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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2021, no horário regimental, sob a presidência 

de José Roberto Comeron, realizou-se, via internet, devido à pandemia COVID-19, a 1ª 

sessão ordinária do corrente exercício. Assinaram o livro de presença os vereadores: 

Andrei Alberto Muzel, Áurea Aparecida Rosa, Célio Cesar Rosa Engue, Chistian Wagner 

Nunes Galvão, Débora Marcondes Silva Ferraresi, Gesse Osferido Alves, José Roberto 

Comeron, Júlio Cesar Costa Almeida, Laércio Lopes, Lucimara Woolck Santos Antunes, 

Mário Augusto de Souza NIshiyama, Paulo Roberto Tarzã dos Santos, Ronaldo Pinheiro 

da Silva, Saulo Almeida Golob e Vanessa Valério de Almeida Silva. Havendo número 

regimental e invocando a proteção de Deus, o presidente declara abertos os trabalhos 

da presente Sessão. EXPEDIENTE: Colocada em discussão e votação a Ata da 75ª 

Sessão Ordinária realizada em 28 de dezembro de 2020. Questão de Ordem: Ver. 

Tarzã pede vistas da Ata em apreço, uma vez que se trata de documento produzido por 

Legislatura anterior. Presidente Roberto Comeron informa que a legalidade da 

solicitação do ver. Tarzã será apreciada pelo Departamento Jurídico da Casa, adiando, 

portanto, a votação da referida Ata. Colocada em discussão e votação da Ata de Eleição 

da Mesa Diretora realizada em 01 de janeiro. Questão de ordem – ver. Paulo Roberto 

Tarzã dos Santos – Sobre os votos contrários dos ver. Célio Engue e Christian Galvão, 

o ver. Tarzã ressalta que se trata da Ata de da Eleição da Mesa Diretora, e que, em sua 

opinião não haveria óbice para a sua aprovação. Sugerindo que os pares pudessem 

estar confundindo com Ata de algum outro trâmite interno da Casa. Aparte ver. Laércio 

Lopes – Opina que os vereadores citados devem ter ciência sobre qual Ata se trata, vez 

que tal documento se econtrara disponível na Secretaria para vistas e conhecimento 

dos Edis antes da realização da presente Sessão. Aparte ver. Christian Galvão – 

Esclarece que seu voto contrário se deve exclusivamente ao fato de não poder se abster 

e, devido a sua posse ter se dado após os eventos constantes da Ata, não possuir 

conhecimento ou participação no que ali se deu. Aparte ver. Célio Engue – Refere que, 

consoante o que foi posto pelo ver. Tarzã, tratou-se de fato de um equívoco, tendo o 

vereador pensado tratar-se de documento diverso do que está sendo votado. Ata 

aprovada, com os votos contrários do ver. Célio Engue e Christian Galvão. 

Correspondências recebidas: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta à 

Indicação 379/2020 - Wiliana Souza - Indica a reforma da ponte no final da Rua Capão 

Bonito, na Vila Bom Jesus. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta à 

Indicação 382/2020 - Wiliana Souza - Indica implantação de playground e academia ao 

ar livre nos Bairros Jaó e CDHU – Jardim Nova Itapeva. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva - Resposta à Indicação 387/2020 - Dr. Pedro Correa - Indica uma praça 
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pública urbanizada com equipamentos para exercícios e área de lazer na Vila Taquari. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta à Indicação 392/2020 - Dr. Pedro 

Correa - Indica a implantação de um poço artesiano para atender os moradores dos 

Bairros Faxinal de Cima, Faxinal de Baixo e Betânia. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva - Resposta à Indicação 393/2020 - Dr. Pedro Correa - Indica a pavimentação 

asfáltica do trecho de via pública que liga a R. Balbino Rosa de Melo a Rod. Francisco 

Alves Negrão (SP 258), localizada no J. Bela Vista. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva - Resposta à Indicação 395/2020 - Dr. Pedro Correa - Indica uma praça com 

academia ao ar livre e pista de caminhada, no terreno em frente a EM Profª Terezinha 

de Moura R. Gomes, Bº da Agrovila I. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta à Indicação 396/2020 - Dr. Pedro Correa - Indica poços artesianos nos Bairros 

das Agrovilas I e IV. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 732/2020 - Marcio Supervisor - Requer ao COMUTRAN – Conselho 

Municipal de Trânsito para que informe a possibilidade de implantar redutor de 

velocidade ou lombada na Avenida Dois e na Rua Rita de Cássia Amaral Primo, no 

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

735/2020 - Vanessa Guari - Requer a SABESP para que informe a possibilidade de 

perfurar poço artesiano no Bairro Chapada, Distrito do Guarizinho. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 738/2020 - Wiliana Souza - Requer 

ao Senhor Prefeito Municipal e ao COMUTRAN um estudo sobre a possibilidade de 

implantar redutor de velocidade “uma lombada”, na Rua Dirce de Camargo de Almeida 

próximo ao Nº 115, no Bairro Santa Maria. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 742/2020 - Rodrigo Tassinari - Requer ao COMUTRAN, 

para que estude a possibilidade de implantar redutor de velocidade “lombada”, na 

Avenida Dr. José Ermírio de Moraes, altura do n° 1969. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva - Resposta ao Requerimento 748/2020 - Dr. Pedro Correa - Requer ao 

COMUTRAN, para que providencie estudos sobre a possibilidade de implantar redutor 

de velocidade ou lombada, na altura do nº 1840, próximo da rotatória localizada no 

cruzamento das Ruas Higino Marques, Avenida Alexandrino de Moraes com a R. 

Taquari, no Jardim Maringá. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 749/2020 - Edivaldo Negão - Requer ao Comutran, para que nos informe 

a possibilidade de instalação de lombada e ou redutor de velocidade em toda a extensão 

da Rua da Felicidade no Bairro Cercadinho. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 754/2020 - Rodrigo Tassinari - Requer ao COMUTRAN, 

para que estude a possibilidade de implantar redutor de velocidade “lombada”, na Av. 

Dr. José Ermírio de Moraes, altura do n° 1573 – Centro. Ofício de Prefeitura Municipal 
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de Itapeva - Resposta ao Requerimento 756/2020 - Wilson Roberto Margarido - Requer 

ao Prefeito Municipal para que estude a viabilidade de alterar o Decreto Municipal nº 

1042 de 20 de dezembro de 2018 que fixa cobrança de Preços Públicos de Serviços 

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

761/2020 - Marcio Supervisor - Requer ao Sr. Prefeito Municipal para que junto ao setor 

competente, informações sobre a situação de construção das escolas municipais EMEI. 

Profª Zelina Guimarães e da EMEI Profª Wanda Gemignani Mancebo. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 775/2020 - Débora 

Marcondes - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao Secretário de Obras, forneça 

informação do cumprimento e divulgação da Lei Federal que garante a assistência 

técnica pública e gratuita para projetos de construção e de melhorias de imóveis já 

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

778/2020 - Wilson Roberto Margarido - Requer ao Executivo Municipal, para verificar 

junto à COMUTRAN (Comissão de Trânsito) a instalação de placa sinalizadora de 

“Proibido trânsito de Caminhões” na Rua Áustria cruzamento com a Rua Alberto Vilhena 

Jr. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 779/2020 - 

Vanessa Guari - Requer ao Sr. Prefeito que junto a Secretaria de Saúde, informem a 

possibilidade de prorrogar o convênio com a Santa Casa de Itapeva até dia 

31/12/2021(fixo), e que se possível aumentem o valor do repasse para aumentar o 

número de leitos. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

780/2020 - Vanessa Guari - Requer ao Prefeito que junto ao setor competente, informem 

a possibilidade efetuar pagamento de adicional de insalubridade aos cuidadores da 

Casa Transitória de Itapeva. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 781/2020 - Wiliana Souza - Indica a implantação de playground em algum 

espaço público apropriado no Bairro Vila Camargo. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva - Resposta ao Requerimento 782/2020 - Marinho Nishiyama - Requer o Sr. 

Prefeito, para que junto ao setor responsável, providencie a notificação do(s) 

proprietário(s) do terreno localizado entre a Rua Alberto Vilhena Júnior e a Avenida 

Higino Rodrigues Garcia, logo abaixo do Condomínio Residencial Montserrat, para que 

providencie(m) a limpeza do mesmo, tratando-se de área pública ou não sendo 

identificado o(s) proprietário(s), providencie o Município a referida limpeza. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 783/2020 - Marinho 

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

destinação de terreno para a entidade de acolhimento do município (Casa Transitória) 

e posteriormente a construção de prédio próprio. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva - Resposta ao Requerimento 785/2020 - Wilson Roberto Margarido - Requer ao 
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COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito) a possibilidade de instalar redutor de 

velocidade na Rua Itapetininga na Vila Bom Jesus. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva - Resposta ao Requerimento 794/2020 - Vanessa Guari - Requer ao Prefeito 

que junto ao setor competente para que informe a possibilidade de providenciar 

extensão de rede iluminação Pública e rede de água na rua: João Alves da Silva, bairro 

Amarela Velha, Distrito do Guarizinho. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 795/2020 - Rodrigo Tassinari - Requer ao Sr. Prefeito para 

que, junto ao DD. Comandante da Guarda Municipal, nos informe sobre a possibilidade 

de intensificar a ronda no Bairro das Pedras. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 797/2020 - Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito, 

para que junto ao setor competente, informe a previsão para finalização da obra na Rua 

Ipanema, Vila Aparecida em Frente à Igreja. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 798/2020 - Edivaldo Negão - Requer ao Prefeito para que, 

junto ao setor competente para que se possível seja feita a pavimentação em toda a 

extensão da Rua Adão de Moraes, Evaristo de Almeida e João Alves da Silva no Bairro 

Amarela Velha. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

799/2020 - Edivaldo Negão - Requer ao Prefeito para que, junto ao setor competente 

seja feita a pavimentação na estrada do Bairro Ribeirão do Leme. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 800/2020 - Marinho Nishiyama - 

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

de uma concha acústica na Praça de Eventos “Zico Campolim”. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 801/2020 - Marinho Nishiyama - 

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

de gratificação e insalubridade para os servidores públicos municipais que atuam na 

linha de frente ao combate do novo coronavírus. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva - Resposta ao Requerimento 805/2020 - Vanessa Guari - Requer ao Sr. Prefeito 

para que junto ao setor competente envide esforços no sentido de providenciar a criação 

de uma UPA Animal no município. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta 

ao Requerimento 806/2020 - Débora Marcondes - Requer ao DD. Senhor Prefeito, nos 

termos regimentais, que junto ao setor competente, informe a possibilidade de colocar 

uma placa grande com a identificação da Avenida Revolucionário de 32. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 808/2020 - Vanessa Guari 

- Requer ao Sr. Prefeito que junto ao setor competente para que informe a possibilidade 

de criar sala/espaço disponibilizando vagas destinadas a uma creche no de 2021 nas 

escolas do Guari, Caputera e Amarela Velha, Distrito do Guarizinho. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 809/2020 - Marinho Nishiyama - 
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Requer o Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, providencie a instalação de 

01 (um) container de armazenamento de lixos na Rua José Ferrari, próximo ao numeral 

140, localizada na Vila Presépio. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta 

ao Requerimento 810/2020 - Wilson Roberto Margarido - Requer ao Executivo 

Municipal, para viabilizar a construção de uma praça no terreno da municipalidade 

localizado entre as Ruas José Roberto C. Almeida e José Ricardo de Oliveira no Jardim 

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

812/2020 - Marinho Nishiyama - Requer o Sr. Prefeito, para que junto ao setor 

responsável, providencie a limpeza do Córrego do Aranha. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 814/2020 - Débora Marcondes - 

Requer ao DD. Senhor Prefeito, nos termos regimentais, juntamente com o setor 

competente, informações de quando será providenciada o recapeamento da Rua: Dirley 

Carlos Machado (Rua09) - Bela Vista. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 815/2020 - Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito, 

para que junto ao setor competente informe a possibilidade de implantar academia ao 

ar livre no Condomínio Residencial das Rosas. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva 

- Resposta ao Requerimento 816/2020 - Débora Marcondes - Requer ao DD. Senhor 

prefeito, nos termos regimentais, juntamnete com o setor competente, informações da 

previsão para realização de iluminação no Bairro da Cachoeira dos Torres, com 

referência igreja Cristã. PROPOSITURAS – Projeto de Lei: 1/2021 - Vereador Celinho 

Engue - Dispõe sobre Denominação do Centro de distribuição de alimentos no Jardim 

Bela Vista, como Centro de distribuição de alimentos Nelson Schreiner. 2/2021 - 

Vereador Comeron - Institui a divulgação de fotos dos animais disponíveis para adoção 

no canil e gatil municipal no Site Oficial da Prefeitura Municipal de Itapeva e dá outras 

providências. 3/2021 - Vereador Comeron - Dispõe sobre a disponibilização de 

brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais públicos e privados de 

lazer. Moção: 1/2021 - Vereador Ronaldo Coquinho - Moção de Apoio à Santa Casa de 

Misericórdia de Itapeva no que tange ao recente corte de verbas promovido pelo 

Governo do Estado. 2/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Moção de Apelo ao DD. 

Governador do Estado de São Paulo, DD. Presidente da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo e ao DD. Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de 

São Paulo, para que envidem esforços para viabilizar a duplicação da Rodovia 

Francisco Alves Negrão – SP 258, de Capão Bonito a Itararé. 3/2021 - Vereador Marinho 

Nishiyama - Moção de Apelo ao DD. Governador do Estado de São Paulo, DD. 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e ao DD. Secretário de 

Segurança Pública do Estado de São Paulo, para que envidem esforços para a 
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designação de médico legista para atender no Instituto Médico Legal – IML de Itapeva 

todos os dias. Requerimento: 1/2021 - Vereador Celinho Engue - Requer ao Sr. Prefeito 

que junto ao setor comptetente providencie abertura de Avenida e Urbanização, ligando 

Rua Cel. Crescêncio com a Rua Conchas, margeando córrego do Aranha, Vila Presépio. 

2/2021 - Vereadora Lucinha Woolck do Aquiles - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao 

setor competente, estude a possibilidade de atender a demanda do CPA (Centro de 

Proteção Animal), assim fazendo parceria com a FAIT para realização de cirurgias, 

reparos no local, Posto de atendimento. 3/2021 - Vereadora Lucinha Woolck do Aquiles 

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

da obra da Avenida Mário Covas, após a rotatória, sentido da Vila São Francisco. 4/2021 

- Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Executivo Municipal, para viabilizar a 

implantação de Plano de Cargos e Carreira para os funcionários Públicos efetivos do 

Município, além da possibilidade de aumento do vale alimentação. 5/2021 - Vereadora 

Débora Marcondes - Requer ao DD Sr. Prefeito Mario Tassinari, nos termos regimentais, 

que junto ao setor competente informe sobre o andamento das tratativas para a 

instalação da lotérica no Jardim Bela Vista e o andamento da obra da escola EMEI prof. 

Zelina Guimarães, situada ao lado da Unidade Básica de Saúde, neste mesmo Bairro. 

6/2021 - Vereador Professor Andrei - Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para 

que, junto a Secretaria Municipal da Educação, informe a possibilidade de realizar uma 

audiência pública sobre o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica.). 7/2021 - Vereador Professor Andrei - Requer ao Excelentíssimo 

Prefeito, para que junto ao setor competente informe sobre as vagas de Salas e Aulas 

livres e as Respectivas Atribuições das mesmas através do concurso vigente. 8/2021 - 

Vereador Christian Galvão - Requer informações sobre o andamento do convênio 

celebrado com a CDHU no ano de 2020, para a construção de 100 (cem) casas 

populares, bem como saber se já existe previsão de data de início e de término da obra, 

e, também, se já houve definição do Bairro que vai ser beneficiado.  Também requer 

sejam esclarecidas se existe a possibilidade da celebração de novos convênios, pois, o 

déficit de moradias é muito maior que o número acima citado, o que é insuficiente para 

abrigar aqueles que vivem em situação de risco. 9/2021 - Vereador Christian Galvão - 

Requer ao Sr. Prefeito informações sobre a existência de projeto de recuperação e/ou 

reforma das instalações da antiga Estação Ferroviária na Vila Isabel, bem como sobre 

a possibilidade de acesso à mesma, a fim de se posicionar de forma concreta e prestar 

os devidos esclarecimentos à população. Requer, também, o posicionamento do Chefe 

do Executivo sobre a viabilidade de obtenção de auxílio do Governo do Estado, de modo 

a executar a respectiva obra durante a gestão atual, ou seja, até final do ano de 2024. 



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2021 - 2024 

 

 
 
 

 

Rubrica: ........           

7 

 EXERCÍCIO DE 2021   LIVRO Nº.: 001 PAG.: 07 

  
10/2021 - Vereador Saulo Leiteiro Saulo Dj - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre 

a possibilidade de implantar Lajotamento, galerias para escoar água pluviais e algumas 

lombadas no decorrer desse mesmo lajotamento na estrada principal do bairro da 

Sanbra.( conhecida como estrada da Maringá). 11/2021 - Vereador Ronaldo Coquinho 

- Requer ao Executivo Municipal informações sobre o andamento dos estudos e a 

viabilidade de realizar a parceria com a SABESP (Companhia de Saneamento Básico 

do Estado de São Paulo) para os serviços de implantação de rede de água potável nos 

bairros: Lavrinhas e Boa Vista, região do Distrito Alto da Brancal. Indicação: 1/2021 - 

Vereador Saulo Leiteiro Saulo Dj - Indica a abertura de uma rua paralela, ao lado da 

Rodovia Francisco Alves Negrão SP258, que liga a rua Raul de Oliveira (Camargo l). 

2/2021 - Vereadora Aurea Rosa - Indica instalação de um redutor de velocidade 

(lombada) na rua Itatiba, na altura do n° 122, Vila Boavas. 3/2021 - Vereadora Aurea 

Rosa - Indica a instalação de lâmpadas para iluminação do trecho, Anel Viario Mario 

Covas, próximo ao n° 7.190, Bairro de Cima. 4/2021 - Vereador Gessé Alves - Indica a 

implantação de playground em um espaço público apropriado na Rua engenheiro 

Newton Marczuk, no Bairro Conjunto Habitacional Emílio de La Rua. A Presidência 

encaminha os Projetos de Lei 01 ao 03/2021 às Comissões competentes para exararem 

seus pareceres e Requerimentos, Moções e Indicações à Secretaria Administrativa para 

as providências de costume. A Presidência cientifica o Plenário sobre o arquivamento 

das seguintes proposituras, conforme prevê art.109 do Regimento Interno desta Casa 

de Leis: Projetos de Lei 119, 130, 134 e 139/2017; Projetos de Lei 57, 113 e 156/2018; 

Projetos de Lei 54, 75, 85, 92, 136, 144, 148, 161, 162, 167, 173, 185, 194 e 195/2019; 

Projetos de Lei 13, 21, 51, 123, 128, 134, 137, 138, 140, 143, 149, 153, 162, 164, 165, 

172, 173, 174 e 176/2020; Substitutivo ao Projeto de Lei 0127/2019; Proposta de 

Emenda à Lom 4/2019; Mensagens 76 e 78/2020. Questão de Ordem – Ver. Tarzã 

pede parecer jurídico para esclarecer se matéria que não foi votada também é 

considerada matéria arquivada. Presidente Comeron – Encaminha ao Jurídico para 

que emitam parecer sobre o tema levantado. TEMA LIVRE – Com a palavra a ver. 

Áurea Rosa – Cumprimenta a todos. Lamenta que a presente Sessão não esteja sendo 

presencial. Esclarece ainda que não pretende mais apresentar Indicações com temas 

como redutor de velocidade, visto que tais pleitos deverão ser feitos através de ofício 

via gabinete, pela sua assessoria, e as cobranças devem ser feitas diretamente aos 

Secretários Municipais. Que pretende apresentar apenas Requerimentos. Sobre o tema, 

comenta que, em reunião com a Comissão de Saúde da Casa, sugeriu que fosse feito 

um ofício solicitando informações sobre o montante do valor encaminhado para o 

combate à covid 19 para a Prefeitura, para o AME e para a Santa Casa local. 
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Questionando ainda quais os critérios para a vacinação em Itapeva e quem serão os 

próximos a serem vacinados. Refere que precisa de tais respostas técnicas para que 

possa também informar as pessoas que procuram a vereadora com tais 

questionamentos. Opina que Itapeva está carente em termos de saúde. Que, embora 

haja no município um aparelho para ressonância magnética, tal procedimento não é 

realizado por falta de peças necessárias para a sua realização. Que não há no município 

o aparelho para a realização de cintilografia óssea, mesmo havendo os convênios da 

unimed, santa saúde e a Santa Casa na cidade. Sugere uma conversa aberta com o sr. 

Aristeu, superintendente da santa Casa, para saber como é o funcionamento e 

administração geral daquele equipamento de saúde, para levantar as demandas do 

local, com vistas a melhorar a saúde. Cita caso de uma senhora que estaria há uma 

semana aguardando posicionamento de uma assistente social para poder realizar 

viagem para São Paulo realizar o tratamento. Comenta que sua assessoria voltará a 

buscar informações na próxima semana sobre o caso e a vereadora refere que espera 

muito por uma resposta positiva visto que a pessoa está em mau estado de saúde e 

precisa do atendimento. Refere que, em seu papel de vereadora, cobrará firmemente 

em busca de resultados. Com a palavra o ver. Célio Engue – Cumprimenta a todos os 

presentes. Comenta que não houve oportunidade de ter uma sessão de posse 

adequada devido à pandemia. Agradece a Deus pela oportunidade desempenhar sua 

vereança. Agradece também seus familiares. Refere que apresentou propositura 

solicitando a abertura de avenida ligando a Rua Cel. Crescencio com a rua Conchas. 

Comenta que seu trabalho está focado nas camadas mais humildes da população, de 

onde provém o vereador, e frisa que a vila presépio está em local próximo ao centro da 

cidade, abrigando população carente e que falta um olhar do poder público para 

população que ali mora. Opina que a abertura de uma avenida no loca, traria dignidade 

para os moradores, valorizando aqueles imóveis, trazendo alegria para aquela 

comunidade. Comenta ainda sobre seu trabalho junto à comunidade do Jaó, buscando 

melhorias para aquela comunidade. Refere que está feliz pela conclusão da canalização 

de água para aquela comunidade, mas comenta que há muito ainda a ser feito no que 

tange a saneamento básico, lajotamento. Refere ainda que tem andado há muitos anos 

pelas periferias da cidade e afirma que, apensar de todos os esforços empreendidos, o 

índice de miserabilidade encontrado nessas localidades é muito grande, e ainda causa 

espanto ao vereador. Afirma que é preciso um olhar muito atento sobre tais 

necessidades; que os edis precisam buscar parcerias para trazer recursos para a 

construção de moradias na cidade. Sugere um pacto com todos os vereadores. Fala 

sobre proposta do ver. Tarzã sobre o tema, que considera interessante. Quanto à fala 
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da ver. Áurea, comenta que tem conhecimento sobre o caso, que teria citado em reunião 

com o prefeito. Que segundo o jurídico não seria possível patrocinar a alimentação da 

paciente por falta de dispositivo legal que autorize. O ver. teria solicitado ao prefeito que 

mande um Projeto sobre o tema à Câmara, pois ele tem certeza de que os vereadores 

serão sensíveis ao tema. Comenta que já enfrentou problemas com burocracia, quanto 

da doença de um familiar no passado. Com a palavra a ver. Vanessa Guari – 

Cumprimenta a todos. Refere que na última sexta feira teria encaminhado à Secretaria 

da Saúde um ofício solicitando que fosse criado ou disponibilizado um vacinômetro. Que 

nesta manhã teria conversado com o secretário de Saúde, bem como a equipe que está 

gerenciando e fazendo o controle das vacinas, que lhe informaram que as informações 

sobre as pessoas vacinadas constam de um cadastro que é encaminhado ao Estado 

todas as tardes. Refere que o município teria recebido 1160 doses de coronavac, para 

funcionários que estão na linha de frente da covid, foram destinadas para a Santa Casa, 

Hospital Unimed, Samu, Upa, atenção básica, funcionários do Lar Vicentino, e idosos 

que não tiveram covid, funcionários e residentes das residências terapêuticas, 

profissionais de laboratórios privados que realizam coleta de materiais para exames, 

motoristas da saúde e equipe de vacinadores. Posteriormente com a linha de frente 

vacinada com a primeira dose, conseguiu-se dar sequência imunizando uma 

porcentagem dos serviços de especialidades da rede SUS que não pararam na 

pandemia, AME, materno infantil, centro dia, assistência farmacêutica, Sae, caps, 

capsad, entre outros, e enviado mais doses à santa casa. Teria recebido mais 870 doses 

da Astrazeneca, ampliando para demais idosos do Lar Vicentino, toda a população 

quilombola do Jaó, profissionais de atenção básica, dentistas, médicos da rede 

particular e enviadas mais doses para a santa casa de Itapeva. Que está sendo 

organizado para estender a demais profissionais de saúde da rede privada. Para dar 

sequência a vacinação, a Secretaria está seguindo as orientações do documento 

técnico do núcleo de campanha de vacinação do Estado de São Paulo e tem o registro 

das pessoas que foram vacinadas até o momento. A partir do dia 8 terá início a 

vacinação no grupo de idosos a partir dos 90 anos. Até a presente dada foram 

imunizadas mais de 1700 pessoas, que se enquadravam nos critérios. Ressaltando que 

as medidas de proteção devem continuar. Refere que teve acesso à lista dos vacinados, 

que na presente data estão disponíveis ainda 300 doses da coronavac e que nos 

próximos dias chegarão mais 700. Com a palavra a ver. Débora Marcondes – 

Cumprimenta a todos. Parabeniza a ver. Áurea pelo seu empenho junto à saúde do 

município. Assegura que a Comissão de Saúde fará um bom trabalho. Refere que 

esteve na presente data com a secretária da Educação, tratando sobre o fundeb, 
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questionando como foi utilizado o valor que sobrou do fundeb, e a secretária teria lhe 

informado que os valores serão utilizados para pagamentos de servidores e para outras 

destinações, inclusive reformas. A ver. teria questionado a secretária se poderia ser 

utilizado em reformas, quem lhe teria dito que sim. Teria questionado ainda se os 

professores ou professoras que possuem duas matrículas fariam jus a dois vales 

alimentação. Comenta sobre seu requerimento que trata do plano de carreira dos 

funcionários públicos, bem como o aumento do valor do cartão alimentação, sendo que 

no atual momento é uma das poucas formas permitidas por lei para valorizar o servidor. 

Que esteve com o prefeito conversando sobre o bairro taquariguaçu, e ele teria se 

comprometido com o lajotamento de algumas ruas da localidade. Teria ainda recebido 

ofício da sabesp sobre água para a localidade, e já teria comunicado aos moradores. 

Comenta ainda sobre as respostas recebidas sobre vários ofícios seus. Comenta que é 

uma vereadora bastante crítica, mas que também é humilde para reconhecer quando 

as coisas estão acontecendo. E refere que é o caso atual. Cita que está havendo 

lajotamento em diversos bairros, no Jaó, sanbra, palmeirinha, etc. Cita ainda 

requerimentos seus pedindo o funcionamento da farmácia municipal 24h, bem como 

para que fosse próximo ao UPA. Agradece aos Secretários Municipais belo trabalho e 

pelo atendimento. Parabeniza ainda o Presidente Comeron. Comenta que com suas 

emendas foi entregue um parquinho no residencial das rosas, e que serão entregues 

duas motos para a GCM. Parabeniza o ver. Marinho pelas Moções apresentadas e 

comenta que falará sobre os pleitos ali contidos com o Secretário de Estado em reunião 

próxima, visto que são temas de suma importância para o Município. Com a palavra o 

ver. Tarzã – Cumprimenta a todos. Cumprimenta o Presidente e os membros das 

Comissões. Demonstra seu apoio à vereadora Áurea por ter levantado a bandeira da 

saúde, comenta que é uma bandeira dela, bem como de todos os vereadores. Refere 

que o município dispõe de recursos em caixa, que o prefeito é médico e que o Secretário 

da Saúde possui bastante experiência na área. Opina que este é um ano de se produzir 

e que é preciso deixar os egos de lado e apresentar trabalho em prol de toda a 

população. Compartilha sua preocupação sobre merenda escolar. Que a partir do dia 8 

o governo do estado começará a fornecer merenda escolar para os alunos do ensino 

médio. Afirma a sua defesa da entrega de refeição para os alunos, visto que há recursos, 

e questiona a forma de funcionamento para a entrega dessas merendas. Comenta ainda 

que, devido a situação de vulnerabilidade de moradores de alguns bairros, para muitos 

alunos tal alimento se configurará na única refeição do dia.  Com relação a habitação, 

comenta que teria dito ao prefeito, sobre os 550 lotes no bairro do kantian com escritura 

registrada. Propõe a criação de uma comissão para estudar o déficit educacional, pois 
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se trata de uma bandeira de todos os vereadores e vereadoras. Coloca sua experiência 

à disposição dos vereadores, no que puder contribuir. Pede ao Presidente da Casa que 

converse com sua assessoria jurídica sobre a resolução nº 12/95 que institui o código 

de ética e decoro parlamentar e preconiza a eleição de um corregedor. Com relação a 

emprego e renda, o ver. Laércio teria sugerido ao Prefeito e alguns secretários a 

participação da secretaria de industrria e comércio em reunião próxima. Comenta que é 

preciso envolver o terceiro setor e cumprimenta o Don Arnaldo cuja menina dos olhos 

seria a cooperativa de reciclagem. E refere que esse trabalho precisa ser fortalecido. 

Sugere que os trabalhadores sejam estimulados a criarem MEIs para que possam ser 

contratados para serviços de roçada em escolas, etc, outra estratégia seria a fabricação 

de lajotas e tijolo bloco. O prefeito teria dito que construirá habitações populares com 

recursos próprios. E o vereador espera que o prefeito esteja certo e ele errado nesse 

particular e que haja recursos próprios, mas, sugere que seja implantado o lote 

urbanizado social. Presidente Comeron – Comenta que já está em análise pelo 

Jurídico da Casa sobre a eleição da corregedoria. Também informa que há reunião 

marcada com o Prefeito e alguns secretários para o dia 5, às 9h da manhã, com 

transmissão online.  Com a palavra o ver. Andrei Muzel – Cumprimenta a todos. Refere 

que pretende iniciar com uma abordagem reflexiva, depois como educador e 

posteriormente com uma abordagem mais técnica. Sobre a abordagem reflexiva, 

questiona se é possível a reconstrução social, onde a política ne sempre se apresenta 

de modo racional, sendo muitas vezes conduzida pela emoção, marcada por 

polarizações, onde a compreensão humana está sendo deixada de lado. Faz um apelo 

para que a política seja mais racionalizada, que sejam deixados de lado as emoções e 

os sentimentos primitivos, que fortalecem a vaidade e arrancam a possibilidade do 

senso coletivo. Acredita que esse senso coletivo é necessário na Câmara Municipal de 

Itapeva. Traz de sua experiência como Secretário municipal a visão de que é necessário 

um diálogo preciso e assertivo entre executivo e legislativo. Na abordagem técnica, trata 

de propositura apresentada que propõe uma audiência pública do fundeb, 

principalmente por que o fundeb se organiza por conselheiros, que são membros da 

sociedade educacional. O vereador defende que a tomada de decisão sobre aplicação 

de resíduo restante de 2020 passe pelos conselhos do fundeb e da educação e passe 

pelo processo democrático através de audiência pública. Comenta que as decisões de 

como aplicar a verba devem ser pautadas pela lei orçamentária anual e pela LDO. 

Comenta que o decreto 173 não vedaria o gasto dessa verba com os profissionais. 

Menciona o trabalho dos docentes no ano passado, que se utilizaram de seus próprios 

dispositivos e aplicativos para a entrega dos conteúdos e acompanhamento dos alunos. 
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Comenta que seria importante uma audiência pública para que executivo, legislativo e 

os conselhos municipais de educação e também do fundeb possam se posicionar. 

Concorda com o ver. Tarzã sobre a merenda escolar. Reforça sua defesa de uma 

audiência pública do fundeb, chamando os professores e educadores à participação da 

vida política. Comenta ainda sobre outra propositura de sua autoria que trata do quadro 

de profissionais. Refere que há concursos vigentes, que há vagas e desafios para 

normalizar toda a situação. Convida a comissão da educação da qual é presidente a 

apoiar a secretaria da educação para que todo esse quadro seja superado, visto que 

reconstruir a educação será um grande desafio e exige o esforço de todos. Com a 

palavra o ver. Gessé – Cumprimenta a todos. Agradece a todos os eleitores que 

confiaram nele e ressalta que fará o seu melhor para entregar o melhor trabalho à 

população. Agradece a oportunidade por estar como vice-presidente da comissão de 

saúde, que é uma área defende. Refere que há uma demanda muito grande na área da 

saúde, por isso mesmo oferece seu total empenho para trabalhar junto com seus pares 

na comissão de saúde. Elogia os esclarecimentos sobre a vacinação trazidas pela 

vereadora Vanessa. Comenta que também faz parte da comissão da educação, frisa a 

necessidade da realização da audiência pública para o fundeb. Oferece também a essa 

comissão seu total apoio, buscando o melhor trabalho também na área da educação. 

Comenta ainda sobre sua participação em algumas outras comissões. Quanto a saúde 

comenta que apesar de haver um bom funcionamento, há sim coisas a serem vistas, 

corrigidas e cobradas. Agradece a todos e externa sua felicidade por poder fazer parte 

da legislatura atual. Agradece ao Presidente Comeron. Sobre suas proposituras, um 

playground no bairro do Itapeva F, trata-se de um pedido da população local, e é um 

espaço maravilhoso para isso. Com a palavra o ver. Ronaldo – Cumprimenta a todos. 

Comenta sobre sua alegria nessa primeira sessão do ano. Agradece as pessoas que 

lhe deram um voto de confiança. Que será um ano de muito trabalho. Agradece a 

população do distrito do alto da brancal. A partir do dia prieir de janeiro, da sessão de 

posse, no dia 2 já estava trabalhando, conversando com secretários, que foram muito 

solícitos. Comenta ainda que foram entregues mais de 20 ofícios, e que foi a diversas 

secretarias. Que se trata de uma câmara independente para poder desempenhar seu 

trabalho. Fala sobre a colaboração entre Itapeva e ribeirão branco, sobre obras no bairro 

da palmeirinha. No bairro avencal, com reforma de ponte. Agradece todos os agentes 

comunitários de saúde. Enaltece o trabalho de todos os comerciantes de Itapeva que 

se mobilizaram para o retorno do município à fase laranja na 16ª região administrativa. 

Que se trata de uma região baseada no comércio. Comenta que uma de suas lutas seria 

desvincular a cidade de Itapeva da região de Sorocaba. Agradece ao Presidente 
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Comeron por ter aberto as portas da Câmara para reuniões com os comerciantes locais, 

e imagina que essas reuniões foram de extrema importância para que o objetivo fosse 

atingido.  Frisa que com a reabertura do comércio, muitas pessoas já voltaram ao 

trabalho o que diminui um pouco o impacto da crise na economia local. Refere que todos 

os vereadores representam uma parcela da comunidade, e que é preciso levantar a 

bandeira de Itapeva. Com a palavra o ver. Júlio – Cumprimenta a todos. Comenta que 

foi eleito para representar a vontade do povo. Que já participou de várias reuniões que 

resultaram em decisões importantes para o município. Que se trata de uma sessão 

especial por ser a primeira, agradece a deus pela oportunidade de representar o povo. 

Enaltece a cidade de Itapeva, e diz que tem muitas ideias para o seu desenvolvimento. 

Que está disposto a ouvir todas as reivindicações, que quer contar com o apoio e 

compreensão da população. Que está estudando o regimento interno e lei orgânica, e 

a estrutura do município, que é um aprendizado diário. Menciona seu empenho. 

Solidariza-se com as famílias das 77 vítimas da covid 19. Parabeniza a todos os 

profissionais de saúde de Itapeva, enfermeiros, técnicos médicos, farmacêuticos, etc, 

que atuam na linha de frente. Menciona o pessoal do comércio de Itapeva, que foi feito 

o máximo para ajudar, com vários diálogos no intuito de juntos encontrar saídas e 

soluções para essa demanda tão importante. Que foi uma semana difícil, pois se sabe 

a importância do comercio para a cidade de Itapeva, por isso a luta para que o comércio 

tivesse voz e fosse ouvido. Frisa o empenho de todos os vereadores, se unindo aos 

comerciantes e conversando junto ao executivo. Refere que é preciso diálogo. Que 

Itapeva precisa de emprego, saúde, educação que há muitas prioridades e que vai lutar 

por todas elas. Refere as pessoas dos bairros que pleiteiam melhorias, que é um direito 

dos cidadãos e se solidariza com todos. Comenta que foi eleito por uma parcela mas 

representa toda a população. Cita alguns locais com os quais se identifica e agradece 

a população desses bairros. Diz estar muito orgulhoso por ter sido escolhido o 

representante desses bairros. Agradece pela oportunidade de ser vereador, que é um 

sonho e uma inspiração. Menciona o seu pai, que foi vereador. Com a palavra o ver. 

Marinho – Cumprimenta a todos. E em especial a todos os vereadores estreantes no 

legislativo itapevense, dando-lhes boas-vindas. Menciona as duas proposituras 

apresentadas, que a seu ver são de grande valia para a região. A primeira trata de uma 

moção de apelo ao governador, secretário de desenvolvimento regional e assembleia 

legislativa para que envidem esforços para a duplicação da rodovia SP 258 do trecho 

compreendido entre capão bonito e itararé. Que tal duplicação pouparia vidas e ajudaria 

no desenvolvimento da região. Não se pode esquecer que Itapeva é uma das maiores 

produtoras de grãos do estado de São Paulo e uma das maiores do país e isso deve 
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ser reconhecido pelo Governo do Estado. Foi mencionado que o contrato com a CCR 

vence apenas em 2027 e que deveríamos começar a cobrança em 2026, mas o 

vereador discorda, visto que no período eleitoral teria prometido a duplicação. Conta 

com os pares para assinarem a moção para que possa ser encaminhada ao destino. A 

outra propositura também é uma moção de apelo ao Governador do Estado, secretário 

de segurança pública e assembleia legislativa, para que envidem esforços para designar 

médico legista para atender todos os dias no IML local. Lembrando que o IML local 

atende Itapeva mais 16 municípios da região, totalizando uma população de mais de 

340 mil habitantes. Refere que o governo do estado vem tratando a região com muito 

desdém em face do número de habitantes que ela contém. Que um médico atendendo 

no IML um único dia na semana é inadmissível. Que essa moção também se encontra 

na secretaria e pede que os pares assinem para que ela possa ser encaminhada ao 

destino. Pede que conste em Ata voto de congratulações pelo aniversário do ex-

vereador Paulo Roberto Saponga, pai do Paulinho Saponga, que está completando 

70 anos. Com a palavra o ver. Saulo – Cumprimenta a todos. Comenta sopre 

propositura sua que pede nova entrada ao parque Pilão D’água, visto que houve um 

grande investimento e a atual entrada está inviável. Com um acesso melhor, haveria um 

interesse maior dos comerciantes em investir no local e para a população ter acesso ao 

local. A respeito do lajotamento pedido do bairro da sanbra, trata-se de um trecho com 

muitas casas à beira da estrada que sofrem muito com a poeira. Comenta que srá um 

representante da agricultura geral e familiar, cita o problema da estrada do leme com 

alagamentos. Que conversou com o proprietário e ficou acordado que daqui a pouco 

tempo serão feitas bacias de contenção. Agradece a Deus por estar na cadeira. Com o 

ver. Christian – Cumprimenta a todos. Comenta que se trata de um dia muito especial 

para ele por ser a sua primeira sessão de câmara como vereador. Que está honrado 

por fazer parte do time de vereadores e da câmara municipal, que são pessoas muito 

competentes e do bem. Que tem muito a aprender e agradece pelas palavras e diz que 

tem muito a acrescentar. Menciona sua grande felicidade por ser um representante do 

povo de Itapeva, sabe da grande responsabilidade, e que honrará a cadeira em que 

senta do dia de hoje. Reitera seu agradecimento. Agradece a sua família e amigos pelo 

apoio ao seu projeto político. Agradece aos seus eleitores a quem não 

decepcionará.Com a palavra o ver. Laércio Lopes – Cumprimenta a todos. Enaltece 

as vereadoras mulheres da Câmara pelo seu engajamento.  Comenta que há muito a 

melhorar na questão de humanização da saúde. Que há deficiências que precisam ser 

melhoradas no atendimento emergencial, na UPA, embora exista uma equipe que ama 

o seu trabalho, porém muitas vezes não conseguem oferecer um atendimento melhor. 
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Entende que haverá um desafio muito grande nessa nova gestão, ressalta que não nutre 

paixões políticas, principalmente se o gestor estiver fazendo bons projetos, boas obras, 

terá com certeza todo o seu apoio. Do contrário será cobrado. Aos novos vereadores, 

exorta-os a terem ânimo e dedicação, que não desanimem nas primeiras frustrações, 

que batalhem. Relembra que ficou mais de 2 anos para aprovar seu primeiro projeto. 

Coloca-se à disposição aos pares para dirimir dúvidas no quesito orçamentário. Que se 

trata de um ano atípico, requerendo um acompanhamento próximo das receitas do 

município, pois é baseado nisso que o prefeito poderá melhorar o atendimento na saúde, 

fazer uma melhor gestão na educação. Devido a isso, é preciso um acompanhamento 

minucioso em todas as receitas do município. Ressalta de antemão que é preciso 

fomento ao comércio local. Roga ao prefeito que na retomada da economia, não permita 

a vinda de eventos que favoreçam comerciantes de outras localidades em detrimento 

dos locais. Frisa não ser contrário a tais eventos, mas ressalta que agora é hora de 

valorizar o comércio local. Fala sobre a importância do meio ambiente, que há questões 

urgentes, não apenas com um aterro sanitário, mas também coleta de reciclagem, 

trabalho que já deveria ter começado, em seu entendimento. Solicita aos membros da 

Comissão de Meio ambiente que peçam informações junto à Prefeitura sobre o que está 

sendo feito quanto ao aterro. Sobre educação, fala que o ver. Andrei pode contar com 

seu total apoio. Que a nossa educação precisa ser valorizada, juntamente com os 

profissionais que ali atuam. Fala sobre a necessidade urgente de geração de emprego 

e renda na cidade. Questiona quais são os projetos ou medidas estão sendo preparadas 

pelo gestor municipal para incentivar a geração de emprego e renda nessa saída do 

município das fases vermelha e laranja da pandemia. Gostaria que na reunião do dia 5 

o Prefeito trouxesse algo palpável. ORDEM DO DIA: Leitura da Moção Nº 1/2021 - 

Vereador Ronaldo Coquinho - Moção de Apoio à Santa Casa de Misericórdia de Itapeva 

no que tange ao recente corte de verbas promovido pelo Governo do Estado. Está em 

discussão, em votação. Questão de ordem – Ver. Tarzã comenta que se trata de uma 

propositura importante, mas que é importante também fazer um documento em nome 

da câmara questionando sobre quais são os valores repassados pelo Ministério da 

Saúde, governo do Estado e município de Itapeva. Aparte ver. Célio – pede que seja 

acrescentado no documento, além dos valores, quantifique os atendimentos são feitos 

à população de Itapeva, para que se possa dimensionar o tamanho da prestação de 

serviço à população de Itapeva. Questão de ordem - Ver. Ronaldo fala da grande 

importância da santa casa, atendendo mais de 14 municípios da região, e comenta que 

o corte de repasse de 12 por cento vai atingir grande parte da população. Comenta 

sobre o documento mencionado pelo ver. Tarzã, e concorda que é importante ter um 
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detalhamento dos valores dos repasses, mas ressalta que esses doze por cento 

perfazem algo em torno de 87 mil reais que o governo do estado deixa de repassar para 

a santa casa. Refere que desde o início da pandemia, a santa casa atendeu mais de 

300 pessoas, além de ser referência de cirurgia de ortopedias, além de atendimento de 

Pronto Socorro e outros. Que a santa casa possui uma tecnologia avançada para 

diversos exames, etc. Foi aprovada por todos. Questão de ordem – Ver. Débora 

Marcondes pede que os itens restantes da pauta sejam votados em bloco. O pedido da 

vereadora é regimental, coloca para apreciação dos vereadores, pedido aprovado.   

Leitura da Moção Nº 2/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Moção de Apelo ao DD. 

Governador do Estado de São Paulo, DD. Presidente da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo e ao DD. Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de 

São Paulo, para que envidem esforços para viabilizar a duplicação da Rodovia 

Francisco Alves Negrão – SP 258, de Capão Bonito a Itararé e da Moção Nº 3/2021 - 

Vereador Marinho Nishiyama - Moção de Apelo ao DD. Governador do Estado de São 

Paulo, DD. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e ao DD. 

Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para que envidem esforços 

para a designação de médico legista para atender no Instituto Médico Legal – IML de 

Itapeva todos os dias. Está em discussão: Ver. Tarzã – Cumprimenta o ver. Marinho 

pelas moções, que tratam de temas importantes. Atém-se à que trata da rodovia SP 

258, concorda com o vereador que o governador João Dória precisa ser cobrado, visto 

que o ver. Tarzã diz ter estado presente no momento em que o Governador prometeu 

que iria duplicar a rodovia caso fosse eleito. Gostaria que fosse incluído que do 

deliberado fosse dada ciência à artesp e à CCR. Comenta que precisará do apoio dos 

pares para que, futuramente, com apoio de outros municípios e da sociedade civil, seja 

feita audiência pública sobre o tema, para que seja estudado o contrato, quais são as 

cláusulas e o que é possível fazer. Solicita ao Presidente que peça para o Departamento 

Jurídico ajuda para analisar o contrato. Que essa duplicação é um sonho da região para 

ampliar seu desenvolvimento. Ver. Débora Marcondes – parabeniza o ver. Marinho 

pela moção. Que a duplicação é um pedido antigo. Que muitas coisas precisam 

melhorar, é necessário um olhar diferenciado do governador à região. Comenta que vê 

avanços na mobilização, algumas coisas estão vindo com mais rapidez, mas a região 

tem um dos menores IDH do estado. Comenta que falta um Deputado estadual da região 

como representante para buscar melhorias para a região, inclusive a duplicação. 

Confirma que em reunião em capão bonito, houve promessa do governador sobre a 

duplicação, inclusive havendo vídeo do momento em suas redes sociais. Ver. Célio – 

parabeniza o ver. Marinho pelas moções. Diz observar que o brasileiro não aguenta 
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mais políticos que faltam com a palavra. Sabe-se que a nossa região possui um capital 

eleitoral pequeno e por isso sempre ficamos à margem. Que apenas em período eleitoral 

os políticos prometem tais benfeitorias, jamais realizadas. Comenta que é preciso 

seriedade, resgatar a imagem do político. Estão em votação, Moções aprovadas. 

MATÉRIA PARA A PRÓXIMA SESSÃO: Dependendo dos Pareceres das 

Comissões: Em 1 ª d/v os Projetos de Lei: 01, 02 e 03/2021. EXPLICAÇÃO 

PESSOAL: Com a palavra a ver. Áurea – Cumprimenta a todos. Comenta que esteve 

semana passada conversando com o Secretário Margarido, e refere que foi solicitado 

através de ofício coleta de lixo para os bairros faxinal de cima, de baixo e Betânia. Refere 

que a preservação do meio ambiente engloba a coleta de lixo. Sobre as estradas, solicita 

que sejam feitas bacias de contenção de água para as localidades citadas. Teria 

solicitado iluminação para o bairro, poço e lajotamento do faxinal. Aparte ver. Saulo – 

Sobe a questão da preservação das estradas rurais, comenta que teria apresentado 

projeto de lei, aprovado em outro município, junto a secretários da prefeitura, para 

regular o tema. Que bacias de contenção são muito importantes, embora os 

proprietários nem sempre aprovem e é preciso explicar-lhes os benefícios das bacias 

de contenção.  Com a palavra o ver. Tarzã – Cumprimenta a todos. Faz um 

cumprimento especial ao ex-vereador Paulo Saponga, pelo seu aniversário e lembra de 

momentos em que esteve ao lado do Paulo e Carlinhos Saponga. Comenta que o 

prefeito já definiu as prioridades de seu governo: Emprego, saúde, que merece uma 

pauta exclusiva. Pretende falar de habitação. Cumprimenta o Presidente Comeron por 

ter concluído e entregue diversas habitações em sua gestão como Prefeito. Comenta 

que é preciso homenagear o Formiga pela sua luta por loteamentos. Refere vários locais 

em que houve sua contribuição e que hoje são bairros estruturados. Que dispondo de 

lotes, as pessoas se dedicam para construírem suas residências. Comenta que a 

fazenda pilão d’água está tendo suas divisas invadidas. Trata-se de um patrimônio do 

município. Refere que seria preciso um CadÚnico para se levantar o real déficit 

habitacional do município. Menciona a falta de dinheiro do CDHU para construção de 

moradias. Que seria preciso levantar todas as áreas que possam ser loteadas e adquirir 

glebas de terra. Que enquanto não chegam outros programas é preciso trabalhar com 

o que se tem. Com a palavra o ver. Marinho – Cumprimenta a todos. Comenta que na 

data de hoje foi eleito presidente da Comissão de Legislação e vice-presidente da 

comissão de obras. Refere que está sendo muito procurado sobre a manutenção das 

estradas das zonas rurais. Menciona os locais para os quais solicitou por ofício 

manutenção nas estradas daquelas localidades rurais. E espera que os setores 

competentes deem conta de fazer todas as manutenções necessárias. Com a palavra 
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o ver. Ronaldo – Cumprimenta a todos. Refere que o atual prefeito teria prometido levar 

água aos bairros. Comenta sobre uma de suas proposituras que trata da extensão de 

rede de água potável para o bairro das lavrinhas, requerendo parcerias entre a prefeitura 

e a Sabesp. Pede sensibilidade do prefeito visto que água também é questão de saúde 

pública. Menciona ainda que faz parte das Comissões de Obras e Agricultura. Está 

muito feliz por ser presidente da Comissão de Agricultura. Com a palavra o ver. Célio – 

Cumprimenta a todos.  Refere que pretende formalizar questionamento sobre a 

quantidade e situação de todas as áreas públicas do município, para que elas possam 

ser utilizadas, seja para habitação ou construção de postos de saúde, ou creches, etc. 

Comenta que trabalhou por um tempo na secretaria de transporte, e Itapeva tem 

aproximadamente 5.500 quilômetros de estradas rurais. Refere que a equipe da 

secretaria de transporte é dedicada. É preciso equipar aquela secretaria para que ela 

possa fazer mais. Aparte ver. Marinho – Comenta que não fez críticas ao secretário de 

transportes, e sim ressaltou o grande desafio que ele enfrenta nesse mês por conta das 

chuvas e dos reparos a serem feitos nas estradas rurais. Nada mais havendo a tratar a 

Presidência convoca os vereadores para a 2ª Sessão Ordinária a ser realizada quinta-

feira, dia 4 de fevereiro, no horário regimental e, invocando a proteção de Deus, declara 

encerrados os trabalhos da presente Sessão e, mandando que para constar, fosse 

lavrada esta Ata que segue assinada pela Mesa Diretora. Palácio Vereador Euclides 

Modenezi, 1º de fevereiro de 2021. 
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