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ATA DA 45ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2020 

 

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de 2020, no horário regimental, sob a 

presidência de Laércio Lopes, realizou-se, via internet, devido à pandemia COVIDO-19, 

a 45ª 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, 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 Oziel Pires de Moraes. 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 44ª Sessão Ordinária realizada em 27 de agosto, foi aprovada. Correspondências 

recebidas: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Indicação 268/2020 

- Dr. Pedro Correa - Indica a construção de um campo de futebol para atender os 

moradores do B. Jd. Bela Vista. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 411/2020 - Marcio Supervisor - Requer a construção de uma praça com 

playground, pista de caminhada e academia ao ar livre na Vila dos Comerciários. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 421/2020 - Rodrigo 

Tassinari - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente nos informe 

se há interesse e se medidas já estão sendo adotadas para a efetivar a indicação nº 

30/2020 que indica implantar em nosso Município o Sistema de “Bueiros Inteligentes”. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 439/2020 - 

Edivaldo Negão - 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 ao 

Requerimento 443/2020 - Dr. Pedro Correa - Requer ao Sr. Prefeito, solicitando 

informações sobre o andamento das obras da extensão da Av. Mário Covas, altura do 

Jd. Maringá. Ofício de Vivo S/A - Resposta ao Requerimento 448/2020 - Tião do Táxi - 

Requer à Empresa de Telefonia Vivo S. A. sobre a viabilidade de instalar uma torre de 

transmissão de sinal para telefonia móvel e fixo, Banda Larga (celular e internet) no 

Bairro das Pedras sentido Mato Dentro. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 449/2020 - Rodrigo Tassinari - Requer ao Sr. Prefeito que 

informe quais medidas estão sendo adotadas e qual a data provável para a efetivação 

do requerimento nº 107/2020 sobre a instalação de grade ou tela de proteção na ponte 
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localizada entre as ruas Itaberá e Conchas. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 461/2020 - Wiliana Souza - Requer ao Sr. Prefeito, para que 

informe da possibilidade de implantar coleta de lixo uma vez por semana no Bairro 

Ribeirão Claro no distrito Areia Branca. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 462/2020 - Wilson Roberto Margarido - Requer ao Executivo 

Municipal, para que seja realizado o lajotamento da Rua Claudete Maria de Castro (em 

frente ao Campo de futebol na Vila São Benedito). Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva - Resposta ao Requerimento 463/2020 - Marcio Supervisor - Requer ao Prefeito 

que junto ao setor competente para que providencie extensão de iluminação na ponte 

localizada entre as ruas Itaberá e Conchas. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 474/2020 - Edivaldo Negão - Requer ao Senhor Prefeito 

Municipal para que junto ao setor competente providencie manutenção, colocação de 

tubos de escoamento de agua e a notificação do proprietário para limpeza do terreno da 

rua a paralela com Rua Raul de Oliveira – Jardim Esperança. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 482/2020 - Vanessa Guari - Requer 

ao Sr. Prefeito que junto ao junto ao setor competente, informem a possibilidade de 

concluir a obra de instalação da rede coletora de esgoto na Vila Falconi, Distrito do 

Guarizinho. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

486/2020 - Edivaldo Negão - Requer ao Senhor. Prefeito Municipal para que junto ao 

setor competente providencie se possível à implantação praça pública com playground 

e academia ao ar livre no bairro Jardim Esperança (atrás da garagem da transpen). 

PROPOSITURAS - Projeto de Lei: 134/2020 - Vereadora Débora Marcondes - Dispõe 

sobre denominação de Praça Pública Cassemiro Gomes Corral, localizado na entre as 

Ruas, Eng Ney Cuiabana e Rua Armando da Costa no Jardim Maringá. Requerimento: 

556/2020 - Vereadora Wiliana Souza - Requer ao Senhor Prefeito Municipal para que, 

junto ao setor competente que providencie a destinação de médico Pediatra para o PSF 

do Bairro São Roque. 557/2020 - Vereador Sidnei Lara - Requer ao COMUTRAN, para 

que informe a possibilidade de instalação de tachões redutores de velocidade e placa 

indicativa na Rua Teófilo David Muzel, na altura da Localiza, sentido centro. 558/2020 - 

Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Prefeito que junto ao GCM (Guarda Civil 

Municipal) para que informe a os motivos pelos quais foi cancelada a “Patrulha Maria da 

Penha”, e quais providências serão tomadas para fiscalizar o cumprimento das medidas 

protetivas de urgência, orientar, esclarecer as dúvidas das vítimas de violência 

doméstica e informá-las sobre como deverão proceder. 559/2020 - Vereador Dr. Pedro 

Correa - Requer ao DER - Departamento de Estrada de Rodagem, solicitando seja 

viabilizado a implantação de dispositivos redutores de velocidade na Rod. Pedro 
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Rodrigues Garcia, próximo da entrada e saída do Bº da Sanbra. 560/2020 - Vereador 

Marcio Supervisor - Requer a instalação de rampas, corrimão para deficientes no 

Calçadão Karla Gabriella Lima Morais (entre a Av. José Ermírio de Morais e a Rua 

Bauru). 561/2020 - Vereador Oziel Pires de Moraes - Requer ao Conselho Municipal de 

Trânsito – COMUTRAN para que verifique a possibilidade de instalação de redutor de 

velocidade na Rua Mauri Mancebo Vani 147, Jd Virginia. 562/2020 - Vereador Edivaldo 

Negão - Requer a extensão de iluminação da Rua Eugenio de Oliveira Filho – Amarela 

Velha. 563/2020 - Vereador Wilson Roberto Margarido - Requer ao Executivo Municipal, 

a mudança do ponto de ônibus localizado na Rua João Benedito F. Melo (final) na Vila 

São Camilo. 564/2020 - Vereador Wilson Roberto Margarido - Requer à COMUTRAN 

(Comissão de Trânsito) a possibilidade de instalar Lombadas na Rua Mauri Mancebo 

Vanni na altura do nº 408. 565/2020 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Sr. Prefeito 

que junto a Secretaria Municipal da Educação, para que disponibilizem informações de 

que forma e quando os professores do PEB I e PEB II que passaram no concurso 

1/2019, serão chamados para assumirem seus cargos. 566/2020 - Vereador Marinho 

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

possibilidade de reabrir a Praça de Eventos “Zico Campolim” para a prática esportiva e 

atividades de lazer familiar, estabelecendo horário de abertura e de fechamento para 

evitar aglomerações. 567/2020 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer o Sr. Prefeito, 

para que junto ao setor responsável, informe sobre a situação jurídica da estrada que 

liga a Maringá Ferro Ligas e o Bairro Taquariguaçu, bem como se se trata de estrada 

municipal ou estadual. 568/2020 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Senhor 

Prefeito junto ao órgão competente a implantação de lixeira ou contêiner no Bairro 

Taquarizinho, próximo a cerâmica Itapeva. Indicação: 299/2020 - Vereador Sidnei Lara 

- Indica a reconstrução da ponte do Bairro Ribeirão Claro, que faz divisa com o município 

de Capão Bonito, bem como, a passagem de máquina e cascalhamento da estrada. 

300/2020 - Vereador Dr. Pedro Correa - Indica a troca das lâmpadas queimadas nas 

vias públicas dos Bairros Agrovila I e Agrovila IV. 301/2020 - Vereador Rodrigo Tassinari 

- Indica parceria com o Ministério do Trabalho para a efetivação do dia “D”, visando 

efetivar a inclusão profissional de pessoa com deficiência e reabilitação do INSS no 

mercado de trabalho. 302/2020 - Vereador Rodrigo Tassinari - Indica que implante a 

carteira de vacinação eletrônica no município. 303/2020 - Vereador Edivaldo Negão - 

Indica a manutenção das lâmpadas já existente nas ruas do Bairro das Pedras. 

Substitutivo: Substitutivo 0001 ao Projeto de Lei 0130/2020 - Vereadora Wiliana 

Souza - Dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de placa informativa sobre os riscos 

do uso irregular e ilegal de anabolizantes para a saúde, nas dependências de academias 
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de ginástica, “sport center”, “fitness”, clubes esportivos e outros estabelecimentos 

congêneres no âmbito do Município de Itapeva. A Presidência encaminha o Projetos de 

Lei 134/2020 e o Substitutivo 01 ao Projeto de Lei 130/2020 às Comissões competentes 

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

para providências de costume. TEMA LIVRE: Ver. Debora Marcondes – Cumprimenta 

a todos. Comenta sobre a situação de fornecimento de energia elétrica no Bairro 

Taquari-guaçu. Que teria havido declarações por parte de representantes do Poder 

Executivo de que não haveria cobrança de taxa por esse serviço naquele local, 

posteriormente houve declarações em sentido contrário. Refere que a Prefeitura está 

chamando a população do local para apresentação de documentação para que se 

viabilize o acesso ao serviço, porém com cobrança de taxa. Espera que o serviço seja 

liberado o mais breve possível, em acordo com os princípios da celeridade e eficiência. 

Agradece ao Secretário Noel e a Secretária Karen pelos excelentes trabalhos frente às 

suas respectivas Secretarias. Menciona que os vereadores são representantes das 

demandas do povo e cabe aos Secretários tratar a todos com isenção, dentro da 

legalidade. Comenta que é preciso dar respostas verdadeiras e diretas à população. 

Refere que o jardim Bonfiglioli está precisando e passagem e máquina e cascalhamento, 

por se tratar de local sem cobertura asfáltica, bem como no bairro do Pedrão. Refere 

que a população da Agrovila está sem atendimento odontológico, por falta de 

profissional atendendo a localidade. Refere que a diminuição de horários de ônibus para 

algumas localidades, em vez de diminuir estaria aumentando as aglomerações. Pede 

que a população mande foto a essa parlamentar, em caso de presenciarem 

aglomerações no transporte público. Refere ainda que em alguns locais, como o Jaó, 

não há uma linha sequer funcionando, o que deixa a população local sem condições 

deslocamento. Refere sobre a falta de médico para a população da Caputera, 

Guarizinho e Amarela Velha. Que até há atendimento no local, porém apenas uma vez 

por semana, o que considera insuficiente. Comenta sobre a aquisição de diversos 

containers para recolher lixo e diz que será complementar ao recolhimento de entulho, 

de acordo com Lei aprovada a partir de projeto de sua autoria, instituindo as caçambas 

sociais. Refere sobre a falta de fiscalização de limpeza de terrenos particulares por parte 

dos fiscais da Prefeitura e que estará verificando. Comenta sobre falta de fila 

preferencial no Banco do Brasil, em visita ao local teria constatado tratamento de forma 

grosseira dispensado aos usuários por parte de atendente daquele Banco. Refere que 

estará oficializando o Banco acerca da falta de fila preferencial e do atendimento 

insatisfatório aos clientes. ORDEM DO DIA. Leitura do Requerimento Nº 559/2020 - 

Vereador Dr. Pedro Correa - Requer ao DER - Departamento de Estrada de Rodagem, 
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solicitando seja viabilizado a implantação de dispositivos redutores de velocidade na 

Rod. Pedro Rodrigues Garcia, próximo da entrada e saída do Bº da Sanbra. 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 134/2020. EXPLICAÇÃO 

PESSOAL – Nada consta. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os 

vereadores para a 46ª Sessão Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 3 de setembro, 

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, 31 de agosto de 

2020. 

 

OZIEL PIRES DE MORAES 

PRESIDENTE 
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