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ATA DA 40ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2020 

 

Aos treze dias do mês de agosto do ano de 2020, no horário regimental, sob a presidência 

de Oziel Pires de Moraes, realizou-se, via internet, devido à pandemia COVID-19, a 40ª 

sessão ordinária do corrente exercício. Presença dos vereadores: Débora Marcondes Silva 

Ferraresi, Edivaldo Alves Santana, Jeferson Modesto Silva, 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. 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 39ª Sessão Ordinária realizada em 10 de agosto, foi 

aprovada. Correspondências recebidas: Ofício de Elektro: resposta - Requerimento 

400/2020 - Wiliana Cristina da Silva de Souza - Requer à Elektro, no sentido de providenciar 

a viabilidade de ligação e troca do transformador para atender uma rede de energia com 

oito padrões no Bairro das Pedras. Ofício de Polícia Militar do Estado de São Paulo: 

resposta - Requerimento 406/2020 - Rodrigo Tassinari - Requer ao DD. Comandante da 1ª 

CIA do 54º BPMI de Itapeva para que informe a possibilidade de promover/intensificar a 

ronda da Polícia Militar nos períodos noturnos, nas imediações da rua Saturnino Benedito 

de Souza, Parque Residencial Itapeva. Ofício de Polícia Militar do Estado de São Paulo: 

resposta - Requerimento 440/2020 - Edivaldo Alves Santana - Requer ao DD. Comandante 

da 1° CIA da 54° BPMI de Itapeva, para que informe a possibilidade de promover/intensificar 

ronda da Policia Militar na Ruas da Vila Camargo I (atrás da Transpen). Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 332/2020 - Wilson Roberto Margarido - 

Requer ao Executivo Municipal, para agilizar o processo das ADI’s junto ao Instituto de 

Previdência Provida do Município (IPPI) sobre a aposentadoria das mesmas nos moldes de 

professores. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 387/2020 - 

Pedro Correa dos Santos - Requer ao Senhor Prefeito que seja oficiado a Secretaria 

Estadual de Saúde de São Paulo, reiterando solicitações anteriores, para que o mesmo 

interceda junto a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, visando a destinação da 

carreta contendo equipamentos para mamografia do Programa “MULHERES DE PEITO”, 

para atendimento da população de Itapeva. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 

resposta - Requerimento 410/2020 - Marcio Nunes da Cruz - Requer a cobertura da quadra 

de volei na Praça de Eventos Zico Campolim. PROPOSITURAS - Projeto de Lei: 127/2020 

- Vereador Rodrigo Tassinari - Dispõe sobre a obrigatoriedade dos organizadores de 

eventos privados, realizados em espaços públicos ou particulares a realizar a coleta dos 

resíduos sólidos secos gerados durante os eventos e que os mesmos sejam destinados 
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para as cooperativas e ou associações de catadores legalmente estabelecidas no município 

de Itapeva. 128/2020 - Vereador Edivaldo Alves Santana - Dispõe sobre denominação de 

via pública Carlos Serafim dos Santos no Bairro do Cercadinho. Emenda 0001 ao Projeto 

de Lei 0123/2020: 1/2020 - Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0123/2020 ao Projeto de Lei Nº 

123/2020 - Vereador Oziel Pires de Moraes - Altera a redação do artigo 2º ao Pl 123/2020. 

Requerimento: 487/2020 - Vereadora Wiliana Cristina da Silva de Souza - Requer ao Sr. 

Prefeito, na possibilidade de providenciar com extrema urgência o conserto das grades de 

proteção, limpeza e dedetização da caixa d’agua e câmeras ou guarda na “Casa dos Garis” 

localizada na Rua José Pinheiro de Carvalho – Centro. 488/2020 - Vereadora Wiliana 

Cristina da Silva de Souza - Requer ao Senhor Prefeito Municipal para que, junto ao setor 

competente, providencie a implantação de lombada na Rua Artur do Amaral Camargo, 

localizada na Vila Taquari, na altura do numero 379, rua que dá acesso ao bairro. 489/2020 

- Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto 

ao setor competente, informe a possibilidade de implantar em nosso município, um Centro 

de Referência da Pessoa com Autismo. 490/2020 - Vereadora Débora Marcondes Silva 

Ferraresi - Requer ao Senhor Prefeito junto ao órgão competente sobre a possibilidade de 

conceder a licença paternidade de 20 dias aos servidores públicos municipais. 491/2020 - 

Vereador Sidnei Lara da Silva - REQUER ao Executivo Municipal que, através da Secretaria 

Municipal da Educação, informe sobre a possibilidade de efetuar a entrega do material 

escolar durante a pandemia em um ponto próximo aos Bairros Betânia e Faxinal. 492/2020 

- Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer à Faculdade de Ciências Sociais 

e Agrárias de Itapeva – FAIT, em forma de reiteração, para que avalie a possibilidade de 

conceder desconto de pelo menos 30% (trinta por cento) no valor das mensalidades para 

todos os alunos regularmente matriculados, durante a suspensão das aulas presenciais, 

causada pela pandemia do coronavírus. 493/2020 - Vereador Mario Augusto de Souza 

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

conclusão da obra da Avenida Mário Covas, após a rotatória, sentido da Vila São Francisco. 

494/2020 - Vereador Joao Antonio de Oliveira - Requer ao Comutran para que informe a 

possibilidade de construir uma faixa de travessia elevada na rua Nove de Julho, em frente 

ao número 805, na Vila São Miguel, próximo a escola Thereza Silveira Mello. 495/2020 - 

Vereador Joao Antonio de Oliveira - Requer à Gerência da Caixa Econômica Federal, para 

que informe a previsão para implantar uma Agência Lotérica na Vila São Miguel, para 

atender o Jardim Grajaú, Bairro de Cima, Parque Longa Vida e adjacências. 496/2020 - 

Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Prefeito que junto ao setor 

competente, informem a possibilidade de disponibilizar o mapa de arruamento das 

aglomerações urbanas localizadas na zona rural do Distrito do Guarizinho. 497/2020 - 

Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Governo do Estado de São Paulo, 

para que informe a possibilidade de fornecer uma licença especial para que os caminhões 
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de 9 (nove) eixos possam transitar na SP 250, no trecho que compreende o KM225 até o 

KM354+940 metros. 498/2020 - Vereador Marcio Nunes da Cruz - Requer ao DEMUTRAN, 

a solicitação de implementar placas de denominação da Rua no Bairro PORTAL ITAPEVA 

com o número do CEP e o nome da rua. 499/2020 - Vereador Marcio Nunes da Cruz - 

Requer à Gerência da Caixa Econômica Federal para que informe a previsão para implantar 

uma Agência Lotérica no Bairro São Camilo. 500/2020 - Vereador Wilson Roberto Margarido 

- Requer à VIVO, solicitando informações sobre a viabilidade de instalar torre de 

transmissão de sinais de Celular e Banda Larga (Internet Móvel) no bairro dos Tomés. 

501/2020 - Vereador Wilson Roberto Margarido - Requer ao Executivo Municipal, para 

viabilizar a reforma da EMEI Francisco Rossi Júnior localizada na Vila São Camilo. 

Indicação: 275/2020 - Vereador Pedro Correa dos Santos - Indica a construção de calçada 

na R. Antônio Martins Guimarães, em frente a E.M. Prof. Luiz Gonzaga Dias Monteiro, no 

B. São Camilo. 276/2020 - Vereador Pedro Correa dos Santos - Indica parceria através da 

Secretaria Municipal da Saúde de Itapeva, com o BOS - Banco de Olhos de Sorocaba, 

visando o deslocamento da Unidade Móvel para nossa cidade, para atender as demandas 

dos pacientes que estão aguardando atendimento oftalmológico. 277/2020 - Vereador 

Sidnei Lara da Silva - Indica a manutenção, através da passagem de máquina 

motoniveladora e posterior cascalhamento, da estrada que liga a zona urbana ao Bairro do 

Jaó. 278/2020 - Vereador Edivaldo Alves Santana - Indica a manutenção ou a troca de 

alguma das lajotas em toda a extensão da Rua Theodorico Pereira de Melo no Bairro da 

Caputera. A Presidência encaminha os Projetos de Lei 127 e 128/2020 e Emenda 01 ao 

Projeto de Lei 123/2020 às Comissões Competentes para exarar seus pareceres, e 

Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para providencias de costume. 

TEMA LIVRE: Débora Marcondes comenta requerimento que encaminhou ao executivo 

sobre abonos e gratificações que não estão sendo liberados. Pede para que o executivo 

reveja a situação, visto que o município não decretou calamidade pública. Comenta sobre 

o projeto das trinta horas da saúde. Diz que o prazo para aprovação é até dia quinze de 

agosto. Explica o tramite do projeto e emenda que foi apresentada.  Diz que o parecer 

jurídico deixa claro a questão do prazo para aprovação. Solicita realização de sessões 

extraordinárias na sexta-feira para a aprovação do projeto dentro do prazo. Comenta 

conquista de casas através do programa nossa casa. Faz leitura da resposta que recebeu 

da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo comunicando que o programa ainda 

não foi aprovado. A presidência diz que sessões extraordinárias devem ser convocadas 

com 48 horas de antecedência, e se coloca à disposição para convocar sessão 

extraordinária no sábado, dia 15. Marinho Nishiyama comenta que, de acordo com o 

regimento interno, as sessões extraordinárias devem ser convocadas com 48 horas de 

antecedência. Diz que o projeto vai beneficiar a população, e concorda com a convocação 

de sessão para sábado. A Presidência convoca sessão extraordinária para sábado, dia 15, 
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às 20h15. Continua Marinho Nishiyama dizendo que diversos setores foram afetados pela 

pandemia, e que a economia foi afetada. Comenta requerimento que apresentou solicitando 

que a Faculdade FAIT estude a possibilidade de redução da mensalidade, evitando que 

muitos alunos tranquem a matricula. Comenta sobre pedido que fez para continuação das 

obras da via Mário Covas. Solicita voto de pesar pelo falecimento do Sr. Ramiro Soares da 

Costa. Margarido parabeniza a presidência pela convocação das sessões extraordinárias. 

Comenta sobre grilagem de terras no município. Diz que muitos terrenos do município são 

invadidos e vendidos. Diz que o município tem condições de cercar todas essas áreas e 

instalar placas indicativas de que se tratam de áreas públicas. Comenta sobre os direitos 

dos servidores que estão suspensos. Diz que é um decreto federal, e por isso o prefeito não 

pode conceder esses benefícios. Tião do Táxi diz ser favorável ao projeto das trinta horas. 

Comenta sobre necessidade de novas moradias no município. Diz que é necessário buscar 

junto ao governo do estado e federal projetos maiores para a cidade. Solicita voto de pesar 

pelo falecimento do Sr. Ivaldo Belezia.  ORDEM DO DIA. Leitura de Projeto de Lei 

106/2020 - Mario Sergio Tassinari - Autoriza o Poder Executivo a repassar recurso por meio 

de Subvenção Social, à organização da sociedade civil Lar São Vicente de Itaberá, para o 

fim que especifica. Colocado em 2ª discussão e 2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura 

de Projeto de Lei 121/2020 - Mario Sergio Tassinari - Autoriza o Poder Executivo a repassar 

recurso por meio de Subvenção Social, à organização da sociedade civil Lar Vicentino de 

Itapeva, para o fim que especifica. Colocado em 2ª discussão e 2ª votação, foi aprovado 

por todos. Leitura de Requerimento 492/2020 - Mario Augusto de Souza Nishiyama - 

Requer à Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT, em forma de 

reiteração, para que avalie a possibilidade de conceder desconto de pelo menos 30% (trinta 

por cento) no valor das mensalidades para todos os alunos regularmente matriculados, 

durante a suspensão das aulas presenciais, causada pela pandemia do coronavírus. 

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

Requerimento 495/2020 - Joao Antonio de Oliveira - Requer à Gerência da Caixa 

Econômica Federal, para que informe a previsão para implantar uma Agência Lotérica na 

Vila São Miguel, para atender o Jardim Grajaú, Bairro de Cima, Parque Longa Vida e 

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

Requerimento 497/2020 - Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Governo do 

Estado de São Paulo, para que informe a possibilidade de fornecer uma licença especial 

para que os caminhões de 9 (nove) eixos possam transitar na SP 250, no trecho que 

compreende o KM225 até o KM354+940 metros. Colocado em discussão e votação únicas, 

foi aprovado por todos. Leitura de Requerimento 499/2020 - Marcio Nunes da Cruz - 

Requer à Gerência da Caixa Econômica Federal para que informe a previsão para implantar 

uma Agência Lotérica no Bairro São Camilo. Colocado em discussão e votação únicas, foi 

aprovado por todos. Leitura de Requerimento 500/2020 - Wilson Roberto Margarido - 
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Requer à VIVO, solicitando informações sobre a viabilidade de instalar torre de transmissão 

de sinais de Celular e Banda Larga (Internet Móvel) no bairro dos Tomés. Colocado em 

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

SESSÃO: Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v os Projetos de Lei: 

119, 130, 134, 139/2017; 57, 113, 156/2018 e 54, 75, 85, 92, 107,136, 148,161,162,167, 

173, 179,185, 194/2019, 3, 5, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 30, 39 ao 128/2020. 

EXPLICAÇÃO PESSOAL: A Presidência faz leitura de documento que recebeu do 

Conselho Municipal de Saúde sobre o projeto de lei 97/2020 dando apoio à jordana de 30 

horas e informando que haverá a necessidade de contratação de pessoal.  Vanessa Guari 

comenta que os leitos para covid da Santa Casa já estão com 100% de ocupação. Solicita 

ao executivo envie à Santa Casa respiradores para dar suporte. Sobre o projeto das trinta 

horas, diz que emendas foram alteradas pois uma acabava excluindo a outra. Solicita que 

seja dado esse benefício também aos auxiliares de serviços gerais e oficiais administrativos 

que trabalham nas unidades de saúde. Diz que o executivo se comprometeu a enviar projeto 

adequando os cargos de dentista e médico. Pergunta sobre adicional aos funcionários que 

estão na linha de frente. Comenta sobre serviço dos correios na zona rural que não tinha o 

contrato renovado. Diz que encaminhou ofício e requerimento ao executivo solicitando 

providencias e que está aguardando resposta. Agradece ao Secretário Jurídico que se 

colocou à disposição para resolver o problema.  Nada mais havendo a tratar a Presidência 

convoca os vereadores para Sessão Extraordinária sábado, dia 15, às 20h15 e 41ª Sessão 

Ordinária a ser realizada segunda-feira, dia 17 de agosto, no horário regimental e invocando 

a proteção de Deus, declara encerrados os trabalhos da presente Sessão e, mandando que 

para constar, fosse lavrada esta Ata que segue assinada pela Mesa Diretora. Palácio 

Vereador Euclides Modenezi, 13 de agosto de 2020. 

 

 

OZIEL PIRES DE MORAES 
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