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ATA DA 57ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2020
Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de 2020, no horário regimental, sob a
presidência de Oziel Pires de Moraes, realizou-se, via internet, devido à pandemia COVID19, a 57ª 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 56ª Sessão Ordinária realizada em 15 de
outubro, foi aprovada. Correspondências recebidas: Ofício de Prefeitura Municipal de
Itapeva - Resposta ao Requerimento 622/2020 - Wiliana 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; Ofício
de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 625/2020 - Débora
Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente, a
disponibilização de mais horários de ônibus para os moradores do Bairro do Jaó; Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 626/2020 - Débora Marcondes
- 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; Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva Resposta ao Requerimento 629/2020 - Marinho 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; Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva Resposta ao Requerimento 631/2020 - Vanessa Guari - 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; Ofício de Prefeitura Municipal de
Itapeva - Resposta ao Requerimento 632/2020 - Edivaldo Negão - 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. PROPOSITURAS - Projeto de Lei: 148/2020 - Prefeito Mário
Tassinari - Altera a Lei nº 4.389/19 que Autoriza o Executivo Municipal a receber através de
doção de 20,00m² terreno rural de propriedade de José Paulino dos Santos Neto, para o fim
que especifica; 149/2020 - Prefeito Mário Tassinari - Altera a redação da Lei Municipal nº
2.302, de 24 de junho de 2005, que "Dispõe sobre a política municipal do atendimento aos
Direitos da Criança e do Adolescente"; 150/2020 - Prefeito Mário Tassinari - Dispõe sobre
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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, e da outras providências. Parecer: Favoráveis das Comissões Competentes
encaminhando o Substitutivo 0001 ao Projeto de Lei 0114/2020 para apreciação do
Plenário; Desfavorável da Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação
Participativa dando ciência ao plenário do arquivamento do Projeto de Lei 144/2020.
Moção: 17/2020 - Vereador Marinho Nishiyama - Moção de Apelo ao Srº João Dória, DD.
Governador do Estado de São Paulo e ao Sr. Cauê Macris, DD. Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, para que envidem esforços para viabilizar a duplicação
da Rodovia Francisco Alves Negrão – SP 258, de Capão Bonito a Itararé; 18/2020 Vereador Marinho Nishiyama - Moção de Apelo ao Srº João Dória, DD. Governador do
Estado de São Paulo; Srº Cauê Macris, DD. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo; Srº Sandro Roberto Valentini, DD. Reitor da Universidade Julio de Mesquita
Filho - UNESP, para que envidem esforços para ampliar os cursos do “campus” da UNESP
de Itapeva. Requerimento: 685/2020 - Vereador Wilson Roberto Margarido - Requer ao
Departamento de Estradas e Rodagens (DER), para tomada de medidas urgentes no
sentido de fazer o acostamento na Rodovia Pedro Rodrigues Garcia de Itapeva a Ribeirão
Branco; 686/2020 - Vereador Wilson Roberto Margarido - Requer ao Departamento de
Estradas e Rodagens (DER), para viabilizar o recape do acostamento do trevo existente na
entrada do bairro engenho velho no município de Itapeva; 687/2020 - Vereadora Wiliana
Souza - Requer ao COMUTRAN um estudo sobre a possibilidade de implantar redutor de
velocidade “uma lombada”, na Rua Marilia na Vila Taquari; 688/2020 - Vereadora Débora
Marcondes - Requer ao Sr. João Doria, Excelentíssimo Governador do Estado de São
Paulo, informações de como esta o procedimento para o título de posse de terras para os
assentamentos; 689/2020 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito,
para que junto ao setor competente, para incluir a passagem dos coletores de lixo no Bairro
Cachoeira das Torres; 690/2020 - Vereador Marcio Supervisor - Requer ao Senhor Prefeito
para que, junto ao setor competente, viabilize a implantação de asfalto na altura do número
701 até o número 935 na Rua Mario Prandini, Centro; 691/2020 - Vereador Dr. Pedro Correa
- Requer ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem, solicitando limpeza e reparos
no acostamento localizados da Rod. Luiz José Sguário, a partir da entrada da Sanbra,
sentido Itapeva-Nova Campina; 692/2020 - Vereador Marcio Supervisor - Requer ao Sr.
Prefeito para que junto ao setor competente encaminhe a esta Casa Projeto de Lei que
dispõe sobre a acessibilidade de conteúdo para cegos semelhantes ao Projeto
#ParaCegoVer em estabelecimentos privados e órgãos públicos do município; 693/2020 Vereador Edivaldo Negão - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre a data prevista para
a entrega do veiculo que destinei parte de um emenda parlamentar para a compra, para uso
na ESF da Caputera; 694/2020 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao prefeito que junto
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ao setor competente, que estude a possibilidade de implantar sentido único na rua Santa
Rita, Vila Nova, no trajeto paralelo ao cemitério e instalar câmeras de monitoramento em
pontos estratégicos da rua; 695/2020 - Vereadora Vanessa Guari - Requer à empresa
JUNDIÁ, para que estudem a possibilidade de disponibilizar linha de ônibus, pelo menos 2
(duas) vezes na semana, nos bairros Conquista e Chapada, Distrito do Guarizinho;
696/2020 - Vereador Rodrigo Tassinari - Requer ao COMUTRAN, para que estude a
possibilidade de implantar redutor de velocidade “lombada”, na Praça 20 de Setembro,
altura do nº 164. Indicação: 357/2020 - Vereador Dr. Pedro Correa - Indica implantar
corrimão na escada em frente ao UPA na Pça. Espiridião Lúcio Martins; 358/2020 Vereador Edivaldo Negão - Indica a implantação de ponto de ônibus com abrigo na Rodovia
Faustino Daniel da Silva no KM 32 Distrito do Guarizinho. Essa Presidência encaminha os
Projetos de Lei nº 148, 149 e 150/2020 às Comissões competentes para exararem seus
pareceres e Moções, Indicações e Requerimentos à Secretaria Administrativa para as
providências de costume. TEMA LIVRE: Com a palavra a vereadora Débora Marcondes
– Cumprimenta a todos. Agradece ao Secretário municipal responsável, pela
implementação de um novo horário de circular para o bairro do Jaó, às 6h50 da manhã.
Sobre o concurso público para professores, comenta que uma das pessoas que teria sido
aprovada na cota de deficiente, não foi convocada, o que contraria a legislação. Comenta
que a profissional em questão teria entrado com Mandado de Segurança perante o MP,
visto que se trata de um direito garantido, conforme atestam jurisprudências sobre o
assunto. Refere que na presente data a profissional teria conseguido uma liminar na justiça
para ser chamada no concurso que prestou. Sobre a gratificação da Covid-19 para os
professores, refere que fez um pedido alguns meses atrás, e que teria sido incluído na Lei
4258/20. Refere, porém que não foram contemplados com esse benefício os eventuais, nem
os estagiários. Comenta que recebeu na presente data, resposta a oficio de sua autoria em
que a Secretaria da Educação se nega ao pagamento da gratificação da insalubridade da
covid para contribuinte individual, situação em que se enquadrariam os eventuais e
estagiários. Opina que essa posição está errada, visto que a insalubridade está diretamente
relacionada à saúde dos profissionais que estão se expondo ao que faz mal à saúde.
Menciona que pretende acionar a justiça nesse caso, para que a Prefeitura pague a
gratificação também para os eventuais e estagiários. Com a palavra o vereador Marinho
Nishiyama – Cumprimenta a todos. Comenta sobre as duas Moções que apresentou e que
serão lidas e votadas na presente Sessão. Refere que, sendo ambas para o governador do
estado, uma trata da duplicação da rodovia SP 258, refere que já apresentou a Moção há
algum tempo, tendo sido aprovada por unanimidade, porém, infelizmente não houve
resposta positiva, por esse motivo o ver. Reapresentará a Moção até que a duplicação da
rodovia saia do papel. A outra Moção é para que sejam envidados esforços para que a
Unesp local seja contemplada com mais cursos, vez que essa universidade, em Itapeva,
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possui apenas dois cursos: Engenharia Industrial Madeireira e Engenharia de Produção.
Refere que há no local capacidade e público para que sejam implementados novos cursos,
visando atender ao maior número de pessoas. Conta com os demais vereadores para votar
favorável às Moções apresentadas. Com a palavra o vereador Tião do Táxi –
Cumprimenta a todos. Agradece a Comissão de Legislação por ter enviado para Plenário o
Substitutivo ao PL 114/20, que trata de alterações na Lei que dispõe sobre o sistema de
transporte de passageiros individuais no município, em especial, os taxistas. Diz estar muito
feliz por poder colaborar com essa categoria. Espera contar com o apoio dos demais
vereadores para a aprovação de sua emenda. ORDEM DO DIA: Leitura do Substitutivo
0001 ao Projeto de Lei 0114/2020 - Vereador Tião do Táxi - Altera a redação do inciso lV
do art. 28 e revoga o art. 35 da lei 3960/17 que dispõe sobre os serviços de utilidade pública
em veículos de transporte individual de passageiros, “táxi comum” e “táxi acessível”. Está
em 1ª discussão: Com a palavra a ver. Débora Marcondes – Pede que o ver. Tião explique
melhor quais são as alterações propostas pelo substitutivo; Com a palavra o ver. Tião do
Táxi – Refere que o substitutivo altera dois art. da Lei em questão, um que trata da cor dos
veículos, e outro que trata do ano limite de fabricação permitido para os veículos. Refere
que, devido à pandemia, os motoristas estão com dificuldades para adquirir veículos mais
recentes para satisfazerem esse dispositivo da Lei. O outro artigo extinguiria a limitação das
cores dos veículos em branco e prata estendendo para todas as cores. Refere que os
motoristas encontram dificuldades em adquirir carros usados nas cores estipuladas pela
Lei. Está em 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura da Moção Nº 17/2020 - Vereador
Marinho Nishiyama - Moção de Apelo ao Srº João Dória, DD. Governador do Estado de São
Paulo e ao Sr. Cauê Macris, DD. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, para que envidem esforços para viabilizar a duplicação da Rodovia Francisco Alves
Negrão – SP 258, de Capão Bonito a Itararé. Está em discussão e votação únicas, foi
aprovado por todos. Leitura da Moção Nº 18/2020 - Vereador Marinho Nishiyama - Moção
de Apelo ao Srº João Dória, DD. Governador do Estado de São Paulo; Srº Cauê Macris,
DD. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo; Srº Sandro Roberto
Valentini, DD. Reitor da Universidade Julio de Mesquita Filho - UNESP, para que envidem
esforços para ampliar os cursos do “campus” da UNESP de Itapeva. Está em discussão e
votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 685/2020 - Vereador
Wilson Roberto Margarido - Requer ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER), para
tomada de medidas urgentes no sentido de fazer o acostamento na Rodovia Pedro
Rodrigues Garcia de Itapeva a Ribeirão Branco. Está em discussão e votação únicas, foi
aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 686/2020 - Vereador Wilson Roberto
Margarido - Requer ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER), para viabilizar o
recape do acostamento do trevo existente na entrada do bairro engenho velho no município
de Itapeva. Está em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura do
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Requerimento Nº 688/2020 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Sr. João Doria,
Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo, informações de como está o
procedimento para o título de posse de terras para os assentamentos. Está em discussão e
votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 691/2020 - Vereador
Dr. Pedro Correa - Requer ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem, solicitando
limpeza e reparos no acostamento localizados da Rod. Luiz José Sguário, a partir da entrada
da Sanbra, sentido Itapeva-Nova Campina. Está em discussão e votação únicas, foi
aprovado por todos. Leitura do Requerimento Nº 695/2020 - Vereadora Vanessa Guari Requer à empresa JUNDIÁ, para que estudem a possibilidade de disponibilizar linha de
ônibus, pelo menos 2 (duas) vezes na semana, nos bairros Conquista e Chapada, Distrito
do Guarizinho. Está 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, 120 ao 150/2020. Em 2 ª d/v o Substitutivo
01 ao Projeto de Lei 114/2020. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Nada consta. Nada mais
havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 58ª Sessão Ordinária a ser
realizada quinta-feira, dia 22 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, Plenário, 19 de outubro de 2020.

OZIEL PIRES DE MORAES
PRESIDENTE

VANESSA GUARI
1º SECRETÁRIO

MARCIO SUPERVISOR
2º SECRETÁRIO
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