
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2021 - 2024 

 

 
 
 

 

Rubrica: ........           

27 

 EXERCÍCIO DE 2021   LIVRO Nº.: 001 PAG.: 027 

  
ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

Aos oito dias 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 3ª 

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. Está em discussão. Com a 

palavra o ver. Tarzã – Comenta que leu a Ata, e que está tudo em ordem. Em votação. 

Ata aprovada. Colocada em discussão e votação a Ata da 2ª Sessão Ordinária 

realizada em 4 de fevereiro de 2021. Ata aprovada. Correspondências recebidas: 

Ofício de Governo do Estado de São Paulo - Resposta ao Moção 13/2020 - Marinho 

Nishiyama - Moção de Apelo ao Srº João Dória, DD. Governador do Estado de São 

Paulo, ao Sr. Cauê Macris, DD. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo e ao General João Camilo Pires de Campos, 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. 

PROPOSITURAS – Projeto de Lei: 9/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Dispõe sobre 

o dever do Município em assegurar assessoria jurídica gratuita para os membros da 

Guarda Civil Municipal de Itapeva que, pelo exercício da função, são submetidos a 

processos judiciais. 10/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Dispõe sobre 

denominação de Via Pública Alceu da Pirapora Godoy, localizada na estrada principal 

do Bairro Taquariguaçu. Moção: 6/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Moção de 

Apelo ao Srº João Dória, DD. Governador do Estado de São Paulo; Srº Marco Vinholi, 

DD. Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo; Srº Jean Carlo 

Gorinchteyn, DD. Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, para que envidem 

esforços para a realização de estudos de viabilidade para a desvinculação da Região 

de Itapeva da Diretoria Regional de Saúde – DRS de Sorocaba e a criação de uma DRS 

para a região de Itapeva. 7/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Moção de Apelo ao 

Srº Mario Sérgio Tassinari, DD. Prefeito Municipal de Itapeva, para que envide esforços 

para ampliar os leitos das Unidades de UTI e Enfermaria de COVID-19 para atender 

munícipes de Itapeva. Requerimento: 31/2021 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Requer 
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ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que, junto ao setor competente, envide 

esforços na reestruturação da carreira dos Guardas Civis Municipais, com a realização 

de concurso público; a criação de uma sede própria para a GCMI e, junto a ela, a criação 

da Academia de Formação para os agentes. 32/2021 - Vereador Julio Ataíde - Requer 

ao Sr. Prefeito, que junto ao setor competente que informem a possibilidade de 

recapeamento completo nas Ruas: Benedito Oliveira da Silva e Sebastião Lázaro de 

Melo, Vila Mariana. 33/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Sr. Marco 

Vinholi, DD Secretário Regional, para que informe a possibilidade de instalação de um 

“Restaurante Bom Prato” no município de Itapeva. 34/2021 - Vereador Laercio Lopes - 

Requer ao Sr. Prefeito que junto ao setor competente preste informações sobre a Emei 

Antonio Felippe. 35/2021 - Vereador Laercio Lopes - Requer ao Sr. Prefeito para que 

junto ao setor competente preste informações sobre regulamentação do Uber no 

Município de Itapeva. 36/2021 - Vereador Professor Andrei - Requer ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente informe sobre questões referentes 

aos Professores Eventuais e Processo Seletivo. 37/2021 - Vereador Professor Andrei - 

Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito junto a Secretaria Municipal da Educação 

informe as ações de investimentos para as aulas remotas diante da pandemia. 38/2021 

- Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Prefeito que junto ao setor competente informe 

a possiblidade de retomada em formato de mutirão das cirurgias de castração animal 

no município de Itapeva. 39/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer o Sr. Prefeito, 

para que junto ao setor responsável, à possível perfuração de um poço artesiano no 

Bairro Ribeirão do Leme. 40/2021 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Sr. 

Prefeito, junto ao setor competente, à construção de 1 (uma) praça pública urbanizada 

com equipamentos para exercícios (academia ao ar livre) e área de lazer com 

playground em frente ao Posto de Saúde Taquari, na Vila Taquari. 41/2021 - Vereador 

Roberto Comeron - Requer ao Sr. Prefeito, com base no art. 1º do Regimento Interno, 

conjugado com o art. 50 da Constituição Federal, em consonância com a Lei Orgânica 

do Município, informações no sentido de informar a esta Casa de Leis quanto a 

possibilidade de efetuar o repasse do Vale Transporte em dinheiro para a conta dos 

servidores municipais. 42/2021 - Vereador Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito, 

para que junto ao setor competente informe a possibilidade de implantar um radar na 

Rua Laudelino de Melo, próximo ao numero nº 211, Vila Aparecida. 43/2021 - Vereador 

Celinho Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente informe 

a possibilidade de implantar lombadas e ou redutores de velocidade, na Rua Dirce de 

Camargo Almeida (antiga Rua 11) Vila Santa Maria. Indicação: 5/2021 - Vereador Julio 

Ataíde - Indica a instalação de uma Base da Guarda Civil Municipal no Jardim Bela Vista, 
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para atendimento e a melhor segurança aos moradores deste bairro e dos bairros 

próximos. Substitutivo 01 ao Projeto de Lei 0003/2021 - Vereador Roberto Comeron 

- Dispõe sobre a implantação de brinquedos adaptados para pessoas com deficiência 

(PCD’s), em locais públicos e privados de lazer e dá outras providências. A Presidência 

encaminha o Projeto de Lei 9/2021 e o Substitutivo 01 ao Projeto de Lei 03/2021 às 

Comissões competentes para exararem seus pareceres e Requerimentos, Moções e 

Indicações à Secretaria Administrativa para as providências de costume. TEMA LIVRE 

– Com a palavra a ver. Áurea Rosa – Cumprimenta a todos. Agradece ao ex-vereador 

Margarido por ter agilizado os trabalhos com as máquinas nas estradas rurais do Bairro 

faxinal de cima. Infelizmente o município não conta com pedras, devido a anulação de 

licitação. Que são precisos ajustes para comprar emergencialmente as pedras, visto que 

tais trabalhos sem pedras não surtem tanto efeito. Comenta que seu trabalho tem sido 

voltado à saúde pública e que não está conseguindo atender toda a população que a 

procura em seu escritório, pois é muito grande o anseio da população em termos de 

saúde. Que se refere a nível regional. Cita algumas cidades menores da região que 

estão passando por problemas na saúde pública. Que nossa região está sendo 

esquecida em todos os seguimentos, inclusive na área da saúde. Lamenta que não haja 

lugares mais próximos na região para pessoas que estão fazendo tratamento de 

quimioterapia ou radioterapia, tendo que esperar pelas vagas em Sorocaba. Comenta 

que teria citado ao grupo de vereadores sobre um caso em particular, mas ressalta que 

são diversos casos. Que apenas locomover as pessoas ao local não resolve o problema, 

devido ao numeroso caso de pessoas que estão enfrentam essa mesma dificuldade. 

Gostaria de registrar sua preocupação com a saúde local, visto que o governo do estado 

não está dando a atenção que deveria. Questiona se os doentes crônicos terão direito 

a vacina da covid 19, juntamente com a população com mais de 90 anos, visto que estão 

em grupo de risco. Que teve uma conversa com médica da cidade estes dias, e a médica 

manifestou preocupação com essas pessoas e teria lhe pedido que, como vereadora, 

buscasse junto aos outros poderes atenção especial aos portadores de doenças 

crônicas. Que é preciso respeitar as verbas da saúde, visto que se trata de valores 

contados, que nem tudo se pode comprar, que doenças crônicas requerem que se 

conviva com elas e para isso é preciso ter os meios e procedimentos técnicos. Faz um 

apelo aos colegas vereadores e demais poderes que voltem os olhos para a nossa 

região, ativando a 16ª Região Administrativa. Que se trata de uma região com cidades 

carentes, com falta de emprego. Refere sua grande preocupação com a forma 

desumana com que a saúde tem sido tratada na região. Que pretende fazer uma Moção 

de apelo, juntamente com os colegas vereadores, para ser encaminhado ao Governador 
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do Estado, para que ele volte os olhos para a nossa região, principalmente sobre os 

doentes crônicos. Que a saúde é uma bandeira sua. Aparte ver. Vanessa – Só para 

fazer um adendo à fala da ver. Áurea, comenta que há atualmente 90 pacientes 

esperando uma vaga via CROS para fazer radioterapia, isso, como disse a vereadora, 

é desumano. Que há no local um hospital com aparelhos de oncologia e não podem ser 

utilizados. Com a palavra o ver. Marinho – Cumprimenta a todos os presentes. 

Parabeniza a ver. Áurea pela sua luta pela saúde, que está firme nesse propósito, 

inclusive na qualidade de presidente da comissão de saúde da Casa. Coloca-se à 

disposição para o que precisar. Comenta sobre moção apresentada por esse vereador 

pedido ao governador do estado, secretário estadual de saúde e secretário estadual de 

desenvolvimento regional para que envidem esforços para desvincular a cidade da DRS 

de Sorocaba, criando uma DRS em Itapeva, para atender Itapeva e os municípios ao 

redor. Comenta ainda que teria apresentado moção em sessões passadas, pedido que 

a 16ª região administrativa exista de fato, não apenas no papel. Que a região do 

sudoeste paulista merece ser vista com outros olhos pelo governo do estado. Fala ainda 

sobre outra moção, que está na pauta de hoje, para que o prefeito envide esforços para 

ampliar ou criar novos leitos para o combate à covid 19, tanto para a unidade intensiva 

como também para a enfermaria. Comenta que os leitos para covid estão 100 por cento 

ocupados, e salvo engano mais de 80 por cento dos leitos da enfermaria também estão 

ocupados. Que não se pode permitir em hipótese alguma que um cidadão de Itapeva 

ou região padeça por falta de leito. Comenta que veio uma verba bastante alta para o 

combate a covid, dinheiro que não está sendo aplicado, uma vez que desde a criação 

dos 12 leitos da UTI e os 14 da enfermaria não houve ampliação. Que o governo 

municipal precisa ver a questão de ampliar o número de leitos. Parabeniza o ver. 

Ronaldo que apresentou duas proposituras a respeito da guarda municipal, em uma 

delas pedindo a construção de uma sede para a guarda municipal. Comenta que no ano 

passado apresentou requerimento pedindo para que o prefeito destinasse espaço para 

comportar todos os departamentos da defesa social, inclusive a guarda municipal, 

comenta que seu pedido foi deferido pelo prefeito, fez um decreto destinando um terreno 

para essa finalidade, no Jd beija flor. Comenta ainda que solicitou emenda ao Deputado 

prof. Kenny que se comprometeu a destinar a verba para a construção da referida sede. 

Com a palavra o ver. Ronaldo – Cumprimenta a todos. Fala para a ver. Áurea que pode 

contar com ele na luta pela saúde. Que foi um servidor da saúde e sabe da dificuldade 

que o município vem enfrentando. Comenta que esteve na presente data na guarda 

municipal, e que a questão da sede da guarda está muito bem encaminhada, e que está 

para somar, que estão juntos na luta pela grandiosa guarda municipal. Apresentou na 
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presente sessão um PL que garante assessoria jurídica para os guardas municipais, 

visto que eles não dispõem desse serviço no momento, tendo que arcar com despesas 

por qualquer causa que venham a enfrentar na justiça por conta de questões do 

trabalho. Comenta ainda sobre requerimento solicitando estruturação na carreira dos 

guardas municipais. Que está lutando também pela sede própria para a guarda 

municipal assim como o ver. Marinho. Aparte ver. Marinho – Comenta que a ver. 

Débora também levantou a bandeira da construção da sede da GCM. Que é uma luta 

que merece esforços conjuntos tendo em vista a grandiosidade do trabalho que a guarda 

municipal faz ao longo dos anos. Retoma ver. Ronaldo – Comenta ainda que lutará por 

uma academia de formação para os guardas municipais. Com a palavra o ver. Tarzã – 

Cumprimenta a todos. Comenta que a ver. Áurea mesmo antes de tomar posse já havia 

dito a esse vereador que sua bandeira número um seria a da saúde. E que em segundo 

lugar o social. Comenta sobre reunião entre os 15 vereadores e o prefeito, que foi um 

bom debate, e que nesse momento a prioridade é a saúde. Portanto, como o município 

já sinalizou um contrato de contratualização com a santa casa e já disponibilizou mais 

de dois milhões de reais para cirurgias eletivas, sugere uma reunião convocando o 

secretário de saúde e convidando o provedor da santa casa com a presença do 

superintendente e a presença do diretor clínico, para discutir o início da operação. Que 

já foi conseguido o principal que é a vontade política e o recurso financeiro, agora é 

necessário combinar com os cirurgiões para serem feitas as cirurgias eletivas. Que em 

um segundo momento poderia ser chamada a DRS para discutir qual a cota da 

oncologia de Itapeva. Por que o turismo de paciente para Itu e Sorocaba sendo que é 

possível realizar tais serviços em Itapeva. Comenta que é preciso um olhar diferenciado 

para a nossa região que possui alguns dos piores IDH do estado. Na linha da 

austeridade, que o secretário de administração determine que não seja permitido que 

servidores acumulem 3 férias, visto que é ônus para o município. Que é preciso discutir 

sobre horas extras em tempos de pandemia. Presidente Comeron – Pede que a 

Secretaria providencie a reunião mencionada pelo ver. Tarzã, com todos os vereadores, 

convocando o Secretário de saúde e convidando o Provedor, Superintendente e Diretor 

clínico da Santa casa para conversar sobre as cirurgias eletivas. Comenta ainda sobre 

ofício do Prefeito, encaminhando cópia de termo de parceria entre a prefeitura e a santa 

casa, os vereadores que queiram acesso, o documento está à disposição na secretaria 

da Casa. Com a palavra o ver. Celinho – Cumprimenta a todos. Solidariza-se com a 

ver. Áurea. Que é muito querida em decorrência de seu trabalho. Parabeniza-a pelo 

trabalho. Reitera o pedido do ver. Tarzã sobre a reunião. Comenta que está formatando 

uma proposta para a criação de um conselho consultivo. Crê que a criação de tal 
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conselho é de competência do executivo, mas acha de suma importância a criação de 

tal conselho, que deverá ser composto por membros da sociedade civil, representantes 

de classes, associações. O vereador percebeu que a população de Itapeva quer ser 

ouvida. Que esteve na cidade de porto alegre com a oportunidade de conhecer um 

sistema de orçamento participativo. Em que a população participa, informando de que 

forma deve ser investida a verba disponível para cada região. Crê que esse diálogo é 

importante, pois quem mora no bairro sabe quais são as prioridades. Com a palavra o 

ver. Andrei – Cumprimenta a todos. Cumprimenta de modo especial os professores e 

funcionários da educação, devido à volta às aulas ainda que de modo remoto. 

Primeiramente fala sobre o requerimento dos representantes do comércio, e diz que fará 

questão de acompanhar seus pleitos junto ao secretário municipal de comércio. O 

segundo ponto são as proposituras apresentadas pelo vereador, que envolvem a 

questão dos professores eventuais e das vagas livres, como fica toda essa questão 

nesse momento, e na segunda propositura solicita investimento em recursos 

tecnológicos, e como se dará esse investimento da educação aos professores e 

principalmente aos alunos. Aproveita o momento e faz convocação aos membros 

da comissão de educação para a reunião ordinária quinta-feira, às 14h30. Pede a 

presença da secretária da educação, solicitando também a presença de 2 

representantes do conselho do fundeb, conselho municipal de educação e 

também 2 representantes da equipe técnica da secretaria de educação. Sugere 

respeitosamente ao presidente da comissão de economia, Laércio, análise da execução 

do repasse financeiro no que se refere à questão da covid. Sugere a instalação de um 

fórum municipal, pensando a 16ª região administrativa, em duas instâncias. A primeira 

instância municipal, já para os próximos 15 dias, e outra de ordem regional. Consistindo 

o fórum de debate e encaminhamento sobre ações. Que foi através de fóruns na 

educação, dos quais participou, que houve o avanço de fundef para fundeb. Justifica a 

sugestão dos fóruns, pensando na desconstrução da hegemonia política, visto que os 

poderes ficam concentrados em são Paulo, nas pessoas dos deputados, em Brasília. 

Que já foram iniciadas as ações formais, com as moções por exemplo, mas que é 

preciso avançar em ações, visto que se trata de um anseio de toda a região, e agora é 

a vez dos vereadores falarem. Em tempos de campanhas os candidatos a deputados 

encontram tempo e agenda, e vêm até a região. Então faz um apelo para que esse 

processo de hegemonia política seja desconstruído, para que os deputados venham 

para o fórum em instância regional, onde estejam concentrados todos os vereadores da 

região, todos os prefeitos da região, principalmente para que se vá para o debate e 

encaminhamentos práticos com relação à 16ª região administrativa. Aparte ver. Laércio 
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– Menciona que na quarta-feira haverá a reunião ordinária de economia, e o pedido do 

vereador Andrei é importante e expressivo, gostaria que quarta feira seja elaborado um 

ofício da comissão para que o prefeito apresente números, andamentos e prestação de 

contas sobre as verbas para o combate à covid, para a comissão. ORDEM DO DIA: 

Leitura da Moção Nº 6/2021 - Vereador Marinho Nishiyama - Moção de Apelo ao Srº 

João Dória, DD. Governador do Estado de São Paulo; Srº Marco Vinholi, DD. Secretário 

de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo; Srº Jean Carlo Gorinchteyn, DD. 

Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, para que envidem esforços para a 

realização de estudos de viabilidade para a desvinculação da Região de Itapeva da 

Diretoria Regional de Saúde – DRS de Sorocaba e a criação de uma DRS para a região 

de Itapeva. Está em discussão única. Com a palavra o ver. Tarzã – Cumprimenta o 

ver. Marinho pela iniciativa. Refere que é preciso se aprofundar nos temas. Que é 

preciso tratar aquilo que é urgência e emergência que é a saúde. Com relação a essa 

questão regional, haverá um momento de os vereadores se reunirem com a Diretora da 

DRS de Sorocaba, juntamente com técnicos da secretaria de saúde para que se possa 

entender como funciona o financiamento, as cotas do AME, por que as cirurgias são 

realizadas em Itu e Sorocaba e não em Itapeva, para que se conheça a dinâmica e 

estrutura. Está em votação única. Moção aprovada. Leitura da Moção Nº 7/2021 - 

Vereador Marinho Nishiyama - Moção de Apelo ao Srº Mario Sérgio Tassinari, DD. 

Prefeito Municipal de Itapeva, para que envide esforços para ampliar os leitos das 

Unidades de UTI e Enfermaria de COVID-19 para atender munícipes de Itapeva. Está 

em discussão única. Com a palavra o ver. Tarzã – Cumprimenta o ver. Marinho pela 

moção. Comenta que são importantes as emendas parlamentares dos deputados que 

têm voto na região. Que na semana passada a santa casa de itararé ganhou leitos para 

a uti. Comenta que o fortalecimento das estruturas de saúde das cidades vizinhas, 

acaba desafogando a santa casa local. Mas como exige um corpo de profissionais e 

estrutura maior, e como Itapeva é polo de saúde regional, é ela que deveria receber 

mais apoio. Sabe-se que o ministro da saúde teria pedido verba suplementar para a 

manutenção de leitos, ampliação e manutenção. Com a palavra o ver. Marinho – 

comenta que realmente é preciso criar e ampliar o número de leitos, mas também 

manter. Então o custeio precisa acontecer, pois eventualmente os equipamentos 

precisam ser substituídos, o corpo clínico é extremamente oneroso. Equipamentos e 

insumos são bastante caros. Está em votação única. Moção aprovada. Leitura do 

Requerimento Nº 33/2021 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Sr. Marco 

Vinholi, DD Secretário Regional, para que informe a possibilidade de instalação de um 

“Restaurante Bom Prato” no município de Itapeva. Está em discussão única. Com a 
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palavra o ver. Tarzã – Cumprimenta a ver. Débora pelo Requerimento. Que Itapeva é 

um polo regional e comportaria tal equipamento. Principalmente para os pacientes que 

vêm de outros municípios se tratar na cidade de Itapeva. Comenta que existe lei 

autorizando implantar o bom prato no município, a câmara precisa manter a chama 

acesa. Agradece ao trabalho realizado pelo centro espírita bezerra de menezes que 

fornece alimento a população através de voluntário. Presidente Comeron comenta que, 

quando prefeito, havia implantado em Itapeva uma cozinha comunitária, que cobrava 

até 1,50 por refeição, atendendo população que vinha da zona rural, e a renda era 

destinada para a APAE. Questiona por que foram encerradas as atividades na cozinha 

comunitária. Com a palavra o ver. Celinho – Cita o trabalho da pastora Eliana na santa 

maria, arrecadando alimentos e fornecendo sopão ás pessoas que precisam. Ela está 

carecendo de apoio e doações. Está em votação única. Requerimento aprovado. 

MATÉRIA PARA A PRÓXIMA SESSÃO: Dependendo dos Pareceres das 

Comissões: Em 1 ª d/v os Projetos de Lei: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10/2021. 

Substitutivo 01 ao Projeto de Lei 03/2021. Em d/v únicas: Projeto de Resolução 01/2021. 

EXPLICAÇÃO PESSOAL: Com a palavra a ver. Áurea – Cumprimenta a todos. 

Comenta sobre levantamento do trevo que fica próximo ao bela-vista, local de muitos 

acidentes, que é preciso cobrar à artesp. O trevo é chamado de dispositivo SPD288258, 

rodovia que foi implantada muitos anos atrás, e o dispositivo não foi concluído até o 

momento, faltando a execução de 2 alças de acesso. Comenta que a falta das alças 

causa dificuldades aos caminhoneiros e torna o local inseguro. Que a obra por si geraria 

empregos. Por isso a importância de estar conversando com outros vereadores da 

região.  Que conversará como prefeito Mário Tassinari, buscando parcerias. Com a 

palavra o ver. Tarzã – Comenta que, quando o Presidente da Câmara foi prefeito, teria 

pedido ao vereador que o ajudasse a construir uma ponte com o governo do estado. E 

se recorda de oportunidade em que o governador anterior do estado teria vindo para 

inaugurar 2 km de duplicação em rodovia. Comenta que a obra mencionada pela ver. 

Áurea está orçada em 160 milhões, contemplando as duas alças. Que existe um projeto 

aprovado, e o Prefeito Mário diz que precisa apenas de uma canetada para que ocorram 

as obras. Mas o vereador refere que não há verba disponível para a execução das obras. 

Chegará o momento do debate sobre a duplicação do trecho entre capão bonito e 

itararé. Com a palavra o ver. Ronaldo – Cumprimenta a todos. No período da tarde, da 

presente data, teria recebido várias reclamações de moradores do bairro da Barra, que 

a ponte do local estava há um tempo parcialmente interditada e na data de hoje a 

prefeitura a interditou totalmente. Faz um apelo aos setores competentes da prefeitura 

que deem uma atenção especial à ponte, que é muito importante para a população do 
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bairro. E a população está tendo prejuízo com o escoamento agrícola, tendo que dar a 

volta por bairro vizinho. Pede que seja feito um projeto para que transforme essa ponte 

em uma ponte de concreto. Convoca a comissão de obras para reunião ordinária na 

segunda-feira, dia 15, às 13h30, para tratar desse assunto e de outros. E também 

a comissão de agricultura para segunda às 15h. Com a palavra o ver. Andrei – 

Cumprimenta a todos. Comenta que, diante de requerimento de sua autoria, anda não 

obteve resposta com relação a que ocorra audiência pública do fundeb. Onde de modo 

democrático possa ser feita análise sobre aplicação de verba remanescente. Que 

solicitou todo o processo da escola do bairro morada do bosque, visto que já havia uma 

verba para a construção daquela escola. Também fez ofício perguntando quais foram 

as 40 escolas que teriam recebido obras de manutenção, quais os prestadores de 

serviço, qual foi o valor. Diante das respostas, analisará se para as 18 escolas faltantes 

é realmente necessário o valor de 3 milhões e meio. Em um ano em que todos os direitos 

foram retirados, anulados, congelados, ainda se corre o risco de ver 3,5 milhões ser 

alocado na despesa de obras, e ainda o risco de que tendo esse valor que passar por 

processo licitatório, essa licitação seja vencida por uma empresa de fora, deixando o 

valor de ser aplicado no município. É preciso olhar para esse valor do fundeb pensando 

na valorização dos profissionais da educação e pensando em deixar o dinheiro no 

município. Que sua defesa é pelo processo democrático onde sujeitos responsáveis 

assumem o debate democrático. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os 

vereadores para a 4ª Sessão Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 11 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, 8º de fevereiro de 

2021. 
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