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ATA DA 62ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2020 

 

Aos nove dias do mês de novembro do ano de 2020, no horário regimental, sob a 

presidência de Oziel Pires de Moraes realizou-se a 62ª 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, 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, Sidnei Lara da Silva, Vanessa Valerio de Almeida 

Silva, Wiliana Cristina da Silva de Souza e Wilson Roberto Margarido. Ausência de: 

Jeferson Modesto Silva e Sebastiao Jose de Souza. 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 61ª Sessão 

Ordinária realizada em 5 de novembro, foi aprovada. Correspondências recebidas: 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Indicação 346/2020 - Dr. Pedro 

Correa - Indica a construção de uma quadra poliesportiva para prática de esportes aos 

Moradores do Bº Jardim Esperança. Ofício de Vivo S/A - Resposta ao Requerimento 

597/2020 - Vanessa Guari - Requer à VIVO, para que estude a possibilidade de instalar 

torre de transmissão de sinais de celular e banda larga (internet móvel) nos bairros do 

Distrito do Guarizinho. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 621/2020 - Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito, para que 

junto ao setor competente para que avalie a possibilidade de estruturar a Casa da 

Cultura, ou disponibilizar um outro local para diversas atividades de artes visuais. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 650/2020 - Débora 

Marcondes - 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. Ofício de Vivo S/A - Resposta ao Requerimento 654/2020 - Wiliana Souza - 

Requer à Empresa VIVO S/A, para que informe sobre a possibilidade de implantar uma 

torre de transmissão de sinal de telefonia móvel no Bairro da Cachoeirinha. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 658/2020 - Wiliana Souza 

- Requer ao Sr. Prefeito, junto ao setor competente que informe a possibilidade de 

implantar grade de proteção “Guard Rail” na rua Aparício Mathias Carneiro, próximo ao 

número 71 no jardim pôr do sol. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 659/2020 - Toni do Cofesa - Requer ao Senhor Prefeito, para que, junto 

à Empresa Jundiá, informe sobre a possibilidade de retornar o abrigo de ônibus no 

antigo local, na Rua Esplanada no Bairro das Pedras. Ofício de Prefeitura Municipal de 
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Itapeva - Resposta ao Requerimento 660/2020 - Toni do Cofesa - Requer ao Senhor 

Prefeito, para que, junto à Empresa Jundiá, informe sobre a possibilidade de retornar a 

linha de ônibus com itinerário Centro/São Camilo passando em frente ao Cofesa Max. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 662/2020 - Marcio 

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

pintura de estacionamento na Rua Minas Gerais, e também reserve uma vaga de 

estacionamento para idoso na altura do nº 201. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva 

- Resposta ao Requerimento 663/2020 - Débora Marcondes - Requer ao Senhor 

Prefeito, para que junto ao setor competente, informe um prazo para revitalização da 

Mata do Carmo em Itapeva. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 668/2020 - Wilson Roberto Margarido - Requer ao Executivo Municipal 

junto ao setor competente, para viabilizar o alargamento da Estrada Municipal Isaias 

Rodrigues Maximiano no Bairro Engenho Velho neste município de Itapeva. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 672/2020 - Vanessa Guari 

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

redutor de velocidade e implantar sentido único em toda a extensão da rua Hebe Faria 

Pio, Jardim Beija Flor. PROPOSITURAS. Parecer: Favoráveis das Comissões 

Competentes encaminhando os Projeto de Lei 151/2020 e Substitutivo 0001 ao Projeto 

de Lei 0107/2019 para apreciação do Plenário. Relatório circunstanciado da Comissão 

de Economia, Fiscalização e Execução Orçamentária às contas da Prefeitura do 

Exercício de 2018 sugerindo que os vereadores apreciem o Parecer Favorável do 

Tribunal de Contas. Emenda: Emenda 0002 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: 737/2020 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao 

Gerente da Sabesp em Itapeva SP, providências que julgar necessária referente ao 

escoamento de água e esgoto na Rua Santo Antônio do Catigeró. 738/2020 - Vereadora 

Wiliana Souza - Requer ao Senhor Prefeito Municipal e ao COMUTRAN um estudo 

sobre a possibilidade de implantar redutor de velocidade “uma lombada”, na Rua Dirce 

de Camargo de Almeida próximo ao Nº 115, no Bairro Santa Maria. 739/2020 - Vereador 

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

viabilizar a Humanização do atendimento no CPA. 740/2020 - Vereador Wilson Roberto 

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

a limpeza e capinagem da Praça Antônio Jesus de Almeida, que fica localizado ao lado 

da EMEI Francisco Rossi no Jardim São Camilo. 741/2020 - Vereador Marcio Supervisor 

- Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao setor competente providencie a restauração 

das trilhas da Mata do Carmo no trecho entre a Av. Orestes Gonzaga, Jardim Ferrari II. 
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742/2020 - Vereador Rodrigo Tassinari - Requer ao COMUTRAN, para que estude a 

possibilidade de implantar redutor de velocidade “lombada”, na Avenida Dr. José Ermírio 

de Moraes, altura do n° 1969. 743/2020 - Vereador Edivaldo Negão - Requer ao Senhor 

Prefeito Municipal para que junto ao setor competente providencie se possível à 

implantação praça pública com playground e academia ao ar livre no Bairro Ribeirão do 

Leme. 744/2020 - Vereador Edivaldo Negão - Requer ao Prefeito, para que, junto ao 

setor competente se possível à perfuração de um poço artesiano no Bairro Ribeirão do 

Leme. Indicação: 379/2020 - Vereadora Wiliana Souza - Indica a reforma da ponte no 

final da Rua Capão Bonito, na Vila Bom Jesus. 380/2020 - Vereador Dr. Pedro Correa - 

Indica a manutenção no lajotamento e instalado placa de PROIBIDO ESTACIONAR na 

Trav. Nelson Araújo, localizada no Jd. Santa Rosa. A Presidência encaminha os 

Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para as providências de 

costume. TEMA LIVRE: Ver. Débora Marcondes – Comenta sobre as aglomerações 

em filas nos bancos. Relata sobre a situação do Itaú, que colocou um aviso que a 

agência não atenderia no dia, já com muitas pessoas na fila. Fala que já denunciou a 

situação para o setor de fiscalização da Prefeitura e que acionou o Ministério Público 

sobre esse descaso dos bancos com as pessoas. Aparte ver. Laércio – Explica que, no 

caso do Itaú, funcionário testou positivo para covid, por isso foi suspenso o atendimento 

na agência. Continua ver. Débora – fala que a situação das longas filas e aglomeração 

não foi apenas hoje, que o banco deveria oferecer alternativas, que é uma situação 

desumana; pessoas perdem o dia nas filas; que deveriam ser multados. Ver. Laércio 

Lopes – comenta sobre a situação das filas. Pede apoio dos pares para aprovação do 

seu projeto de lei do ‘uber’, sendo que o Executivo não se manifestou para regularizar 

esse serviço, por isso ele apresentou essa propositura. Explana que o projeto passou 

pela Comissão, que houve participação dos profissionais do app também no trâmite. 

Aparte ver. Débora – indaga qual benefício que o projeto traz ou se é para tributação 

apenas. Continua Ver. Laércio – fala que o projeto visa apenas regulamentar o serviço 

aqui no município, sendo que há pessoas que oferecem serviço no app de forma 

clandestina. ORDEM DO DIA: Leitura do Projeto de Lei Nº 151/2020 - Prefeito Mário 

Tassinari - Altera a Lei nº 4.389/2020 que autoriza o Executivo Municipal a receber 

através de doação de 83.54m² terreno rural de propriedade de José Paulino dos santos 

Neto, para o fim que especifica. Em 1ª discussão, Ver. Margarido fala que é no Faxinal 

a doação do terreno para construção de posto artesiano. Parabeniza os moradores que 

terão água e agradece o Executivo pela realização. Diz que ele destinou a emenda para 

tal. Em 1ª votação, foi aprovado por todos os presentes (online). Leitura do 

Substitutivo 0001 ao Projeto de Lei 0107/2019 - Vereador Laercio Lopes - 
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Regulamenta o Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros, por meio de 

aplicativos, como o ‘UBER’ no âmbito do Município de Itapeva/SP. Em 1ª discussão e 

votação, foi aprovado por todos os presentes. Leitura do Requerimento Nº 737/2020 

- Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Gerente da Sabesp em Itapeva SP, 

providências que julgar necessária referente ao escoamento de água e esgoto na Rua 

Santo Antônio do Catigeró. Em 1ª discussão e votação, foi aprovado por todos os 

presentes. Leitura do Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Itapeva do Exercício de 

2018. Em discussão única, ver. Margarido diz que essas contas são do ano de 2018, no 

qual ocorreu a CEI das Notas Frias, que foi um escândalo o que houve no Executivo. 

Que o Tribunal de Contas faz a avaliação política, verificando se foram aplicados os 

percentuais devidos em cada pasta. Afirma que em função dos crimes cometidos, 

apurados pela CEI, e os desdobramentos disso, como vereador ele acha que devem 

votar contra o parecer do Tribunal de Contas. Ver. Débora diz que concorda com ver. 

Margarido, que ela também fez parte dessa CEI. Relata as irregularidades constatadas, 

que não podem votar favorável às contas. Fala de fake news que envolveu a votação 

dela. Ver. Marinho fala que compactua com os vereadores Margarido e Débora sobre 

rejeitar as contas, em razão das irregularidades constatadas pela CEI das notas em 

2018, que ele apresentou relatório apartado pedindo a condenação do então prefeito 

Cavani. Ver. Laércio diz que entende que o Tribunal faz avaliação e parecer técnicos, 

que ele sabe do resultado da CEI, que os crimes cometidos devem ser apurados no 

rigor da lei. Sobre o parecer das contas, fala sobre passar informações corretas a todos, 

e, se possível, se propõe a apresentar informações técnicas realizadas pelo contador. 

Diz que concorda com as opiniões dos ver. que falaram antes. Pede adiamento por duas 

sessões. Ver. Margarido pede adiamento por uma sessão. Em votação, adiamento por 

uma sessão aprovado por todos os presentes. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO. 

Em 2 ª d/v: Projeto de Lei 151/2020; Substitutivo 01 ao Projeto de Lei 107/2019. 

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, 92,136, 148,161,162,167, 173, 185, 

194/2019, 13, 21, 51, 122 a 126, 128, 129, 133 a 135, 137, 138, 140, 142 a 149 e 

152/2020. EXPLICAÇÃO PESSOAL – Ver. Margarido – explica que se confundiu no 

bairro que foi doado o terreno para construção de posto artesiano, o terreno é na 

Taipinha e não Faxinal como ele disse; que o do Faxinal deve vir em breve. Presidente 

Oziel pede à Presidente da Comissão de Saúde que convoque a Secretária da Pasta 

para explicações acerca de uma dentista que receberia muitas horas extras, conforme 

reclamações. Ver. Vanessa convoca a Comissão de Saúde para reunião ordinária na 
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próxima segunda-feira e põe em pauta também a falta de medicamentos para medição 

de diabetes. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 

63ª Sessão Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 12 de novembro, no horário 

regimental e invocando a proteção de Deus, declaro 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, 9 de 

novembro de 2020. 

 

 

OZIEL PIRES DE MORAES 

PRESIDENTE 
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