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ATA DA 56ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de 2021, em horário regimental sob a 

presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 56ª sessão ordinária do corrente 

exercício. Assinaram o livro de presença os vereadores: Andrei Alberto Müzel, Áurea 

Aparecida Rosa, Célio Cesar Rosa Engue, Christian Wagner Nunes Galvão, Débora 

Marcondes Silva Ferraresi, Gesse Osferido Alves, José Roberto Comeron, Julio Cesar 

Costa Almeida, Laercio Lopes, Lucimara Woolck Santos Antunes, Mario Augusto de 

Souza Nishiyama, Paulo Roberto Tarzã dos Santos, Ronaldo Pinheiro da Silva, Saulo 

Almeida Golob e Vanessa Valerio de Almeida Silva. Havendo número regimental e 

invocando a proteção de Deus, o presidente declara abertos os trabalhos da presente 

Sessão. EXPEDIENTE: Colocada em discussão e votação a Ata da 55ª Sessão 

Ordinária realizada em 19 de agosto, foi aprovada. Correspondências recebidas: 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 618/2021 - José 

Roberto Comeron - Requer à Sabesp que encaminhe a essa Casa de Leis cópia do 

contrato firmado com o município de Itapeva, bem como cronograma de andamento das 

obras realizadas. Ofício de Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de 

São Paulo: resposta - Requerimento 618/2021 - José Roberto Comeron - Requer à 

Sabesp que encaminhe a essa Casa de Leis cópia do contrato firmado com o município 

de Itapeva, bem como cronograma de andamento das obras realizadas. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: encaminhando informativo referente ao programa Bolsa 

Trabalho. Ofício de Mauricio Machado Coelho: requerendo informações referente à 

aptidão técnica e grau de escolaridade. PROPOSITURAS - Projeto de Lei: 151/2021 - 

Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Dispõe sobre denominação de Rua Jairo Merege 

Samarone, a travessa da Rua das Palmeiras, no Bairro Palmeirinha, Distrito Alto da 

Brancal. Requerimento: 863/2021 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - 

Requer ao senhor prefeito, nos termos regimentais, que junto ao setor competente , 

mande o link de acesso do cumprimento da Lei nº 4.385/2020 e Lei 4.086/2017. 

864/2021 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Senhor Prefeito, 

nos termos regimentais, que junto ao setor competente, informe se as Ruas: Durvile 

Leme da Silva e Maurisa Leme Pinheiro, está contemplada junto ao lajotamento ou 

pavimentação das demais ruas do Bairro de Cima e a previsão desta obra. 865/2021 - 

Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que 

nos informe a data prevista para o término da obra do Posto de Saúde Joaquim 

Graciliano Felicíssimo, no Conjunto Habitacional Tancredo Neves. 866/2021 - Vereador 

Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais que 
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junto ao setor competente se possível, providencie a troca das lâmpadas comuns, por 

iluminação em Diodo Emissor de Luz- LED na Praça Carlos Flavio Vasconcelos, Parque 

São Jorge. 867/2021 - Vereador Julio Cesar Costa Almeida - Requer ao Exmo. Sr. 

Prefeito, nos termos regimentais que junto ao setor competente se possível, levantar a 

guia, na rua: Ernesto de Camargo, (ao lado da Catedral de Sant’Ana), Centro. 868/2021 

- Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que, junto 

ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de início da implantação de redutor 

de velocidade na Rua Brasília, entre as Ruas Edwirges Serapião e Maria Raimunda, 

localizadas na Vila Aparecida, conforme aprovado pelo Conselho Municipal de Trânsito 

– COMUTRAN. 869/2021 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao 

Sr. Prefeito, para que, junto ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de 

construir uma praça pública com playground para crianças e equipamentos de ginástica 

para adultos no Bairro da Sambra. 870/2021 - Vereador Saulo Almeida Golob - Requer 

ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade de lajotamento na rua Honorato de 

Arruda Filho, no trecho onde temos maior concentração de residências e também temos 

o maior ponto crítico desta estrada, no bairro Mato Dentro. 871/2021 - Vereador Saulo 

Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a possibilidade de 

recapeamento asfáltico nas ruas do Bairro Jd. Sta. Marina (Antiga vila Camargo ll). 

872/2021 - Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr. Prefeito para 

que, junto ao setor responsável, a Implantação da Casa do adolescente, no antigo 

prédio do posto de saúde do Bairro Santa Maria. Indicação: 82/2021 - Vereadora 

Vanessa Valerio de Almeida Silva - Indica a pavimentação asfáltica da rua Santana no 

trecho compreendido entre a rua Josino Brisola e a Avenida Acácio Piedade. 83/2021 - 

Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Indica que cobre da empresa Sabesp a 

qualidade dos materiais empregados pelas empresas terceirizadas nas obras da 

concessionária. Esta Presidência encaminha o Projeto de Lei nº 151/2021 às Comissões 

competentes para exararem seus pareceres e as Indicações e Requerimentos para a 

Secretaria Administrativa para as providências de costume. TEMA LIVRE: Com a 

palavra a ver. Débora Marcondes – Cumprimenta a todos. Parabeniza os vereadores 

que aqui estão, principalmente os novos vereadores. Que já são 8 meses de trabalho. 

Coloca-se a disposição para ajudar no que puder a todos. Que todos têm o objetivo 

comum que é o bem comum de Itapeva, que é trabalhar pelo povo. Refere que apesar 

do discurso diferenciado, vão trabalhar juntos. Pede a Deus que nestes quatro anos 

possam conduzir os trabalhos com responsabilidade. Afirma que o PL que foi 

protocolado sobre os ambulantes, que todos estão ansiosos. Fala sobre a presença do 

vice-governador do estado, que conseguiram 5000 cestas básica para a região, Itapeva 
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ficando com algumas, que conseguiram benfeitoria para o bairro do kantian. 

Conseguiram junto com o prefeito o asfalto da entrada, com o Cavani conseguiram a 

pavimentação das ruas. Que é um povo trabalhador e sofrido que lutam por moradia, 

que em cada casa tem 3 ou 4 famílias morando, que estão esperando a moradia, tendo 

o sonho da casa própria. Refere que houve a extensão do vale gás para toda a região, 

também uma bolsa trabalho de 500 reais para pessoas que estão desempregadas. 

Coloca-se a disposição para ajudar a população a fazer o cadastro no programa, e 

também o cadastro no bolsa família. Que pediu ao Prefeito sobre Leis aprovadas na 

Casa que sejam postas em prática, visto que se referem sobre que sejam postas 

informações importantes sobre cronograma e realização de obras na Casa. Aparte 

Laércio – Que é uma lei e é uma obrigação da Prefeitura colocá-la em prática. Retoma 

ver. Débora – Sobre outro pedido sobre ruas do bairro de cima que ainda não têm 

pavimentação, fez um requerimento perguntado para o Prefeito sobre a realização das 

obras. Com a palavra a ver. Áurea Rosa – Cumprimenta a todos. Sobre o bairro do 

kantian lembrou-se do começo do bairro, estando feliz pela ação das governanças 

estarem liberando as escrituras das casas para os moradores. Que participou de 

audiência pública, ressalta que os vereadores não tiveram direito a palavra, comenta 

que está com demandas e não sabem a quem encaminhar, sobre oncologia na nossa 

região, visto que há muitos pacientes em acompanhamento. Afirma que é preciso 

trabalhar isso. Ressalta que nossa região não possui radioterapia. Declara não esperar 

que sejam liberados aparelhos para Sorocaba e a população de Itapeva fica refém 

destes locais. Opina que não é possível pacientes esperarem meses por procedimentos 

que deveriam ser liberados o mais rápido possível. Que as intercorrências demandam 

dinheiro. Refere que pacientes de outras cidades da região também ficam reféns da 

estrutura de saúde cidade de Sorocaba, o que não ocorreria se a estrutura ficasse em 

Itapeva, já que as vagas são via Cross. Comenta que em outras audiências anteriores 

havia mais espaço para o debate com a população e os entes públicos e sentiu falta 

dessa democracia na ocasião atual. Com a palavra o ver. Tarzã – Cumprimenta a todos. 

Para ele é algo diferente, tendo sido uma ausência de 8 anos e quase 8 meses distante 

dessa tribuna. Que estava acompanhando os trabalhos com as vacinas, para que sejam 

feitos todos os trabalhos de acordo com a ciência. Sobre a audiência, fica triste que o 

governo do estado vai pensar em melhorias para a região na véspera da eleição, 

ressalvando os percalços da pandemia. Na linha do parlamento regional, pede ajuda ao 

ver. Marinho que tem apresentado moção de apelo sobre a duplicação da rodovia 258, 

e que é uma pauta comum de todos os entes públicos e da população da região. Afirma 

que gostou de moção da ver. Débora sobre uma terceira faixa na referida rodovia. Que 
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é preciso dizer as autoridades que precisam ter seriedade às autoridades envolvidas 

sobre as pautas que comenta. Que o governador teria prometido em ocasião passada 

que faria as benfeitorias, diferente de gestor anterior, que agia sempre com cautela, mas 

3 semanas antes das declarações do governador teria anunciado um acordo judicial 

para a CCR investir 13 rodovias, não tendo entre elas a 258, posteriormente teria sido 

incluída. Que o prefeito teria pedido que o governador autorizasse a realização de 

duplicação de 5 km na região.  Que há um projeto pronto, mas não há dinheiro para 

realizar a duplicação. Sugere uma moção de apelo ao governador do paraná para que, 

dando ciência ao govenador de São Paulo sobre o caso. Com a palavra o ver. Marinho 

– Cumprimenta a todos. Refere que recebeu resposta positiva sobre ofício seu pedindo 

a continuação da Av. Mário Covas no jardim Maringá, pelo que agradece ao secretário 

de obras. Agradece ao secretário municipal das administrações regionais pela resposta 

positiva sobre o lajotamento e iluminação de dois trechos do bairro da sanbra. Comunica 

aos vereadores que das comissões que preside, de legislação, de segurança pública e 

defesa dos direitos dos animais, elas passarão a ser presenciais e serão realizadas no 

plenário, tendo em vista que elas serão transmitidas on-line e as salas de comissões 

não possui equipamentos de transmissão. Refere estar alegre pela volta aos trabalhos 

presenciais. Afirma estar de acordo com as declarações da ver. Débora sobre os 

trabalhos do parlamento, com diálogo, discussão, buscando o bem do município. Vê 

que, nesta legislatura, todos os vereadores vêm trabalhando com afinco, cada um com 

sua metodologia de trabalho, e isso acrescenta e faz a câmara ser o que ela é. Com a 

palavra o Ver. Ronaldo – Refere que dentre esses oito meses de mandato, todos os 

vereadores trabalharam da melhor forma possível, cada um com sua bandeira. Fala 

sobre diversas proposituras suas. Sobre as moções, refere que uma delas foi a volta 

dos atendimentos das especialidades no ame; outra é para que se fizesse e colocasse 

em pauta no senado em regime de urgência projeto sobre reajuste salarial dos técnicos 

de enfermagem, enfermeiro, auxiliar de enfermagem; outra moção é sobre o corte de 

repasses feitos pelo estado para a santa casa em 12 por cento. Sobre os projetos de 

lei: um deles foi assessoria jurídica para a Guarda Civil Municipal, já aprovado; outro é 

sobre o conselho municipal da juventude; outro Projeto fala sobre desconto de 30 por 

cento de IPTU para pessoas que adotarem animais cadastrados no CPA, pede o apoio 

dos pares para sua aprovação.  Comenta que foi indicado como líder da bancada 

progressista na casa. Frisa que são 5 vereadores eleitos pelo partido. Que o partido está 

lutando para o melhor de Itapeva, sendo um partido independente, votando sempre pelo 

o interesse do município. Que teve o prazer de ser o relator da CEI da covid 19, tendo 

fiscalizado verbas federais e estaduais encaminhadas para o governo de Itapeva. Que 



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2021 - 2024 

 

 
 
 

 

Rubrica: ................           

56 

 EXERCÍCIO DE 2021   LIVRO Nº.: 006 PAG.: 056 

  
uma de suas bandeiras é o acesso a água encanada e potável para diversos bairros e 

a construção de poços artesianos em outros. Parabeniza o prefeito, sabe que ele tem 

uma demanda muito grande, tendo muitos habitantes e muitas estradas rurais no 

município. Apresentou projeto de lei para que sejam colocados nomes nas estradas 

rurais para que as pessoas possam se localizar. Refere que recebeu diversas pessoas 

preocupadas com o aumento de passageiros nos ônibus circulares, principalmente as 

linhas de zona rural, refere que é preciso aumentar o número de ônibus para que 

diminuam a aglomeração nos ônibus. Sobre os pedidos do dia a dia, manutenção de 

estrada, troca de lâmpadas, esporte, saúde, educação. Fala sobre a calçada da rua 

guareí, moradores teriam dito que estão jogando entulhos no local, entrou em contato 

com setores da prefeitura e pede uma atenção especial sobre o problema. Refere que 

as reuniões das comissões que preside passarão a ser feitas presencialmente. Com a 

palavra o ver. Júlio – Cumprimenta a todos. Que está feliz por estar como representante 

de muitas coisas da população que votou nele. Que acredita na política e nas pessoas, 

acredita que pode ser feito se houver empenho e compromisso. Pede discernimento e 

sabedoria para que nessa tribuna tudo que fale e faça seja pelo desenvolvimento da 

cidade. Que está feliz de estar na legislatura junto com os demais vereadores. Que quer 

cada vez mais ser um vereador atuante. Refere que algumas sessões atrás estiveram 

cobrando situações na escola maria Gonçalves juntamente com a diretora Elda, 

professores e alunos e comenta que foi ouvido e a Secretária Eunice o convidou para 

estar na Sec. da Educação. Que ela os recebeu muito bem e colocou alguns pontos. 

Comenta que nessa semana esteve no recria e pode conhecer através da diretora 

Luciane, da coordenadora Bruna entre outros, conheceu o trabalho que lá é feito. Que 

é um atendimento de 100 crianças de 4 a 13 anos em contraturno. Que são trabalhados 

vários projetos com as crianças. Refere que acompanhou o que está programado para 

o retorno das crianças a entidade. Agradece ao Jé e ao Mussi por emenda encaminhada 

no valor de 100 mil reais, aproveita para pedir mais ajuda para a entidade. Gostaria 

também de dizer que há algumas sessões fez um pedido sobre a APAE, que estava 

com uma estrada muito ruim, e ficou sabendo que já foram feitas as melhorias na 

estrada referida. Com a palavra o ver. Célio – Cumprimenta a todos. Declara que hoje 

há uma simbologia diferente visto que os vereadores de primeiro mandato estavam 

todos ansiosos por este dia, para sessões presenciais. Agradece a deus pela 

oportunidade de estar aqui, mas aproveita para dizer que não é momento de relaxar, 

que é preciso manter os cuidados sanitários. Aparte ver. Comeron – Diz que todas as 

medidas necessárias sanitárias estão sendo tomadas para que as sessões presenciais 

sejam realizadas. Retoma ver. Celio – pede a população que não relaxem nos cuidados, 
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evitando festas e aglomerações. Diz que a sua presença na câmara tem dois Paulos 

que gostaria de agradecer. Que tem uma história longa com a câmara, tendo trabalhado 

por muitos anos no local. Que esteve em um encontro no sábado com o vice-

governador, tendo entregado a ele pleitos sobre a agricultura familiar, pedindo 

fortalecimento da agricultura familiar, e pedindo moradias para o jaó. Também esteve 

no sábado com o Prefeito e Secretários no kantian momento em que foram entregues 

algumas escrituras de propriedade. Fala sobre contribuições anteriores para a 

construção de casas em algumas vilas da cidade. Que esteve no bairro Pedrão, 

conversou com diversos vereadores, que lhe fizeram alguns pedidos sobre abertura de 

rua no local. Que fez um requerimento e vai conversar com o prefeito para que sejam 

feitas as melhorias solicitadas. Comenta que esteve no dia de hoje no bairro engenho 

velho e no mato-dentro, bairros que estão com problemas de água. Sabe que o prefeito 

tem o comprometimento com a questão da água, tendo declarado anteriormente que a 

prioridade de seu governo seria a água, e é preciso cuidar do povo principalmente na 

questão da água. Que esteve com os feirantes, na feira livre, que criou a associação 

dos feirantes de Itapeva e foi chamado para ser o porta-voz dessa categoria. Com a 

palavra o ver. Andrei – Cumprimenta a todos os presentes. Deseja um excelente e 

abençoado trabalho a todos. Sabe que a questão on-line foi uma necessidade, porém 

as necessidades de abrir a câmara à população se dá concretamente de forma 

presencial. Que estão carentes da participação efetiva na política, junto com as 

necessidades de fato da sociedade. Traz proposituras sobre a educação, sobre o 

estatuto do magistério, que está em revisão através de propositura que apresentou no 

começo do ano. Que esteve na secretaria da educação e já sabe que a dinâmica de 

revisão do estatuto está passando por grupos de representatividade para receber 

sugestões, apontamentos, etc. que passará por diversos conselhos. Que teve a 

participação de servidora em reunião da comissão de Educação e houve a demanda 

para melhoras para o quadro de apoio escolar, que esse quadro não tem um plano de 

carreira e de vencimentos, e considerando essa demanda, foi deliberado sobre isso na 

última reunião da comissão de educação. Convoca reunião extraordinária às 14h30 da 

quarta-feira, traz a defesa de políticas públicas e programa de compensação aos alunos 

sobre as defasagens e agravamentos de desigualdade social trazidos pela pandemia. 

Que teria pedido abertura de mais salas de Eja, entende que para compensar a 

defasagem das crianças não cabe apenas à escola, mas também à família. Que há 

apenas 2 salas de Eja e pensa que é possível abrir mais salas em outros locais na 

cidade. Fala sobre o PL 141/21 que altera o conselho municipal da educação, visto que 

é formado por diversas representatividades, mas não há representatividade do 
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coordenador pedagógico e é o que inclui o projeto. Conta com o apoio dos pares para 

a aprovação do Projeto de Lei. ORDEM DO DIA. Leitura de Projeto de Lei 132/2021 - 

Mario Sergio Tassinari - Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Moradia 

Popular e dá outras providências. Colocado em segunda discussão: Com a palavra – 

Tarzã: Cumprimenta a todos. Refere que todas as associações de amigos de bairros 

terão assento no conselho municipal de habitação. Que o prefeito teria sustentado em 

reunião que irá construir 1500 moradias sem custos para a população. Refere que se a 

unidade custar 100 mil reais, o total custará um valor exorbitante de 150 milhões. Que 

o Prefeito teria anunciado mais 100 unidades na rua 5. Propõe aos vereadores que 

possam chamar o conselho municipal para colocar as opiniões dos vereadores. Coloca 

para os colegas uma opinião sobre um protocolo de intenção que sejam feitos lotes 

urbanizados no bairro kantian.  Diz que o projeto que está sendo votado é importante, 

mas o prefeito Mário tem o compromisso com a moradia e habitação. Ver. Marinho – 

Cumprimenta a todos. Diz que com o advento da constituição federal de 88 criou-se a 

figura dos conselhos que permitem a participação da sociedade civil organizada. Que é 

um projeto de grande relevância. Mas lembra ao poder executivo que precisa enviar 

para a casa de leis, um PL prevendo os critérios para a contemplação de moradias 

populares e lotes urbanizados. Refere que é um sonho pretensiosos do prefeito a 

construção e a distribuição das 1500 unidades e torce para que ocorra, visto que serão 

muitas famílias que serão beneficiadas. Sobre os lotes urbanizados, compactua com o 

entendimento do ver. Tarzã de que dando ao munícipe o lote ele terá condições de 

construir suas moradias. Aparte – ver. Tarzã – Fala sobre locais em que moradores 

construíram suas próprias casas doadas em outros lotes. Retoma ver. Marinho – diz e 

cobra isso visto que não pode permitir, nem a Câmara, que aconteça o que aconteceu 

em anos anteriores tendo distribuído mais de 7000 senhas, e realizados mais de 5000 

cadastros, porém não foi entregue sequer uma moradia ou um lote.  Colocado em 

votação, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 139/2021 - Ronaldo 

Pinheiro da Silva - Dispõe sobre a denominação de Campo Municipal Paulo Sérgio 

Teobaldo no Bairro Palmeirinha, Distrito Alto da Brancal. Colocado em segunda 

discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 146/2021 - 

Mario Sergio Tassinari - Autoriza o Poder Executivo a repassar recurso por meio de 

subvenção social, à APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapeva, 

para o fim que especifica. Colocado em segunda discussão e votação, foi aprovado 

por todos. Leitura de Projeto de Lei 147/2021 - Mario Sergio Tassinari - Autoriza o 

Poder Executivo a repassar recurso por meio de subvenção social, à Associação dos 

Deficientes Visuais de Itapeva e Região - "Luz da Visão", para o fim que especifica. 
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Colocado em segunda discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura de 

Projeto de Lei 141/2021 - Andrei Alberto Müzel - ALTERA a redação do art. 7º da Lei 

Municipal n.º 975, de 13 de maio de 1997, que cria o Conselho Municipal de Educação 

de Itapeva e dá outras providências. Colocado em primeira discussão e votação, foi 

aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 143/2021 - Débora Marcondes Silva 

Ferraresi - DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE CONCEITOS DE EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Colocado em primeira discussão: 

Ver. Débora – Pede o apoio para a aprovação do projeto visto que é de suma 

importância, pois é visto que crianças e adultos têm dificuldade de organizar a vida 

financeira no lar. Que 60 por cento da população está endividada no Brasil. Que não 

está criando uma matéria, mas sim conceitos dentro das matérias, que pode ser de 

iniciativa dos vereadores. Pede voto favorável aos vereadores. Ver Tarzã – 

Cumprimenta a ver. Débora pela iniciativa. Refere que os tigres asiáticos, que consta 

de suas grades curriculares do ensino fundamental a educação financeira. Que seu 

desenvolvimento se deve a evolução da educação naqueles países. Que é preciso 

tornar Itapeva a cidade da educação. Sugere que apresente uma moção de apelo ao 

sec. De estado que projetos parecidos fossem criados para incluir no ensino do estado 

o conceito de educação financeira nas matérias. Em votação, foi aprovado por todos. 

MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2 ª d/v Projeto de Lei: 141 - 143/2021. 

Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v Substitutivo 01 à Proposta de 

Emenda À LOM 2/2021; Projetos de Lei: 67, 133, 135, 137, 142, 144, 145, 148, 149, 150 e 

151/2021. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. Áurea – Sobre loteamento e moradia popular, 

diz que há muito tempo é costume que sejam feitos cadastros para a população criando 

expectativa, sem que vire realidade. Que os suplentes não recebem casas. Que no 

CDHU os contemplados podem vender os imóveis depois de 2 anos. Sobre as casas do 

governo federal, que há anúncios de venda destes imóveis. Que há relatos de casas 

invadidas em outro loteamento. Que há uma lista de suplente, mas não há 

movimentação nestas listas. Refere que em seu escritório jamais fez contrato de compra 

e venda para loteamento popular. Sugere que o município faça inscrições para todos, e 

na hora de contemplar as famílias, contem com ajuda dos agentes de saúde para ajudar 

a atestar a veracidade das informações constantes no cadastro das pessoas. Com a 

palavra o ver. Júlio – cumprimenta a todos. Sobre a comissão processantes, refere que 

já estão na fase final, no momento está produzindo o relatório. Que apresentará o 

relatório no dia 31 de agosto, após isso, encaminham dia 1º ou 2º à Presidência e o 

presidente já pode fazer a convocação da sessão de julgamento. Provavelmente a 

sessão de julgamento será entre os dias 8 e 10 de setembro. Que está cumprindo com 
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seu compromisso e vai entregar o relatório com 80 dias para ter o presidente tem 10 

dias para marcar a sessão de julgamento. Com a palavra o ver. Laércio – Cumprimenta 

a todos. Que é um grande prazer retornar aos trabalhos presenciais. Agradece ao corpo 

técnico da casa que deu condições aos vereadores de dar continuidade ao seu trabalho, 

mesmo em pandemia. Refere que os vereadores trabalharam nesse ano mais que em 

outros, por conta da pandemia, que aumentou as demandas. Cumprimenta todo o 

público presente, ao suplente Sílvio Rezende. Observa que sobre tudo que foi falado. 

Que estamos vivendo dias de muitas discussões, sobre o pessoal da praça Anchieta e 

dos trabalhadores que ali se encontram, diz que há uma dificuldade de comunicação 

entre o executivo e os trabalhadores, sendo o executivo irredutível sobre a possibilidade 

de diálogo. Que o prazo dos trabalhadores está se esgotando, pede sensibilidade ao 

executivo para os que realmente precisam e que levam sustendo para a família através 

das suas atividades. Diz que é preciso sensibilidade para tratar a situação e 

principalmente que ele possa enxergar com olhos mais sensíveis os mais humildes. Que 

consta na pauta sobre o balancete no mês de julho e quando se chega ao final do 

balancete que o prefeito possui 90 milhões de reais aproximadamente em caixa. Que é 

preciso começar a enxergar ações através do PPA em que se poderão evidenciar as 

prioridades do governo. Que as melhorias pretendidas pelo prefeito precisam estar 

contempladas no PPA.  Que o Prefeito teria prometido reposição no vale alimentação 

do aumento de contribuição da previdência e isso precisa estar no PPA. Que é preciso 

olhar pelos servidores que ganham menos. Entende que há temas importantes e não 

se pode furtar dessa discussão. Agradece aos membros da Comissão Processante. Diz 

que o trabalho na processante foi técnico, coerente, com a observância dos requisitos 

legais. E não foram feitas ações politiqueiras, tendo sido prudentes. Aparte ver. Áurea 

– Refere que há poucas merendeiras, é preciso ver isso visto que isso tende a 

sobrecarregá-las.  Retoma Laércio – Vê que está em um momento ímpar, que é preciso 

ser objetivo eficiente e pontual. Com a palavra o ver. Tarzã – Cumprimenta a todos. Fala 

sobre uma autorização de 2 milhões de reais para fazer melhorias no município. Diz que 

há uma situação irregular na propriedade daquele terreno. Em que o prefeito teria feito 

um acordo de boca com proprietário, parecendo-lhe que o Mussi teria conseguido 

dinheiro para o estado. Refere que o estado não tem dinheiro de fazer casa, que há 

apenas protocolos de intenção. Que a estrada de apiaí e riberião branco seria ótima 

para Itapeva, visto que o município vivaria polo para diversas atividades. Que durante 

os 30 anos que foi vereador teve muitas lutas para sair o autorizo de obras. Que outra 

benfeitoria seria a ligação de Riversul a Itaberá. Sobre a estrada de Itapeva a 

Guarizinho, que garante o acesso a Itaí e Paranapanema. Itapeva a Ribeirão Branco, 
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que não há acostamento. Que de Itapeva a Itaberá, também não tem acostamento. 

Comenta que a CDHU acha perfeita a venda. Que apenas pode assinar o contrato quem 

preenche o requisito. Com a palavra o ver. Ronaldo – cumprimenta a todos. Retornou 

para falar sobre o distrito do Alto da Brancal, que levanta a bandeira das dificuldades no 

Bairro. Que grande parte das melhorias foi por luta dos moradores locais. Comenta que 

a união do povo leva a conquistas das melhorias. Diz que a luta continua, por 

saneamento básico. Refere que ficou sabendo que a empreiteira não estava tendo 

condições de continuar as obras, mas teve notícias do retorno delas. Cobra lajotamento 

do Bairro, já que foi uma promessa de campanha. Que a Unidade de Saúde, há algumas 

questões faltantes. Aparte ver. Débora – Refere que um dia antes teria comentando que 

o setor de odontologia da Unidade Básica. Retoma ver. Ronaldo – Refere que a 

prioridade precisa ser o atendimento. E cita diversos locais que estavam sem médicos 

para atendimento à população. Comenta que como representantes da população 

precisam estar à disposição para ouvir as demandas do povo. Aparte ver. Tarzã – 

Cumprimenta o ver. Ronaldo por falar dos dentistas. Retoma ver. Ronaldo – Refere que 

houve o aumento do valor de seus vencimentos, com a promessa de que não faltaria 

médico, e está faltando médico. Que a situação precisa ser revista. Aparte ver. Marinho 

– Cobra a sec. de transportes rurais sobre a manutenção do bairro do coelho, que tem 

cobrado desde dezembro do ano passado e ainda não foi realizada. Aparte ver. Áurea 

– comenta que sobre o caso de aumento de vencimento do Prefeito e a saída dos 

médicos diz que não é fácil trazer especialistas para a região. Quanto aos dentistas, diz 

que já está sendo analisada a possibilidade de implantação de dentista 30 ou 40 horas 

em todas as unidades de saúde, segundo o secretário. Nada mais havendo a tratar a 

Presidência convoca os vereadores para a 57ª Sessão Ordinária a ser realizada quinta-

feira, dia 26 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, 24 de agosto de 2021. 
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