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ATA DA 47ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2020 

 

Aos dez 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 47ª sessão ordinária do corrente exercício. Presença dos vereadores: 

Débora Marcondes Silva Ferraresi, Edivaldo Alves Santana, 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. Ausência de: Jeferson Modesto 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 46ª Sessão Ordinária realizada em 3 de setembro, foi aprovada. Correspondências 

recebidas: Ofício de Vivo S/A: resposta - Requerimento 318/2020 - 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 Bairro Betânia e 

Faxinal. Oficio de Prefeitura Municipal de Itapeva encaminhando balancete da Receita 

e despesa referente ao mês de julho/2020. PROPOSITURAS - Projeto de Lei: 

139/2020 - Vereador Oziel Pires de Moraes - Dispõe sobre denominação de via pública 

Durvalino Rodrigues de Assis, no Loteamento Portal Itapeva. Requerimento: 581/2020 

- Vereadora Wiliana Cristina da Silva de Souza - Requer ao COMUTRAN um estudo 

sobre a possibilidade de colocar placas de identificação nas entradas dos Bairros: 

Pacova, Espigão do Pacova e Taipinha. 582/2020 - Vereadora Wiliana Cristina da Silva 

de Souza - Requer ao Sr. Prefeito, que informe a possibilidade de realizar a Lajotamento 

no Bairro do Espigão e Jaó. 583/2020 - Vereador Sidnei Lara da Silva - Requer ao 

DEMUTRAN, que informe a possibilidade de efetuar a demarcação de solo na Rua Rui 

Barbosa, indicando o Ponto de Táxi na Praça Joaquim Marques da Silva e pintura de 

faixa de pedestres no local. 584/2020 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - 

Requer Voto de Congratulações a Indústria Votorantim Cimentos S.A, pela realização 

de doação de equipamentos e material de divulgação contra a Covid-19. 585/2020 - 

Vereador Rodrigo Tassinari - Indica a revitalização da praça e a manutenção e 

implantação de novos brinquedos no playground da Praça Rubens Antônio Prestes, 

Jardim Pôr do Sol. 586/2020 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao 

Prefeito que junto ao setor competente, providencie sinalização de solo destinada aos 

containers de lixo, em todo o município de Itapeva. 587/2020 - Vereadora Vanessa 
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Valerio de Almeida Silva - Requer que seja inserido em Ata, Voto de Congratulações a 

professora Sra. Claudia Márcia Vespasiano de Souza e para a servente de escola Sra. 

Edna Forgerini Koopman, pelos excelentes trabalhos prestados, com carinho e 

dedicação junto ao município de Itapeva e pelas suas aposentadorias. 588/2020 - 

Vereador Joao Antonio de Oliveira - Requer ao Gerente da ELEKTRO de Itapeva, para 

que nos informe sobre a possibilidade de trocar poste de madeira e por de cimento e 

manutenção da rede, localizado na Estrada Vicinal Espiridião Lucio Martins no terreno 

do Sr. Ricardo Nicoletti entrada do Bairro São Roque. 589/2020 - Vereador Sebastiao 

Jose de Souza - Requer ao Sr. Prefeito, para que, junto à empresa Jundiá, estude a 

possibilidade de estender o itinerário da linha de ônibus sentido o Bairro dos Pintos que 

passa pelo Bairro São Dimas nos domingos e feriados. 590/2020 - Vereadora Débora 

Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao senhor prefeito para que junto ao setor 

competente informe sobre a situação do terreno localizado atrás da Escola Sesi. 

591/2020 - Vereador Marcio Nunes da Cruz - Requer ao Senhor Prefeito Municipal para 

que, junto ao setor competente, providencie a implantação de um semáforo no 

cruzamento das Avenidas 20 de Setembro, Avenida Orestes Gonzaga, Avenida Higino 

Marques e Avenida Roberto Gemignani, Rua Higino Rodrigues Garcia. 592/2020 - 

Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Ministério Público do Estado 

de São Paulo, Dr. HAMILTON ANTÔNIO GIANFRATTI JUNIOR, DD. Promotor de 

Justiça da 1ª Promotoria de Justiça de Itapeva, informando que a Ação Rescisória – 

Processo nº 2267237-72.2019.8.26.0000 – 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, ajuizada pelo Prefeito afastado, Srº Luiz Antônio 

Hussne Cavani, objetivando anular o trânsito em julgado da condenação emanada nos 

autos do Processo nº 0002610-19.2014.8.26.0270, foi JULGADA IMPROCEDENTE, 

reconhecendo, portanto, o trânsito em julgado referente a este processo que tramitou 

perante a 2ª Vara Judicial da Comarca de Itapeva, para que adote as medidas 

necessárias para o cumprimento da sentença, notadamente sobre a expedição de ofício 

por parte do Poder Judiciário à Justiça Eleitoral sobre a suspensão dos direitos políticos, 

com a finalidade da perda de mandato e consequentemente a paralização dos 

pagamentos recebidos por Luiz Antônio Hussne Cavani, uma vez que, embora esteja 

afastado liminarmente por decisão emanada nos autos do Processo nº 1005036-

11.2019.8026.0270 – 1ª Vara Judicial da Comarca de Itapeva, continua recebendo os 

subsídios como Prefeito em exercício. 593/2020 - Vereador Mario Augusto de Souza 

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

limpeza e a revitalização da Praça Padre José Pássaro, localizada no Bairro CECAP, 

incluindo pintura dos canteiros e poda das árvores. Indicação: 307/2020 - Vereador 
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Wilson Roberto Margarido - Indica a poda de árvores na praça Solom de Oliveira em 

frente ao número 74. 308/2020 - Vereador Sidnei Lara da Silva - Indica a poda das 

árvores localizadas na Praça Joaquim Marques da Silva, à Rua Rui Barbosa, bem como, 

a colocação de grades nas galerias pluviais do seu entorno. 309/2020 - Vereador 

Edivaldo Alves Santana - Indica a manutenção e posterior cascalhamento nas estradas 

do Capão baixo no Bairro da Caputera. 310/2020 - Vereador Edivaldo Alves Santana - 

Indica a colocação de lixeiras tipo container nas escolas Municipais Eliza de Barros 

Moraes na Amarela Velha, Olivia Gomes na Caputera e Dirce Lara no Guarizinho. 

311/2020 - Vereador Joao Antonio de Oliveira - Indica a colocação de dois postes 

intermediários e luminárias na estrada secundaria entre a Chácara Torresilha e do Sr. 

Israel Ponta Grossa, no Bairro Portal do Taquari Guaçu. 312/2020 - Vereador Pedro 

Correa dos Santos - Indica a pavimentação asfáltica da via lateral à AV. Expedicionários 

de Itapeva, entre os números 1338 e 1610, no Parque Cimentolândia. 313/2020 - 

Vereador Pedro Correa dos Santos - Indica a conclusão da pavimentação asfáltica da 

R. António Alves da Rocha, localizada no Jd. Mirian. A Presidência encaminha o Projeto 

de Lei 139/2020 às Comissões competentes para exarar seus pareceres, e 

Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para providencias de costume. 

TEMA LIVRE: Marinho Nishiyama comenta sobre destinação de área para sede da 

guarda municipal, que foi publicada no diário oficial. Faz leitura do decreto. Diz que é 

um ganho muito grande. Solicita aos vereadores para que, junto aos deputados que têm 

maior afinidade, busquem recursos para ajudar nessa construção.  Wiliana Souza 

parabeniza a Guarda Municipal e equipe da ROMU pelo trabalho feito no Bairro das 

Pedras. Solicita ao executivo atenção referente às emendas dos vereadores. Débora 

Marcondes diz que vem pedindo essa sede para a guarda municipal há tempos. 

Comenta sobre pedido de licença retroativa para os GCMs. Diz que foi informada pelo 

executivo que seria encaminhado projeto de lei fazendo essa alteração, mas que não 

foi apresentado e que o prazo já se encerrou. Diz que o prefeito também não 

encaminhou projeto dando direito a horário especial ao servidor que tem 

filho/dependente com deficiência. Comenta sobre a situação de concurso público no 

município que não tiveram provas realizadas. Comenta sobre terreno localizado atrás 

do SESI, diz que várias famílias moram no local. Comenta voto de congratulações que 

apresentou à Votorantim. Diz que também tem várias emendas que ainda não foram 

pagas, e que é necessário tomar providencias. Parabeniza secretario Giovane por ter 

cumprido com o prometido referente às feiras livres. Comenta participação na Comissão 

de Educação com secretária da educação referente ao concurso PEB I e II. Margarido 

comenta sobre o cronograma para as eleições. Diz que muita gente está perguntando 
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a data das eleições.  ORDEM DO DIA. Leitura de 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. Colocado em 1ª discussão e 1ª votação, foi aprovado 

por todos. Leitura de Requerimento 584/2020 - Débora Marcondes Silva Ferraresi - 

Requer Voto de Congratulações a Indústria Votorantim Cimentos S.A, pela realização 

de doação de equipamentos e material de divulgação contra a Covid-19. Colocado em 

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

587/2020 - Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer que seja inserido em Ata, Voto 

de Congratulações a professora Sra. Claudia Márcia Vespasiano de Souza e para a 

servente de escola Sra. Edna Forgerini Koopman, pelos excelentes trabalhos prestados, 

com carinho e dedicação junto ao município de Itapeva e pelas suas aposentadorias. 

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

Requerimento 588/2020 - Joao Antonio de Oliveira - Requer ao Gerente da ELEKTRO 

de Itapeva, para que nos informe sobre a possibilidade de trocar poste de madeira e por 

de cimento e manutenção da rede, localizado na Estrada Vicinal Espiridião Lucio Martins 

no terreno do Sr. Ricardo Nicoletti entrada do Bairro São Roque. Colocado em discussão 

e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura de Requerimento 592/2020 - Mario 

Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Ministério Público do Estado de São Paulo, 

Dr. HAMILTON ANTÔNIO GIANFRATTI JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da 1ª 

Promotoria de Justiça de Itapeva, informando que a Ação Rescisória – Processo nº 

2267237-72.2019.8.26.0000 – 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, ajuizada pelo Prefeito afastado, Srº Luiz Antônio Hussne Cavani, 

objetivando anular o trânsito em julgado da condenação emanada nos autos do 

Processo nº 0002610-19.2014.8.26.0270, foi JULGADA IMPROCEDENTE, 

reconhecendo, portanto, o trânsito em julgado referente a este processo que tramitou 

perante a 2ª Vara Judicial da Comarca de Itapeva, para que adote as medidas 

necessárias para o cumprimento da sentença, notadamente sobre a expedição de ofício 

por parte do Poder Judiciário à Justiça Eleitoral sobre a suspensão dos direitos políticos, 

com a finalidade da perda de mandato e consequentemente a paralização dos 

pagamentos recebidos por Luiz Antônio Hussne Cavani, uma vez que, embora esteja 

afastado liminarmente por decisão emanada nos autos do Processo nº 1005036-

11.2019.8026.0270 – 1ª Vara Judicial da Comarca de Itapeva, continua recebendo os 

subsídios como Prefeito em exercício. Colocado em discussão única: Marinho 

Nishiyama diz que esse requerimento é para informar sobre a improcedência do pedido 

feito pelo Sr. Cavani para anular o transito em julgado. Diz que é um processo referente 
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à CEI do calote. Diz que a intenção desse requerimento é agilizar o processo, pois o Sr. 

Cavani ainda está recebendo o salário de prefeito. Pede voto favorável. Colocado em 

votação única, foi aprovado por todos. MATÉRIA PARA A PRÓXIMA SESSÃO: Em 

2 ª d/v Projeto de Lei: 132/2020. 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 139/2020. 

EXPLICAÇÃO PESSOAL - Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os 

vereadores para a 48ª Sessão Ordinária a ser realizada segunda-feira, dia 14 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, 10 de 

setembro de 2020. 

 

 

OZIEL PIRES DE MORAES 

PRESIDENTE 
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