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ATA DA 55ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2019 

 

Aos nove dias do mês de setembro do ano de 2019, em horário regimental, sob a 

presidência de Oziel Pires de Moraes realizou-se a 55ª Sessão Ordinária do corrente 

exercício. Assinaram o livro de presença os vereadores: Débora Marcondes Silva 

Ferraresi, Edivaldo Alves Santana, Joao Antonio de Oliveira, Laercio Lopes, Marcio 

Nunes da Cruz, Mario Augusto de Souza Nishiyama, Oziel Pires de Moraes, Pedro 

Correa dos Santos, Rodrigo Tassinari, Sebastiao Jose de Souza, Sidnei Lara da Silva, 

Vanessa Valerio de Almeida Silva, Wiliana Cristina da Silva de Souza e Wilson Roberto 

Margarido. Ausência de: Jeferson Modesto Silva. Havendo número regimental e 

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

Sessão. EXPEDIENTE: Colocada em discussão e votação a Ata da 54ª Sessão 

Ordinária realizada em 5 de setembro, foi aprovada. Correspondências recebidas: 

Ofício de Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: resposta - 

Requerimento 497/2019 - Wiliana Cristina da Silva de Souza - Requer à EBCT (Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos) que informe a possibilidade de entregar as 

correspondências do bairro do Pacova 01 (uma) vez por semana, no Bar e Mercearia 

Irmãos Oliveira lll, que fica na Estrada Principal do referido Bairro. Ofício de Correios - 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: resposta - Requerimento 513/2019 - 

Wiliana Cristina da Silva de Souza - Requer à Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos para que nos informe a possibilidade de designar carteiros para o Bairro 

Morada do Bosque. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 

212/2019 - Sidnei Lara da Silva - Requer ao Senhor Prefeito Municipal para que informe 

a possibilidade de instalar 02 braços de iluminação pública na Rua Francisco Vaz de 

Oliveira, na altura dos números 398 e 428, localizada no Jardim Bela Vista. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 263/2019 - Sidnei Lara da 

Silva - Requer ao Sr. Prefeito, para que informe a possibilidade de instalar 02 braços de 

iluminação pública na Rua Dirley Carlos Machado, em frente aos números 300 e 486, 

localizada no Jardim Bela Vista. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 555/2019 - Sebastiao Jose de Souza - Requer ao Sr. Prefeito que, junto 

à Secretaria da Agricultura, informe a possibilidade de implantar uma Feira Livre uma 

vez por semana entre o bairro Bela Vista e bairro Kantian. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva: resposta - Requerimento 559/2019 - Débora Marcondes Silva Ferraresi - 

Requer ao Senhor Prefeito, nos termos regimentais, que junto ao setor competente, a 

possibilidade de se criar uma política pública dentro do município de Itapeva, para 

distribuição de medicação para animais de famílias de baixa renda, visto que, o 
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município não consta com esse serviço. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 

resposta - Requerimento 561/2019 - Pedro Correa dos Santos - Requer ao Sr. Prefeito, 

solicitando que seja viabilizada a permanência do único veículo que atende a população 

dos Bairros Agrovila I e Agrovila IV na área da saúde, durante a noite, naquele local. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 565/2019 - Débora 

Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Sr. Prefeito que, através da Sra Maria Elisa 

Ferraresi, DD. Secretária da Saúde, implante em todas as Unidades Básicas de Saúde, 

uma "Pesquisa de Satisfação", entregue para todos os pacientes, para que possam 

avaliar o atendimento realizado pelos profissionais médicos como: I - Ótimo; II – Bom; 

III – Regular; IV – Ruim; V – Péssimo. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta 

- Requerimento 573/2019 - Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Senhor 

Prefeito que informe a possibilidade de se criar uma Casa unificada para os Conselhos 

Municipais “Casa dos Conselhos”, agregando assim, todos os Conselhos Municipais e 

dando igualitariamente a estrutura necessária. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 

resposta - Requerimento 583/2019 - Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao 

Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente - Recursos Humanos, informe 

como está à contagem da Licença Prêmio dos Servidores Municipais, remetendo cópia 

das licenças autorizada de janeiro/2019 até a presente data. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 588/2019 - Débora Marcondes Silva 

Ferraresi - Requer ao Senhor Prefeito, nos termos regimentais, que junto ao setor 

competente, a informação da possibilidade da aquisição de equipamentos necessários 

ao Centro de Proteção Animal, desde móveis (cadeiras, mesa e armários), Ambulatório 

para doenças infecciosas, além de materiais necessários para o trabalho como material 

cirúrgico, poleiros para gatos, entre outros. PROPOSITURAS - Projeto de Lei: 

136/2019 - Vereador Pedro Correa dos Santos - Dispõe sobre denominação de via 

pública LEONIL DOMINGUES DE OLIVEIRA, no Bairro de Cima 2. 137/2019 - Vereador 

Jeferson Modesto Silva - Institui o Programa Sorriso Feliz a ser implantado na rede 

municipal de ensino. Requerimento: 662/2019 - Vereador Marcio Nunes da Cruz - 

Requer ao Senhor Prefeito Municipal para que, junto ao setor competente, providencie 

a implantação de um semáforo no cruzamento das Avenidas 20 de Setembro, Avenida 

Orestes Gonzaga, Avenida Higino Marques e Avenida Roberto Gemignani, Rua Higino 

Rodrigues Garcia. 663/2019 - Vereador Joao Antonio de Oliveira - Requer à Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) para que nos informe sobre a possibilidade 

de implantar CEP na Rua Josué Xavier Gil. 664/2019 - Vereador Joao Antonio de 

Oliveira - Requer ao COMUTRAN para que nos informe sobre a possibilidade de 

colocação de placas de proibido estacionar em um dos lados na Rua Antônio Edmundo 
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de Oliveira Campos, no Jardim Nova Itapeva. 665/2019 - Vereador Edivaldo Alves 

Santana - Requer ao Sr. Prefeito para que informe a possibilidade de pavimentação da 

Avenida Theodorico Pereira de Melo e das estradas secundárias entre o bairro Santa 

Maria até o bairro Caputera, através do Programa Melhor Caminho. 666/2019 - 

Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao DER (Departamento de 

Estradas e Rodagem) para que realizem elaboração de estudo e implantação de 

sinalização próximo à curva de acesso à Rua das Palmeiras e pintura de faixa de 

travessia de pedestres na Rodovia Pedro Rodrigues Garcia, SP 249 no perímetro 

urbano do Distrito Alto da Brancal. 668/2019 - Vereador Rodrigo Tassinari - Requer ao 

Sr. Prefeito, para que, junto à Empresa Jundiá, informe a possibilidade de ampliar o 

itinerário do ônibus até o Parque Pilão D´Água. 669/2019 - Vereador Rodrigo Tassinari 

- Requer ao Sr. Prefeito que informe quais medidas estão sendo adotadas para a 

efetivação da indicação nº 28/2019 que indica a instalação de grade ou tela de proteção 

na ponte entre as ruas Itaberá e Conchas. 670/2019 - Vereadora Wiliana Cristina da 

Silva de Souza - Requer ao Sr. Prefeito Municipal para que, junto ao setor competente, 

informe a possibilidade de colocar um abrigo de ponto de ônibus com cobertura no bairro 

Betânia. 671/2019 - Vereadora Wiliana Cristina da Silva de Souza - Requer ao Senhor 

Prefeito Municipal para que junto ao setor competente, informe a possibilidade de 

instalação de lixeira comunitária, na continuação da Estrada Municipal, sendo ela a 

500mts após o trecho asfaltado no Jardim Bela Vista, sentido Bairro Taquaral, e que 

também seja estendido o trajeto da Coleta de Lixo até a futura lixeira. 672/2019 - 

Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao COMUTRAN – Conselho 

Municipal de Trânsito para que verifique a possibilidade de implantar lombada ou redutor 

de velocidade no Anel Viário entre o cruzamento da São Benedito com o Jardim Nova 

Itapeva, próximo ao número 1001. 673/2019 - Vereador Sebastiao Jose de Souza - 

Requer ao Comutran, para que informe a possibilidade de implantar pintura de 

sinalização de faixa na vicinal do trevo da Fait até a vila Santa Maria. 674/2019 - 

Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer a SABESP (Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo), para que informe sobre a possibilidade 

da implantação de rede de esgoto e distribuição de água na Rua Ney da Silva Gomes, 

no Distrito Industrial. 675/2019 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer 

ao Sr. Prefeito, para que verifique a possibilidade de instalação de bancos na Praça 

Poliesportiva Carlos Alberto Saponga de Oliveira, localizada na Avenida Paulo Leite de 

Oliveira, Conjunto Habitacional Tancredo Neves. 676/2019 - Vereador Mario Augusto 

de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, 

verifique a possibilidade de concluir a ligação da iluminação da Praça Poliesportiva 
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Carlos Alberto Saponga de Oliveira, localizada na Avenida Paulo Leite de Oliveira, 

Conjunto Habitacional Tancredo Neves, tendo em vista que apenas metade da 

iluminação está em funcionamento. 677/2019 - Vereador Edivaldo Alves Santana - 

Requer ao Sr. Prefeito cópia integral do processo administrativo da construção da 

unidade de saúde do Bairro da Caputera – Distrito do Guarizinho. Indicação: 440/2019 

- Vereador Sebastiao Jose de Souza - Indica providenciar limpeza e capinagem em toda 

extenção do canteiro da Av. Profª. Graciema de Melo Souza no Conjunto Habitacional 

São Camilo. 443/2019 - Vereador Marcio Nunes da Cruz - Indica a notificação do 

proprietário do terreno localizado na Avenida Vaticano, entre as ruas Benedito G. 

Jonson e Rua Alonso Lino de Barros, Jardim Pilar, para que o mesmo efetue construção 

de calçada. 444/2019 - Vereador Wilson Roberto Margarido - Indica trabalhos de 

melhorias e manutenção com as máquinas e cascalhamentos na estrada rural do Bairro 

dos Prestes de acesso ao bairro das Pedras e galhos sentido as residências do local. 

445/2019 - Vereador Pedro Correa dos Santos - Indica os serviços de manutenção e 

cascalhamento nas estradas e ruas dos Bairros Agrovilas I e IV. 446/2019 - Vereador 

Sidnei Lara da Silva - Indica a conclusão do lajotamento da Rua Francisco Vaz de 

Oliveira, na altura do numeral 441, no Bairro Bela Vista. 447/2019 - Vereadora Vanessa 

Valerio de Almeida Silva - Indica instalação de uma Base da Guarda Municipal no Distrito 

Alto da Brancal. Substitutivo 0001 Ao Projeto de Lei 0115/2019: 1/2019 - Substitutivo 

0001 Ao Projeto de Lei 0115/2019 ao Projeto de Lei Nº 115/2019 - Vereador Wilson 

Roberto Margarido - Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação no sistema 

municipal de ensino, da carteira de vacinação no ato da matrícula escolar e dá outras 

providências. Esta Presidência encaminha os Projetos de Lei e o Substitutivo às 

Comissões competentes para exararem seus pareceres e as Indicações e os 

Requerimentos à Secretaria Administrativa para as providências de costume. TEMA 

LIVRE – Nada consta. ORDEM DO DIA. Leitura de Projeto de Lei 111/2019 - Sidnei 

Lara da Silva - Dispõe sobre denominação de Via Pública Florisbela Maria Motta, 

localizada no Loteamento Portal Itapeva. Colocado em segunda discussão e votação, 

foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 112/2019 - Wilson Roberto 

Margarido - Dispõe sobre denominação de via pública GERALDO AFONSO DOS 

RAMOS, no Loteamento Portal Itapeva. Colocado em segunda discussão e votação, foi 

aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 113/2019 - Pedro Correa dos Santos - 

Dispõe sobre denominação de via pública, OSLY PEREIRA, no Loteamento Portal 

Itapeva. Colocado em segunda discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura 

de Projeto de Lei 114/2019 - Débora Marcondes Silva Ferraresi - Dispõe sobre 

denominação de Via Pública: Maria Olinda Sakamoto, localizada na Rua 02, no 
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Loteamento Portal Itapeva. Colocado em segunda discussão e votação, foi aprovado 

por todos. Leitura de Projeto de Lei 116/2019 - Jeferson Modesto Silva - Dispõe sobre 

denominação de praça pública Guilhermina Santos Barros, a praça localizada Avenida 

dos Revolucionários de Trinta e Dois. Colocado em segunda discussão e votação, foi 

aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 117/2019 - Marcio Nunes da Cruz - 

Dispõe sobre denominação da via pública Maria José da Silva Silvano. Colocado em 

segunda discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 

118/2019 - Wiliana Cristina da Silva de Souza - Dispõe sobre denominação da via 

pública Marta Corrêa Alves Dias, no Loteamento Portal Itapeva. Colocado em segunda 

discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 123/2019 - 

Sebastiao Jose de Souza - Dispõe sobre denominação de Via Pública FRANCISCO DE 

MELO ROCHA, no Loteamento Portal Itapeva. Colocado em segunda discussão e 

votação, foi aprovado por todos. Leitura de Requerimento 663/2019 - Joao Antonio 

de Oliveira - Requer à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) para que 

nos informe sobre a possibilidade de implantar CEP na Rua Josué Xavier Gil. Colocado 

em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura de Requerimento 

666/2019 - Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao DER (Departamento de 

Estradas e Rodagem) para que realizem elaboração de estudo e implantação de 

sinalização próximo à curva de acesso à Rua das Palmeiras e pintura de faixa de 

travessia de pedestres na Rodovia Pedro Rodrigues Garcia, SP 249 no perímetro 

urbano do Distrito Alto da Brancal. Colocado em discussão e votação únicas, foi 

aprovado por todos. Leitura de Requerimento 674/2019 - Débora Marcondes Silva 

Ferraresi - Requer a SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo), para que informe sobre a possibilidade da implantação de rede de esgoto e 

distribuição de água na Rua Ney da Silva Gomes, no Distrito Industrial. Colocado em 

discussão e votação únicas, foi aprovado por todos.  MATÉRIA PARA A PRÓXIMA 

SESSÃO - Dependendo dos Pareceres das Comissões Competentes e da Aprovação 

em Sessão: Dependendo dos Pareceres das Comissões Competentes: Em 1 ª d/v os 

Projetos de Lei: 119, 130, 134, 139 e 145/2017; 57, 63, 64, 75, 92, 101, 109, 113, 142, 

147, 150, 156 a 158/2018 e 03, 11, 25, 27, 43, 44, 46, 52, 54, 66, 71, 75, 81, 85, 92, 

103,104,105, 107,110 a 137/2019. Em 1ª d/v Substitutivo 0001 Ao Projeto de Lei 

0115/2019. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Com a palavra a vereadora Wiliana Souza - 

Cumprimenta a todos os presentes. Convida os membros da Comissão de Direitos 

Humanos e demais vereadores para a Audiência que tratará dos direitos da pessoa com 

deficiência em Itapeva que será realizada nesta Casa de Leis na data de 11 de 

setembro, às 18h30. Parabeniza o Secretário de Administrações Regionais, Sr. Carlos 
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Roberto Santini Jr., pelo trabalho realizado com excelência no bairro da Taipinha, por 

ter dado assistência a moradores, em número aproximado de 50, que terão acesso a 

rede de água encanada em seus lares, visto tratar se de uma necessidade premente o 

que enaltece ainda mais o trabalho do Secretário em comento, segundo a vereadora.  

Com a palavra a vereadora Débora Marcondes - Cumprimenta a todos os presentes. 

Relata que a Audiência citada anteriormente pela ver. Wiliana trata do Setembro Verde, 

Lei originada a partir de projeto da vereadora, contra o qual a vereadora Wiliana teria 

votado contra em Comissão. Convida a todos a participar e apoiar a causa, inclusive 

com ações em prol da causa. Relata falta de água no bairro Faxinal de Cima. Que houve 

conversas com a prefeitura e com a Sabesp, porém ainda não houve uma solução para 

o problema, que é grave e está afetando diversos moradores daquela localidade. 

Comenta que teria sido orientada a conversar diretamente com o Prefeito, porém 

discorda desta conduta que ao seu entender seria como um pedido de favor, o que não 

seria correto, vez que considera a resolução desse problema obrigação dos setores 

competentes do executivo municipal. Comenta sobre a situação da quadra da 

comunidade quilombola do Jaó, que encaminhou emenda impositiva para a realização 

daquele serviço em 2017, porém tal serviço não foi começado, diferente do que vem 

escrito em documento que recebeu como resposta por parte do executivo. Comenta 

sobre emenda para compra de carro para o SAAD e para a vigilância sanitária municipal, 

os quais foram adquiridos, porém o veículo direcionado para a vigilância não está sendo 

utilizado exclusivamente para este fim, o que a vereadora lamenta profundamente. 

Relata situação precária do conselho tutelar, que houve muitos pedidos de melhorias 

para o conselho. Cita que, face à inação do poder público, foi encaminhado documento 

relatando a situação ao Ministério Público, que entrou com Termo de Ajuste de Conduta 

(TAC), o que fez com que o Município providenciasse a melhora das condições e de 

estrutura para aquele Conselho. Ressalta que há inúmeros ofícios encaminhados para 

a Secretária da Saúde, para os quais não há resposta, embora tratem de questões muito 

sérias e que mereciam maior atenção por parte dos setores competentes. Refere ainda 

que há mais de 30 ofícios parados na mesa da Secretária e a vereadora opina que não 

deveriam estar lá, mas nos destinos a que pertencem, para que as medidas cabíveis 

pudessem estar sendo tomadas. Relata sobre diversos casos narrados naqueles 

documentos que envolvem pacientes com graves problemas, alguns inclusive que 

vieram a falecer, por isso reitera a necessidade de que se dê a devida atenção aos 

documentos encaminhados à Secretária da Saúde. Fala sobre a falta de remédio, e que 

é preciso encontrar uma resolução pois o acesso à saúde é um direito do cidadão, 

garantido pela Constituição Federal. Que tem pedido reiteradamente providências, 
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segundo sua função como vereadora, apontando os problemas e as demandas para 

que o Poder Executivo, a quem cabe resolver, empreenda ações efetivas no sentido de 

resolver os problemas identificados e apontados. Fala sobre as promessas de aumento 

real de salário para funcionários e que não foi cumprida, o que lamenta muito, pois, para 

ela, tal atitude simboliza o descaso do poder executivo para com os servidores que mais 

precisam. Com a palavra vereador Margarido - Cumprimenta a todos os presentes. 

Comenta que não tem a agradecer a nenhum dos secretários nem ao Prefeito, pois, 

segundo explica, cada um deles recebe um salário justo para servir à comunidade e 

desempenharem bem seus papéis. Opina que as festas e comemorações são utilizadas 

como pretexto para tirar o foco de outros problemas mais graves e prementes, o que 

lamenta. Comenta sobre o atendimento no Posto de Saúde da São Camilo, sendo que 

muitos usuários deixaram de ser atendidos por falta de equipamentos naquele local. 

Fala sobre pedido feito de reparo de buraco no bairro dos prestes, reitera ao secretário 

Geraldo e providencie para que aquela benfeitoria seja realizada. Opina que o secretário 

recebe a contento para realizar as ações necessárias, em tempo hábil, dispensando os 

esforços requeridos, pois ganhariam para isso e devem à sociedade tal empenho. Que 

sua função como vereador é indicar as benfeitorias que devem ser executadas pelo 

poder executivo e apontar os problemas identificados junto à comunidade. Comenta que 

gostaria de poder elogiar as ações do executivo, porém diz não encontrar meios para 

tal, visto que não considera que há um bom trabalho realizado por aquele poder no 

momento. Diz que há falta de vontade e agilidade no atendimento dispensado ao povo 

e no empenho para a resolução dos problemas. Ressalta que é preciso cobrar ações 

concretas por parte do executivo para resolver os problemas urgentes, que são muitos 

em diversas áreas. Cita a situação precária das estradas rurais e da estrutura da saúde 

municipal, inclusive no quesito de atendimento ao público. Menciona que não falta 

recurso para realizar tais benfeitorias. Exorta aos cidadãos que denunciem situações de 

falta de medicamento e seus malefícios para as autoridades competentes, ajuizando 

ações caso seja necessário, no sentido de pressionar o poder executivo para que 

realizem as ações necessárias. Lembra que a situação da política não tem sido vista 

favoravelmente pela população e segundo o vereador com razão. Com a palavra o 

vereador Tião do Táxi - Cumprimenta a todos os presentes. Comenta que os lamentos 

e os reclames fazem parte das ações em plenário, dentro do debate democrático. Diz, 

no entanto, confiar nos Secretários do atual Prefeito, que os considera competentes e 

crê que estejam cumprindo seu papel. Explica que parte dos vereadores formam a 

oposição e que é natural que tais vereadores sejam críticos ao poder executivo por 

motivos políticos, inclusive. Que não vê com estranheza tais comportamentos e exorta 
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os secretários a terem determinação e que tais críticas os incentivem a trabalhar com 

dedicação e apresentar um bom trabalho, o que seria a melhor resposta aos 

comentários adversos. Comenta sobre as ações de recuperação da malha viária da 

cidade, diz que em sua maioria tais vias foram recuperadas e obras de recapeamento 

ou tapa buraco foram realizadas, resguardadas as possibilidades operacionais, que são 

inevitáveis. Cita como exemplo as obras realizadas no parque do pilão d’água, com o 

fito de recuperar aquele local. Opina que os secretários estão se esforçando para 

realizar um bom trabalho, embora não haja recursos públicos suficientes para atender 

a todas as demandas, mas é preciso buscar soluções. Agradece aos secretários, diz 

que se for preciso criticar o fará no sentido construtivo, buscando diálogo na tentativa 

de apontar soluções. Diz que quando a atual gestão assumiu a máquina pública não 

dispunha de uma boa estrutura e que a situação atual está bem melhor aparelhada. 

Agradece às emendas parlamentares conseguidas pelos vereadores junto a deputados. 

Que tais ações têm devido reconhecimento junto à opinião pública e traz benefícios para 

a população de Itapeva. Diz não ter receio para apontar suas críticas desde que sejam 

apresentadas de forma republicana, com serenidade e respeito, sejam secretários ou 

cidadãos colaboradores em posições mais humildes, mas ainda assim imprescindíveis. 

Com a palavra o vereador Toni do Cofesa - Cumprimenta a todos os presentes. Diz 

identificar desacertos nas declarações. Pois considera que a dificuldade do diálogo com 

o Prefeito surge muito por conta do comportamento daquele gestor e sua equipe, que 

insistem em tratar os adversários políticos como inimigos a quem se deve vilipendiar. 

Por outro lado, comenta que o tratamento dispensado por aqueles agentes políticos aos 

vereadores da oposição é adverso, que muitas vezes não há boa recepção nem 

intenção de tentar estabelecer diálogos. Diz que não é contra a situação apenas por ser, 

que faz parte de seu compromisso como edil. Reconhece que não é perfeito, mas diz 

que é preciso se manter crítico ao que considera insatisfatório com relação às ações 

empreendidas pelo executivo, sendo inclusive sua função.  Comenta que a função dos 

secretários é cumprir seu papel, já que são bem remunerados para isso, devendo 

envidar esforços para prestar bons serviços à população e se as ordens vindas dos 

superiores forem no sentido contrário ao estrito interesse público, seria o caso inclusive 

de pedirem exoneração. Diz que não pretende fazer discurso irresponsável sobre coisas 

que foram prometidas e não foram realizadas e diz que é preciso se atentar à diferença 

entre o que é dito e o que é feito de fato. Explica que é preciso respeitar 

posicionamentos, porém é preciso manter coerência diante de falhas nas ações do 

executivo. Aparte vereadora Débora – Diz que quando estreou no cenário político local 

pensou que poderia discordar de forma democrática das ações do atual prefeito, com 
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diálogo. Porém o que tem sentido é algo diferente, que não há tal possibilidade. Aparte 

vereador Margarido – Refere que há muitos buracos nas vias de Itapeva, 

diferentemente do que teria sido dito pelo ver Tião. Que há diversas emendas 

parlamentares cujos valores já deveriam ter sido utilizados para mitigar tais problemas, 

tendo sido conseguido junto a deputados, e que não foram utilizadas para essa 

finalidade ainda. Aparte vereador Márcio – Parabeniza o Everton, filho do ver. Toni, que 

teria sido seu aluno e diz que se sente orgulhoso pelas conquistas do rapaz. Comenta 

que é bom haver o debate, sendo saudável em uma democracia. Retoma vereador Toni 

– Refere que posicionamentos são necessários para nortear corretamente as ações, 

mas lamenta que muitos vereadores da base não possuem essa sensatez. Reitera que 

é preciso respeitar os pontos de vista, mantendo sempre a devida clareza. Nada mais 

havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 56ª Sessão Ordinária a 

ser realizada quinta-feira, dia 12 de setembro, no horário regimental e para a 11ª Sessão 

Extraordinária a ser realizada em seguida, e invocando a proteção de Deus, declarou 

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

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

Modenezi, Plenário, 9 de setembro de 2019.  
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