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ATA DA 66ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2020 

 

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de 2020, no horário regimental sob a 

presidência de Oziel Pires de Moraes realizou-se a 66ª 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, Jeferson Modesto Silva, 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: Joao 

Antonio de Oliveira 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 65ª Sessão 

Ordinária realizada em 19 de novembro, foi aprovada. Correspondências recebidas: 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Indicação 358/2020 - Edivaldo 

Negão - Indica a implantação de ponto de ônibus com abrigo na Rodovia Faustino Daniel 

da Silva no KM 32 Distrito do Guarizinho. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Indicação 363/2020 - Dr. Pedro Correa - Indica que determine seja 

reativado o Posto da Guarda Municipal, no Terminal Rodoviário Intermunicipal de 

Itapeva. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 514/2020 

- Edivaldo Negão - Requer ao Senhor. Prefeito Municipal, nos termos regimentais para 

que junto ao setor competente, notifiquem o proprietário do terreno situado a Rua Raul 

de Oliveira com a Rodovia Francisco Alves Negrão no Jardim Esperança para que faça 

a implantação/reparo das calçadas e a limpeza do terreno. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva - Resposta ao Requerimento 555/2020 - Débora Marcondes - Requer ao 

Senhor Prefeito junto ao órgão competente sobre as respostas dos ofícios enviados 

para fiscalização sobre limpeza de terreno. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 673/2020 - Vanessa Guari - Requer ao Prefeito que junto 

ao setor competente, que estude a possibilidade de instalar uma lixeira modelo container 

na rua Valdemar José Ramos, Jardim Pôr do Sol. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva - Resposta ao Requerimento 676/2020 - Marinho Nishiyama - Requer o Sr. 

Prefeito, para que junto ao setor responsável, verifique a possibilidade de realizar a 

reforma do imóvel onde era localizada a base fixa da Guarda Civil Municipal da Vila 

Aparecida e a instalação de alguma repartição pública para atender os interesses da 

população, dando a devida destinação econômica para o imóvel. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 677/2020 - Marinho Nishiyama - 
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Requer o Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, verifique a possibilidade de 

reforma do imóvel onde era localizada a antiga Unidade Básica de Saúde do Jardim 

Maringá, de modo a instalar alguma repartição pública no local, dando a devida 

destinação econômica. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 678/2020 - Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito, para que 

junto ao setor competente, informe sobre a gratificação do Covid 19 para professores 

eventuais e estagiários. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 679/2020 - Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito, para que 

junto ao setor competente, verifique a possibilidade de colocação de lixeira ou contêiner 

na esquina da Rua Neide Monteiro Duarte, Itapeva F. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva - Resposta ao Requerimento 680/2020 - Wiliana Souza - Requer ao Sr. Prefeito, 

para que informe a possibilidade reimplantar e reformar a Base da Guarda Municipal na 

praça Tito Livio Cerioni na Vila Aparecida. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 681/2020 - Wiliana Souza - Requer ao Senhor Prefeito 

Municipal para que, junto ao setor competente, informe a possibilidade de providenciar 

recapeamento nas Ruas Votorantim, São Miguel Arcanjo no Bairro Vila Isabel. Ofício de 

Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 682/2020 - Edivaldo Negão 

- Requer ao Prefeito para que junto ao setor competente estude a possibilidade de 

implantar na cidade de Itapeva e na zona rural um projeto SACOLÃO SUSTENTAVEL, 

seria a troca de lixo reciclável por alimentos. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - 

Resposta ao Requerimento 684/2020 - Marcio Supervisor - Requer ao Sr. Prefeito para 

que, junto à Secretaria da Saúde, instrua os Agentes de Vigilância Epidemiológica a 

empreender medidas no sentido de combater a proliferação dos pernilongos, dentre os 

quais, Culex Quinquefasciatus e o Aedes Aegypti (vetor das doenças a seguir 

mencionadas), bem como prevenir e conter a proliferação da Dengue, Zika e 

Chikungunya nas seguintes localidades: Vila dos Comerciários, Jardim São Paulo e 

Cidade Jardim. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

689/2020 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 690/2020 

- 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 692/2020 - 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 
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estabelecimentos privados e órgãos públicos do município. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 693/2020 - Edivaldo Negão - Requer 

ao Sr. Prefeito, informações sobre a data prevista para a entrega do veículo que destinei 

parte de uma emenda parlamentar para a compra, para uso na ESF da Caputera. Ofício 

de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 694/2020 - Vanessa 

Guari - Requer ao prefeito que junto 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. Ofício de Jundiá 

Transportadora Turística Ltda - Resposta ao Requerimento 695/2020 - 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. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 700/2020 - Vanessa Guari - Requer ao prefeito que junto ao setor 

competente, estude a possibilidade de providenciar pavimentação asfáltica nas Ruas: 

Itália e Espanha, Jardim Europa. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta 

ao Requerimento 701/2020 - Marinho Nishiyama - Requer o Sr. Prefeito, para que junto 

ao setor responsável, providencie o lajotamento do trecho da estrada da Sanbra que se 

inicia na ponte até o bar, com extensão de aproximadamente 01 km (um quilómetro). 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 702/2020 - 

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

esclareça os fatos narrados na denúncia feita por uma munícipe nas redes sociais, onde 

informou que encontrou dificuldades em vacinar o seu filho na Unidade Básica de Saúde 

do Jardim Maringá, onde esperou por mais de uma hora, não obteve informações e 

ainda foi desrespeitada por servidores e que havia aglomeração e falta de sabonete e 

papel toalha. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

705/2020 - Edivaldo Negão - Requer ao Exmo. Senhor. Prefeito Municipal, para que 

junto ao setor competente providencie se possível à pavimentação na Avenida 

Theodorico Pereira de Melo, com início no Bairro da Santa Maria até o Bairro do Leme. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 706/2020 - Marcio 

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

providencie a manutenção e melhorias do playground na Praça Antônio Jesus Almeida, 

Vila São Camilo. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 

710/2020 - Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito junto a Sr.ª Lucicléia de 

Siqueira Rodrigues Schreiner, Secretária de Desenvolvimento Social, informações 

sobre um CRAS para atendimento das famílias na Vila São Benedito, visto a grande 

demanda deste bairro e adjacências e a distância do CRAS Vila Nova. Ofício de 
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Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 712/2020 - Marcio 

Supervisor - Requer o Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, providencie a 

instalação de sinalização de trânsito com placa de pare na Rua Professor João Santana 

com o cruzamento com a Rua Ribeira, Vila Bom Jesus. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva - Resposta ao Requerimento 713/2020 - Marinho Nishiyama - Requer o Sr. 

Prefeito, para que junto ao setor responsável, providencie a construção de uma quadra 

Society no Jardim Kantian, no espaço localizado entre o BRINCRAS e a Escola 

Municipal de Ensino Infantil. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao 

Requerimento 714/2020 - Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito, para que 

junto ao setor competente, ofereça um planejamento como será realizada a obra do 

cemitério referente ao calçamento e estacionamento. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva - Resposta ao Requerimento 715/2020 - Vanessa Guari - Requer ao Prefeito 

que junto ao setor competente, que estude a possibilidade de instalar uma lixeira modelo 

container na Rodovia Faustino Daniela da Silva, em frente ao bairro Pequenada. 

PROPOSITURAS. Projeto de Lei: 161/2020 - Vereador Oziel Pires de Moraes - Dispõe 

sobre denominação de via pública Av. Prefeito Antonio Cavani, no Loteamento Portal 

Itapeva. 162/2020 - Vereadora Vanessa Guari - Dispõe sobre denominação de via 

pública Theodoro Valério de Souza, Bairro Amarela Velha. 163/2020 - Prefeito Mário 

Tassinari - Autoriza o Executivo Municipal a receber através de doação de 78,00m² 

terreno rural de propriedade de Olívio Antunes de Oliveira, para o fim que especifica. 

Parecer: Favoráveis das Comissões Competentes encaminhando os Projeto de Lei 

145/2020, 146/2020, 149/2020, 154/2020, 156/2020, 158/2020 e 160/2020 para 

apreciação do Plenário. Requerimento: 764/2020 - Vereadora Wiliana Souza - Requer 

ao Senhor Prefeito Municipal junto ao setor competente para que efetue a limpeza do 

mato alto, ao lado da nova ponte entre as ruas Avaré e Ribeira na Vila Bom Jesus. 

765/2020 - Vereadora Wiliana Souza - Requer ao Senhor Prefeito Municipal junto ao 

setor competente que providencie uma lixeira modelo contêiner no fim da Rua Capão 

Bonito na vila Bom Jesus. 766/2020 - Vereador Wilson Roberto Margarido - Requer ao 

Executivo Municipal, para viabilizar a instalação de Iluminação Pública no bairro 

Bethânia. 767/2020 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao senhor prefeito para 

que junto ao setor competente informações sobre a previsão da pavimentação do Bairro 

Parque Paineira. 768/2020 - Vereador Edivaldo Negão - Requer ao Senhor Prefeito 

Municipal, para que junto a ao setor competente providencie a poda de arvore no Bairro 

Agua Limpa no Distrito do Guarizinho. 769/2020 - Vereador Edivaldo Negão - Requer à 

Agencia dos Correios de Itapeva, informe a possibilidade de implantação de uma caixa 

de cartas comunitária fixa (caixa postal) dos correios no Bairro Ribeirão do Leme. 
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770/2020 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Sr. Prefeito para que junto a Sra 

Lucicliéa, DD Secretária de Desenvolvimento Social, a possibilidade de designar a verba 

do Programa de Irradicação do Trabalho Infantil, em um projeto de Informática, com 

uma pequena bolsa de incentivo mensal as crianças da Vila Santa Maria. 771/2020 - 

Vereador Marcio Supervisor - Requer ao Senhor Prefeito Municipal para que, junto ao 

setor competente, providencie a instalação de abrigo nos pontos de ônibus localizados 

na Avenida Dr. José Ermírio de Moraes na altura do número 1300, nos dois sentidos da 

via. 772/2020 - Vereador Marcio Supervisor - Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao 

setor competente encaminhe a esta Casa Projeto de Lei que dispõe sobre a colocação 

de bituqueiras ou recipiente similar para a coleta de pontas ou bitucas de cigarros e 

congêneres nas imediações de estabelecimentos do município. 773/2020 - Vereador 

Toni do Cofesa - Requer ao Prefeito Municipal para que informe a data prevista 

construção do playground na Praça Maria de Lourdes Camargo no Parque Longa Vida, 

conforme emenda parlamentar deste vereador. 774/2020 - Vereador Rodrigo Tassinari 

- Requer ao COMUTRAN - Conselho Municipal de Trânsito, estudos para implantar 

placa indicativa e pintura de faixa “Carga e Descarga”, na Rua Ernesto de Camargo (ao 

lado do Estacionamento), próximo à esquina com a Mário Prandini. Indicação: 

386/2020 - Vereador Dr. Pedro Correa - Indica a implantação de ciclovia na Rodovia 

Luiz José Sguário, trecho compreendido entre a Fábrica da Maringá até a Mineração 

Itapeva. 387/2020 - Vereador Dr. Pedro Correa - Indica uma praça pública urbanizada 

com equipamentos para exercícios e área de lazer na Vila Taquari. 388/2020 - 

Vereadora Vanessa Guari - Indica o lajotamento das ruas do bairro Capoavinha e do 

Guari, Distrito do Guarizinho. 389/2020 - Vereador Toni do Cofesa - Indica a doação de 

um terreno para construção de uma praça no Bairro São Matheus. A Presidência 

encaminha os Projetos de Lei 161 a 163/20 às Comissões Competentes para exararem 

seus pareceres e os Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para as 

providências de costume. TEMA LIVRE – Ninguém fez uso da palavra. ORDEM DO 

DIA: Leitura do Projeto de Lei Nº 152/2020 - Prefeito Mário Tassinari - Dispõe sobre 

denominação de via pública (avenida Agenor Rodrigues Garcia, localizada no Jardim 

Morada do Sol). Colocado em segunda discussão e votação, foi aprovado por todos 

os presentes. Leitura do Projeto de Lei Nº 146/2020 - Vereador Rodrigo Tassinari - 

Dispõe sobre denominação de Via Pública Miguel Bustolin Neto, no Parque 

Cimentolândia. Colocado em primeira discussão e votação, foi aprovado por todos os 

presentes. Leitura do Projeto de Lei Nº 154/2020 - Vereadora Wiliana 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”. 
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Colocado em primeira discussão e votação, foi aprovado por todos os presentes. 

Leitura do Projeto de Lei Nº 156/2020 - Prefeito Mário 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. 

Colocado em primeira discussão e votação, foi aprovado por todos os presentes. 

Leitura do Projeto de Lei Nº 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. Colocado em primeira 

discussão e votação, foi aprovado por todos os presentes. Leitura do Projeto de Lei 

Nº 160/2020 - Prefeito Mário Tassinari - Altera o anexo 2 - Mapa com zoneamento do 

solo urbano, 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. Colocado em primeira discussão e votação, foi aprovado por todos os 

presentes. Leitura do Requerimento Nº 769/2020 - Vereador Edivaldo Negão - Requer 

à Agencia dos Correios de Itapeva, informe a possibilidade de implantação de uma caixa 

de cartas comunitária fixa (caixa postal) dos correios no Bairro Ribeirão do Leme. 

Colocado em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos os presentes. 

MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2 ª d/v Projeto de Lei: 146 - 154 – 156 – 158 

- 160/2020. 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, 92,136, 148,161,162,167, 

173, 185, 194/2019; 13, 21, 51, 122 a 126, 128, 129, 133 a 135, 137, 138, 140, 142 a 

145, 148, 149, 153, 157, 159, 161 a 163/2020. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. Marinho 

Nishiyama – manifesta sua preocupação com o município em razão da covid-19, 

comentando sobre a ocupação hospitalar com esses pacientes. Explana sobre o número 

de idosos do asilo que foram infectados. Discorre sobre necessidade de cooperação da 

população e fiscalização do poder público. Comenta sobre colaboração do comercio e 

empresários nesse momento. Fala sobre possibilidade de superlotação do hospital em 

razão da situação atual, que é necessário todo cuidado para não regressar à fase de 

fechamento; fala sobre a possibilidade de aumento de leitos na Santa Casa. Presidente 

Oziel – fala sobre sua preocupação com a covid-19 e comenta sobre possibilidade de 

devolução do duodécimo da Câmara ao Executivo para que seja usado como suporte à 

Santa Casa e ao Lar Vicentino para enfrentamento e medidas de prevenção à covid; 

que acredita que todos os vereadores sejam favoráveis a essa medida. Ver. Wiliana 

Souza – agradece os votos que recebeu; deseja boa sorte ao prefeito e vereadores 

eleitos. Comenta sobre água no Bairro Tapinha, que estão concluindo a obra de poço 

artesiano, proporcionando mais qualidade de vida àquela população, que ela já estava 
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há um tempo solicitando essa melhoria para o bairro. Comenta sobre obra no Jaó, que 

está em fase de conclusão também, que sempre teve aquela comunidade no coração. 

Diz em estar feliz em encerrar o mandato divulgando essas notícias. Agradece o Prefeito 

e Secretário Diego. Ver. Débora Marcondes – fala sobre a situação dos bancos em 

relação à covid-19, onde pessoas chegam a ficar horas aglomeradas em filas, que não 

está havendo nem atendimento prioritário. Discorre sobre fiscalização da prefeitura e 

outras medidas que ela tomou, como acionar o Ministério Público, ouvidoria das 

instituições. Relata que o MP solicitou mais fotos e entrou com representação. Fala 

sobre oficio que recebeu a respeito de pedido de CRAS na vila São Benedito, onde foi 

informada que não há público suficiente para abertura nessa localidade; que pediu 

abertura de CRAS na Morada do Bosque também. Comenta sobre a situação dos 

estagiários da Educação, sobre a recebimento do adicional e da testagem de covid, que 

eles não fizeram nem receberam, sendo que estão na linha de frente também, conforme 

relatos de alguns; fala que profissionais da Residência Terapêutica farão teste de covid 

essa semana. Pede atenção especial do prefeito aos estagiários. Nada mais havendo a 

tratar a Presidência convoca os vereadores para a 67ª Sessão Ordinária a ser realizada 

quinta-feira, dia 26 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, 23 de novembro de 2020. 
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