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ATA DA 63ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2020 

 

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

Presidência de Laercio Lopes realizou-se, via internet, devido à pandemia COVID-19, a 63ª 

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 e Wilson Roberto Margarido. 

Ausência de: Oziel Pires de Moraes, Sidnei Lara da Silva, Vanessa Valerio de Almeida Silva 

e Wiliana Cristina da Silva 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 62ª Sessão Ordinária realizada em 9 de 

novembro, foi aprovada. Correspondências recebidas: Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva: resposta - Requerimento 665/2020 - Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer 

o Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, providencie, com urgência, levantamento 

dos bairros da zona rural do município que não possuem água encanada e saneamento 

básico. PROPOSITURAS - Projeto de Lei: 153/2020 - Vereadora Débora Marcondes Silva 

Ferraresi - Dispõe sobre denominação de via pública Ernesto Soares Almeida, localizada 

no Jardim Maringá IV. 154/2020 - Vereadora Wiliana Cristina da Silva de Souza - “Fica 

instituída, a semana municipal de incentivo à adoção e acolhimento, a ser realizada, 

anualmente, na semana que antecede o dia 25 de maio, e dá outras providências”. 155/2020 

- Mario Sergio Tassinari - Altera o anexo 2  mapa com zoneamento do solo urbani, da Lei 

Municipal nº 2.520, de 4 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o Zoneamento, Uso do Solo 

e Ocupação do Solo do Município de Itapeva e dá outras providências. 156/2020 - Mario 

Sergio Tassinari - Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recurso por meio de 

Subvenção Social, a organização da sociedade civil o Comunidade Terapêutica Mãe de 

Vida para o fim que especifica. Requerimento: 745/2020 - Vereadora Débora Marcondes 

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

sobre a possibilidade de tornar a Avenida Ugo Camargo Ayres, próximo ao córrego do 

Aranha em passagem para ciclista e pedestres. 746/2020 - Vereadora Wiliana Cristina da 

Silva de Souza - Requer ao Sr. Prefeito Municipal, nos termos regimentais, para que, junto 

ao setor competente, informe a possibilidade de colocar um abrigo de ponto de ônibus com 

cobertura, próximo do Igreja Congregação do Brasil, no Bairro Taquarizinho. 747/2020 - 

Vereador Marcio Nunes da Cruz - Requer ao Senhor Prefeito Municipal para que junto ao 

setor competente providencie a instalação de toldo ou cobertura na área externa em frente 

a UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – VILA BOM JESUS. TEMA LIVRE: 

Margarido chama atenção para a votação das contas municipais do exercício de 2018. Diz 
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que o parecer do tribunal é técnico, mas que vereadores têm que fazer a votação política, 

e não ´podem esquecer que no referido ano ocorreu o maior escândalo da história de 

Itapeva, com emissões de notas falsas, peculato. Diz que a população quer saber qual o 

posicionamento dos vereadores. Diz que é uma votação muito importante. Diz que 

vereadores devem dar o voto a favor do povo. Diz que é inadmissível a câmara votar 

favorável ao parecer do tribunal.  Aparte Edivaldo Negão diz que chegou o momento de 

cada vereador dar sua colaboração. Diz que é totalmente contra o parecer. Aparte Rodrigo 

Tassinari diz que o tribunal de contas não fez nenhuma ligação com o poder judiciário, sendo 

omisso quanto as irregularidades apontadas pela CEI. Continua Margarido dizendo que é o 

momento de a câmara mostrar que está do lado da verdade e da transparência. Marinho 

Nishiyama parabeniza vereador Margarido pelas observações. Diz que é contra a 

aprovação das contas referentes ao ano de 2018, pois o até então prefeito foi afastado pela 

justiça em novembro de 2019.  Diz que há provas de que o prefeito cometeu atos ilícitos no 

mandato. Diz que participou da Comissão Processante e que foi contrário ao relatório, pois 

na sua opinião haviam provas suficientes de irregularidades. Aparte Débora Marcondes diz 

que o relatório feito pela CEI pediu uma comissão processante. Continua Marinho dizendo 

que esta citando o relatório da comissão processante, que teve outra formação.  Pede a 

rejeição das contas referentes ao exercício de 2018. Presidência agradece pares que 

compreenderam que na última sessão foi pedido prazo para tirar as dúvidas. Débora 

Marcondes diz que não tem como votar favorável ao parecer. Diz que foram encontrados 

101 processos com irregularidades. Diz que na época estava faltando medicamentos 

básicos na rede de saúde, enquanto dinheiro público estava sendo desviado. Aparte 

Margarido parabeniza a vereadora pelo trabalho realizado na CEI.  Diz que foi a vereadora 

que conseguiu detectar a primeira fraude nas notas. Diz que o próprio Ministério Público 

detectou outras irregularidades em viagens. Diz que são provas cabais. Parabeniza todos 

que trabalharam na CEI. Continua Débora Marcondes dizendo que foi um trabalho em 

equipe, feito de maneira transparente e técnico. Diz que arcou com as consequências de 

ser um prefeito do mesmo partido. Aparte Jeferson Modesto diz que, segundo a Lei 

Orgânica, somente com dois terços de votos deixara de prevalecer o parecer do tribunal de 

contas. Continua Débora Marcondes dando a sugestão de, se não tiver presente os dois 

terços necessários, pedir o adiamento. Margarido solicita que seja realizada a verificação 

dos vereadores presentes na sessão. A Presidência faz a verificação dos presentes. 

Ausentes: Sidnei Lara, Oziel Pires, Vanessa Guari, Wiliana Souza e Tião do Táxi.  Margarido 

diz que Sidnei estava presente no início da sessão. Débora Marcondes diz que Tião do Táxi 

também estava presente. A Presidência suspende a sessão para consultar o jurídico sobre 

a questão. Retornando os trabalhos, a Presidência diz que consultou o jurídico, que deixou 

claro que é a decisão de dois terços da câmara, não dos presentes. Toni do Cofesa. Aparte 

Margarido diz que essa articulação que ocorreu na presente sessão vai ocorrer nas 
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próximas também. Diz que deve ser votado sim na presente sessão. Aparte Marinho solicita 

que seja convocada sessão extraordinária para sábado, pois é uma falta de 

responsabilidade dos vereadores que se ausentaram da sessão sem justificativa. Diz que 

está claramente ocorrendo uma articulação, e que a presença do vereador Marcio só foi 

permitida porque não teria quorum suficiente para a conta ser rejeitada. Diz que vereadores 

só faltaram por medo da população. Quer que seja feita uma sessão extraordinária no 

sábado, antes das eleições. Continua Toni do Cofesa dizendo que todos já têm 

conhecimentos das articulações. Diz que é necessário ter coerência, e que não dá para 

votar por um parecer favorável quando presenciou um ano de inúmeras irregularidades. Diz 

que vai continuar com sua coerência.  Marcio Supervisor diz que tem seu posicionamento, 

e pede a todos que respeitem. Diz que é complicado fazer acusação que não condiz com a 

realidade. Pede respeito. Diz que sempre teve posicionamento. Diz que todos foram eleitos 

pelo povo. Diz que sua honestidade não podem questionar. Pede para que o vereador fale 

por si. Diz que nunca teve medo de votar, e que vota com sua consciência. Diz que o voto 

de todos os vereadores tem o mesmo valor e pede respeito. Aparte Débora Marcondes diz 

que, se o presidente votar, dá os dez votos necessários.  A Presidência diz que o presidente 

vota. Edivaldo Negão diz que é uma votação muito importante. Diz que cada um tem sua 

opinião. Deixa claro que é contrário. ORDEM DO DIA:  Leitura de Projeto de Lei 151/2020 

- Mario Sergio 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. Colocado em 2ª discussão. Colocado em 2ª votação: 

Débora Marcondes: sim; Edivaldo Negão: sim; Jeferson Modesto: sim; Toni do Cofesa: sim; 

Marcio Supervisor: sim; Marinho Nishiyama: sim; Pedro Correa: sim; Rodrigo Tassinari: sim; 

Tião do Táxi: sim; e Wilson Margarido: sim; foi aprovado. Leitura de Substitutivo 1/2020 - 

Laercio Lopes - Regulamenta o Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros, 

por meio de aplicativos, como o ‘UBER’ no âmbito do Município de Itapeva/SP. Colocado 

em 2ª discussão: Margarido parabeniza o vereador por apresentar o projeto. Diz que esse 

aplicativo é utilizado no mundo todo, e o município já tem muitos usuários desse serviço. 

Colocado em 2ª votação: Débora Marcondes: sim; Edivaldo Negão: sim; Jeferson Modesto: 

sim; Toni do Cofesa: sim; Marcio Supervisor: sim; Marinho Nishiyama: sim; Pedro Correa: 

sim; Rodrigo Tassinari: sim; Tião do Táxi: sim; e Wilson Margarido: sim; foi aprovado. 

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. Margarido solicita 

convocação de sessão extraordinária para sábado. A presidência diz que, como já foi 

solicitado pelo vereador Marinho, e havendo a necessidade, caso algum vereador peça o 

adiamento, será convocada a sessão extraordinária. Marinho Nishyiama solicita o 

adiamento por uma sessão e convocação de sessão extraordinária. Toni do Cofesa 

pergunta se a votação no sábado não terá nenhum impedimento regimental. Débora 
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Marcondes diz que quem se ausentou da presente sessão também vai se ausentar no 

sábado. Diz que se tem o quórum necessário, cada um assume o compromisso e faz a 

votação. Pedido de adiamento colocado em votação: Débora Marcondes: não; Edivaldo 

Negão: não; Jeferson Modesto: sim; Toni do Cofesa: não; Marcio Supervisor: sim; Marinho 

Nishiyama: sim; Pedro Correa: sim; Rodrigo Tassinari: não; Tião do Táxi: sim; e Wilson 

Margarido: sim. Adiamento aprovado com voto contrário dos vereadores Débora 

Marcondes, Edivaldo Negão, Toni do Cofesa e Rodrigo Tassinari. MATÉRIA PARA 

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, 92,136, 

148,161,162,167, 173, 185, 194/2019, 13, 21, 51, 120 ao 156/2020. EXPLICAÇÃO 

PESSOAL: Margarido pede a todos os vereadores que compareçam à sessão no sábado 

para a votação das contas. Diz que vereadores devem mostrar seu caráter. Toni do Cofesa 

pede para que a população acompanhe a sessão de sábado. Aparte Margarido pede que a 

população divulgue nas redes sociais. Marinho Nishyiama convida também a mídia de 

Itapeva a assistir a sessão e noticiar seu desfecho. Aparte Toni do Cofesa diz que a mídia 

é muito importante. A presidência convoca os vereadores para Sessão Extraordinária no 

sábado, às 21h15, para votação das contas.  Nada mais havendo a tratar a Presidência 

convoca os vereadores para a Sessão Extraordinária e 64ª Sessão Ordinária a ser realizada 

segunda-feira, dia 16 de novembro, 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, 12 de novembro de 2020.  
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