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ATA DA 51ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2020 

 

Aos vinte e quatro 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 51ª 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 50ª 

Sessão Ordinária realizada em 21 de setembro, foi aprovada. Correspondências 

recebidas: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 247/2020 

- Joao Antonio de Oliveira - Requer ao Sr. Prefeito para que informe sobre a 

possibilidade de instalar um corrimão na escada localizada entre a rua Pilar e a Av. 

Brasil, próxima ao Terminal Rodoviário. 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 524/2020 

- Sidnei Lara da Silva - Requer ao Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, 

para que junto ao setor competente informe sobre a possibilidade de instalação de uma 

Feira contínua destinada ao pequeno agricultor (Agricultura Familiar) no terreno que fica 

ao lado do Posto de Saúde, no Jardim Bela Vista. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva: resposta - Requerimento 528/2020 - Wiliana Cristina da Silva de Souza - 

Requer ao Senhor Prefeito Municipal para que, junto ao setor competente, providencie 

a implantação de lombada na Vicinal Esperidião Lúcio Martins, sentido Espigão do 

Pacova, próximo ao Borracheiro. (Segue em anexo a foto do local). Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 529/2020 - Wilson Roberto Margarido - 

Requer ao Executivo Municipal, para solucionar o alagamento da Rua Claudete Maria 

de Castro, rua do campo na vila São Benedito. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 

resposta - Requerimento 530/2020 - Wilson Roberto Margarido - Requer ao Executivo 

Municipal, para viabilizar a instalação de abrigo de ponto de ônibus no bairro do Tomé 

neste Município. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 

538/2020 - Edivaldo Alves Santana - Requer ao Senhor Prefeito para que junto ao setor 
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cometente nos informe a disponibilidade de instalação de câmera de segurança e 

monitoramento nos bairros Vila Rica, Jardim Esperança e Amarela Velha. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 539/2020 - Edivaldo Alves 

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

notifiquem o proprietário do terreno situado no final da Rua Luiz Camargo Filho no 

Jardim Esperança para que faça a limpeza do terreno. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva: resposta - Requerimento 540/2020 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta 

- Requerimento 550/2020 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 

resposta - Requerimento 552/2020 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 

554/2020 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva: resposta - Requerimento 556/2020 - Wiliana Cristina da Silva de 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. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 558/2020 - Vanessa Valerio 

de Almeida Silva - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 560/2020 - Marcio Nunes da Cruz - 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). Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 563/2020 - Wilson Roberto Margarido - Requer ao Executivo Municipal, 

a mudança do ponto de ônibus localizado na Rua João Benedito F. Melo (final) na Vila 
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São Camilo. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 

566/2020 - Mario Augusto de Souza 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. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva: resposta - Requerimento 567/2020 - Mario Augusto de Souza 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. Despacho de Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo oficiando à Câmara Municipal de Itapeva a fim de que se providencie o 

necessário à declaração da perda definitiva do cargo do requerido Luiz Antonio Hussne 

Cavani. Convite de comissão de Economia, Fiscalização e Execução Orçamentária para 

audiência pública online do 2º quadrimestre de 2020, dia 28 de setembro, às 20h30. 

PROPOSITURAS - Projeto de Lei: 142/2020 - Mesa Diretora - Fixa os subsídios do 

Prefeito, do Vice-Prefeito, Secretários Municipais de Itapeva e do Superintendente do 

IPMI - Instituto de Previdência Municipal de Itapeva, a partir de 1º de janeiro de 2021 e 

dá   outras providências. Requerimento: 622/2020 - Vereadora Wiliana Cristina da Silva 

de Souza - Requer ao Senhor Prefeito Municipal e ao COMUTRAN um estudo sobre a 

possibilidade de refazer e pintar a lombada no Bairro Itapeva 2 – na Avenida Paulo Leite 

em frente a E.M Raphael Fabri Netto. 623/2020 - Vereador Wilson Roberto Margarido - 

Requer à Empresa Elektro, para efetuar o corte das árvores no bairro dos Marianos, 

próximo à Igreja São José, área Rural de Itapeva. 624/2020 - Vereador Wilson Roberto 

Margarido - Requer ao Sr. Prefeito para que junto à Secretaria de Defesa Social 

providenciar com urgência a vigilância do Posto da Guarda Municipal situado no início 

da rua 9 de julho no Jardim Grajaú. 625/2020 - Vereadora Débora Marcondes Silva 

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

disponibilização de mais horários de ônibus para os moradores do Bairro do Jaó. 

626/2020 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Senhor Prefeito, 

para que junto ao setor competente, realize a retirada de lixos e posteriormente coloque 

placa de identificação de proibição de descarte de lixos no Bairro das Pedras Próximo 

a fazenda Cachoeira. 627/2020 - Vereador Marcio Nunes da Cruz - Requer ao Ilustre 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Itapeva, nos termos regimentais, junto ao 

setor competente, a adoção de providências para a digitalização das respostas de 

requerimentos recebidos e por sua consequente modernização do sistema interno 

utilizado por Funcionários, Assessores Parlamentares e Vereadores desta nobre casa. 

628/2020 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer o Sr. Prefeito, para 
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que junto ao setor responsável, seja ajuizada a competente ação judicial com a 

finalidade de obter a restituição dos subsídios recebidos pelo Prefeito afastado, Sr. Luiz 

Cavani desde o trânsito em julgado dos autos do processo de improbidade 

administrativa nº 0002610-19.2014.8.26.0270, que tramitou perante a 2ª Vara Judicial 

da Comarca de Itapeva (23/10/2019), uma vez 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, 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, recebeu os 

subsídios como Prefeito em exercício até o presente momento. 629/2020 - Vereador 

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

responsável, providencie a instalação de pelo menos 03 (três) container’s de 

armazenamento de lixos no Bairro Sanbra. 630/2020 - Vereador Marcio Nunes da Cruz 

- Requer ao Senhor Prefeito, nos termos regimentais, junto ao setor competente, 

informações sobre a possibilidade de implantação de sinal sonoro no cruzamento da rua 

Conchas com a rua Brasília, na Vila Aparecida, próximo à ponte do “Corrego do Aranha” 

e à Associação Luz da Visão. 631/2020 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva 

- Requer ao Sr. Prefeito que junto ao setor competente, troca de poste de madeira por 

poste de concreto na Rua: Boa Vista, bairro Cercadinho, em frente à igreja, Distrito do 

Guarizinho. 632/2020 - Vereador Edivaldo Alves Santana - Requer ao Senhor. Prefeito 

Municipal, nos termos regimentais que junto e ao setor competente, que se possível 

providencie implantação de iluminação publica no Cemitério Municipal dos Bairros da 

Caputera e do Guarizinho. Indicação: 329/2020 - Vereadora Wiliana Cristina da Silva 

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

Espigão do Pacova, São Camilo e Vila Aparecida. 330/2020 - Vereador Pedro Correa 

dos Santos - Indica a conclusão do lajotamento em alguns trechos das Ruas Ney da 

Silva Gomes e Jamil Amaro localizadas no Distrito Industrial. 331/2020 - Vereador Pedro 

Correa dos Santos - Indica a permanência de um GCM no horário de atendimento no 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) localizado na R. Olívia Marques, Centro, 

Itapeva. 332/2020 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva - Indica a conclusão 

do lajotamento da rua Cecília Ferreira Ramos, no bairro Caputera, Distrito do 

Guarizinho. 333/2020 - Vereador Edivaldo Alves Santana - Indica o corte de grama e a 

manutenção de toda a extensão do acostamento na Rodovia Faustino Daniel da Silva. 
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A Presidência encaminha o Projeto de Lei 142/2020 às comissões competentes para 

exarar seus pareceres, e Requerimentos. TEMA LIVRE: Débora Marcondes faz leitura 

de abaixo assinado que recebeu dos moradores do Jaó em relação ao itinerário de 

ônibus. Diz que o horário atual não é viável para os moradores do local. Pede ao 

secretário atenção especial para o caso. Comenta sobre recadastramento do SUS e 

pedido que fez para que seja realizado via aplicativo/internet, evitando colocar pessoas 

em risco. Comenta sobre alvará de numeração e diversas reclamações que recebeu.  

Diz que a secretaria de obras está deixando muito a desejar. Diz que apresentou 

requerimento sobre o assunto para que o secretário apresente os critérios adotados 

para liberação de alvará de numeração. Agradece Noel pela troca de lâmpadas no 

Taquari Guaçu. Diz que a prefeitura não está liberando carta de anuência para o bairro. 

Diz que o secretário de obras não cumpriu com a palavra, e que encaminhou toda a 

documentação ao Ministério Público para que tome as providencias necessárias. 

Comenta sobre obras do posto de saúde do jardim brasil. Pede providencias em relação 

ao assunto.  Marinho Nishiyama comenta ofício do Tribunal de Justiça que consta de 

pauta. Diz que tomou conhecimento que a Mesa já assinou o Ato. Diz que finalmente foi 

decretada a perda de mandato do Sr. Luiz Canavi. Comenta requerimento que 

apresentou com a finalidade de obter a restituição dos subsídios recebidos pelo Prefeito 

afastado. ORDEM DO DIA: Leitura de Requerimento 623/2020 - Wilson Roberto 

Margarido - Requer à Empresa Elektro, para efetuar o corte das árvores no bairro dos 

Marianos, próximo à Igreja São José, área Rural de Itapeva. 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 142/2020. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Margarido 

comenta sobre projeto que regulamenta as chácaras e loteamentos.  Diz que atualmente 

os loteamentos da zona rural são irregulares, e executivo não dá autorização para 

ligação de energia. Diz que deveria ter um acordo entre executivo e ministério público 

em relação à água e luz, e que falta iniciativa do poder público.  Diz que os poderes têm 

que se reunir e resolver a questão.  Débora Marcondes comenta reuniões que fez com 

moradores e associação. Diz que no governo anterior os moradores estavam recebendo 

a carta de anuência. Diz que atualmente o serviço não está funcionando por falta de boa 

vontade do executivo. Comenta sobre o projeto regulamentando a questão das 

chácaras. Diz que o projeto não vai resolver o problema, pois está regulamentando os 

novos. Aparte Jeferson Modesto diz que realmente o projeto é regulamentação para 

novos loteamentos, e que os já existentes não vão se enquadrar.  Continua Débora 
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Marcondes dizendo que estão iludindo as pessoas, como se o projeto fosse resolver a 

situação. Espera que o Ministério Público tome as providencias para que a prefeitura 

atenda os moradores do local.  Comenta sobre reunião da comissão de Educação que 

participou tratando sobre problemas no concurso de PEB I e II, e vaga para pessoa com 

deficiência, que teve candidata aprovada, mas que não foi chamada. Diz que espera 

mais sensibilidade. Diz que já havia comentado anteriormente sobre o ex-prefeito estar 

recebendo os subsídios, assim como o vice receber sem morar na cidade na época. 

Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 52ª Sessão 

Ordinária a ser realizada segunda-feira, dia 28 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, 24 de setembro de 2020. 

 

 

OZIEL PIRES DE MORAES 
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