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ATA DA 44ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2020 

 

Aos vinte e sete 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 

COVIDO-19, a 44ª 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, Wiliana Cristina da Silva de Souza e 

Wilson Roberto Margarido. Ausência de: 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 43ª Sessão Ordinária realizada em 24 de agosto, foi aprovada. Correspondências 

recebidas: Ofício de Demutran - Departamento Municipal de Trânsito: resposta - 

Requerimento 498/2020 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Indicação 219/2020 - Rodrigo Tassinari - Indica que desenvolva uma plataforma com o 

nome sugestivo “No bairro tem!”. Um site que reúna dados de comércios locais e o 

usuário possa buscar os serviços a partir do seu endereço. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Indicação 264/2020 - Vanessa Valerio de Almeida Silva 

- Indica a instalação de um playground na Jarbas Gomes, no Distrito do Guarizinho. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 346/2020 - Joao 

Antonio de Oliveira - Requer ao Sr. Prefeito para que informe a data prevista para a 

demarcação de pista de caminhada na calçada da Avenida Kazumi Yoshimura, entre a 

escola SESI e Rua Irmã Ernestina, e implantar academia ao ar livre na Praça João 

Roberto Bueno Teixeira, no Conjunto Habitacional Tancredo Neves. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 382/2020 - Débora Marcondes Silva 

Ferraresi - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor competente, informe sobre a 

previsão para colocação de redutor de velocidade na Alameda Toledo, no trecho 

próximo à Rua Olivia Marques, pedido já aprovado pelo Conselho Municipal de Trânsito. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 389/2020 - Wilson 

Roberto Margarido - Requer ao Executivo Municipal, para viabilizar junto ao setor 

competente a fiscalização no bairro Jardim Paulista, no final da rua Wilson Pontes e Rua 

Aldo Russo, os “Grileiros de terra” estão invadindo área pública. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 420/2020 - Marcio Nunes da Cruz - 
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Requer ao Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, para que junto ao setor 

competente, providencie a implantação da plataforma “balcão de empregos” no site da 

prefeitura, em que se possa cadastrar e encontrar curriculum e vagas de emprego. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 427/2020 - Mario 

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

responsável, estude a possibilidade do retorno da feira livre na Praça de Eventos Zico 

Campolim aos sábados, com as observações das normas e medidas sanitárias, de 

modo a preservar a saúde pública, contendo a disseminação da COVID-19 e ao mesmo 

tempo possibilitando que os feirantes possam exercer as suas atividades no local. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 430/2020 - Vanessa Valerio 

de Almeida Silva - Requer ao Sr. Prefeito, que junto a Secretaria Municipal de Finanças 

para que enviem cópias dos empenhos e seus respectivos processos que seguem 

anexos, referentes a compras realizadas com dispensa de licitação. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 433/2020 - Wiliana Cristina da Silva de 

Souza - Requer ao Senhor Prefeito Municipal para que junto ao setor competente, 

informe sobre a possibilidade do Cras Movél uma vez por semana no Bairro Vila 

Camargo I – Jardim Esperança. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 434/2020 - Sebastiao Jose de Souza - Requer ao Sr. Prefeito para que 

em contato com o setor competente a possibilidade de substituir a iluminação (troca de 

lâmpadas) da Quadra Esportiva na vila São Benedito por iluminação em Diodo Emissor 

de Luz- LED. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 

435/2020 - Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Senhor Prefeito junto ao 

órgão competente informações se tem um plano de ação referente ao Cemitério 

Ecumênico de Itapeva, o qual está com locais escassos para sepultamento, além da 

possibilidade de velório municipal nas proximidades do cemitério. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 436/2020 - Vanessa Valerio de Almeida 

Silva - Requer ao Prefeito, que junto ao setor competente para que estude a 

possibilidade de implantar extensão de iluminação pública na rua: Eunice Galvão, 

Distrito do Guarizinho. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 437/2020 - Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Prefeito que 

junto ao setor competente para que informe a possibilidade de providenciar extensão de 

iluminação e lajotamento na rua: Pedra Valério de Moraes, bairro Caputera, Distrito do 

Guarizinho. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 

438/2020 - Sidnei Lara da Silva - REQUER ao Sr. Prefeito para que, junto ao DD. 

Comandante da Guarda Municipal, informe sobre a possibilidade de intensificar a ronda 

no Jardim Bela Vista e Jardim Kantian, a fim de inibir ações e preservar o patrimônio 
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público. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 439/2020 - 

Edivaldo Alves Santana - Requer ao Senhor. Prefeito Municipal, nos termos regimentais 

que junto ao setor competente, que se possível providencie a extensão de iluminação 

pública e a colocação de tubos para escoamento de água na Rua Emídio Nunes de 

Almeida - Bairro dos Vaz. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 442/2020 - Marcio Nunes da Cruz - Requer ao Sr. Prefeito para que junto 

ao setor competente informe a possibilidade de serem colocadas Placas informativas 

em braile nas dependências do Paço Municipal. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva: resposta - Requerimento 444/2020 - Pedro Correa dos Santos - Requer ao Sr. 

Prefeito solicitando informações quanto à data prevista para a retomada e término das 

obras do prédio do PSF da V. Izabel. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta 

- Requerimento 445/2020 - Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer o Sr. Prefeito, 

para que, junto ao setor responsável, informe sobre a administração do Centro de 

Convivência em frente ao AME de Itapeva. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 

resposta - Requerimento 446/2020 - Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer o Sr. 

Prefeito, para que, junto ao setor responsável, realize a limpeza das áreas públicas da 

Vila Camargo I. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 

447/2020 - Sebastiao Jose de Souza - Requer ao Senhor Prefeito, nos termos 

regimentais, que, junto ao setor competente, informações se existe um cronograma da 

continuação do lajotamento próximo a Caixa D’água até à rodovia Dr. Esperidião Lucio 

Martins sentido à igreja São Vicente do Bairro das Pedras. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva: resposta - Requerimento 452/2020 - Marcio Nunes da Cruz - Requer ao 

Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, para que, junto ao setor competente, 

providencie a manutenção do playground e revitalização do gramado na praça Rubens 

dos Santos Renó, em frente a Paróquia São Roque, no Jardim Maringá. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 453/2020 - Débora Marcondes 

Silva Ferraresi - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente, estude 

a possibilidade de realizar coletas de lixo duas vezes por semana no Distrito Alto da 

Brancal. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 454/2020 - 

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

responsável, informe qual é a previsão para pagamento das emendas impositivas 

destinadas por esse Parlamentar para o corrente ano. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva: resposta - Requerimento 455/2020 - Mario Augusto de Souza Nishiyama - 

Requer o Sr. Prefeito, para que, junto ao setor responsável, realize abordagem social 

na Rua Higino Marques no cruzamento com a Rua Cel. Monteiro, Jardim Maringá, de 

modo a encaminhar as pessoas em situação de rua para programas sociais do 
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município. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 457/2020 

- Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Senhor Prefeito junto ao órgão 

competente a análise sobre implantação de mais horários de ônibus no Bairro da 

Sambra. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 458/2020 - 

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

para que estude a possibilidade de renovar o contrato com a agência dos correios, que 

prestam serviços para o Distrito do Guarizinho e para o bairro São Roque, e realize as 

adequações na infraestrutura na agência do Distrito do Guarizinho como, a instalação 

de telefone fixo, a disponibilização de um celular e uma grade de proteção nas janelas. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 460/2020 - Edivaldo 

Alves Santana - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a data prevista para o 

entrega do campo de futebol da Rua Theodorico Pereira de Melo, Estrada Vicinal - Bairro 

da Caputera. Ofício de Vivo S/A: resposta - Requerimento 355/2020 - Wiliana Cristina 

da Silva de Souza - Requer à Empresa VIVO S/A para que informe sobre a possibilidade 

de implantar uma torre de transmissão de sinal de telefonia móvel no Espigão do Pacova 

e Pacova. PROPOSITURAS - Projeto de Lei: 132/2020 - Mario Sergio Tassinari - 

Autoriza o Poder Executivo a repassar recurso para atendimento as ações sócio 

assistenciais em decorrência do COVID-19 as organizações da Sociedade Civil e dá 

outras providências. 133/2020 - Vereador Rodrigo Tassinari - Dispõe sobre 

denominação de Via Pública Marlos Antônio Garcia de Oliveira, no Parque 

Cimentolândia. Moção: 16/2020 - Vereador Oziel Pires de Moraes - Moçao de Apelo ao 

Governador do Estado de São Paulo, para que seja suprimido o Art. 14, Capítulo V, do 

Projeto de Lei 529/2020, no sentido de se preservar as conquistas alcançadas, a 

exemplo da autonomia universitária, e preservar o desenvolvimento científico, 

gravemente ameaçado por este artigo. Requerimento: 540/2020 - Vereadora Wiliana 

Cristina da Silva de Souza - Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao setor competente 

coloque em prática a Lei Municipal nº 3524/13, no sentido de efetivar a implantação do 

Calçadão Alexandre Maia Leite, localizado entre as Avenidas Dr. José Ermírio de 

Moraes e Governador Mario Covas, ao lado da loja Casas Bahia. 541/2020 - Vereadora 

Wiliana Cristina da Silva de Souza - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor 

competente que providencie bebedouros no parque linear localizada na Avenida Mario 

Covas. 542/2020 - Vereador Sidnei Lara da Silva - Requer ao Senhor Prefeito Municipal, 

nos termos regimentais, para que junto ao setor competente, informe sobre a 

disponibilidade e condições de cessão de um terreno no Distrito Industrial para uso da 

COTRACI – Cooperativa dos Transportadores Autônomos de Cargas de Itapeva e 

Região. 543/2020 - Vereador Sidnei Lara da Silva - Requer ao Senhor Prefeito 
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Municipal, nos termos regimentais, para que junto ao setor competente preste 

informações acerca das obras da Escola Municipal que está sendo construída ao lado 

da UBS do Jardim Bela Vista. 544/2020 - Vereador Oziel Pires de Moraes - Requer ao 

Conselho Municipal de Trânsito – COMUTRAN para que verifique a possibilidade de 

instalação de redutor de velocidade na altura do nº 330 da rua João Rodrigues de 

Almeida, na Vila Isabel. 545/2020 - Vereador Joao Antonio de Oliveira - Requer ao 

Prefeito Municipal, informações sobre a demora para realização de testes de covid - 19 

domiciliar. 546/2020 - Vereador Rodrigo Tassinari - Requer ao Senhor Prefeito, para 

que coloque em prática a Lei Municipal 4051/2017 que dispõe sobre a divulgação da 

listagem de medicamentos disponíveis e em falta na Rede Municipal de Saúde. 

547/2020 - Vereador Sebastiao Jose de Souza - Requer ao Sr. Prefeito para que junto 

ao setor competente informe a possibilidade de implantar a extensão de rede e 

posteriormente a instalação de iluminação pública na rua Matão até o final da rua no 

Bairro das Pedras. 548/2020 - Vereador Marcio Nunes da Cruz - Requer ao Senhor 

Prefeito Municipal para que, junto ao setor competente, providencie a manutenção e 

melhorias do playground na praça Maria Cristina Moreira de Souza, no Jardim Dr. 

Pinheiro. 549/2020 - Vereador Marcio Nunes da Cruz - Requer ao Sr. Prefeito, para que 

informe a possibilidade de implantar a troca das lâmpadas comuns por iluminação em 

Diodo Emissor de Luz- LED na praça Maria Cristina Moreira de Souza, no Jardim Dr. 

Pinheiro. 550/2020 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer o Sr. 

Prefeito, para que junto ao setor responsável, informe sobre a existência de lotes 

disponíveis no Distrito Industrial de Itapeva e sobre eventuais suplentes para receberem 

concessão no local, bem como sobre projeto de ampliação. 551/2020 - Vereador Mario 

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

responsável, informe sobre a possibilidade de criação de auxílio emergencial para os 

transportadores de alunos que mantém contrato com a Prefeitura Municipal de Itapeva. 

552/2020 - Vereador Edivaldo Alves Santana - Requer ao Prefeito, para que, junto ao 

setor competente forneça informações sobre a continuidade da obra do Centro de 

Eventos Culturais de Itapeva, localizada a Avenida Orestes Gonzaga, Jardim Dona 

Mirian. 553/2020 - Vereador Edivaldo Alves Santana - Requer ao Senhor Prefeito para 

que junto ao setor competente, sobre a possibilidade de estender a coleta de lixo na 

estrada do Morro Cavado ate a Fazenda Arapongas, no Distrito do Guarizinho. 554/2020 

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

junto ao setor competente, informe a possibilidade de adequar um novo horário no 

transporte público na linha da Vila Santa Maria. 555/2020 - Vereadora Débora 

Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Senhor Prefeito junto ao órgão competente sobre 
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as respostas dos ofícios enviados para fiscalização sobre limpeza de terreno. 

Indicação: 295/2020 - Vereador Joao Antonio de Oliveira - Indica o recapeamento da 

Avenida Ugo Ayres no Parque Longa Vida. 296/2020 - Vereador Sebastiao Jose de 

Souza - Indica a implantação de um ponto com abrigo na rua Esplanada próximo do Bar 

do Seu Antônio. 297/2020 - Vereador Pedro Correa dos Santos - Indica a manutenção 

na antiga Estrada do Olaria, localizada no Bº Ribeirão do Leme, com uso de máquina 

motoniveladora, cascalhamento e compactação. 298/2020 - Vereador Pedro Correa dos 

Santos - Indica a implantação de um calçadão no trecho compreendido entre a Pça. 

Furquim Pedroso e a Av. Governador Mário Covas; iniciando ao lado das Casas Bahia. 

A Presidência encaminha os Projetos de Lei 132 e 133/2020 às Comissões competentes 

para exarar seus pareceres, e Moção, Requerimentos e Indicações à Secretaria 

Administrativa para providencias de costume. PROPOSIÇÃO DE HORARIA: Título de 

Cidadania Itapevense. Autor: Oziel Pires. A presidência designa os vereadores Pedro 

Correa, Marinho Nishiyama e Margarido para compor a Comissão de Honraria. Pedro 

Correa: favorável. Marinho Nishiyama: favorável. Margarido: favorável. TEMA LIVRE: 

Debora Marcondes comenta sobre o Bairro Taquari Guaçu. Diz que desde o início de 

seu mandato está buscando a instalação de iluminação pública e outras benfeitorias 

para o bairro. Explica os tramites feitos na gestão passada e das dificuldades na atual 

gestão do executivo, com vários casos pendentes. Diz que em reunião online com o 

executivo, foi relatado que as famílias com área construída teriam a liberação para 

energia elétrica. Diz que agora foi informada que toda a documentação não tinha mais 

validade e que seria necessário cadastrar todas as famílias novamente. Diz que o 

secretário de Obras Diego não está honrando com a palavra que deu na reunião. Pede 

para que o secretário seja integro e cumpra com a palavra. Agradece e parabeniza 

secretário Jeovane. Comenta que entrou em contato com o secretário para tratar sobre 

as feiras-livres. Agradece secretário por atender os pedidos da população. Marinho 

Nishiyama comenta visitas que fez no CRAS do Bairro Santa Maria. Parabeniza os 

envolvidos pelas atividades realizadas. Comenta visitas feitas no CRAS da Vila Nova, 

na secretaria de esporte e no CAPS ad. Diz que a estrutura do local é muito boa. 

Parabeniza secretária de saúde Karen pelo trabalho que está desempenhando. 

Parabeniza todos os psicólogos do município pela comemoração do dia do psicólogo. 

Solicita para que conste em ata voto de pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Kappke. 

ORDEM DO DIA. Leitura de Projeto de Lei 91/2020 - Wiliana Cristina da Silva de Souza 

- Dispõe sobre denominação do conjunto poliesportiva Mario Tavares de Macedo, no 

Jardim Paulista. Colocado em 2ª discussão e 2ª votação, foi aprovado por todos. 

Leitura de Projeto de Lei 99/2020 - Wilson Roberto Margarido - Dispõe sobre 
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denominação de via pública Henrique Turiani no bairro Jardim Bonfiglioli. Colocado em 

2ª discussão e 2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura de Moção 16/2020 - Oziel 

Pires de Moraes - Moçao de Apelo ao Governador do Estado de São Paulo, para que 

seja suprimido o Art. 14, Capítulo V, do Projeto de Lei 529/2020, no sentido de se 

preservar as conquistas alcançadas, a exemplo da autonomia universitária, e preservar 

o desenvolvimento científico, gravemente ameaçado por este artigo. 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, 185, 194/2019, 13, 21, 51, 111,119 ao 133/2020. EXPLICAÇÃO 

PESSOAL - Pela Ordem Rodrigo Tassinari diz que tem recebido diversos pedidos de 

pessoas solicitando a participação na Comissão de segunda-feira. Pede para que seja 

disponibilizado o link. A Presidência diz que vai solicitar para que o presidente da 

comissão delibere sobre o assunto.  Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca 

os vereadores para a 45ª Sessão Ordinária a ser realizada segunda-feira, dia 31 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, 27 de 

agosto de 2020. 
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