. Discussão e votação da Ata da 17ª Sessão Extraordinária realizada em 15 

de agosto. Foi aprovada por todos. Discussão e votação da Ata da 18ª Sessão 

Extraordinária realizada em 15 de agosto. Foi aprovada por todos. Correspondência 

recebida de diversos: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 202/2020 - Marcio Supervisor - Requer ao Sr. Prefeito que junto ao setor 

competente efetue a notificação do proprietário do terreno localizado na Rua Professor 

João Santana, defronte ao número 1021, Vila Bom Jesus, para que faça extensão de 

calçada, e consequentemente faça sua manutenção e reparo. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta à Indicação 228/2020 - Jeferson Modesto Silva - Indica 

a colocação de lombada ou redutor de velocidade na Av. Europa, próximo ao 

cruzamento com a Rua Waldemar Felipe. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta a Indicação 239/2020 - Wilson Roberto Margarido - Indica a instalação de 2 

(duas) lombadas na Rua São Benedito, Vila São Benedito. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva - Resposta a Indicação 245/2020 - Dr. Pedro Correa - Indica que implante o 

sistema de informatização no atendimento da saúde municipal, com integração dos 

diversos postos, unidades básicas de saúde, farmácia municipal e UPA. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta a Indicação 246/2020 - Dr. Pedro Correa - 

Indica esforços para implantação do Departamento Regional de Saúde (DRS), no 

município de Itapeva. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta a Indicação 

254/2020 - Wilson Roberto Margarido - Indica a elevação da lombada existente na Rua 

9 de julho, próximo ao Mercado do Pascoal. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 359/2020 - Edivaldo Negão - Requer ao Senhor Prefeito 

para que, junto ao setor competente providencie o relatório dos subsídios pagos a 

Empresa Jundiá nos meses de outubro de 2019 a junho de 2020. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 403/2020 - Wiliana Souza - Requer 
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ao Senhor Prefeito Municipal para que, junto ao setor competente, providencie a 

implantação de lombada na Rua Artur do Amaral Camargo, localizada na Vila Taquari, 

proximo as duas escolas do referido Bairro. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 409/2020 - Vanessa Guari - Requer ao Prefeito para que 

estude a possiblidade de instalar lixeiras comunitárias (modelo gaiola) nos bairros: 

Morro Cavado, Vila Falconi, bairros pertencentes ao Distrito do Guarizinho. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 412/2020 - Wilson Roberto 

Margarido - Requer ao Executivo Municipal, para suspender por tempo determinado a 

cobrança do “Preço público pela ocupação de espaço público” os boxes do Mercado do 

Produtor Vereador João Sudário da cruz e quiosques de vendas de lanches e outros. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 413/2020 - Wilson 

Roberto Margarido - Requer ao Executivo Municipal, para que seja realizado o 

recapeamento da rua Laurinda Braga Jensen no bairro Jardim São Francisco. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 414/2020 - Marinho 

Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que, junto ao setor responsável, providencie a 

construção de 01 (uma) lombada em frente a Igreja Católica do Bairro dos Coelhos e 

outra em aproximadamente 50 metros à frente. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva 

- Resposta ao Requerimento 415/2020 - Edivaldo Negão - Requer ao Senhor Prefeito 

Municipal, nos termos regimentais para que junto ao setor competente, providencie 

lombada na altura do N° 488, limpeza e manutenção das guias e calçadas em toda a 

extensão da Rua São Benedito – Vila São Benedito. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva - Resposta ao Requerimento 416/2020 - Sidnei Lara - REQUER ao Executivo 

Municipal que informe sobre a possibilidade de destinar um CAMINHÃO DE COLETA 

DE LIXO para que passe, uma vez por semana, no Bairro Avencal. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 417/2020 - Débora Marcondes - 

Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente, realize um plano de 

recuperação da economia em apoio aos micros, pequenos, médios e grandes 

empreendedores. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

418/2020 - Wiliana Souza - Requer ao Sr. Prefeito, para que informe da possibilidade 

de implantar uma Base da Guarda Municipal na Vila São Camilo. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 419/2020 - Marcio Supervisor - 

Requer a instalação de grades de proteção ao entorno dos canteiros da Praça Duque 

de Caxias, Centro. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 421/2020 - Rodrigo Tassinari - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto 

ao setor competente informe se há interesse e se medidas já estão sendo adotadas 

para efetivar a indicação nº 30/2020 que indica implantar em nosso Município o Sistema 

de “Bueiros Inteligentes”. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 422/2020 - Tião do Táxi - Requer ao Sr. Prefeito junto a mesa nos termos 
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regimentais a possibilidade de ceder um veículo de 5 a 15 lugares para ser disponível 

no Bairro das Pedras e as imediações para levar pacientes idosos e mães com crianças 

de colo nas consultas na USB (Unidade Básica de Saúde) no Bairro do Pacova. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 424/2020 - Wilson 

Roberto Margarido - Requer ao Executivo Municipal, para que seja feita uma rotatória 

na Rua Benjamin Constant, próximo a quadra de tênis. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva - Resposta ao Requerimento 425/2020 - Wilson Roberto Margarido - Requer ao 

Executivo Municipal, para viabilizar a instalação de Iluminação Pública no bairro Faxinal 

de Baixo, em frente à Igreja Congregação Cristã do Brasil. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva - Resposta ao Requerimento 426/2020 - Edivaldo Negão - Requer ao Senhor. 

Prefeito Municipal, que junto e ao setor competente, a possibilidade de providencie a 

colocação de canaletas para o escoamento de água de chuva na Rua Valdemar José 

Ramos – Jardim Pôr do Sol. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 431/2020 - Dr. Pedro Correa - Requer ao Sr. Prefeito solicitando 

informações sobre a data prevista para realização das obras de construção da rotatória, 

já aprovada, em frente ao prédio da Prefeitura Municipal. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva encaminhando relação de cirurgias mutirão mês de julho/2020. Oficio de 

Tribunal de Contas encaminhando cópia do processo eTC -00006065.989.18-8. 

PROPOSITURAS. Projeto de Lei: 129/2020 - Vereadora Débora Marcondes - Autoriza 

a disponibilização de exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA (Lei nº 

8.069/1990) em unidades, repartições e órgãos municipais e dá outras providências. 

Parecer: Favorável da Comissão Competente encaminhando o Projeto de Lei 103/2020 

para apreciação do Plenário. Desfavorável da Comissão de Legislação, Justiça, 

Redação e Legislação Participativa dando ciência ao plenário do arquivamento dos 

Projetos de Lei 109/2020, 112/2020 e Substitutivo 0001 ao Projeto de Lei 0122/2020. 

Moção: 15/2020 - Vereador Oziel Pires de Moraes - Moção de Apelo ao Excelentíssimo 

Senhor João Doria Governador do Estado de São de Paulo pela permanência do ITESP. 

Requerimento: 502/2020 - Vereador Wilson Roberto Margarido - Requer ao Executivo 

Municipal, providenciar o fechamento dos terrenos pertencentes a prefeitura com cerca 

e Placa Indicativa de “Área Pública”. 503/2020 - Vereadora Wiliana Souza - Requer ao 

Sr. Prefeito, para que informe a possibilidade de retomar as linhas itinerárias do 

transporte coletivo no Bairro São Roque estendendo até o Bairro Ribeirão Claro no 

período da manhã. 504/2020 - Vereador Tião do Táxi - Requer ao Sr. Prefeito, para que, 

junto ao setor competente, estude a possibilidade de providenciar a implantação de um 

semáforo no cruzamento da rua Levino Ribeiro com a rua Mário Prandini. 505/2020 - 

Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao Setor 

Competente –Secretaria de Administrações Regionais e Serviços Rurais– informe a 

possibilidade de realizar colocação de lixeira comunitária (modelo contêiner) na Avenida 
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Paulina de Moraes, na altura do estabelecimento Ponto da Esfira, no Jardim Maringá. 

506/2020 - Vereador Rodrigo Tassinari - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao 

setor competente, informe se há a possibilidade de criar um TELECENTRO, um espaço 

de acesso público e gratuito com computadores conectados à internet para disponibilizar 

à população. Se sim, adotar medidas para a sua criação. 507/2020 - Vereador Jeferson 

Modesto Silva - Requer Voto de Congratulações ao Ame Itapeva, através da sua equipe 

de trabalho, pelos 10 nos de atividades em nosso município. 508/2020 - Vereador Toni 

do Cofesa - Requer ao Prefeito Municipal, para que informe a data prevista para 

colocação de grade de proteção em toda a extensão do Córrego do Aranha. 509/2020 - 

Vereador Toni do Cofesa - Requer ao Sr. Prefeito que, junto ao Secretário de Defesa 

Social, informe sobre a possibilidade de estar sendo ministrada Palestra do Projeto de 

Prevenção “ITAPEVA CONTRA AS DROGAS”, no Bairro São Roque. 510/2020 - 

Vereador Dr. Pedro Correa - Requer à Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo) para que viabilize a implantação de rede de água potável na rua 

Antônio de Souza Lima localizado no Bairro de Cima II. 511/2020 - Vereador Marinho 

Nishiyama - Requer ao Conselho Municipal de Trânsito – COMUTRAN para que 

verifique a possibilidade de instalação de redutor de velocidade na Avenida Vaticano 

próximo ao cruzamento com a Rua João Antunes de Moura, Jardim Europa. 512/2020 - 

Vereador Marinho Nishiyama - Requer o Sr. Prefeito, para que, junto ao setor 

responsável, providencie ampla divulgação da campanha “SINAL VERMELHO” lançada 

pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 513/2020 - Vereador Edivaldo Negão - Requer 

ao Prefeito, para que, junto ao setor competente possa instalar de forma gratuita, 

válvulas de retenção de ar (eliminadores de ar), para hidrômetros a todos os imóveis 

comerciais e residenciais na zona urbana e rural do município de Itapeva – SP. 514/2020 

- Vereador Edivaldo Negão - Requer ao Senhor. Prefeito Municipal, nos termos 

regimentais para que junto ao setor competente, notifiquem o proprietário do terreno 

situado a Rua Raul de Oliveira com a Rodovia Francisco Alves Negrão no Jardim 

Esperança para que faça a implantação/reparo das calçadas e a limpeza do terreno. 

Indicação: 279/2020 - Vereadora Wiliana Souza - Indica manutenção do playground no 

Bairro dos Pintos e São Camilo. 280/2020 - Vereador Dr. Pedro Correa - Indica instalar 

hidrômetros separados nos apartamentos construídos nos edifícios do Conj. Hab. 

Paulina de Moraes, situados no Jd. Nova Itapeva, neste Município. 281/2020 - Vereador 

Tião do Táxi - Indica a instalação de lixeira modelo Container da Avenida Brasil na 

esquina da rua Itatinga na vila Nova. 282/2020 - Vereador Marcio Supervisor - Indica a 

pintura das rampas para cadeirantes na Avenida Cel. Acácio Piedade, Centro. 283/2020 

- Vereador Marcio Supervisor - Indica a pintura de faixa de pedestre nas entradas e 

saídas das rampas de acesso para cadeirantes na Avenida Acácio Piedade (em toda 

sua extensão). 284/2020 - Vereadora Vanessa Guari - Indica instalação de lixeiras 
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comunitárias e coleta de lixo no bairro Taquaral. A Presidência encaminha o Projeto de 

Lei 129/20 às Comissões Competentes para exararem seus pareceres e a Moção, os 

Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para as providências de 

costume. TEMA LIVRE: Ver. Débora Marcondes – fala que hoje será votado o veto ao 

projeto de lei que diminui o salário do prefeito de Itapeva. Explica e discorre sobre os 

motivos que ela votará contra o veto, entre os quais cita a queda de arrecadação em 

razão da pandemia, o corte de pagamento da gratificação covid aos servidores; o baixo 

valor do cartão alimentação dos funcionários; a queda do comércio, entre outros. 

Discorre sobre os valores de subsídios de prefeitos da região, bem como da cidade de 

Marília e do governador do Estado. Fala sobre o valor da economia que o valor 

aprovado. Fala sobre enquete na internet, que 98% dos participantes são favoráveis a 

abaixar o salário. Comenta sobre fala do prefeito que ele não se candidataria mais, com 

salário reduzido. Fala sobre as necessidades da população. Ver. Pedro Correa – diz 

que votou pela redução do subsídio, mas que posteriormente entendeu que faltou 

discussão mais ampla sobre o assunto. Fala sobre as consequências da redução dos 

subsídios, que isso teria implicações sobre funcionários de carreira. Comenta que 

deveriam acatar o veto e posteriormente estudar um novo projeto para definir um valor. 

Parabeniza o prefeito pela redução de alugueis que município pagava, conseguindo 

economia de 195 mil mensais aos cofres públicos. Ver. Margarido – fala que votou já 

no ano passado pela redução dos salários de vereadores. Comenta que ele calculou a 

diferença da redução do salário dos vereadores e prefeito, que não é exatamente como 

foi dito. Relata sobre aprovação de lei anterior sobre médicos, que muitos saíram e 

entraram como autônomos com salário maior ainda. Discorre sobre valores de subsídios 

e que poderiam ser economizados. Explica que os médicos poderão voltar com salários 

maiores, se atuarem como PJ (Pessoa Jurídica). Explana sobre os subsídios de cidades 

da região, bem como outros aspectos do município de Itapeva que justificariam um 

salário razoável ao prefeito, maior que o do projeto. Afirma que estará disposto a 

fiscalizar e até caçar o chefe do executivo, se for o caso. Ver. Edivaldo Negão – fala 

que não é o momento de baixar o salário do prefeito, que quando foi votado diminuição 

do vereador (da outra vez), o que ela disse? Fala sobre a citação da ver. Débora sobre 

o governador, mas não disse que ele devolve o salário e quanto deve custar a mansão 

dele ao Estado. Aparte ver. Margarido – comenta sobre salários do Governador e 

Presidente da República, que na verdade essas autoridades usam cartão corporativo 

ilimitado. Continua ver. Edivaldo – fala que deve ser um salário justo, que não sabem 

quem será o prefeito eleito, e se for alguém propenso a corrupção, em razão de um 

subsídio baixo? Diz que será favorável ao veto. Ver. Tião do Táxi – diz que votou contra 

o projeto desde o início da forma como foi apresentado. Afirma que uma pessoa 

qualificada e capacitada para administrar o município deve ter um salário adequado. 
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Relata que entende que deveria uma redução sim, mas não nos patamares 

estabelecidos. Fala de sua emenda que apresentava um equilíbrio, a qual não foi 

avaliada pelas comissões. Diz que gostaria de uma disputa democrática para o cargo 

de chefe de executivo, com salário justo e sem prejudicar funcionários de carreira, que 

conquistaram salários maiores através de anos de carreira. Declara que deve haver 

diálogo com os todos os envolvidos em caso de redução de subsídio. ORDEM DO DIA: 

Leitura do Veto Total ao Projeto de Lei 100/2020 - Fixa os subsídios do Prefeito, do 

Vice-Prefeito, Secretários Municipais de Itapeva e do Superintendente do IPMI - Instituto 

de Previdência Municipal de Itapeva, a partir de 1º de janeiro de 2021 e dá outras 

providências. Em discussão única: Ver Débora Marcondes comenta sobre a fala dos 

vereadores sobre o projeto, que alguns vereadores assinaram o projeto e depois 

mudaram de opinião. Fala sobre desvio de foco do assunto em votação. Dobre 

corrupção, diz que acha absurdo roubar 1 real ou 1 milhão. Comenta sobre votação 

contra o prefeito afastado, que ela votou mesmo ele sendo do partido dela. Fala que 

não deveriam citar outras esferas do poder público, que foge do foco. Discorre sobre 

valores com economia em caso de diminuição do salário. Fala que seriam 22 

funcionários afetados pela redução, mas que haveria meios de pagar. Ver. Margarido 

fala de quando foi discutido o projeto anterior, que a vereadora Débora tinha 

apresentado um valor maior que o atual. Comenta sobre a relação de funcionários que 

seriam prejudicados, que tem direitos adquiridos ao logo do tempo. Fala sobre alguns 

profissionais que estariam em falta pelos baixos salários, como engenheiros (de 

concurso). Fala que salário dos vereadores já foi diminuído, que ele votou a favor, mas 

do prefeito deveria ser discutido melhor. Ver. Vanessa Guari – fala que assinou o projeto; 

que um primeiro projeto foi retirado de pauta. Depois, quando ela percebeu a situação 

que prejudicaria funcionários, votou contra o projeto. Fala sobre a emenda do ver. Tião 

que não chegou a ser apreciada. Explica sobre a problemática para contratação de 

médicos por PJ, que o MP fez apontamento. Ver. Edivaldo Negão – diz que devem 

pensar na população, para que não falte médicos nos PSFs. Ver. Rodrigo Tassinari – 

comenta sobre o assunto; explana que o prefeito atual não será atingido, que estão 

votando para o futuro. Fala que a vida funcional deve ser respeitada, que funcionários 

conseguem benefícios ao longo do tempo. Ver. Wiliana – diz que votará favorável ao 

veto, em respeito aos funcionários e aos médicos. Ver. Laércio comenta sobre a 

democracia para votar. Em votação única: Débora Marcondes – contra; Edivaldo Negão 

– favorável; Jeferson Modesto – contra; Toni do Cofesa - contra; Marcio Supervisor – 

contra; Marinho – contra; Pedro Correa – favorável; Rodrigo Tassinari - favorável; Tião 

do Táxi – favorável; Sidnei Fuzilo – favorável; Vanessa Guari – favorável; Wiliana Souza 

– favorável; Margarido – favorável. Veto mantido com 8 votos favoráveis a 5 

contrários. Leitura do Projeto de Lei Nº 103/2020 - Vereador Wilson Roberto Margarido 
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- Dispõe sobre denominação de Área pública de Lazer: Sistema de Lazer Ivan Melo 

Souza. Em 1ª discussão e votação: Débora Marcondes – favorável; Edivaldo Negão – 

favorável; Jeferson Modesto – favorável; Toni do Cofesa - favorável; Marcio Supervisor 

– favorável; Marinho – favorável; Pedro Correa – favorável; Rodrigo Tassinari - 

favorável; Tião do Táxi – favorável; Sidnei Fuzilo – favorável; Vanessa Guari – favorável; 

Wiliana Souza – favorável; Margarido – favorável. Foi aprovado por todos. Leitura da 

Moção Nº 15/2020 - Vereador Oziel Pires de Moraes - Moção de Apelo ao 

Excelentíssimo Senhor João Doria Governador do Estado de São de Paulo pela 

permanência do ITESP. Ver. Vanessa declara subscrição à Moção. Em discussão e 

votação únicas: Débora Marcondes – favorável; Edivaldo Negão – favorável; Jeferson 

Modesto – favorável; Toni do Cofesa - favorável; Marcio Supervisor – favorável; Marinho 

– favorável; Pedro Correa – favorável; Rodrigo Tassinari - favorável; Tião do Táxi – 

favorável; Sidnei Fuzilo – favorável; Vanessa Guari – favorável; Wiliana Souza – 

favorável; Margarido – favorável (e destaca a importância do ITESP). Foi aprovado por 

todos. Leitura do Requerimento Nº 507/2020 - Vereador Jeferson Modesto Silva - 

Requer Voto de Congratulações ao Ame Itapeva, através da sua equipe de trabalho, 

pelos 10 nos de atividades em nosso município. Em discussão e votação únicas: Débora 

Marcondes – favorável; Edivaldo Negão – favorável; Jeferson Modesto – favorável; Toni 

do Cofesa - favorável; Marcio Supervisor – favorável; Marinho – favorável; Pedro Correa 

– favorável; Rodrigo Tassinari - favorável; Tião do Táxi – favorável; Sidnei Fuzilo – 

favorável; Vanessa Guari – favorável; Wiliana Souza – favorável; Margarido – favorável. 

Foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 510/2020 - Vereador Dr. Pedro 

Correa - Requer à Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) 

para que viabilize a implantação de rede de água potável na rua Antônio de Souza Lima 

localizado no Bairro de Cima II. Em discussão e votação únicas: Débora Marcondes – 

favorável; Edivaldo Negão – favorável; Jeferson Modesto – favorável; Toni do Cofesa - 

favorável; Marcio Supervisor – favorável; Marinho – favorável; Pedro Correa – favorável; 

Rodrigo Tassinari - favorável; Tião do Táxi – favorável; Sidnei Fuzilo – favorável; 

Vanessa Guari – favorável; Wiliana Souza – favorável; Margarido – favorável. Foi 

aprovado por todos. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2 ª d/v Projeto de Lei: 

103/2020. Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v os Projetos de 

Lei: 119, 130, 134, 139/2017; 57, 113, 156/2018 e 54, 75, 85, 92, 107,136, 

148,161,162,167, 173, 179,185, 194/2019, 3, 5, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 47, 

51, 57, 67, 71, 76, 77, 90, 91, 93, 99, 111, 114, 117, 119 ao 120, 123 ao 129/2020. 

EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. Débora Marcondes fala sobre a votação do veto, que 

ela respeita a opinião de cada um. Comenta sobre o total de funcionários que seriam 

prejudicados com a redução do subsídio do prefeito. Agradece o secretário Divaldo 

Aires, sobre linhas e horários de ônibus que estão sendo readequados em prol da 
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população. Médico no Guarizinho é outro tema que ela agradece, conforme a população 

citou. Fala sobre projetos de denominação de vias públicas, que são arquivados 

conforme a legalidade, porém comenta de um que estaria irregular, mas recebeu 

recomendação para ser votado. Discorre sobre o projeto das chácaras de lazer, que 

deve ser votado o quanto antes pois representa benefícios aos proprietários e ao 

município. Fala de seu projeto sobre disponibilização de exemplares do ECA em órgãos 

públicos municipais. Ver. Margarido – fala sobre o projeto que regulariza os 

loteamentos rurais. Sobre os ilegais, que a secretaria de obras emite parecer falando 

sobre a irregularidade. Diz que esse projeto ajuda no crescimento vegetativo do 

município. Discorre sobre as questões formais para a regulamentação dos terrenos junto 

aos órgãos que os norteiam, desde as concessionárias de água, luz e cartório de registro 

de imóveis. Aparte ver. Rodrigo – esclarece que o projeto não entrou na Comissão de 

Legislação ainda. Ver. Margarido diz que em breve estará nas comissões. Aparte ver. 

Edivaldo – relata caso de morador da zona rural que por falta de documentação, que 

está sofrendo com falta de água. Continua Margarido – diz que na vila Rica também há 

moradores com dificuldades em infraestrutura. Aparte ver. Vanessa – fala que o projeto 

já recebeu parecer jurídico, não entrou na comissão porque o presidente solicitou 

parecer do IBAM também. Ver. Tião do Táxi – discorre sobre a importância desse 

projeto que regulamenta os loteamentos rurais. Explana que em muitos casos as ruas 

são feitas sem os critérios do poder público, resultando em transtornos aos proprietários 

e moradores. Ratifica a importância de os loteamentos seguirem as normas das leis 

vigentes. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 42ª 

Sessão Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 20 de agosto, 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, 17 de agosto de 2020. 
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