
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2017 - 2020 

 

 
 
 

 

Rubrica: ................................           

38 

 EXERCÍCIO DE 2020   LIVRO Nº.: 005 PAG.: 038 

  
ATA DA 64ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2020 

 

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

presidência de Oziel Pires de Moraes realizou-se a 64ª sessão ordinária do corrente 

exercício. Assinaram o livro de presença 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, Rodrigo Tassinari, Sidnei Lara da Silva, Wiliana 

Cristina da Silva de Souza e Wilson Roberto Margarido. Ausência de: Sebastiao Jose 

de Souza e Vanessa Valerio de Almeida Silva. Havendo número regimental e invocando 

a proteção de Deus, o presidente declara abertos os trabalhos da presente Sessão. 

EXPEDIENTE: Discussão e votação da Ata da 63ª Sessão Ordinária realizada em 12 

de novembro, foi aprovada. Discussão e votação da Ata da 19ª Sessão Extraordinária 

realizada em 14 de novembro, foi aprovada. Correspondência recebida de diversos: 

Ofício de Comutran - Conselho Municipal de Trânsito - Resposta ao Requerimento 

88/2020 - Edivaldo Negão - Requer ao Comutran para que informe a possibilidade de 

implantação de sentido único na Rua Jacinto Bufa – Vila São Miguel. Ofício de Comutran 

- Conselho Municipal de Trânsito - Resposta ao Requerimento 254/2020 - Sidnei Lara - 

REQUER ao Conselho Municipal de Trânsito - Comutran, estude e informe a viabilidade 

de implantar sentido único, subindo a Rua Olmiro de Campos Pereira, no Jardim Bela 

Vista. Ofício de Comutran - Conselho Municipal de Trânsito - Resposta ao Requerimento 

265/2020 - Sidnei Lara - Requer ao COMUTRAN, para que estude a viabilidade de 

alteração de trânsito da Rua Adil Bernardino para sentido único (centro – bairro), a partir 

do cruzamento com a Rua Salim Demétrio até a frente da Escola Thereza Silveira Melo, 

a qual abriga, hoje, o Projeto Guri. Ofício de Comutran - Conselho Municipal de Trânsito 

- Resposta ao Requerimento 394/2020 - Toni do Cofesa - Requer ao COMUTRAN para 

que informe sobre a possibilidade de mudar o lado do estacionamento na Rua Francisco 

de Lima localizado na Vila Camargo II. Ofício de Comutran - Conselho Municipal de 

Trânsito - Resposta ao Requerimento 405/2020 - Rodrigo Tassinari - Requer ao 

COMUTRAN, para que estude a possibilidade de implantar redutor de velocidade 

“lombada”, na Rua Alcídia Cardoso de Oliveira 314 Jardim California. Ofício de 

Comutran - Conselho Municipal de Trânsito - Resposta ao Requerimento 456/2020 - 

Rodrigo Tassinari - Requer ao COMUTRAN, para que informe sobre a possibilidade de 

implantar um semáforo no cruzamento das ruas Dr Ricardo Watherly, Rui Barbosa e 

Rua Antônio Carlos Veiga, Vila Ribas. Ofício de Comutran - Conselho Municipal de 

Trânsito - Resposta ao Requerimento 464/2020 - Rodrigo Tassinari - Requer ao 
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COMUTRAN, para que estude a possibilidade de implantar redutor de velocidade na 

Avenida Gov. Mário Covas, entre os números 1823 e 1333. Ofício de Comutran - 

Conselho Municipal de Trânsito - Resposta ao Requerimento 469/2020 - Vanessa Guari 

- Requer ao COMUTRAN informe a possibilidade de implantar um redutor de velocidade 

na Rua: Aldo Russo, em frente ao número 441, Jardim Santa Rosa. Ofício de Comutran 

- Conselho Municipal de Trânsito - Resposta ao Requerimento 471/2020 - Marinho 

Nishiyama - Requer o Conselho Municipal de Trânsito – COMUTRAN para que verifique 

a possibilidade de instalação de lombada simples ou eletrônica na Rua Quintino 

Bocaíuva, próximo ao cruzamento com a Rua Rui Barbosa. Ofício de Comutran - 

Conselho Municipal de Trânsito - Resposta ao Requerimento 576/2020 - Dr. Pedro 

Correa - Requer ao COMUTRAN, solicitando estudos sobre a possibilidade de implantar 

algum tipo de redutores de velocidade em toda extensão da R. Dona Júlia, no Jd. 

Virgínia. Ofício de Comutran - Conselho Municipal de Trânsito - Resposta ao 

Requerimento 583/2020 - Sidnei Lara - Requer ao DEMUTRAN, que informe a 

possibilidade de efetuar a demarcação de solo na Rua Rui Barbosa, indicando o Ponto 

de Táxi na Praça Joaquim Marques da Silva e pintura de faixa de pedestres no local. 

Ofício de Comutran - Conselho Municipal de Trânsito - Resposta ao Requerimento 

609/2020 - Marinho Nishiyama - Requer o Conselho Municipal de Trânsito – 

COMUTRAN para que verifique a possibilidade de instalação de redutor de velocidade 

na Rua São Benedito, entre os números 508 e 510, Vila São Benedito. Ofício de 

Comutran - Conselho Municipal de Trânsito - Resposta ao Requerimento 611/2020 - Dr. 

Pedro Correa - Requer ao COMUTRAN, solicitando estudos que viabilizem a instalação 

de redutores de velocidade em toda a extensão da R. Emilio Ferrari, na V. Santana. 

PROPOSITURAS. Projeto de Lei:157/2020 - Prefeito Mário Tassinari - Regulamenta 

as normas e procedimentos para aquisição de produtos alimentícios da agricultura 

familiar do município de Itapeva para o uso na merenda escolar local, em consonância 

com o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, Lei Federal nº 

11.947/2009.158/2020 - Prefeito Mário Tassinari - Autoriza o Poder Executivo a repassar 

recurso por meio de Subvenção Social, à entidade Associação Beneficente Ao Teu 

Encontro, para o fim que especifica. Requerimento:748/2020 - Vereador Dr. Pedro 

Correa - Requer ao COMUTRAN, para que providencie estudos sobre a possibilidade 

de implantar redutor de velocidade ou lombada, na altura do nº 1840, próximo da 

rotatória localizada no cruzamento das Ruas Higino Marques, Avenida Alexandrino de 

Moraes com a R. Taquari, no Jardim Maringá.749/2020 - Vereador Edivaldo Negão - 

Requer ao Comutran, para que nos informe a possibilidade de instalação de lombada e 

ou redutor de velocidade em toda a extensão da Rua da Felicidade no Bairro 
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Cercadinho.750/2020 - Vereador Edivaldo Negão - Requer a Companhia de 

Saneamento Básico SABESP para que providencie a implantação de bueiros (boca de 

lobo) na Rua Anselmo Siqueira Pinto n° 400 no Morada do Bosque.751/2020 - 

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

competente, averigue a possibilidade de colocação de uma placa de referência com o 

nome Bairro Taquariguaçu no referido Bairro.752/2020 - Vereadora Débora Marcondes 

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

possibilidade de revisão de taxas dos mototaxistas.753/2020 - Vereador Marcio 

Supervisor - Requer à Gerência da Caixa Econômica Federal para que informe a 

previsão para implantar uma Agência Lotérica no Bairro São Camilo.754/2020 - 

Vereador Rodrigo Tassinari - Requer ao COMUTRAN, para que estude a possibilidade 

de implantar redutor de velocidade “lombada”, na Av. Dr. José Ermírio de Moraes, altura 

do n° 1573 – Centro. Indicação: 381/2020 - Vereadora Wiliana Souza - Requer ao 

Senhor Prefeito Municipal e ao COMUTRAN um estudo sobre a possibilidade de 

implantar uma rotatória entre a rua Pedro Cadena e Rua dos Ferroviários no Conjunto 

Habitacional Tancredo Neves.382/2020 - Vereadora Wiliana Souza - Indica implantação 

de playground e academia ao ar livre nos Bairros Jaó e CDHU – Jardim Nova 

Itapeva.383/2020 - Vereador Dr. Pedro Correa - Indica a implantação de placas de 

sinalização na estrada vicinal Virgílio Holtz, indicando as saídas para os diversos bairros 

que ladeiam a estrada. A Presidência encaminha os Projetos de Lei 157 e 158/20 às 

Comissões Competentes para exararem seus pareceres e os Requerimentos e 

Indicações à Secretaria Administrativa para as providências de costume. TEMA LIVRE 

- Ver. Edivaldo Negão – agradece o secretário Leitão sobre ponte da Lagoa Grande, 

Morro Cavado, a qual ele se prontificou a dar atenção em breve. Destaca também ponte 

do Cercado Grande, que está sendo concluída. Diz que irá continuar o trabalho como 

cidadão após o término do mandato. Lembra o prefeito sobre iluminação na Rua do Vaz, 

Cercadinho, que é uma benfeitoria muito aguardada pelos moradores. Ver. Margarido 

– cumprimenta os vereadores que foram eleitos e agradece os votos que recebeu. 

Explana que teve sete mandatos, que sempre buscou trabalhar em prol da população, 

bem como participou de quase todas as CEIs que existiram. Agradece e explana que 

sairá do mandato com a certeza que não deixa nada errado. Comenta sobre esse último 

mandato. Ver. Oziel Pires – parabeniza os vereadores reeleitos e os novos. Diz 

acreditava ter chance certa no Legislativo, mas optou por concorrer ao Executivo. Fala 

que cumprimentou o prefeito eleito, desejando boa sorte. Fala que gostaria que alguns 

de seus projetos fossem realizados, que espera contribuir como cidadão. Pede aos 

vereadores eleitos que sempre façam um bom trabalho para a população. Ver. Laércio 
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Lopes – agradece os votos que recebeu; fala do trabalho realizado. Comenta sobre a 

campanha eleitoral. Parabeniza os vereadores eleitos, que todos possam realizar um 

trabalho melhor do que já foi feito. Fala sobre o andamento dos trabalhos referente ao 

orçamento de 2021. Ver. Marcio Supervisor – parabeniza os vereadores eleitos, 

destacando a campanha saudável, bem como os candidatos que colocaram seu nome 

à disposição. Parabeniza também os vereadores reeleitos. Destaca que o legislativo é 

um local de muito trabalho, cada um à sua maneira. Fala dos candidatos ao Executivo. 

Deseja sabedoria e bom trabalho ao prefeito reeleito. Ver. Marinho – parabeniza o 

prefeito reeleito, desejando uma boa gestão. Parabeniza também os demais candidatos 

ao Executivo; assim como os vereadores reeleitos e os novos; que no próximo ano 

trabalharão juntos por mais quatro anos. Destaca os vereadores que estão retornando 

à Casa e os que virão pela primeira vez; parabeniza também os que estão encerrando 

o mandato. Ver. Pedro Correa – parabeniza a eleição de ontem, a democracia. Fala 

sobre o desafio de enfrentar uma eleição seja ao Executivo ou Legislativo. Parabeniza 

os eleitos, os reeleitos e os que não obtiveram êxito. Comenta sobre a composição da 

próxima Câmara. Deseja sorte a todos. Ver. Débora Marcondes – parabeniza todos 

que participaram da eleição. Agradece todos que estiveram ao seu lado. Diz que está à 

disposição para ajudar os novatos. Comenta sobre a campanha, sobre o trabalho e o 

seu partido. Destaca o vereador Toni, seu colega de partido e pessoa idônea. Agradece 

todos que trabalharam e continuarão no mandato até o final. Ver. Rodrigo Tassinari – 

fala de sua experiência pessoal ao ouvir todos ao redor sobre seus anseios. Relata que 

todos deveriam procurar a Câmara para apresentar suas reivindicações. Parabeniza 

todos que se dispuseram a concorrer a uma vaga. Agradece todos os atuais vereadores 

que continuarão trabalhando até o fim do ano. Acredita que todos tiveram uma mudança 

significativa em suas vidas. Ver. Toni do Cofesa – agradece a Deus, a seus assessores 

e amigos da campanha. Parabeniza a condução do pleito, a forma como tudo foi 

realizado. Parabeniza ainda todos que concorreram, os que foram eleitos, de acordo 

com a vontade dos eleitores. Diz que não abre mão de seus princípios, se desculpa por 

algumas vezes que pode não ter sido compreendido. Comenta sobre a disputa e os 

candidatos ao Executivo; parabeniza o prefeito reeleito e espera que a cidade seja bem 

conduzida. ORDEM DO DIA: Leitura do Requerimento Nº 750/2020 - Vereador 

Edivaldo Negão - Requer a Companhia de Saneamento Básico SABESP para que 

providencie a implantação de bueiros (boca de lobo) na Rua Anselmo Siqueira Pinto n° 

400 no Morada do Bosque. Em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos os 

presentes (online), com exceção da ver. Wiliana que não declarou voto. Leitura do 

Requerimento Nº 753/2020 - Vereador Marcio Supervisor - Requer à Gerência da Caixa 
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Econômica Federal para que informe a previsão para implantar uma Agência Lotérica 

no Bairro São Camilo. Em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos (online), 

com exceção da ver. Wiliana que não declarou voto. 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, 122 a 126, 128, 129, 133 a 135, 137, 138, 140, 142 a 

149 e 152 a 158/2020. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. Margarido – cumprimenta todos 

os candidatos que concorreram ao Executivo. Parabeniza o prefeito Mário, reeleito, 

desejando um bom mandato nas diversas áreas que o município necessita. Comenta 

sobre a disputa e trabalho para tal. Deseja um bom trabalho a todos os eleitos. Ver. 

Pedro Correa – cumprimenta o vereador Jé pela sua disputa ao Executivo, a sua vice 

e todos demais candidatos, parabenizando-os. Questão de Ordem: Ver. Rodrigo pede 

ao Presidente ou vice da Comissão de Legislação que convoque reunião 

extraordinária da comissão para essa semana, tendo em vista projetos importantes a 

serem analisados. Vice-presidente ver. Edivaldo Negão convoca reunião quarta-feira as 

10h00. Ver. Débora pede que seja enviado o link da reunião, uma vez que estará em 

pauta sua emenda no projeto de subsídio do prefeito. Presidente Oziel Pires pede que 

conste em ata, a pedido do vereador Rodrigo Tassinari, voto de pesar pelo falecimento 

do Padre Nazareno. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores 

para a 65ª Sessão Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 19 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, Plenário, 16 de 

novembro de 2020. 
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