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Possibilidades
Em 2020 temos a possibili-

dade de estudar a diversidade 
de propostas que se apresen-
tam a Itapeva. Sem dúvidas 
teremos um das eleições mais 
politizada da história.

A campanha ao que se 
apresenta vai ser árdua para 
aqueles que não se prepara-
ram, os ataques e insinuações 
já começaram, os candidatos 
ainda estão fazendo o jogo 
da política da boa vizinhança, 
deixando aos seus aliados a 
missão do marketing pessoal 
e das insinuações contra os 

adversários.
Seja como for, em pouco 

tempo as máscaras devem 
cair, o tom suave de paz e 
amor logo dará vez aos ata-
ques mais direcionados, prin-
cipalmente ao que estiver a 
frente nas pesquisas.

E a nós amigo leitor, cabe a 
questionar cada candidato que 
bater a sua porta pedindo voto, 
para saber se realmente está 
preparado para a função, sem 
edições, sem tempo para pen-
sar, que o cafézinho este ano 
tenha um sabor de sabedoria.

As aulas presenciais de 
toda a Rede de Ensino, 
tanto Estadual, quando 

Municipal e Particular, estão 
paralisadas desde o mês de 
março, devido à pandemia pelo 
Coronavírus.

De acordo com o Decreto nº 
11.310, do dia 17 de setembro 
de 2020, publicado no Diário 
Oficial Eletrônico nº 1540, pá-
gina 2, que dispõe sobre a re-
tomada de aulas e atividades 
presenciais, o Executivo decre-
tou que o município irá seguir 
o Plano São Paulo, em relação 
aos protocolos sanitários, fi-
cando facultada a retomada de 
aulas da Rede Estadual de Ensi-
no após apresentação de docu-
mento idôneo que comprove a 
aprovação e ciência de pais e/
ou responsáveis pelo retorno 
das atividades, caso optem pelo 
ensino presencial. O mesmo 

“Aulas presenciais só deverão 
voltar quando houver segurança 
para a comunidade escolar”, 
diz secretária de Educação

Somente nas escolas municipais, Itapeva tem mais de 16 mil alunos matriculados

ocorre para a rede particular de 
ensino.

Em relação às aulas da 

Rede Municipal de Ensino, 
fica sob responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Edu-

cação para que analise a re-
tomada de forma oportuna, 
após consulta à comunidade 
escolar e deliberação dos con-
selhos temáticos da Pasta.

Em entrevista à imprensa 
local, a titular da Pasta, Patrícia 
Felício esclareceu detalhes que 
geraram dúvidas à população, 
já que muitos entenderam que 
as aulas presenciais no municí-
pio voltariam imediatamente 
na próxima semana. A secre-
tária explicou que a retomada 
somente é possível após um 
amplo estudo e adequações ex-
tremamente necessárias para 
que haja um ambiente seguro, 
respeitando todas as normas e 
protocolos sanitários para tal. 

Ainda segundo Patrícia, os 
alunos e o ano letivo não serão 
prejudicados, pois eles estão 
sendo assistidos por meio de 
aulas virtuais.

O Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo oficializou a 
Justiça Eleitoral, bem como a 
Prefeitura Municipal de Itape-
va e a Câmara Municipal sobre 
a condenação e a proibição de 
contratar qualquer serviço liga-
do ao prefeito cassado Luiz Ca-
vani como também a realização 
de pagamentos ao mesmo.

Pela separação de poderes, 
quem tem a prerrogativa de 
decretar a perda de mandato 
do ex-prefeito é a Câmara Mu-
nicipal, fato que, se não houve 
nenhuma mudança de progra-
mação aconteceu na noite des-
ta quinta-feira (24), em Sessão 
de Câmara, quando já havia 
ocorrido o fechamento desta 
edição. Desta forma, após qua-
se um ano de seu afastamento 

Tribunal de Justiça oficializa 
Câmara Municipal sobre 
condenação de Cavani

Cavani deixa de receber o salá-
rio que gira em cerca de R$23 
mil, que vinha recebendo mes-
mo afastado do cargo.

A decisão abrange também 
qualquer empresa que esteja 
ligada a Luiz Cavani, ou seja, 
tanto a pessoa física como a 
jurídica está proibida de ter al-
guma ligação monetária com a 
Prefeitura.

A condenação de Luiz Cava-
ni e Luciano Oliveira se deu por 
perca de prazo em apresentar 
a defesa sobre um processo de 
Improbidade Administrativa. 

Tanto Cavani como Luciano, 
que era secretário na época es-
tão proibidos de exercer qual-
quer cargo político por 3 anos.

O vereador Marinho Nishi-
yama, que na semana passada 

havia encaminhado uma solici-
tação a Justiça para que desse 
ciência aos poderes responsá-
veis sobre a cassação de Cavani 
e a paralisação de pagamentos 
ao mesmo encaminhou uma 
nota a nossa redação sobre o 
caso, dizendo ainda que enca-
minhará um ofício a Prefeitura 
Municipal de Itapeva pedindo 
que a mesma solicite a devo-
lução do que recebeu durante 
o tempo que esteve afastado. 
Confira:

“Fui o autor do Requerimen-
to 592/2020, o qual levou ao 
conhecimento do Promotor de 
Justiça de que a Ação Rescisória 
proposta por Luiz Cavani, com 
o objetivo de anular o trânsito 
em julgado de uma das ações 
de impropriedade administrati-
va, havia sido julgada improce-
dente no dia 03/09/2020. Com 
a improcedência do pedido de 
Luiz Cavani, o Tribunal de Jus-
tiça reconheceu o trânsito em 
julgado da ação que foi con-
denado pelo Juiz da 2ª Vara 
Judicial da Comarca de Itapeva. 
Luiz Cavani foi condenado a di-
versas penas, dentre elas: per-
da de mandato e suspensão dos 
direitos políticos.

Lembrando que Luiz Cavani 
foi afastado do cargo de Prefei-
to de Itapeva por uma liminar 
referente ao processo das Notas 
Frias, mas continuou receben-
do o salário de mais de 23 mil 

reais por mês. Com o advento 
da Improcedência do pedido de 
Luiz Cavani nos autos do pro-
cesso da Ação Rescisória, toma-
mos a iniciativa de comunicar 
o Promotor de Justiça o mais 
rápido possível, solicitando à 
ele, as providências necessárias 
para fazer cessar os pagamen-
tos do salário de Luiz Cavani.

O Promotor atendeu o nos-
so pedido e se manifestou no 
processo e requereu ao juiz a 
comunicação da condenação à 
Justiça Eleitoral, a comunicação 
à Prefeitura e Câmara Munici-
pal e cessação dos pagamentos 
dos subsídios de Luiz Cavani 
em razão da perda da função 
pública, o que foi deferido pelo 
Juiz no dia 21/09/2020.

Me sinto muito orgulhos 
em ter tido participação ativa 
no presente caso para defender 
o dinheiro da população de Ita-
peva!

Apresentarei para a próxi-
ma sessão, requerimento para 
o Prefeito atual para que, atra-
vés da procuradoria do municí-
pio, seja ajuizada ação judicial 
contra Luiz Cavani para que ele 
seja obrigado a devolver aos 
cofres públicos tudo o que re-
cebeu desde o seu afastamento, 
valor que ultrapassa o montan-
te de 230 mil reais.

Devemos respeitar o dinhei-
ro da população e ter zelo com 
o herário público”.

A Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Abastecimento, infor-
ma que o Mercado do Produtor 
está fechado desde o dia 21, 
para uma reforma em suas de-
pendências. 

Entre essas melhorias, des-
tacam-se principalmente a re-

forma e o polimento do piso, 
aplicação da resina, mudança 
da iluminação, instalação dos 
hidrantes, além de outras ben-
feitorias necessárias, visando 
melhorar o atendimento aos 
munícipes. Os serviços no local 
serão realizados até o dia 2 de 
outubro.

Mercado do Produtor 
estará fechado 
para reforma até 
o dia 2 de outubro

Itapeva já alcançou a marca 
de 28 dias na fase amarela do 
Plano São Paulo e devido a isso, 
de acordo com os estimado no 
plano, já pode autorizar a volta 
de mais algumas atividades.

Práticas como eventos cul-
turais e de entretenimento, 
parques, centros de entreteni-
mento e clubes sociais poderão 
voltar as suas atividades desde 
que se enquadrem no protoco-
lo de segurança elaborado pelo 
governo de São Paulo.

Os empresários do ramo 
deverão ainda adequar os horá-
rios de funcionamentos desses 
locais para que não haja aglo-
merações e garantir a rotativi-
dade de pessoas.

Vale lembrar que mais 
essa flexibilização não signi-
fica que já estamos voltando 
a normalidade, pois caso haja 
aumento no número de casos 
e mortes por Coronavírus a 
região pode regressar de fase 
novamente.

Há 28 dias na fase 
amarela mais 
atividades são 
liberadas em Itapeva
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A SME - Secretaria Muni-
cipal de Educação rea-
lizou no domingo, dia 

20 de setembro, uma carreata 
corporativa para comemorar o 
aniversário de Itapeva, já que 
não foi possível acontecer o 
tradicional desfile cívico devi-
do a pandemia do Coronavírus.

Com o tema ‘Paisagem, Me-
mórias e Cultura: Revisitando a 
História de Itapeva pelos Terri-
tórios da Educação’, 39 escolas 
municipais do Ensino Funda-
mental se uniram para home-
nagear o município por seus 
251 anos. 

No decorrer do trajeto, que 

Itapeva 251 anos
Carreata corporativa marcou a 
comemoração do aniversário da cidade

Carros percorreram diversos bairros do município e cidadãos participaram pelas janelas de suas casas

teve início na sede da SME, os 
carros foram incorporando a 
carreata e seguindo os proto-
colos sanitários e regras de pre-
venção à Covid, cada um parti-
cipou em seu veículo utilizando 
máscara de proteção. O circuito 
passou por diversos bairros da 
cidade e contagiou munícipes, 
que participaram pelas janelas 
de suas casas.

Em cada escola e local de 
referência que a carreata pas-
sava, foram apresentados 
banners dos 12 territórios da 
Educação Municipal, os quais 
contavam a história de Itapeva. 
Ao chegar na sede da Secretaria 

de Saúde, os carros foram orga-
nizados para apreciar o último 
banner, o qual se referia ao fu-
turo de Itapeva e também ouvir 
a apresentação da Escola Muni-
cipal de Educação Musical Prof. 
Hugo Belézia.



de o ano de 2008, quando foi 
feita uma licença prévia, de 
uma área de 13 hectares, a qual 
foi aprovada, mas que até 2017 
estava em trâmite por conta de 
vários processos que aconte-
ceram, tanto da análise da CE-
TESB, quanto do munícipio, que 
acabou não se realizando. 

Em 2017, o Vazadouro (atual 
Lixão) foi interditado pela CE-
TESB para encerramento das 
atividades, o que impulsionou 
a implantação de fato da obra. 

Hoje, a Prefeitura de Ita-
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O projeto do Aterro Sa-
nitário é uma obra  de 
engenharia complexa e 

de grande porte, a qual envolve 
variados profissionais de diver-
sas áreas e tem por finalidade 
garantir a disposição correta 
dos resíduos sólidos urbanos, 
que não puderam ser recicla-
dos, de modo que os descartes 
não causem danos à saúde pú-
blica ou ao Meio Ambiente. 

“Teoricamente, o Aterro Sa-
nitário é considerado uma das 
técnicas mais eficientes e segu-

Aterro Sanitário está em processo 
de finalização pela Prefeitura

Em breve o município terá a área licenciada para a disposição de resíduos de forma adequada

ras de destinação de rejeitos”, 
afirma a Diretora de Controle, 
Fiscalização e Licenciamento 
do Departamento de Meio Am-
biente, Natali Soares de Brito. 

Situado no Km 70 da Ro-
dovia Pedro Rodrigues Garcia, 
SP-244, que liga Itapeva a Ribei-
rão Branco, o Aterro Sanitário 
de Resíduos Domiciliares está 
em processo de finalização por 
meio da Secretaria de Desen-
volvimento Urbano e Meio Am-
biente.

Esta obra já se estende des-

peva obrigatoriamente, deve 
atender a todas as exigências 
apresentadas pela CETESB para 
poder operar o novo Aterro Sa-
nitário. Dentre as exigências 
está em execução a instalação 
dos poços de monitoramento 
de águas subterrâneas, que 
ocorrerá na próxima semana, 
o sistema de drenagem de cho-
rume e gases, o fechamento da 
área com alambrado, a implan-
tação da cortina verde, cujo 
solo já está preparado aguar-
dando apenas a aquisição das 
mudas. Está em andamento 
também a construção da guari-
ta para o controle de acesso ao 
Aterro. 

“Cabe  ressaltar que a obra 
total está sendo realizada com 
recursos próprios e que além 
dos serviços de engenharia, 
outros documentos técnicos 
são necessários, como o Plano 
de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos e o Plano Ambiental de 
Desativação do Vazadouro Mu-
nicipal, que estão em fase final 
de elaboração pelos servido-
res da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente em caráter de 
urgência para a obtenção de 
Operação (LO)”, disse o secre-
tário de Desenvolvimento Ur-
bano e Meio Ambiente, Diego 
Oliveira Carvalho. 

Em paralelo, a Prefeitura 
estuda a implantação de coleta 
seletiva na cidade. A previsão 
para a finalização das obras é o 
mês de novembro.

A pré-candidata ao cargo de 
vice-prefeita de Itapeva 
pelo partido Podemos é a 

empresária Terezinha da Paulina.
Tere, como é conhecida, tem 

67 anos, é de Itapeva, formada 
em Direito, pedagogia, jorna-
lismo, tem MBA em psicologia 
transpessoal, MBA em gestão 
pública e atualmente é estu-
dante de Filosofia.

Em entrevista, ela falou 
sobre sua vontade em conti-
nuar trabalhando pelo muni-
cípio assim como fez sua mãe 
e os planos que têm, caso ela 
e Dra. Gisele Pavan sejam elei-
tas. Confira:

IN - O que levou a senhora 
a se candidatar como vice-pre-
feita?

Terezinha - Vontade de 
continuar a trabalhar, apro-
veitando toda a experiência e 
conhecimento que adquiri em 
benefício do desenvolvimento 
econômico e social de Itapeva. 

IN- Quais as experiências 
que tens na vida pública que 
pode servir para ajudar no de-
senvolvimento de Itapeva?

Terezinha - Conhecer o 
caminho para aumentar o or-
çamento da prefeitura com 
receitas acessórias vindas de 
projetos encaminhados para 
o governo estadual e federal, 
aproveitando todo o relaciona-
mento de respeito mutuo que 
construí ao longo da minha 
vida política que, na verdade, 
começou muito tempo atrás 
com o trabalho e vida de minha 

Terezinha da Paulina, vice 
da Dra. Gisele, fala sobre 
ousadia, honestidade e 
responsabilidade para as 
eleições 2020

mãe Paulina de Morais. 
IN- Na sua visão qual a 

maior virtude da Dra. Gisele? 
Terezinha - Propósito de 

servir para o bem comum com 
as virtudes e princípios básicos 
que o ser humano do bem car-
rega dentro de si: responsabili-
dade com a vida pública, traba-
lho com honestidade e ousadia 
nas parcerias tão necessárias 
para o desenvolvimento econô-
mico e social. 

IN- O que tens a dizer a po-
pulação para o pleito de 2020?

Terezinha - Que acreditem e 
confiem em dias melhores pois 
tudo que quero é que Itapeva 
ocupe o seu papel de centro 
regional de fato no Sudoeste 
Paulista. 

Que lutaremos muito para 
seja uma “Divisão Regional da 
Saúde”, que implante aqui a 

“16 ª região do Estado de 
São Paulo” de fato.
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A advogada Elza Nunes 
Machado Galvão foi a escolhi-
da para compor a chapa DEM/
PDT na disputa pela prefeitura 
itapevense. Elza sera a vice do 
atual prefeito Dr. Mário Tassi-
nari.

Natural de Itapeva, a advo-
gada tem 68 anos, formada na 
Faculdade Karnig Bazariam, de 
Itapetininga, exerce a advoca-
cia desde 1984.

Em entrevista, Dra. Elza 
falou sobre o que a levou a 
aceitar o convite para ser vice-
-prefeita e deixou seu recado a 
população itapevense. Confira:

IN- O que a levou a aceitar a 
sair como candidata à vice-pre-
feita? 

Elza- Primeiramente, por-
que creio na capacidade e na 
honestidade do Dr. Mário Tas-
sinari! Aceitei o convite por 
acreditar que, com ele, Itape-
va encontrou uma luz no final 
do túnel, que há muito tempo 
não se via: uma luz que indica 
a descoberta do rumo para o 
progresso!  

Esse convite também des-

Dra. Elza Galvão: vice de Dr. Mário diz que quer 
ser útil, trabalhar e não ser vice por cargo e salário

pertou em mim, uma vontade 
enorme de contribuir e fazer 
tudo o que for possível para 
que esse rumo seja seguido e 
alcançado! 

Vi, nesse convite, uma for-
ma de lutar pelo povo itapeven-
se, pois, minha maior satisfa-
ção é ver os resultados daquilo 
que fiz.

Por essa razão, faço questão 
de ressaltar que, só aceitei o 
convite para ser vice, mediante 
três condições:

1) Não quero ser vice com 
cargo e salário! Quero ser útil; 
quero trabalho! 

2) Quero estar presente na 
prefeitura e nas decisões que 
envolvem a vida dos itapeven-
ses e o futuro de itapeva; 

3) Não vou mudar minha 
consciência, meu caráter, nem 
minha dignidade: tudo tem que 
ser feito dentro do direito e da 
justiça: não compactuo com ile-
galidade, desonestidade e cor-
rupção! 

Quando fiz essas coloca-
ções, confesso que me emocio-
nei: fui aplaudida por todos os 
presentes, a começar pelo Dr. 
Mario. 

Nesse momento, senti que 
tinha feito a escolha certa! Que 
o cargo de vice pode, deve e 
será exercido com responsabi-
lidade!

Também senti que as expe-
riências que tive na vida públi-
ca vão me ajudar a atingir os 
meus propósitos políticos: ver 
o progresso de Itapeva! 

IN- Quais as experiências 
que tens na vida pública que 
podem servir para ajudar no 
desenvolvimento de Itapeva?

Elza- Na vida pública, apren-

A escolha do PP foi por for-
mar chapa pura para a disputa 
ao Poder Executivo de Itapeva 
e a escolhida para ser vice do 
atual vereador Jé, foi a dentista 
Dra. Fabrícia.

Fabrícia Lula Haidar tem 40 
anos e é natural de Marília/SP. 
Em entrevista, Fabrícia falou so-
bre a expectativa para o pleito de 
2020. Confira:

IN- O que a levou a aceitar a 
sair como candidata vice-prefeita?

Fabrícia- O meu dia a dia 
como profissional da área de 
saúde. Tenho uma proximidade 
com a população e a vontade 
de servir ao próximo de ser útil 
a sociedade, fazer a diferença, 
de acrescentar na vida do ou-
tro, mas agora com a possibili-
dade de atingir muitas pessoas, 
Itapeva vai sorrir.Fazer por Ita-
peva o que não fizeram ainda.

Eu Drª Fabrícia, sou e tenho 
orgulho de ser uma mulher em-
poderada, sou filha, irmã, tia, 
cunhada, nora, esposa e mãe, 
os bens mais amados que temos 
são nossos filhos e família.

Dra. Fabrícia Haidar: vice 
de Jé diz estar pronta para 
representar as mulheres e 
famílias itapevenses

IN- Quais as experiências que 
tens na vida pública que pode 
servir para ajudar no desenvolvi-
mento de Itapeva?

Fabrícia- Na vida não bas-
ta somente experiência se não 
houver vontade, gana, ser uma 
pessoa arrojada, focada, com pla-
nejamento e fazer parte de uma 
excelente equipe, agregar pes-
soas competentes e capacitadas. 

Essa visão de vida pública,  te-
mos sim mas queremos introduzir 

o que podemos oferecer de melhor.
IN- Na sua visão qual a 

maior virtude do Jé?
Fabrícia- O Jé é muito obsti-

nado, determinado, e visionário, 
ele é, e está muito preparado para 
ocupar o cargo mais importante 
do município que é o de prefeito 
e sermos o melhor exemplo de 
empregados do povo.

IN- O que tens a dizer a popu-
lação para o pleito de 2020?

Fabrícia- Nossas escolhas 
sempre terão consequências, 
não podemos mais ficar nes-
sa inércia, aceitar o que temos 
e achar que todos são iguais, 
lute, acredite que a sua escolha, 
a sua decisão como cidadão ita-
pevense pode mudar a história 
do nosso município e enfim do 
nosso povo querido e amado. 

Sou temente a Deus e respei-
tadora das leis dos homens. Es-
tou preparada e sou capacitada 
para representar vocês mulheres 
e as suas famílias de nossa ama-
da Itapeva.

Que Deus abençoe a escolha 
do povo itapevense.

O candidato a vice-prefeito 
na chapa PSD/Cidadania é o 
empresário Samir Hernani de 
Oliveira.

Samir tem 40 anos e é na-
tural de Campinas/SP, está 
cursando Gestão Comercial e 
é diretor da Evolution Acade-
mia. Em entrevista Samir fa-
lou sobre o que o levou a ser 
vice de Marmo Fogaça e ainda 
deixou seu recado a popula-
ção itapevense. Confira:

IN- O que o (a) levou a acei-
tar a sair como candidato (a) 
vice-prefeito (a)?

Samir- Preciso estar repre-
sentando esse anseio de no-
vidade, de renovação, porque 
a gente tem uma responsabi-
lidade com o futuro da nossa 
cidade e, principalmente, com 
as mudanças que a gente quer 
ver na política como um todo.

IN- Quais as experiências 
que tens na vida pública que 
pode servir para ajudar no de-
senvolvimento de Itapeva?

Samir- Não tenho expe-
riência em vida pública, mas 

Samir Hernani: O vice de Marmo 
Fogaça fala em governar de 
maneira limpa e transparente 
para atingir o progresso

participo ativamente em 
projetos sociais, sendo que 
sempre buscando o bem do 
próximo.

IN- Na sua visão qual a 
maior virtude do Marmo 
Fogaça?

Samir- Um político ínte-
gro, com mais de 20 anos de 
vida pública, passado e pre-
sente que não o desabona em 

nada, sem envolvimento em 
nenhum processo e nem es-
cândalo.

IN- O que tens a dizer a 
população para o pleito de 
2020?

Samir- Peço a humilde-
mente a população de Itape-
va uma chance, um voto de 
confiança para nossa candi-
datura, Marmo é uma pessoa 
íntegra, sempre a favor do 
povo e estou aqui pra fortale-
cer isso cada vez mais. Vamos 
governar para o povo, gover-
nar de uma maneira limpa e 
transparente para o progres-
so de nossa cidade que está 
largada, esquecida há anos. 
Não progredimos em nada es-
ses últimos anos, muito pelo 
contrario, andamos pra trás. 
Votem com consciência, pen-
sem, analisem e não faça de 
seu voto uma moeda de tro-
ca. Agradeço desde já o apoio 
que tenho tido neste início de 
campanha, está sendo muito 
positivo, vamos renovar, reno-
va Itapeva, conto com vocês!

A vereadora Wiliana Souza 
foi a escolhida para compor a 
chapa PTB/PL para concorrer 
a majoritária nas eleições mu-
nicipais de 2020.

Integrando a chapa com 
Oziel Pires, Wiliana Souza 
tem 52 anos, natural de Jun-
diá do Sul/PR é empresária e 
com ensino superior incom-
pleto. Atualmente ocupa uma 
das cadeiras de vereadora em 
Itapeva e falou sobre o que a 
levou a aceitar concorrer a vi-
ce-prefeita. Confira:

IN- O que a levou a aceitar 
a sair como candidata vice-
-prefeita?

Wiliana- Tenho uma grati-
dão muito grande com a nos-
sa cidade, onde eu e minha 
família fomos muito bem re-
cebidos.  Sei da responsabili-
dade que tenho com a cidade, 
por isso quero retribuir a ela 
um pouco do que ela me deu 
na vida profissional e pessoal.  
Cada vez que penso em de-
sistir, lembro-me de tudo que 
passamos, momentos difíceis, 
mas com a generosidade des-
se povo, muito trabalho e as 

bênçãos de Deus, chegamos 
onde chegamos. Não preciso 
de mais nada na vida profis-
sional, porque dessa terra só 
levamos aquilo que fazemos 
de bem para as pessoas, esse 
é nosso maior legado.  Eu, 
como mulher, acredito que a 
participação feminina seja es-
sencial para a transformação 
de uma sociedade mais justa, 
fraterna e igualitária. Creio 
que uma boa gestão está pau-
tada em planejamento, uma 
boa equipe, firmeza e olhar 

humanitário, pois trabalha-
mos com seres humanos, e 
isso nos faz acreditar que a 
mulher com a sua sensibilida-
de pode contribuir muito com 
a administração publica. Sin-
to- me preparada e motivada 
para esse grande desafio em 
minha vida.

IN- Quais as experiências 
que tens na vida pública que 
pode servir para ajudar no de-
senvolvimento de Itapeva?

Wiliana- Tive vários proje-
tos no legislativo, desde 2013 
foi 491 requerimentos e 690 
indicações e vários projetos 
aprovados, acredito que no 
executivo posso contribuir 
muito, tendo em vista que 
quem executa é o executi-
vo, por isso acredito que vou 
conseguir contribuir muito 
mais com a nossa cidade.  Te-
nho várias bandeiras, mas me 
identifico muito com o social, 
trabalhando principalmente 
para aqueles que mais neces-
sitam.  Sempre trabalhei mui-
to para vários bairros urbano 
e rural, sempre na aproxima-
ção com as pessoas, ouvindo e 

atendendo suas necessidades. 
Exemplo, é o escritório que te-
nho no Centro da cidade com 
as portas abertas para melhor 
atender com o maior carinho 
e respeito aqueles que me 
procuravam já a         8 anos 
atendemos diversas pessoas 
por dia no escritório do cen-
tro da cidade e também com 
escritório no bairro do Pacova 
há 4 anos, foram muitas pes-
soas que ajudamos direta ou 
indiretamente. 

Cito agora algumas das 
nossas conquista como o 
CRAS móvel, O CRAS rural 
volante atende centenas de 
famílias e tem uma excelente 
equipe, preparada e capacita-
da. É muito gratificante ver 
a quantidade de famílias que 
são atendidas. Destinei para 
Itapeva máquinas pá carrega-
deira, retrô e um caminhão, 
tudo zero, novo para melho-
rias das estradas rurais que 
hoje auxilia o executivo aten-
dendo todos os vereadores e à 
população de Itapeva. 

Além de emendas parla-
mentares para nossa cidade. 

Lembro-me da conquista da 
água para o bairro do Espigão 
do Pacova que alegria dos mo-
radores, lembro-me do posto 
de saúde do Pacova quantos 
constrangimentos passavam 
ali, mas conseguimos melho-
rar mudando o local enfim são 
muitos sonhos que saíram do 
papel e tornaram realidades

IN- Na sua visão qual a 
maior virtude do Oziel Pires?

Wiliana- Vejo no Oziel 
uma pessoa experiente, aus-
tero, humano, articulado e 
preparado para administrar 
a nossa cidade.  Tem a quali-
dade de ouvir as pessoas para 
tomar decisões e agora com a 
pós-pandemia vamos precisar 
de um gestor público com ex-
periência e capacidade para 
administrar a nossa cidade. 
Lutando pela saúde, para ge-
ração de emprego e renda.  
Acredito que juntos levare-
mos a nossa cidade para o lu-
gar que ela merece, cidade de 
oportunidades para os jovens 
e toda a nossa população, esse 
é meu maior sonho frente ao 
executivo

IN- O que tens a dizer a 
população para o pleito de 
2020?

Wiliana- Quero dizer à po-
pulação que coloquei o meu 
nome a disposição da cidade 
porque acredito que a políti-
ca está para servir focado no 
bem comum e na dignidade 
da vida humana. Peço a Deus 
que possamos fazer uma cam-
panha limpa pautada em mais 
propostas e sem ataques e fa-
kenews com a verdade e res-
peito acima de qualquer coisa 
lembrando a todos os candi-
datos que a política é feita de 
um bom debate e propostas 
realizáveis porque isso que 
interessa a população lem-
brando que um bom governo 
é medido pelas conquistas 
realizadas.                          

 Quero aqui agradecer a 
equipe deste jornal pela opor-
tunidade e também a minha 
assessoria pela fidelidade, vo-
cês realmente são demais de 
especiais e a toda população 
que nos procuram e confiam 
em nosso trabalho muito obri-
gada, DEUS abençoe a todos!

Wiliana Souza: vice de Oziel Pires diz estar 
preparada e motivada para o desafio assumido

di muito! Comecei na Prefeitu-
ra Municipal de Itapeva, como 
funcionária pública concursa-
da; fui funcionária pública fede-
ral do INSS, também através de 
concurso público, de onde saí 
para trabalhar em uma estatal 
- CESP - uma empresa maravi-
lhosa que me ajudou a fazer a 
Faculdade de Direito. 

Depois de formada, fui ve-
readora (única mulher eleita 
em 1988 - em quarto lugar na 
quantidade de votos). Também 
fui vice-presidente da Câmara, 
vice-presidente da OAB; Direto-
ra Jurídica do Poder Legislativo 
de ltapeva e Assessora Jurídica 
do Poder Executivo.

Em todos esses cargos, ad-
quiri experiências das ativi-
dades públicas, principalmen-
te, como vereadora, que foi a 
minha melhor experiência de 
vida, pelo contato e pelas lutas 
por benefícios para toda a po-
pulação! 

Hoje, vejo que tudo o que 
fiz de melhor, se deve a essas 
experiências que adquiri ao 
longo da vida pública. 

IN- Na sua visão qual a 
maior virtude do Dr. Mário ?

Elza- Não é fácil dizer qual 
é a maior virtude do Dr. Mário! 
Ele tem muitas, mas, a princi-
pal delas, sob a minha otica, é a 
honestidade, aliada à capacida-
de, à perfeita visão de futuro, e 
ao profundo respeito e gratidão 
que ele tem para com Itapeva! 

O Dr. Mário não se importa 
com status, nem com poder, e 
já mostrou que sabe lidar com 
o dinheiro público, sem se cor-
romper. esse é o segredo do 
bom gestor!

O povo itapevense (do qual 
eu faço parte com muito orgu-
lho), tem sede de progresso, 
sede de Justiça, sede de traba-
lho, sede de honestidade!

IN- O que tens a dizer a po-
pulação para o pleito de 2020?

Elza- Para o pleito de 2020, 
tenho a dizer que, é hora de 
analisar muito bem o passado 
de cada candidato, pois é ana-
lisando o passado, que se terá 
uma noção do futuro! 

É preciso analisar o que ele 
já fez pelo bem de Itapeva, e 

se será capaz de atingir o tão 
sonhado progresso sonhado 
por todos, pois, dele depende 
o futuro das nossas crianças 
e, principalmente, dos nossos 
jovens, que buscam o primei-
ro emprego, que precisam 
da primeira chance, que so-
nham com faculdades públi-
cas e que não se conformam 
com as injustiças sociais e o 
preconceito. 

Para esse pleito, temos que 
pensar em quem tem condições 
de fazer, não de prometer! Sou 
do povo, e estou cansada de 
promessas não cumpridas e, 
mais ainda, cansada de tanta 
corrupção! 

Também quero dizer que, 
em época de pandemia, existe 
muita gente passando necessi-
dades! Mas, a ninguém é dado 
o direito de comprar o nosso 
voto, pois, nossa consciência 
não está à venda! 

 Acredito que, quando se 
tem vontade política, honesti-
dade e responsabilidade, tudo 
é possível! Sou cristã. Que Deus 
abençoe a todos!



PROCLAMAS
FAÇO SABER, que pretendem se casar e 
apresentaram os documentos exigidos pelo 
artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro, a saber:-

Nºs I, III, IV e V PABLO WILIAN OLIVEI-
RA RAMOS e DAIANE APARECIDA 
CAMARGO, sendo ELE:- natural de Itape-
va-SP, solteiro, com 35 anos de idade, nascido 
a 02 de outubro de 1984, funcionário público, 
residente à Rua Adil Bernadino, nº 281, Vila 
São José, Itapeva - SP, filho de MILTON 
ANTUNES DOS RAMOS, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 57 anos, natural de 
Campina do Veado / Nova Campina - SP  e 
de ROSELÍ DE OLIVEIRA RAMOS, 
cabeleireira, nacionalidade brasileira, 56 
anos, natural de Itapeva - SP , residentes e 
domiciliados em Itapeva - SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, divorciada de Gean 
Carlo de Oliveira, cujo o casamento foi dissol-
vido aos 14/03/2019, com 33 anos de idade, 
nascida a 30/04/1987, do lar, residente à Rua 
Adil Bernadino, nº 281, Vila São José, Itape-
va - SP, filha de MILTON DOMINGUES 
DE CAMARGO, natural de Itaberá - SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itaberá - 
SP e de MARIA DE JESUS CAMARGO, 
do lar, nacionalidade brasileira, 67 anos, natu-
ral de Itapeva - SP, residente e domiciliada em 
Itapeva - SP. Itapeva. 17 de setembro de 2020 

Nºs I, III e IV REGINALDO PEREIRA e 
KARIN JEMIMA DE ALMEIDA PRADO, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, solteiro, 
com 32 anos de idade, nascido a 17 de setem-
bro de 1988, serviços gerais, residente no Bairro 
do Fundão, Itapeva - SP, filho de ANTONIO 
MARMO PEREIRA, lavrador, nacionalida-
de brasileira, 61 anos, natural de Itapeva - SP 
e de MARIA APARECIDA ALVES DA 
ROCHA PEREIRA, do lar, nacionalidade 
brasileira, 58 anos, natural de Itapeva - SP, re-
sidentes e domiciliados em Itapeva - SP; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 28 
anos de idade, nascida a 17/06/1992, do lar, 
residente no Bairro do Fundão, Itapeva - SP, 
filha de JOSUÉ ANTONIO DO PRADO, 
lavrador, nacionalidade brasileira, 59 anos, na-
tural de Itapeva - SP e de JOELMA VIEIRA 
DE ALMEIDA PRADO, do lar, nacionalida-
de brasileira, 51 anos, natural de Itaberá - SP 
, residentes e domiciliados em Itapeva - SP. 
Itapeva. 18 de setembro de 2020 

Nºs I, III e IV ALAN ALBERTI RODRI-
GUES BORGES e CANANDA TAINA-
RA BLEZINS SILVA, sendo ELE:- natural 
de Itapeva-SP, solteiro, com 26 anos de idade, 
nascido a 31 de dezembro de 1993, balconista, 
residente à Rua Leonina Breda, nº 244, Jardim 
Paulista, Itapeva - SP, filho de ELISEU AL-

BERTI BORGES, nacionalidade brasileira, 
60 anos, natural de Itapeva-SP e de JULIANA 
RODRIGUES, diarista, nacionalidade brasilei-
ra, 50 anos, natural de Itapeva-SP, residentes e 
domiciliados em Itapeva-SP; sendo ELA:- na-
tural de Itapeva-SP, solteira, com 23 anos de 
idade, nascida a 17/10/1996, analista técnica 
florestal, residente à Rua Leonina Breda, nº 244, 
Jardim Paulista, Itapeva - SP, filha de AVELINO 
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA, motorista, 
nacionalidade brasileira, 60 anos, natural de Ita-
peva-SP e de EVA NOGUEIRA BLEZINS 
SILVA, do lar, nacionalidade brasileira, 50 anos, 
natural de Angatuba-SP, residentes e domicilia-
dos em Itapeva-SP. Itapeva. 18 de setembro de 
2020 

Nºs I, III, IV e V ADEVAR LAUREANO DOS 
SANTOS e JANETE RIBEIRO DE CAR-
VALHO, sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, 
divorciado de Maria Aparecida de Almeida,cujo o 
casamento foi dissolvido aos 18/11/2019, com 59 
anos de idade, nascido a 06 de julho de 1961, 
lavrador, residente no Bairro das Formigas, Ta-
quarivaí - SP, filho de NOEL LAUREANO 
DOS SANTOS, aposentado, nacionalidade 
brasileira, 78 anos, natural de Taquarivaí-SP e 
de MARIA HELENA BARROS LAURE-
ANO, aposentada, nacionalidade brasileira, 
77 anos, natural de Taquarivaí-SP, residentes e 
domiciliados em Taquarivaí-SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, divorciada de Valdemir 
Rafael Figueira, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 04/04/2011, com 38 anos de idade, nascida 
a 28/09/1981, faxineira, residente à Rua Antonio 
Carlos Veiga, nº 511, Vila Ribas, Itapeva - SP, 
filha de OSCARLINA RIBEIRO DE CAR-
VALHO, aposentada, nacionalidade brasileira, 
70 anos, natural de Itapeva-SP, residente e do-
miciliada em Itapeva-SP. Itapeva. 18 de setembro 
de 2020 

Nºs I, III, IV e V ELIAS SANTOS DE OLI-
VEIRA e JULIE GRASIELE DE LIMA, 
sendo ELE:- natural de Itapeva-SP, divorciado 
de Bianca Inacia Pedroso, cujo o casamento 
foi dissolvido aos 16/10/2019, com 21 anos de 
idade, nascido a 16 de março de 1999, funileiro, 
residente à Rua Dom José Carlos de Aguirre, nº 
386, Vila Dom Bosco, Itapeva - SP, filho de JU-
RANDIR DE OLIVEIRA, carvoeiro, nacio-
nalidade brasileira, 60 anos, natural de Ribeirão 
Branco-SP e de BENEDITA APARECIDA 
ALVES DOS SANTOS, do lar, nacionalidade 
brasileira, 54 anos, natural de Nova Campina-SP, 
residentes e domiciliados em Itapeva-SP; sendo 
ELA:- natural de Taquarituba-SP, divorciada de 
Nilson Olimpio de Souza, cujo o casamento foi 
dissolvido aos 12/05/2020, com 30 anos de ida-
de, nascida a 21/01/1990, do lar, residente à Rua 
Dom José Carlos de Aguirre, nº 386, Vila Dom 

Bosco, Itapeva - SP, filha de DIRCEU JOSÉ 
DE LIMA, nacionalidade brasileira, falecido 
em Taquarituba-SP e de LOURDES RODRI-
GUES RIBEIRO, do lar, nacionalidade brasi-
leira, 46 anos, natural de Itapeva-SP, residente 
e domiciliada em Itapeva-SP. Itapeva. 19 de se-
tembro de 2020 

Nºs I, III, IV e V ROGERIO MONTEIRO 
DE OLIVEIRA e SOLANGE APARECI-
DA CORDEIRO FORTES, sendo ELE:- 
natural de Itapeva-SP, divorciado de Thaina 
de Fatima Macedo Monteiro, cujo o casamento 
foi dissolvido aos 02/10/2018, com 33 anos de 
idade, nascido a 22 de janeiro de 1987, resinei-
ro, residente no Bairro Bethânia, Itapeva - SP, 
filho de BENEDITO ANTONIO DE OLI-
VEIRA, resineiro, nacionalidade brasileira, 65 
anos e de ELIVIR DE OLIVEIRA, do lar, 
nacionalidade brasileira, 62 anos, residentes 
e domiciliados em Itapeva - SP; sendo ELA:- 
natural de Nova Campina-SP, divorciada de 
Anderson Aparecido Duarte, cujo o casamento 
foi dissolvido aos 29/10/2018, com 40 anos de 
idade, nascida a 22/06/1980, do lar, residen-
te à Rua Comendadeira Ana Espírito Santos 
Lopes Queiroz, nº 6, Conjunto Habitacional São 
Camilo, Itapeva - SP, filha de JOÃO MARIA 
RODRIGUES FORTES, aposentado, nacio-
nalidade brasileira, 69 anos e de SIVANIRA 
CORDEIRO FORTES, do lar, nacionalidade 
brasileira, 70 anos, residentes e domiciliados em 
Itapeva - SP. Itapeva. 21 de setembro de 2020 

Nºs I, III, IV e V DANIEL CHRIGUER e DIL-
ZA VALERIO BUENO, sendo ELE:- natural 
de São Paulo-SP, divorciado de Marisa Isabel 
Rodrigues, cujo o casamento foi dissolvido aos 
07/02/2012, com 52 anos de idade, nascido a 23 
de maio de 1968, policial militar, residente à Rua 
13 de Maio, nº 522, Centro, Itapeva - SP, filho 
de BENEDITO CHRIGUER BERNAR-
DES, aposentado, nacionalidade brasileira, 89 
anos e de ANA FELIPE CHRIGUER, do 
lar, nacionalidade brasileira, 87 anos, residentes 
e domiciliados em Sorocaba - SP; sendo ELA:- 
natural de Itapeva-SP, divorciada de Arnaldo 
Alves Vieira, cujo o casamento foi dissolvido 
aos 02/12/2013, com 57 anos de idade, nasci-
da a 20/07/1963, cabeleireira, residente à Rua 
13 de Maio, nº 522, Centro, Itapeva - SP, filha 
de JOÃO BATISTA BUENO, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 86 anos e de SILVIA 
VALERIO BUENO, aposentada, nacionalida-
de brasileira, 77 anos, residentes e domiciliados 
em Itapeva - SP. Itapeva. 21 de setembro de 2020 

Nºs I, III e IV RUBIOMAR REMEDIOS e 
ODETE MARIA DE ARAUJO SILVA, 
sendo ELE:- natural de União da Vitória-PR, 
solteiro, com 54 anos de idade, nascido a 15 de 
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maio de 1966, soldador, residente à Rua Santo 
Antonio de Catigeró, nº 198, Vila São Benedito, 
Itapeva - SP, filho de MANOEL DOS RE-
MÉDIOS, natural de Ourinhos-SP, nacionali-
dade brasileira, falecido em União da Vitória-PR 
e de IDALINA ESPANHOL DOS REME-
DIOS, pensionista, nacionalidade brasileira, 
78 anos, natural de Ourinhos-SP, residente 
e domiciliada em União da Vitória-PR; sendo 
ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, com 35 
anos de idade, nascida a 17/05/1985, do lar, 
residente à Rua Santo Antonio de Catigeró, nº 
198, Vila São Benedito, Itapeva - SP, filha de 
JOSÉ AVELINO DA SILVA, aposentado, 
nacionalidade brasileira, 75 anos, natural de Ita-
peva-SP, residente e domiciliado em Itapeva-SP 
e de CARMELINA MARIA DE ARAUJO 
SILVA, natural de Itapeva-SP, nacionalidade 
brasileira, falecida em Itapeva-SP. Itapeva. 22 
de setembro de 2020 

Nºs I, III e IV ANDRÉ ROBSON 
MARQUES e ELAINE QUEIROZ DE 
ALMEIDA, sendo ELE:- natural de Goiânia-
-GO, solteiro, com 44 anos de idade, nascido 
a 22 de outubro de 1975, motorista, residente 
à Rua Hélio Gonçalves Neto, nº 30, Quadra 
22, Morada do Bosque, Itapeva - SP, filho de 
ELIAS MARQUES, natural de Itapeva - SP, 
nacionalidade brasileira, falecido em Itapeva 
- SP e de MARIA LUCIA NOGUEIRA 
MARQUES, aposentada, nacionalidade 
brasileira, 67 anos, natural de Itapetininga - 
SP , residente e domiciliada em Itapeva - SP; 
sendo ELA:- natural de Itapeva-SP, solteira, 
com 40 anos de idade, nascida a 12/07/1980, 
movimentador financeiro, residente à Rua Hélio 
Gonçalves Neto, nº 30, Quadra 22, Morada do 
Bosque, Itapeva - SP, filha de ANTONIO FO-
GAÇA DE ALMEIDA, aposentado, nacio-
nalidade brasileira, 76 anos, natural de Ribeirão 
Branco - SP e de ELIZETE MARIA QUEI-
ROZ DE ALMEIDA, aposentada, naciona-
lidade brasileira, 58 anos, natural de Itapeva 
- SP, residentes e domiciliados em Itapeva - SP. 
Itapeva. 22 de setembro de 2020 

SE ALGUÉM SOUBER de algum impedi-
mento, acuse-o na forma e sob as penas da Lei. 
Lavro o presente que será afixado em Cartório, 
em lugar de costume e publicado pela imprensa 
local no Jornal Ita News.

Lara Lemucchi Cruz Moreira
Oficial Titular

OBS:- Venho através deste, informar a todos os 
interessados que, o Cartório de Registro Civil 
das Pessoas Naturais da Sede da Comarca de 
Itapeva – SP, não possui convenio com nenhum 
filmador ou fotógrafo (profissional / amador). 

Nesta segunda-feira, 21, 
por volta das 05h15, a Central 
da Guarda Civil Municipal de 
Itapeva recebeu uma denúncia, 
de que pela Vila Dom Bosco, um 
casal estaria discutindo e de 
posse de uma sacola com pos-
síveis produtos ilícitos.

Imediatamente, uma viatu-
ra da GCM se deslocou até o re-
ferido bairro, quando avistou o 
casal. Durante a revista pessoal 
nada foi encontrado, porém o 
solicitante da denúncia afirmou 
que eles haviam descartado a 
sacola. Ao fazerem uma varre-
dura pelo local foi localizada a 
sacola contendo 121 saquinhos 
plásticos, 636 eppendorfs va-
zios, uma porção bruta, pesan-
do 35.5 gramas, de pasta base 
e 78 pedras de crack, pesando 

GCM apreende casal 
e entorpecentes na 
Vila Dom Bosco

4,3 gramas.
Desta forma, os guardas en-

caminharam o casal, os objetos 
e entorpecentes apreendidos à 

Delegacia de Polícia, onde a auto-
ridade policial realizou os proce-
dimentos de praxe, sendo o casal 
dispensado posteriormente.

No último dia 18, por vol-
ta das 17h50, a equipe tática 
ROMU, estava em patrulha-
mento pela Vila Vitória, quan-
do resolveu fazer ponto de 
estacionamento pela Rua Ama-
dor Batista Rosa. Como local é 
conhecido pela comercializa-
ção de entorpecentes, os GCMs 
fizeram uma varredura pelo 
local, logrando êxito em encon-
trar um kit de entorpecentes 
no mato ao lado do muro de 
uma casa. Foi apreendido 14 
eppendorfs de cocaína e 26 pe-
dras de crack.

Diante dos fatos, as drogas 
foram apresentadas à autorida-
de policial, que determinou o 
registro da ocorrência e apreen-
são dos entorpecentes.

Guarda Municipal apreende 
mais drogas na Vila Vitória

Um veículo capotou e dei-
xou quatro pessoas feridas na 
altura do quilômetro 58 da Ro-
dovia Pedro Rodrigues Garcia, 
na segunda-feira (21).

Segundo informações da 
Polícia Militar Rodoviária, um 
carro com cinco pessoas trafe-
gava sentido Ribeirão Branco, 
quando o motorista perdeu o 
controle do veículo e capotou 
no acostamento.

Quatro pessoas tiveram fe-
rimentos leves, foram socorri-
das e encaminhadas ao pronto-
-socorro de Itapeva, já um bebê 
que estava no bebê conforto 
não se feriu. A pista não preci-
sou ser interditada.

Capotamento deixa 
quatro feridos próximo 
ao Alto da Brancal

Na manhã desta quinta-
-feira (24), o Partido dos 
Trabalhadores (PT) em 

Itapeva surpreendeu a todos ao 
anunciar que quem irá compor 
a chapa com Henrique Prestes 
na disputa pela prefeitura de 
Itapeva será a advogada e pro-
fessora Tane Bortolini.

Em nota o partido informou 
que João Lúcio Neto havia re-
nunciado a disputa pelo cargo 
de vice-prefeito. Confira:

“O Partido dos Trabalhado-
res de Itapeva vem por meio 
desta agradecer ao Sr. João Lu-
cio Neto que se colocou a dis-
posição de nossa legenda como 
pré-candidato a vice-prefeito.

Entendemos o motivo de 
sua renuncia e agradecemos 
pela indicação da nossa compa-

Partido dos Trabalhadores 
anuncia nova candidata a 
vice em sua chapa

nheira Tane Bortolini, professo-
ra e advogada, que prontamen-
te aceitou ao convite e a partir 
de hoje passa a compor a chapa 
que pleiteia a prefeitura muni-

cipal como nossa pré-candidata 
a vice-prefeita juntamente com 
Henrique Prestes, pré-candida-
to a Prefeito e toda nossa chapa 
que disputa o legislativo!”
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Em participação ao Dia 
Nacional de Luta da 
Passoa com Deficiência, 

celebrado no dia 21 de setem-
bro, a Prefeitura de Itapeva, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social pro-
moveu capacitação profissio-
nal, para a equipe de colabo-
radores do CREAS, visando o 
aprimoramento das técnicas 
de atendimento ao público e 
inclusão social. A capacitação 
ocorreu no auditório da Vila 
Dignidade, no bairro São Ca-
milo, com o tema: “Entenden-
do e Construindo a Metodolo-
gia de Atendimento”.

A ação faz parte do pla-
nejamento da Secretaria que 
implantou a Educação Perma-
nente, a fim de ofertar aten-
dimento de qualidade a todos 
que fazem uso dos serviços. O 
aprimoramento do atendimen-

Desenvolvimento Social 
de Itapeva participa de 
capacitação profissional

Servidores do CREAS aprimoram conhecimentos em atendimento 
diferenciado para os diversos tipos de público

to às pessoas com deficiência 
visual ou auditiva também foi 
tema abordado. 

A capacitação seguiu os 
protocolos de prevenção à Co-
vid-19, com os participantes 
mantendo o distanciamento 

seguro, utilizando máscaras, 
álcool 70%, entre outras medi-
das de prevenção. Para evitar o 
risco de contágio, os idosos re-
sidentes da Vila Dignidade não 
tiveram contato com as pes-
soas que participaram.

A Prefeitura de Itape-
va, por meio da Secretaria 
de Finanças e Planejamento 
apresentará a LOA 2021 - Lei 
Orçamentária Anual online. 
Devido à pandemia pelo novo 
Coronavírus e as medidas ne-
cessárias para combate e en-
frentamento à Covid-19, não 
haverá a presença de público 
para debates. No entanto, a 
participação popular se deu 
por meio formulário de opi-

nião disponibilizado na pági-
na do município que serviu de 
subsídio para elaboração da 
proposta.

Cumprindo a Lei comple-
mentar 101/200, da Lei Orça-
mentária Anual, artigo 5º, é 
no Projeto de Lei Orçamentá-
ria Anual - LOA que o gover-
no define as prioridades con-
tidas no PPA e as metas que 
deverão ser atingidas naquele 
ano, neste caso, referentes a 

2021. A LOA disciplina todas 
as ações do governo fixando a 
despesa e estimando a recei-
ta. Nenhuma despesa pública 
pode ser executada fora do or-
çamento.

A Audiência Pública online 
será realizada na terça-feira, 
dia 29 de setembro, a par-
tir das 15h, pela fan page da 
Prefeitura de Itapeva no Fa-
cebook (Prefeitura de Itapeva 
- atualização Covid 19).

Secretaria de Finanças apresentará 
a LOA 2021 - Lei Orçamentária 
Anual online, no dia 29
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