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ATA DA 53ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2020 

 

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de 2020, no horário regimental, sob a 

presidência de Laercio Lopes, realizou-se, via internet, devido à pandemia COVID 19, a 

53ª 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, 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: Oziel Pires de Moraes. 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 52ª Sessão Ordinária realizada em 28 de setembro, foi aprovada. 

Correspondências recebidas: Ofício de Elektro: resposta - Requerimento 535/2020 - 

Pedro Correa dos Santos - Requer a empresa Elektro Eletricidades e Serviços S/A, 

solicitando seja viabilizado o aumento de potência de energia na rede elétrica que 

atende o B° Ribeirão do Leme, neste município. Ofício de Elektro: resposta - 

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. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 542/2020 - Sidnei Lara da Silva - Requer 

ao Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, para que junto ao setor 

competente, informe sobre a disponibilidade e condições de cessão de um terreno no 

Distrito Industrial para uso da COTRACI – Cooperativa dos Transportadores Autônomos 

de Cargas de Itapeva e Região. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 546/2020 - Rodrigo Tassinari - Requer ao Senhor Prefeito, para que 

coloque em prática a Lei Municipal 4051/2017 que dispõe sobre a divulgação da 

listagem de medicamentos disponíveis e em falta na Rede Municipal de Saúde. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 551/2020 - Mario Augusto 

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

informe sobre a possibilidade de criação de auxílio emergencial para os transportadores 

de alunos que mantém contrato com a Prefeitura Municipal de Itapeva. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 570/2020 - 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 
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Ramos), no Bairro Santa Maria. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 572/2020 - 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). Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 575/2020 - 

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. PROPOSITURAS - 

Projeto de Decreto Legislativo: 5/2020 - Vereador Pedro Correa dos Santos - 

Concede Título de Cidadania Itapevense ao Senhor Antonio José Ayub. Projeto de Lei: 

144/2020 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - “Dispõe sobre a criação no 

site da Prefeitura Municipal de Itapeva de um link no menu para acompanhamento das 

emendas dos vereadores à lei orçamentária, desde a sua aprovação até a sua 

conclusão, visando maior transparência e publicidade, conforme a Lei Federal 

Complementar 131/2009 da Transparência e a Lei Federal 12.527/2011 de Acesso à 

Informação. ”. 145/2020 - Mario Sergio Tassinari - Estima a receita e fixa a despesa do 

Município para o exercício de 2021. Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0141/2020: 1/2020 

- Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0141/2020 ao Projeto de Lei Nº 141/2020 - Comissão 

de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - Altera o caput dos artigos 

5 e 8º do Projeto de Lei nº141/2020. Requerimento: 646/2020 - Vereador Wilson 

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

providenciar a instalação de Lombada na rua Roque do Amaral, em frente ao número 

320, na Vila Dom Bosco. 647/2020 - Vereador Sebastiao Jose de Souza - Requer ao 

Comutran, para que informe a possibilidade de estudar e implantar redutor de 

velocidade na rua José Celestino dos Santos no Jardim Grajau. 648/2020 - Vereador 

Sebastiao Jose de Souza - Requer aoSr. Prefeito para junto ao Setor Competente a 

verificar a numeração 72 que se encontra em desacordo na rua João Padilha no Jardim 

Maringá. 649/2020 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Senhor 

Prefeito, para que junto ao setor competente, realize a passagem de máquina e posterior 

cascalhamento na Segunda estrada da Vila Rica, a mesma estrada da Igreja Cristã. 

650/2020 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Senhor Prefeito 

que junto ao setor competente informe sobre a previsão do termino da construção da 

Quadra Poliesportiva com vestiário no Bairro de Cima. 651/2020 - Vereador Marcio 

Nunes da Cruz - Requer ao Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, para 

que junto ao setor competente providencie que seja realizada a manutenção dos sinais 
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sonoros nos semáforos da Praça Anchieta. Indicação: 337/2020 - Vereadora Wiliana 

Cristina da Silva de Souza - Indica o Lajotamento na entrada do Bairro Vila Rica e no 

Jardim Iracema, na Rua Aparecida de Melo Almeida. 338/2020 - Vereadora Wiliana 

Cristina da Silva de Souza - Indica implantar sinal de internet via rede de Wi-Fi na parte 

superior do Calçadão Dr. Pinheiro. 339/2020 - Vereador Pedro Correa dos Santos - 

Indica a instalação de uma lixeira na estrada do B.º Taquaral, na altura da Chácara Bela 

Vista, localizada no B.º Boa Vista. 340/2020 - Vereador Wilson Roberto Margarido - 

Indica a limpeza no córrego de escoamento de águas de chuva situado no cruzamento 

entre as vias: Nove de Julho com a Rua Antônio Rodrigues de Abreu na Vila São Miguel.   

E limpeza no Córrego do Aranha próximo a ponte Jardim Grajau II. 341/2020 - Vereador 

Edivaldo Alves Santana - Indica a colocação de lixeiras tipo container no Bairro da 

Cabeceira, Caputera (próximo ao Bar do Pé Chato) e na Amarela Velha (próximo ao Bar 

do Pelé). 342/2020 - Vereador Edivaldo Alves Santana - Indica a colocação de lixeiras 

tipo container no Bairro Cercadinho, Bairro dos Vaz (R. Emídio Nunes de Almeida) e 

Bairro dos Nunes. TEMA LIVRE: Débora Marcondes comenta requerimento 

apresentado sobre quadra poliesportiva no Bairro de Cima e lajotamento do bairro. 

Espera que as obras sejam concluídas. Comenta pedido de cascalhamento na Vila Rica. 

Comenta requerimento que apresentou referente ao dia 20 de novembro e comunidade 

quilombola. Diz que a cidade não tem feriado na referida data. Diz que a data pode ser 

colocada como ponto facultativo. Comenta pedido de loteria na Morada do Bosque. Diz 

que já fez diversos pedidos para o bairro. Diz que o Jardim Bela Vista também necessita 

de lotérica. Diz que a população do taquari Guaçu ainda está tendo problemas com 

energia. Faz leitura de comentário que recebeu de moradora. Diz que é necessário 

apenas uma carta de anuência. Diz que todos os secretários dão retorno, exceto o de 

obras, e que está prejudicando as famílias do referido bairro. Diz que está observando 

uma falta de comprometimento. Comenta outubro rosa. Comenta sobre falta de leite 

para as crianças nos postos. Pede alguma ação por parte do município. Wiliana Souza 

comenta sobre falta de água no Bairro Taipinha, Kantian, Ribeirão do Leme, Faxinal. 

Diz que destinou emenda para compra de bomba de água.  Diz que está sendo um 

descaso muito grande com a população. Pede atenção do prefeito para o caso.  

Comenta sobre problemas de fila em banco. Aparte Débora Marcondes diz que tem que 

cobrar o executivo para que faça a fiscalização e autuação. Edivaldo Negão faz 

reclamação referente à Sabesp. Diz que o Bairro Cercadinho está sofrendo com a falta 

de água. Diz que sempre entra em contato com a sabesp, mas que o caso do bairro 

está sendo recorrente. Agradece secretários pelas benfeitorias na zona rural. Margarido 

diz que faz tempo que vem reivindicando água para a zona rural. Comenta sobre 
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emendas que já destinou. Diz que o poder público tem que tomar providencias. Diz que 

prefeitos não estavam interessados na zona rural. Pede para que futuro prefeito valorize 

a zona rural. Laércio Lopes diz que deu entrada na Casa o projeto de lei que estima 

despesas e receita para o exercício de 2021, que será encaminhado para a comissão 

de economia para seguir os tramites. Diz que será feito um trabalho técnico e 

responsável.  ORDEM DO DIA: 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". Colocado em 2ª discussão: Débora Marcondes 

questiona se o referido projeto ficaria na mesma situação do projeto das trinta horas, 

por conta do período eleitoral. Vanessa Guari diz que na comissão de legislação foi 

levantado esse questionamento, e que o jurídico disse que não teria problema, pois o 

projeto não entra na lei 173.   Colocado em 2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura 

de Emenda 01 ao Projeto de Lei 0141/2020 - Comissão de Legislação, Justiça, 

Redação e Legislação Participativa - Altera o caput dos artigos 5 e 8º do Projeto de Lei 

nº141/2020. O caput do artigo 5º passa a vigorar com a seguinte redação: “Os veículos 

removidos dos logradouros públicos nos termos desta Lei ficarão à disposição de seus 

proprietários, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar do primeiro dia útil 

seguinte a data da remoção do bem, podendo ser retirado a qualquer momento desde 

que cumpridas as seguintes exigências”. O caput artigo 8º passa a vigorar com a 

seguinte redação: “Os veículos removidos e não reclamados por seus proprietários, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, serão levados à hasta pública, nos termos do art. 328 do 

Código de Trânsito Brasileiro – CTB e da Resolução n.º 623, de 06 de setembro de 2016 

do Conselho Nacional de Trânsito”.  Colocado em discussão única: Laércio Lopes 

solicita que um membro da comissão de legislação explanasse sobre a emenda. 

Margarido diz que não faz parte da comissão, mas que já apresentou diversos 

requerimentos sobre o assunto. Diz que a emenda foi acertada, pois dá um prazo para 

o cidadão reclamar o veículo abandonado em via pública. Vanessa Guari diz que a 

emenda foi uma observação do jurídico para deixar o projeto de acordo com a lei 

estadual. Colocada em votação única, foi aprovada por todos. Leitura do Projeto de 

Lei Nº 141/2020 - Prefeito Mário Tassinari - Dispõe sobre a remoção de veículos 

abandonados em logradouros públicos no âmbito do Município de Itapeva. Colocado em 

1ª discussão e 1ª votação, foi aprovado por todos. (A vereadora Vanessa Guari diz que 

sua conexão caiu, e que vota favorável à emenda e projeto. O vereador Edivaldo Negão 

não declarou seu voto). Leitura do Projeto de Decreto Legislativo Nº 5/2020 - Vereador 

Dr. Pedro Correa - Concede Título de Cidadania Itapevense ao Senhor Antonio José 
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Ayub. Colocado em discussão única: Pedro Correa comenta época em  que entrou 

em contato com o Sr. Ayub para tratar sobre a instalação de uma concessionária Renault 

na cidade de Itapeva. Diz que o Sr. Ayub investe na região. Pede voto favorável. 

Colocado em votação única, foi aprovado por todos.  MATÉRIA PARA A PRÓXIMA 

SESSÃO: Em 2 ª d/v Projeto de Lei: 141/2020. 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, 120 ao 

145/2020. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Pedro Correa Faz a declaração que, como havia 

dito no início do mandato, não será candidato a vereador para uma reeleição. Diz que 

pretende continuar trabalhando por Itapeva, mas não como vereador. Margarido diz 

para vereadores começarem a providenciar suas emendas para o orçamento. Comenta 

sobre bairro Taguari, e invasão que está ocorrendo no campo de futebol do local. Diz 

que o Ministério Público já está tomando providencias. Pela Ordem Débora Marcondes 

solicita que conste de ata Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. Miguel Bustolin.   Nada 

mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 54ª Sessão Ordinária 

a ser realizada segunda-feira, dia 5 de outubro, 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, 1 de outubro de 2020. 
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