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ATA DA 49ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2020 

 

Aos dezessete 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 49ª 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 48ª 

Sessão Ordinária realizada em 14 de setembro, foi aprovada. Correspondências 

recebidas: Ofício de Comutran - Conselho Municipal de Trânsito: resposta - 

Requerimento 132/2020 - Joao Antonio de Oliveira - Requer ao COMUTRAN para que 

informe a possibilidade de implantar sentido único na Pedro Cadena, entre os números 

601 e 785, na Vila Dom Bosco. Ofício de Comutran - Conselho Municipal de Trânsito: 

resposta - Requerimento 354/2020 - Joao Antonio de Oliveira - Requer ao Comutran 

para que informe a possibilidade de fixar lombada e redutor de velocidade na Avenida 

Kazumi Yoshimura, próximo as Ruas Honorato Carneiro Faria, Anselmo Rodrigues 

Fortes - Conj. Hab. Tancredo Neves. Ofício de Comutran - Conselho Municipal de 

Trânsito: resposta - Requerimento 398/2020 - Sidnei Lara da Silva - REQUER ao 

Conselho Municipal de Trânsito – Comutran, que analise a viabilidade de implantação 

de uma lombada eletrônica na altura do Km 07 e sinalização de solo em toda a extensão 

do Anel Viário Mário Covas, em frente à entrada do Bairro Mato Dentro. Ofício de 

Comutran - Conselho Municipal de Trânsito: resposta - Requerimento 404/2020 - 

Edivaldo Alves Santana - Requer ao Comutran para que nos informe a possibilidade de 

pintura de solo/faixa, instalação de placas de sinalização e a regulamentação do 

estacionamento para caminhões em finais de semana (de sábado a segunda – feira) 

das 13:00 as 06:00 em toda a extensão da Avenida Guido Tomazoni – Distrito Industrial. 

Ofício de Comutran - Conselho Municipal de Trânsito: resposta - Requerimento 

423/2020 - Sebastiao Jose de Souza - Requer ao Demutran, para que reforçar   a pintura 

de solo na letra pare, na rotatória da rua Prof. João Santana próximo do nº 19, na vila 

Bom Jesus. Ofício de Comutran - Conselho Municipal de Trânsito: resposta - 

Requerimento 432/2020 - Rodrigo Tassinari - Requer ao COMUTRAN para que estude 

a possibilidade de implantar redutor de velocidade “lombada”, na Rua Alexandrino de 
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Moraes, altura do nº 257, Jardim Maringá. Ofício de Comutran - Conselho Municipal de 

Trânsito: resposta - Requerimento 533/2020 - Marcio Nunes da Cruz - Requer ao 

DEMUTRAN – Departamento Municipal de Transito para que notifique o proprietário do 

Mercado Dia Max, localizado na Av. Paulina de Morais, altura do número 396, Centro, 

sobre a possibilidade de implantar placas de sinalização de entrada e saída. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Indicação 287/2020 - Edivaldo Alves Santana 

- Indica que se crie junto a Secretaria de Agricultura um programa de instalação e 

construção de fossas sépticas biodigestoras nos Bairros da Amarela Velha, Cercadinho 

e Caputera, na zona rural. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 365/2020 - Rodrigo Tassinari - Requer ao Senhor Prefeito, para que nos 

informe, se há interesse e quais medidas estão sendo adotadas para efetivar o 

requerimento de nº 258/2019, referente a redução de carga horária do servidor público 

municipal que possua filho com deficiência, no município de Itapeva. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 467/2020 - Débora Marcondes Silva 

Ferraresi - Requer ao Senhor Prefeito  junto ao Secretário de Obras informações sobre 

sobre a liberação para ligação de energia elétrica nas casas das famílias no Bairro 

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

490/2020 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta 

- Requerimento 506/2020 - Rodrigo Tassinari - Requer ao Senhor Prefeito, para que 

junto ao setor competente, nos informe se há a possibilidade de criar um TELECENTRO, 

um espaço de acesso público e gratuito com computadores conectados à internet para 

disponibilizar à população. Se sim, adotar medidas para a sua criação. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 520/2020 - Débora Marcondes 

Silva Ferraresi - Requer ao Senhor Prefeito, nos termos regimentais, que junto ao setor 

competente informe como está o andamento das emendas dessa parlamentar que ainda 

não foram concretizadas neste ano. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta 

- Requerimento 523/2020 - Sidnei Lara da Silva - Requer ao Senhor Prefeito Municipal 

para que junto ao setor competente informe sobre a possibilidade de regularização da 

documentação dos lotes e casas da rua de acesso a Avenida Mário Covas, altura do 

número 6062, para expedição do alvará de numeração, no Bairro de Cima. 

PROPOSITURAS - Projeto de Lei: 140/2020 - Mario Sergio Tassinari - Dispõe sobre o 

Processo Administrativo na Administração Pública Municipal, e dá outras providências... 

141/2020 - Mario Sergio Tassinari - Dispõe sobre a remoção de veículos abandonados 

em logradouros públicos no âmbito do Município de Itapeva... Requerimento: 605/2020 
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- Vereador Marcio Nunes da Cruz - Requer ao Senhor Prefeito, junto ao setor 

competente, para que seja aplicado o Artigo 3° da Lei Municipal nº 513/91.. 606/2020 - 

Vereadora Wiliana Cristina da Silva de Souza - Requer à Elektro junto ao setor 

competente no sentido de providenciar a troca de poste de madeira pelo o de concreto 

e também a mudança dos fios de alta tensão próxima das casas no Bairro do Pacova, 

na Avenida Central, próximo ao mercado esperança.. 607/2020 - Vereador Marcio 

Nunes da Cruz - Requer ao Senhor Prefeito, junto ao setor competente, para que seja 

inserido ao curriculum escolar o ensino da Língua Brasileira de Sinais – Libras.. 

608/2020 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer que seja inserido em 

Ata, Voto de Congratulações em nome do Professor Andrei Müzel, representando todos 

os profissionais da Educação: a equipe de apoio, equipe pedagógica, gestores e equipe 

administrativa da escola. Ao Centro de formação Pedagógica, à Supervisão e 

Coordenadoria Geral da Educação, pela superação da meta do IDEB 2019, pelo 

comprometimento em tornar a Educação mais acessível e cada vez melhor.. 609/2020 

- Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer o Conselho Municipal de 

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

velocidade na Rua São Benedito, entre os números 508 e 510, Vila São Benedito.. 

610/2020 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer o Sr. Prefeito, para 

que junto ao setor responsável, providencie reforma da Unidade Básica de Saúde do 

Jardim Maringá e revitalização e limpeza da praça onde ela está situada.. 611/2020 - 

Vereador Pedro Correa dos Santos - Requer ao COMUTRAN, solicitando estudos que 

viabilizem a instalação de redutores de velocidade em toda a extensão da R. Emilio 

Ferrari, na V. Santana.. Indicação: 319/2020 - Vereadora Wiliana Cristina da Silva de 

Souza - Indica a instalação de lixeira comunitária, modelo container nos locais: Vila Rica, 

Pacova e São Roque.. 320/2020 - Vereador Sebastiao Jose de Souza - Indica a limpeza 

e capinagem em toda extensão nas guias e calçadas da rua Santana no Centro.. 

321/2020 - Vereador Sebastiao Jose de Souza - Indica o corte de grama e limpeza e 

capinagem da Praça José Carlos Batista no Jardim São Paulo.. 322/2020 - Vereador 

Edivaldo Alves Santana - Indica uma PPP (parceria política privada), para concessão 

do aeroporto municipal.. 323/2020 - Vereador Edivaldo Alves Santana - Indica a 

duplicação com ciclovia e toda infra estrutura complementar, como drenagem e 

iluminação da Avenida Expedicionários de Itapeva, do trecho da esquina com a Rua 

Estelita Ribas, até o trevo de acesso ao Bairro Bela Vista e Kantian.. 324/2020 - 

Vereador Rodrigo Tassinari - Indica academia ao ar livre na Praça Tito Lívio Cerioni, na 

Vila Aparecida.. 325/2020 - Vereador Pedro Correa dos Santos - Indica a pintura e 

reparos no telhado e calçadas do prédio público localizado na R. Antonio Benedito dos 
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Santos nº 171, Jd. Horto do Ipê; onde se encontram instalados o IML - Instituto Médico-

Legal e o IC - Instituto de Criminalística, órgãos que integram a Secretaria Estadual de 

Segurança Pública do Estado de São Paulo.. 326/2020 - Vereador Rodrigo Tassinari - 

Indica instalar brinquedos adaptados na Praça Espiridião Lúcio Martins e identificá-los 

para possibilitar sua utilização por crianças com deficiência ou mobilidade reduzida.. 

Substitutivo 0001 ao Projeto de Lei 0107/2019: 1/2020 - Substitutivo 0001 ao Projeto 

de Lei 0107/2019 ao Projeto de Lei Nº 107/2019 - Vereador Laercio Lopes - 

Regulamenta o Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros, por meio de 

aplicativos, como o ‘UBER’ no âmbito do Município de Itapeva/SP.. A Presidência 

encaminha os Projetos de Lei 140 e 141/2020 e o Substitutivo 01 ao Projeto de Lei 

107/2020 às comissões competentes para exarar seus pareceres, e Requerimentos e 

Indicações à Secretaria Administrativa para providencias de costume. 

TEMA LIVRE – ORDEM DO DIA: Leitura de Projeto de Lei 127/2020 - 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 para as 

cooperativas e ou associações de catadores legalmente estabelecidas no município de 

Itapeva. Colocado em 2ª discussão e 2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura de 

Projeto de Lei 136/2020 - 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. Colocado em 

2ª discussão e 2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 139/2020 

- Oziel Pires de Moraes - Dispõe sobre denominação de via pública Durvalino Rodrigues 

de Assis, no Loteamento Portal Itapeva.. Colocado em 2ª discussão e 2ª votação, foi 

aprovado por todos. Leitura de Substitutivo 1/2020 - Wiliana Cristina da Silva de 

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 

de ginástica, “sport center”, “fitness”, clubes esportivos e outros estabelecimentos 

congêneres no âmbito do Município de Itapeva. Colocado em 2ª discussão e 2ª votação, 

foi aprovado por todos. Leitura de Requerimento 606/2020 - Wiliana Cristina da Silva 

de Souza - Requer à Elektro junto ao setor competente no sentido de providenciar a 

troca de poste de madeira pelo o de concreto e também a mudança dos fios de alta 

tensão próxima das casas no Bairro do Pacova, na Avenida Central, próximo ao 

mercado esperança. Colocado em discussão e votação únicas, foi aprovado por 

todos. Leitura de Requerimento 608/2020 - Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer 
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que seja inserido em Ata, Voto de Congratulações em nome do Professor Andrei Müzel, 

representando todos os profissionais da Educação: a equipe de apoio, equipe 

pedagógica, gestores e equipe administrativa da escola. Ao Centro de formação 

Pedagógica, à Supervisão e Coordenadoria Geral da Educação, pela superação da 

meta do IDEB 2019, pelo comprometimento em tornar a Educação mais acessível e 

cada vez melhor. 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 

141/2020. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Laércio Lopes comenta projeto do Uber que 

apresentou. Diz que é um tema de iniciativa do executivo, mas gostaria que a comissão 

levasse em consideração a omissão do poder executivo até o momento. Diz que o 

projeto está à disposição e pede compreensão por parte da comissão. Débora 

Marcondes comenta resposta que recebeu do executivo em relação ao requerimento 

que apresentou sobre a situação da ocupação do loteamento do jardim Kantian. Faz a 

leitura do oficio. Diz que o executivo tem conhecimento de toda a problemática do local, 

e que as famílias serão retiradas, mas não terão casa. Diz que vai encaminhar esse 

oficio ao grupo de moradores do Kantian, para que tenham conhecimento da forma que 

estão sendo tratados pelo executivo. Diz que esteve no local fazendo visitas. Deixa sua 

nota de repúdio ao prefeito. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os 

vereadores para a 50ª Sessão Ordinária a ser realizada segunda-feira, dia 21 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, 17 de 

setembro de 2020. 
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