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ATA DA 68ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2020
Aos trinta dias do mês de novembro do ano de 2020, no horário regimental, sob a
presidência de Oziel Pires de Moraes realizou-se a 68ª 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 67ª Sessão
Ordinária realizada em 26 de novembro, foi aprovada. Correspondências recebidas:
Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 697/2020 Débora Marcondes - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente, a
disponibilização de mais médicos no Posto de Saúde do Jardim Bela Vista. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 720/2020 - Wilson Roberto
Margarido - Requer ao Executivo Municipal junto ao setor competente, para implantar
pavimentação no bairro das Pedras, com início na rodovia até a Rua da Caixa D’água.
Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 722/2020 Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor responsável, crie
um novo Distrito Industrial, de modo a buscar o desenvolvimento econômico do
município e gerar empregos. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao
Requerimento 745/2020 - Débora Marcondes - 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.
PROPOSITURAS. Parecer: Favoráveis das Comissões Competentes encaminhando
os Projeto de Lei 161/2020, 163/2020 e 166/2020 para apreciação do Plenário.
Emenda: Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0149/2020 - Comissão de Legislação,
Justiça, Redação e Legislação Participativa - Fica suprimido o inciso IV do artigo 10 do
Projeto de Lei 149/2020. Requerimento: 784/2020 - Vereador Wilson Roberto
Margarido - Requer ao Executivo Municipal, para viabilizar a implantação de Plano de
Cargos e Carreira para os funcionários Públicos Efetivos do Município. 785/2020 Vereador Wilson Roberto Margarido - Requer ao COMUTRAN (Conselho Municipal de
Trânsito) a possibilidade de instalar redutor de velocidade na Rua Itapetininga na Vila
Bom Jesus. 786/2020 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer o Sr. Prefeito, para que
junto ao setor responsável, providencie a revitalização da praça José Alcir Zacharias
localizada no Bairro Itapeva E (Conjunto Habitacional Danilo Lucano Gimenez), bem
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como a reforma e/ou substituição de aparelhos e brinquedos. 787/2020 - Vereador
Marinho Nishiyama - Requer o Sr. Prefeito, para que, junto ao setor responsável,
providencie a conclusão da obra da Avenida Mário Covas, após a rotatória, sentido da
Vila São Francisco. 788/2020 - Vereador Edivaldo Negão - Requer ao Sr, Prefeito, junto
ao setor competente para que nos informe a possibilidade de aumentar o itinerário de
domingo e feriados das 12 horas até as 17 horas dos ônibus do Bairro Ribeirão do Leme.
789/2020 - Vereador Edivaldo Negão - Requer ao Prefeito para que, junto ao setor
competente para que se possível seja feita a pavimentação em toda a extensão da Rua
Leodoro Francisco da Fé, Lazara Pereira Domingues e Terezinha Maria da Silva
Ferreira no Bairro Amarela Velha. 790/2020 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao
Prefeito, que junto ao setor competente, informe a possibilidade de instalar repetidor de
sinal de telefônia móvel e internet nos bairros pertencentes do Distrito do Guarizinho.
791/2020 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao prefeito, que junto ao setor
competente, informe a possibilidade de promover convênio ou parceria com a Sabesp,
para que efetuem a limpeza das fossas sépticas dos bairros da zona rural que ainda
não possuem rede de tratamento de esgoto. 792/2020 - Vereadora Débora Marcondes
- Requer ao ITESP, informações se já está em andamento a regularização fundiária do
Bairro Taquariguaçu conforme determinação do Ministério Público em anexo. 793/2020
- Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Sr. Prefeito, que junto a Secretária de
Desenvolvimento Social, preste informações a respeito da Casa de Apoio a Mulher
Vítima de Violência Doméstica, dentro do Município de Itapeva, visto que, existe uma lei
em vigor de sua existência e devido sua importância nas políticas públicas de combate
a violência contra mulher. A Presidência encaminha 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 146/2020 - Vereador
Rodrigo Tassinari - Dispõe sobre denominação de Via Pública Miguel Bustolin Neto, no
Parque Cimentolândia. Colocado em segunda discussão e votação, foi aprovado por
todos. 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”.
Colocado em segunda discussão e votação, foi aprovado por todos. 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 segunda discussão e votação, foi aprovado por todos. 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 segunda discussão e votação,
foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 160/2020 - Prefeito Mário
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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
segunda discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do Emenda 0001 ao
Projeto de Lei 0149/2020 - Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação
Participativa - Fica suprimido o inciso IV do artigo 10: IV – Participar de uma capacitação
especifica com carga horaria de 30 (trinta) horas, para candidatos eleitos a conselheiros
tutelares (titular e suplente) a ser promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescentes – CMDCA; (NR) Em discussão única, ver. Débora
Marcondes fala sobre o teor da emenda e do projeto, expondo seu entendimento acerca
do assunto, explanando sobre capacitação e requisito fundamental que é experiência
de dois anos de trato com adolescentes e preceitos do ECA. Pede adiamento por 2
sessões da emenda e projeto para que seja melhor estudado. Pedido de adiamento
aprovado por todos os presentes (online). Leitura do Projeto de Lei Nº 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". Vereadora Débora pede adiamento por 2 sessões. Adiamanto por
duas sessões aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 161/2020 - Vereador
Oziel Pires de Moraes - Dispõe sobre denominação de via pública Av. Prefeito Antonio
Cavani, no Loteamento Portal Itapeva. Colocado em primeira discussão e votação, foi
aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 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. Colocado em
primeira discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº
166/2020 - Mesa Diretora - Dispõe sobre a extinção de cargos de provimento em
comissão de Assessor Parlamentar na Câmara Municipal de Itapeva. Em 1ª discussão,
ver. Marinho solicita adiamento por 1 sessão, em razão do apontamento constante no
acórdão do Tribunal de Contas, referente a escolaridade de nível superior para o cargo
de assessoria parlamentar. Fala que o projeto da forma como está não contempla esse
entendimento, uma vez extinto esse cargo (AP 1), não poderá ser criado outro em 2021.
Em votação, pedido de adiamento rejeitado, sendo os votos: Débora Marcondes –
favorável; Edivaldo Negão – contra; Jeferson Modesto – favorável; Toni do Cofesa ausente; Laercio – favorável; Marcio Supervisor – contra; Marinho – favorável; Pedro
Correa – contra; Rodrigo Tassinari – favorável; Tião do Táxi – ausente; Sidnei Fuzilo –
contra; Vanessa Guari – contra; Wiliana Souza – contra; Margarido – contra. Adiamento
rejeitado. (7 a 5 votos). Ver. Oziel fala que o projeto foi uma apresentação necessária,
em razão de apontamento do Tribunal de Contas desde 2009. Em 2012 novamente
houve recomendação sobre o assunto. Explica que esses apontamentos não se referem
a funcionários terceirizados. Explana sobre as implicações dessa situação. Ver.
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Margarido diz que falou em sessão anterior que votaria pela diminuição dos cargos de
assessoria, com base nos apontamentos do TC e das consequências à Mesa. Explana
sobre a rejeição das contas de 2017 e 2018 e também para não inviabilizar para o
próximo Presidente. Ver. Edivaldo Negão diz ter conhecimento do apontamento do
Tribunal, que entende que já deveria ter cortado esse cargo, que não haveria como
manter os dois cargos por gabinete. Ver. Wanessa Guari diz que votará favorável ao
projeto em conformidade com o Tribunal de Contas e pede voto favorável dos demais.
Ver. Marinho diz que não é contra a extinção do cargo, mas sim que seja extinto o cargo
correto, não o de nível superior. Lê documento do Tribunal de Contas sobre essa
questão. Ver. Débora fala que estudou o parecer, que passou a alguns advogados; diz
que acha que um assessor é pouco, mas entende a questão do apontamento, que
votará favorável ao projeto. Aparte ver. Jé diz que não estão corrigindo a situação, pois
estão votando a extinção do cargo de nível superior; dessa forma, a responsabilidade
ficará a cargo do próximo presidente, pois está em desacordo com o Tribunal.
Presidente Oziel Pires diz que o vereador Jé joga para a torcida; fala sobre conversa
que teria havido com vereadores sobre essa questão. Ver. Márcio diz que conforme
apontamento e após rejeição das contas, não há como não extinguir o cargo. Comenta
sobre a questão de nível de escolaridade. Fala que, se possível, votar hoje e apresentar
emenda para acertar a escolaridade. Aparte ver. Margarido explica que o salário do
assessor I será maior que o de vereador, o que seria inviável, por isso a emenda deve
ser para acertar a questão salarial. Continua ver. Marcio diz que concordar com o
vereador Margarido. Laércio Lopes comenta sobre a fala dos vereadores, discorrendo
sobre a questão da escolaridade; fala sobre analisar o projeto com carinho. Discorre
sobre a responsabilidade que cairá sobre o próximo presidente. Em 1ª votação, foi
aprovado por todos os presentes (online). Leitura do Requerimento Nº 792/2020 Vereadora Débora Marcondes - Requer ao ITESP, informações se já está em
andamento a regularização fundiária do Bairro Taquariguaçu conforme determinação do
Ministério Público em anexo. Colocado em discussão e votação únicas, foi aprovado
por todos. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2 ª d/v Projetos de Lei: 149 - 161
- 163 - 166/2020. Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v os
Projetos de Lei: 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, 153, 157, 159, 164 e 165/2020.
EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. Margarido diz que não gostaria de sair da Câmara sem
contribuir com todos os funcionários públicos municipais, de forma que está
apresentando requerimento ao Executivo para que apresentar plano de cargos e
carreiras. Discorre sobe esse tema e sua importância. Ver. Vanessa Guari parabeniza
o vereador Margarido pela sua fala sobre o funcionalismo, que eles merecem; pede que
seja implantado na Câmara as 30 horas aos funcionários. Fala sobre pedido de
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pagamento de abono às cuidadoras da Casa Transitória. Comenta sobre a necessidade
de aumento de leitos na Santa Casa para pacientes covid. Destaca serviços realizados
na zona rural, comentando sobe os lugares; relata outros pedidos de melhorias para a
zona rural, citando a questão de água encanada e fossa séptica. Ver. Débora
Marcondes fala sobre a regularização fundiária do Bairro Taquarigaçu, que está
enviando requerimento ao ITESP, sobre essa questão. Comenta sobre a questão do
funcionalismo, muito merecido, sobre plano de carreira da Câmara também; sobre a
saúde dos servidores, que aprovaram lei sobre isso; explana sobre o CEREST (Centro
de Referência em Saúde do Trabalhador) e a importância dessa questão. Comenta
sobre os professores eventuais que não recebem insalubridade e não terão décimo
terceiro. Agradece o gerente da Sabesp, pela obra que será feita para conter vazamento
na rua São Benedito. Ver. Jé agradece os votos que recebeu na disputa ao Executivo.
Deseja boa sorte ao prefeito eleito, que estará à disposição para contribuir. Que está na
coordenação estadual do PP. Fala que foi derrotado pela máquina pública, explanando
sobre o tema. Comenta sobre necessidade de diálogo do Executivo com a sociedade e
entidades do município; destacando a questão da Santa casa. Fala sobre o atendimento
da saúde no município, das dificuldades da população. Ressalta que o prefeito converse
com a Santa Casa. Discorre sobre falta de crescimento para Itapeva, citando questões
com geração de emprego e renda e abertura a novas empresas. Afirma que o prefeito
precisa ter prioridades; que não feche postos de saúde e invista na atenção básica à
saúde. Explana que foi o vereador que mais trouxe recursos para o município e seu
trabalho para isso. Diz estar à disposição do prefeito. Nada mais havendo a tratar a
Presidência convoca os vereadores para a 69ª Sessão Ordinária a ser realizada quintafeira, dia 3 de dezembro, 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, 30 de novembro de 2020.

OZIEL PIRES DE MORAES
PRESIDENTE

VANESSA GUARI
1º SECRETÁRIO

MARCIO SUPERVISOR
2º SECRETÁRIO
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