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ATA DA 46ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2020 

 

Aos três dias do mês de setembro 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 46ª 

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 45ª Sessão Ordinária realizada em 31 de agosto, foi 

aprovada. Correspondências recebidas: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 

resposta - Indicação 151/2020 - Rodrigo Tassinari - Indica que instale câmeras de 

monitoramento na praça Pedro Merege, Jardim Europa. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva: resposta - Indicação 267/2020 - Pedro Correa dos Santos - Indica  a designação 

de um profissional dentista para prestar atendimento aos moradores das Agrovila I e IV. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 441/2020 - Marcio Nunes 

da Cruz - Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao setor competente providenciar a inclusão 

de interprete da Língua Brasileira de Sinais - Libras durante as lives e/ou pronunciamentos 

do Sr. Prefeito e /ou secretários para possibilitar a acessibilidade da pessoa surda/muda. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 465/2020 - Rodrigo 

Tassinari - Requer ao Senhor Prefeito, para que estude a possibilidade de encaminhar 

Projeto de Lei que Dispõe sobre a emissão de ruídos sonoros provenientes de escapamento 

de motocicletas e impõe penalidades no município de Itapeva. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva: resposta - Requerimento 468/2020 - Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer 

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

o contrato com a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva para o enfrentamento novo 

Coronavírus, até que se encerre a pandemia de COVID-19. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva: resposta - Requerimento 470/2020 - Mario Augusto de Souza Nishiyama - 

Requer o Sr. Prefeito, para que, junto ao setor responsável, providencie a sinalização de 

trânsito de contramão de sentido na Rua Rui Barbosa até a Rua Quintino Bocaíuva. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 472/2020 - Edivaldo Alves 

Santana - Requer ao Senhor. Prefeito Municipal que junto ao setor competente se possível 

providencie a instalação de rede de drenagem de águas pluviais, através de instalação de 

tubos de concreto na Rodovia Faustino Daniel da Silva no Bairro da Caputera. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 473/2020 - Marcio Nunes da Cruz 
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- Requer ao Prefeito que junto ao setor competente para que providencie a construção de 

uma rotatória na Avenida Gastão de Mesquita Filho, com início na altura do Loteamento 

Portal Itapeva. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 474/2020 

- Edivaldo Alves Santana - 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 - 

Requerimento 475/2020 - Sidnei Lara da Silva - REQUER ao Executivo Municipal para que 

informe: • Sobre o andamento das tratativas para a instalação da lotérica no Jardim Bela 

Vista;  • Sobre o andamento da obra da escola, situada ao lado da Unidade Básica de 

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

Requerimento 477/2020 - Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Senhor Prefeito 

nos termos regimentais, que junto ao setor competente, informações como será realizado o 

tratamento para pacientes que necessitam de acupuntura, visto que, era feito através do 

AME e informaram que não irão mais realizar esse procedimento médico. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 481/2020 - Débora Marcondes 

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

possibilidade de realizar um estudo para fornecer cartão alimentação para os servidores 

públicos municipais inativos. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 484/2020 - Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer o Sr. Prefeito, para 

que, junto ao setor responsável, estude a possibilidade de edição de Decreto Municipal, 

com a finalidade de nomear integrantes da Guarda Civil Municipal como fiscais com poder 

de autuação. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 485/2020 

- Edivaldo Alves Santana - Requer ao Prefeito, para que, junto ao setor competente 

informações sobre regularização das travessas das ruas com a rua Marcondes de Oliveira 

no Bairro Jardim Esperança (parte de bairro da passarela). Ofício de Sabesp - Companhia 

de Saneamento Básico do Estado de São Paulo: resposta - Requerimento 210/2020 - 

Sebastiao Jose de Souza - Requer à Companhia de saneamento básico do Estado de São 

Paulo (Sabesp) para que estude a possibilidade de encaminhar caminhão pipa com água 

potável para a população do Bairro do Leme sentido o bairro da Caputera. Ofício de Sabesp 

- Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo: resposta - Requerimento 

367/2020 - Wiliana Cristina da Silva de Souza - Requer à Companhia de Saneamento 

Básico de São Paulo – Sabesp, para que informe a possibilidade de implantar seus serviços 

de distribuição de água para o Bairro Avencal. Ofício de Sabesp - Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo: resposta - Requerimento 393/2020 - Marcio 

Nunes da Cruz - Requer à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(SABESP) para que viabilize estudos de implantação de rede de água potável e esgoto, no 

sentido de atender moradores no bairro Faxinal e Adjacências. PROPOSITURAS - Projeto 



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2017 - 2020 

 

 
 
 

 

Rubrica: .           

51 

 EXERCÍCIO DE 2020   LIVRO Nº.: 004 PAG.: 051 

  
de Decreto Legislativo: 4/2020 - Vereador Oziel Pires de Moraes - Concede Título de 

Cidadania Itapevense ao Senhor Alexandre Carlos Lopes. Projeto de Lei: 135/2020 - 

Vereadora Wiliana Cristina da Silva de Souza - Institui no Município de Itapeva o projeto 

"Saber Direito" que contempla a parceria entre as Faculdades do Ensino Público e Privado 

a realização de aulas expositivas sobre: Constituição Federal, direitos humanos, áreas de 

atuação do Direito Público/Privado, aos alunos da Rede Pública Municipal. 136/2020 - 

Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Dispõe sobre a obrigação das clínicas e 

hospitais veterinários, Pet Shop’s e Banho e Tosa, quando constatarem indícios de maus 

tratos contra os animais atendidos, comunicar o fato aos órgãos municipais e/ou estaduais 

competentes e dá outras providências. 137/2020 - Vereadora Débora Marcondes Silva 

Ferraresi - Dispõe sobre denominação de Via Pública João Valentim Lolico, localizada no 

Jardim Esperança. 138/2020 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Dispõe sobre 

denominação de via pública Durvalina Rodrigues de Proença, bairro das Pedras. 

Requerimento: 569/2020 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Sr. 

Prefeito que junto a Secretaria Municipal da Educação, disponibilize informações de como 

estão sendo feitas as adequações para o retorno às aulas, se estão sendo pagas as 

gratificações ou o adicional de insalubridade aos profissionais da educação, entre outros 

questionamentos que seguem na justificativa. 570/2020 - Vereadora Wiliana Cristina da 

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

que providencie a implantação de lombada na Rua 12 (Pedro de Almeida Ramos), no Bairro 

Santa Maria. 571/2020 - Vereador Rodrigo Tassinari - Requer ao Senhor Prefeito para que 

viabilize a criação de um aplicativo para agendamento e retirada de medicamentos na rede 

pública de saúde do município. 572/2020 - Vereador Rodrigo Tassinari - Requer ao Senhor 

Prefeito, para que estude a possibilidade de encaminhar Projeto de Lei que dispõe sobre a 

triagem precoce para diagnóstico do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) nas 

unidades de saúde e creches municipais de Itapeva, através da aplicação do questionário 

M-CHAT. (Doc. anexo). 573/2020 - Vereador Sebastiao Jose de Souza - Requer ao Sr. 

Prefeito junto ao setor competente a possibilidade de implantar a coleta de Lixo no Bairro 

Tamanduá e providenciar lixeira comunitária, estilo gaiola, com tela, no local. 574/2020 - 

Vereador Jeferson Modesto Silva - Requer que seja inserido em Ata Voto de Congratulações 

aos integrantes da Guarda Civil Municipal pelos excelentes trabalhos prestados e pelo Dia 

do Guarda Municipal, celebrado em 03 de setembro. 575/2020 - Vereador Mario Augusto 

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

a possibilidade de elaboração de Projeto de Lei criando a Patrulha Ambiental a ser formada 

por integrantes da Guarda Civil Municipal. 576/2020 - Vereador Pedro Correa dos Santos - 

Requer ao COMUTRAN, solicitando estudos sobre a possibilidade de implantar algum tipo 

de redutores de velocidade em toda extensão da R. Dona Júlia, no Jd. Virgínia. 577/2020 - 

Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer à Empresa Brasileira de Correios e 
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Telégrafos (EBTC) para que informe a possibilidade em designar número de CEP para a 

Rua José Machado dos Santos, localizado no Bairro de Cima. 578/2020 - Vereador Marcio 

Nunes da Cruz - Requer ao Sr. Prefeito, para que seja realizada a limpeza de terreno situado 

ao lado do Mercado Municipal, Vereador João Sudário da Cruz (Mercado do Produtor). 

579/2020 - Vereador Marcio Nunes da Cruz - Requer a Companhia de Saneamento Básico 

do Estado de São Paulo – SABESP que providencie extensão da rede de água na altura no 

nº 339 da Rua José Celestino dos Santos, Jardim Grajaú. 580/2020 - Vereador Edivaldo 

Alves Santana - Requer ao Prefeito, para que, junto ao setor competente seja feita a 

implantação de CEP das ruas e números das residências dos bairros Amarela Velha, 

Cercadinho e Caputera no distrito do Guarizinho. Indicação: 304/2020 - Vereador Wilson 

Roberto Margarido - Indica a limpeza do terreno situado a Rua Mouracy do Prado Moura, 

antiga 20 de julho, sendo a área pública. 305/2020 - Vereador Pedro Correa dos Santos - 

Indica o alargamento da Estrada Municipal Isaias Rodrigues Maximiano, localizada no Bº 

Engenho Velho. 306/2020 - Vereador Edivaldo Alves Santana - Indica a manutenção e 

posterior cascalhamento nas estradas do bairro Fonseca e Conquista. A Presidência 

encaminha os Projetos de Lei 135, 136, 137 e 138/2020 às Comissões competentes para 

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

providencias de costume. TEMA LIVRE: Laércio Lopes comenta projeto de 

regulamentação do Uber no município. Diz que começou a discutir o projeto para deixar o 

projeto de acordo com as necessidades da classe. Diz que o projeto está disponível para o 

vereador que estiver interesse em colaborar. Marinho Nishiyama lamenta o afastamento 

da secretária de saúde, que vinha desempenhando um trabalho de excelência.  Dá boas-

vindas à nova secretária. Comenta decisão do tribunal de justiça referente ao prefeito 

afastado, que teve os direitos políticos suspensos e, com isso, a perda de mandato. Solicita 

que fosse expedido oficio comunicando o juiz da 2ª vara da comarca de Itapeva referente à 

decisão. Vanessa Guari faz homenagem aos guardas civis. Dá voto de congratulações à 

senhora Claudia Marcia Vespasiano de Souza pelo trabalho apresentado na secretaria de 

educação. Comenta requerimento que encaminhou à secretaria de educação solicitando 

informações referente a volta às aulas. Solicita ao presidente da comissão de Educação que 

convoque a secretaria para reunião.  Comenta problema de coleta no Guarizinho. Comenta 

lajotamento Amarela Velha. Pedro Correa comenta sobre Guarda Civil Municipal e a 

comemoração nacional. Diz que a guarda de Itapeva é de grande importância para a 

segurança do município. Parabeniza a classe pelo trabalho que desenvolve. Comenta 

contratação de médicos pelo programa Médicos pelo Brasil. Parabeniza prefeito pela 

conquista. Comenta sobre o IML e sobre live realizada pelo executivo com o diretor do 

Centro de Pericias de São Paulo. Diz que o governo do estado não está demonstrando 

interesse em solucionar o problema da falta de médico legista.  Diz que o prefeito já agendou 

um live para o dia 10 de setembro com o secretário de segurança pública. Aparte Marinho 
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diz que a vereadora Vanessa apresentou moção referente ao assunto. Diz que também 

apresentou moções sobre o assunto. Wiliana Souza comenta sobre IML. Agradece 

secretário Noel pelos trabalhos que está fazendo na zona rural. Margarido comenta sobre 

regulamentação do Uber. Diz que Itapeva merece essa lei. Parabeniza vereador Laércio. 

Parabeniza Senhora Karen pelo trabalho realizado em frente à secretaria da saúde - falha 

de transmissão. Edivaldo Negão agradece secretária Karen pelo trabalho. Comenta que 

esteve na farmácia municipal. Diz que está melhorando.  Agradece pelos serviços que estão 

sendo feitos na zona rural. ORDEM DO DIA. Leitura de Projeto de Decreto Legislativo 

4/2020 - Oziel Pires de Moraes - Concede Título de Cidadania Itapevense ao Senhor 

Alexandre Carlos Lopes. Colocado em discussão e votação únicas, foi aprovado por 

todos. Leitura de Requerimento 574/2020 - Jeferson Modesto Silva - Requer que seja 

inserido em Ata Voto de Congratulações aos integrantes da Guarda Civil Municipal pelos 

excelentes trabalhos prestados e pelo Dia do Guarda Municipal, celebrado em 03 de 

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

Requerimento 577/2020 - Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer à Empresa Brasileira 

de Correios e Telégrafos (EBTC) para que informe a possibilidade em designar número de 

CEP para a Rua José Machado dos Santos, localizado no Bairro de Cima. Colocado em 

discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura de Requerimento 579/2020 

- Marcio Nunes da Cruz - Requer a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo – SABESP que providencie extensão da rede de água na altura no nº 339 da Rua 

José Celestino dos Santos, Jardim Grajaú. 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 138/2020. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Margarido comenta projeto de 

regulamentação do Uber no município. Parabeniza secretaria Karen pelo trabalho que 

realizou na secretaria da saúde. Comenta reclamações que recebeu referente a volta às 

aulas em escolas estaduais e particulares. Comenta sobre a condenação do Sr. Luiz Cavani. 

Diz que a justiça foi feita. Parabeniza a Guarda Civil Municipal de Itapeva. Comenta sobre 

iluminação da rua Ugo Ayres e no Jardim Bonfiglioli.  A presidência diz que a perda de 

mandato do Sr. Cavani se deu por conta de perca de prazo de recurso referente a compra 

de caixões e translado funerário em 2012. Wiliana Souza agradece secretária Karen pelos 

trabalhos realizados. Márcio Supervisor comenta sobre a possível volta às aulas na rede 

estadual e privada. Diz que não é uma volta efetiva e está condicionada a uma consulta 

pública aos pais, alunos e representantes. Diz que compete ao prefeito municipal autorizar 

ou não essa abertura. Diz que a Condersul vai discutir essa questão. Aparte Margarido 

agradece pelo esclarecimento. Continua Márcio dizendo que, mesmo que a escola opte por 

voltar, os pais podem não mandar os filhos. Diz que o papel desempenhado pela Karen na 
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secretaria foi muito importante. Solicita que seja feita a convocação da secretária de 

educação para prestar os esclarecimentos citados pela vereadora Vanessa. Agradece 

Luciano Barbarotti pelos pedidos atendidos. Marinho Nishiyama parabeniza a Guarda Civil 

Municipal de Itapeva pelo dia nacional da Guarda Civil. Comenta voto de congratulações 

que apresentou a toda classe. Deixa seu agradecimento. Em relação ao Sr. Cavani, diz que 

fez apenas um apanhado das informações de que o mesmo foi afastado por uma liminar. A 

presidência diz que apenas quis esclarecer os fatos. Aparte Margarido diz que o ministério 

público dividiu o processo por secretarias. Toni do Cofesa comenta sobre o bom trabalho 

realizado pela secretária Karen. Parabeniza a Guarda Civil Municipal. Deixa registrado voto 

de pesar pelo falecimento do Sr. André de Moraes. Rodrigo Tassinari parabeniza a Guarda 

Civil Municipal. Comenta sobre a linha de trabalho da nova gestão do executivo, com 

funcionários de carreira em quase todas as pastas das secretarias. Diz que o município está 

no caminho certo. Parabeniza todos os funcionários públicos que estão empenhados em 

melhorar o município. Pedro Correa agradece Luciano Barbarotti pelos pedidos atendidos. 

Deixa registrado voto de pesar pelo falecimento do policial civil Sr. Eliseu Reis. Pela Ordem 

Marcio Supervisor convoca a comissão de educação para quinta-feira, no horário 

regimental. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 47ª 

Sessão Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 10 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, 3 de setembro de 2020. 
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