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ATA DA 52ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2020 

 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de 2020, no horário regimental, sob a 

presidência de Oziel Pires de Moraes realizou-se a 52ª sessão ordinária do corrente 

exercício. Sessão realizada online em razão da pandemia da Covid-19, Novo 

Coronavírus. Participaram da Sessão os 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, 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: Rodrigo Tassinari. 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 51ª Sessão Ordinária 

realizada em 24 de setembro, foi aprovada. Correspondências recebidas: Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 541/2020 - Wiliana Cristina da 

Silva de Souza - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor competente que 

providencie bebedouros no parque linear localizada na Avenida Mario Covas. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 547/2020 - Sebastiao Jose de 

Souza - Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao setor competente informe a 

possibilidade de implantar a extensão de rede e posteriormente a instalação de 

iluminação pública na rua Matão até o final da rua no Bairro das Pedras. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 548/2020 - Marcio Nunes da 

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

providencie a manutenção e melhorias do playground na praça Maria Cristina Moreira 

de Souza, no Jardim Dr. Pinheiro. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 549/2020 - Marcio Nunes da Cruz - Requer ao Sr. Prefeito, para que 

informe a possibilidade de implantar a troca das lâmpadas comuns por iluminação em 

Diodo Emissor de Luz- LED na praça Maria Cristina Moreira de Souza, no Jardim Dr. 

Pinheiro. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 553/2020 

- Edivaldo Alves Santana - Requer ao Senhor Prefeito para que junto ao setor 

competente, sobre a possibilidade de estender a coleta de lixo na estrada do Morro 

Cavado ate a Fazenda Arapongas, no Distrito do Guarizinho. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 565/2020 - Vanessa Valerio de Almeida 

Silva - 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. 
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Ofício de Ministério Público SP - Itapeva: resposta - 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, Sr. 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. Ofício Veto de Prefeitura Municipal de Itapeva ao 

Projeto de Lei 97/2020 que altera a carga horária dos cargos de Farmacêutico, 

Farmacêutico/Bioquímico, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Psicólogo (Casa Transitória), 

Psicólogo com ênfase em Recursos Humanos, Nutricionista, Auxiliar de Enfermagem, 

Técnico de Enfermagem, Enfermeiro. Oficio de Secretaria de Estado da Segurança 

Pública comunicando instauração de inquérito policial digital nº 2215426-84.2020. 

PROPOSITURAS – Projeto de Lei: 143/2020 - Prefeito Mário Tassinari - Altera a Lei 

nº 4.182 de 15 de outubro de 2018, que dispõe sobre o protocolo de intenções firmado 

pelo Município de Itapeva para participação no Consórcio Intermunicipal da Região de 

saúde de Itapeva (CIRSI). Parecer: Favoráveis das Comissões Competentes 

encaminhando os Projeto de Lei 131/2020 e 141/2020 para apreciação do Plenário. 

Desfavorável da Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa 

dando ciência ao plenário do arquivamento dos Projeto de Lei 111/2020 e 119/2020. 

Emenda: Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0142/2020 - Vereadora Débora Marcondes 

- Dá nova redação aos incisos I, II e do artigo 1º do Projeto de Lei 0142/2020. 

Requerimento: 633/2020 - Vereador Toni do Cofesa - Requer ao Senhor Prefeito 

Municipal, nos termos regimentais informações de quando será realizada a continuação 

do lajotamento das Ruas 1 e as Travessa 2 e 3 do Bairro Pacova. 634/2020 - Vereadora 

Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente, 

estipule um prazo de retorno à população que aguarda um alvará de numeração 
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fornecido pelo setor de obras. 635/2020 - Vereador Edivaldo Negão - Requer ao Senhor 

Prefeito que junto ao setor competente, que se possível providencie a extensão de 

iluminação na Rua da Paz, Bairro do Cercadinho. 636/2020 - Vereadora Vanessa Guari 

- Requer Prefeito que junto ao setor competente, que estude a possibilidade de instalar 

uma lixeira modelo container na rua Benjamin Constant, em frente ao número 327, 

Jardim Ferrari. 637/2020 - Vereador Dr. Pedro Correa - Requer ao Sr. Prefeito 

informações a respeito dos trâmites legais para implantação do abatedouro municipal 

na cidade de Itapeva. 638/2020 - Vereador Toni do Cofesa - Requer ao Senhor Prefeito 

para que junto ao setor competente informação sobre a instalação de energia elétrica 

em diversas residências no Bairro Faxinal de Baixo. 639/2020 - Vereador Marcio 

Supervisor - Requer ao Sr. Prefeito, para que informe a possibilidade de implantar a 

troca das lâmpadas comuns por iluminação em Diodo Emissor de Luz- LED na Praça 

Tito Lívio Cerioni, na Vila Aparecida. 640/2020 - Vereador Marcio Supervisor - Requer 

ao Senhor Prefeito, nos termos regimentais, junto ao setor competente, informações 

sobre a possibilidade de implantação de sinal sonoro no cruzamento da Alameda Toledo 

Ribas com a rua Benjamin Constant, na Vila Santana, próximo à Santa Casa de 

Misericórdia de Itapeva. 641/2020 - Vereador Wilson Roberto Margarido - Requer ao 

Executivo Municipal, para providenciar com urgência reparos na pavimentação da Rua 

Mario Cerdeira, no Jardim Maringá. 642/2020 - Vereadora Wiliana Souza - Requer ao 

Sr. Prefeito, para que informe a possibilidade de implantar a troca das lâmpadas comuns 

na Praça Joaquim Marques da Silva para lâmpadas de led. 643/2020 - Vereador Wilson 

Roberto Margarido - Requer ao Executivo Municipal junto ao setor competente, para 

providenciar a limpeza da Área Verde localizada na Rua Hermógenes de Almeida bairro 

Jardim Paulista, bem como a calçada em torno do mesmo. 644/2020 - Vereador Marinho 

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

instalação de 01 (um) container de armazenamento de lixos na Praça Pedro Merege, 

localizada no Jardim Europa. 645/2020 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer o Sr. 

Prefeito, para que junto ao setor responsável, providencie maior sinalização de trânsito 

na Avenida Europa com o cruzamento com a Rua Alberto Vilhena Júnior. Indicação: 

334/2020 - Vereadora Wiliana Souza - Indica a instalação de lixeira comunitária, modelo 

container nos locais: Bairro das Pedras, Taipinha e Ribeirão Claro. 335/2020 - Vereador 

Edivaldo Negão - Indica a duplicação com ciclovia e toda infraestrutura complementar, 

como drenagem e iluminação da Avenida Mário Covas, do Jardim Maringá até o Bairro 

Portal Itapeva. 336/2020 - Vereador Dr. Pedro Correa - Indica que seja elaborado projeto 

de revitalização do casarão localizado na Fazenda Pilão D`água. A Presidência 

encaminha o Projeto de Lei 143/20 e a Emenda 01 ao Projeto de Lei 142/20 às 
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Comissões Competentes para exararem seus pareceres e os Requerimentos e 

Indicações à Secretaria Administrativa para as providências de costume. 

PROPOSIÇÃO DE HONRARIA. Título de cidadania Itapevense: Autor: Dr. Pedro 

Correa. A Presidência designa os vereadores Jeferson Modesto, Toni do Cofesa e 

Laercio Lopes para comporem a Comissão de Honraria. TEMA LIVRE: ver. Débora 

Marcondes – fala que presenciou pessoas sendo tratadas de forma ríspida no Banco 

do Brasil, envolvendo cadeirante, que foi impedido de entrar na agência pela fila 

preferencial; relata ainda que viu pessoas pulando a fila; fala que denunciou a situação 

à ouvidoria do banco. Relata que a situação nesses casos é desumana e de total 

desrespeito às pessoas. Comenta sobre o veto ao projeto de lei 97/20; explana sobre o 

parecer jurídico do projeto; diz que não entendeu o veto do prefeito ao projeto, se alguém 

pudesse explicar, sendo que ele enviou o projeto, o qual foi aprovado dentro do prazo 

legal. Ver. Margarido – fala sobre posto da Guarda Municipal na rua 9 de Julho, no 

Miguelzinho, que está desativado, relatando que o local está sendo usado para uso de 

drogas e prática de vandalismo, o que amedronta a vizinhança e quem transita pelo 

local; cita que fez requerimento ao secretário de Defesa Social para providências sobre 

a situação. ORDEM DO DIA - Leitura de Veto Total ao Projeto de Lei 97/2020 – 

ALTERA a carga horária dos cargos de Farmacêutico, Farmacêutico/Bioquímico, 

Fonoaudiólogo, Psicólogo, Psicólogo (Casa Transitória), Psicólogo com ênfase em 

Recursos Humanos, Nutricionista, Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem, 

Enfermeiro. Em discussão única, ver. Débora Marcondes fala que gostaria de pedir 

prazo para melhor estudar junto ao Departamento Jurídico, se for possível. Presidente 

Oziel explica que hoje é o prazo final. Ver. Vanessa fala que também é contra o veto, 

no entanto, explica que em razão do andamento e do tempo que levou até a aprovação 

e, embora votado em sessão extraordinária, hoje ela votará favorável ao veto, exigindo 

que posteriormente o prefeito reenvie o projeto da forma como deve ser, pois os 

funcionários têm esse direito. Em votação única: Débora Marcondes - sim; Edivaldo 

Negão – sim; Jeferson Modesto - sim; Toni do Cofesa - sim; Laercio – sim; Marcio 

Supervisor – sim; Marinho – sim; Pedro Correa – sim; Tião do Táxi – sim; Sidnei Fuzilo 

– sim; Vanessa Guari – sim; Wiliana – sim; Margarido – sim. Veto mantido por todos 

os presentes. Leitura do Projeto de Lei Nº 131/2020 - Prefeito Mário Tassinari - 

Acrescenta cargos públicos efetivos nas Tabelas A e B da Lei Municipal nº 1.811, de 3 

de julho de 2002, que "Dispõe o Plano de Cargos e Salários, Evolução Funcional e dá 

outras providências". Em 1ª discussão e votação: Débora Marcondes - sim; Edivaldo 

Negão – sim; Jeferson Modesto - sim; Toni do Cofesa - sim; Laercio – sim; Marcio 

Supervisor – sim; Marinho – sim; Pedro Correa – sim; Tião do Táxi – sim; Sidnei Fuzilo 
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– sim; Vanessa Guari – sim; Wiliana – sim; Margarido – sim. Foi aprovado por todos 

os presentes. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2ª d/v o Projeto de Lei 

131/2020. 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, 120, 122 ao 126, 128, 129, 

131, 133 a 135, 137, 138, 140 ao 142/2020. EXPLICAÇÃO PESSOAL: ver. Margarido 

– fala sobre adendo ao projeto de lei das 30 horas, que havia comentado com o jurídico 

da Prefeitura, a respeito da questão legal. Explana que na época do projeto do estatuto 

da GM, primeiro foi necessário acertar o Estatuto dos Funcionários como um todo, assim 

como há também o Estatuto da Educação, razão pela qual o Executivo percebeu o 

equívoco nesse projeto e teria enviado o veto. Ver. Vanessa Guari – complementa sua 

fala sobre o prefeito se comprometer a enviar um novo projeto de lei sobre as 30 horas, 

que seja feito um requerimento assinado pelos 15 vereadores cobrando isso do 

Executivo. Pede ao prefeito que valorize de fato os funcionários públicos e comenta 

sobre concurso realizado que não foi chamado até então, que a Secretária de Educação 

fala que a pandemia e/ou falta de orçamento é o motivo de não contratar os funcionários. 

Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 53ª Sessão 

Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 1 de outubro, no horário regimental, e convida 

todos para a Audiência Pública do 2º Quadrimestre de 2020 da Secretaria Municipal de 

Finanças que será realizada a seguir 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, Plenário, 28 de setembro de 2020. 
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