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ATA DA 53ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2019 

 

Aos dois dias do mês de setembro do ano de 2019, no horário regimental sob a 

presidência de Oziel Pires de Moraes realizou-se a 53ª 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, Sebastiao Jose de Souza, 

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

Lara da Silva e Vanessa Valerio de Almeida Silva. Havendo número regimental e 

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

Sessão. Realizada a leitura da Bíblia pelo vereador Pedro Correa. Executado o Hino de 

Itapeva. EXPEDIENTE: Colocada em discussão e votação a Ata da 52ª Sessão 

Ordinária realizada em 29 de agosto, foi aprovada por todos. PROPOSITURAS - 

Projeto de Lei: 128/2019 - Vereador Oziel Pires de Moraes - Dispõe sobre 

denominação de via pública Jaqueline Aparecida da Cruz no Portal Itapeva. 129/2019 - 

Vereador Edivaldo Alves Santana - Dispõe sobre denominação de via pública Messias 

Elias Nunes, no Bairro Cercadinho. 130/2019 - Prefeito Luiz Antonio Hussne Cavani - 

Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do corrente exercícío. 

131/2019 - Prefeito Luiz Antonio Hussne Cavani - Autoriza abertura de Crédito Adicional 

Especial no Orçamento do corrente exercício. Emenda 0001 Ao Projeto de Resolução 

0005/2019: 1/2019 - Emenda 0001 Ao Projeto de Resolução 0005/2019 ao Projeto de 

Resolução Nº 5/2019 - Vereador Jeferson Modesto Silva - Acrescenta parágrafo único 

ao artigo 137.  Parágrafo único. O projeto de decreto legislativo previsto no inciso VI do 

“caput” deste artigo será lido em Plenário e encaminhado pelo Presidente às comissões 

permanentes para exararem seus pareceres, após será submetido à votação única. 

Requerimento: 633/2019 - Vereador Marcio Nunes da Cruz - Requer ao COMUTRAN 

- Conselho Municipal de Trânsito para que informe sobre a possibilidade de implantar 

travessia elevada na Rua Conchas em frente à EM. Prof. Hélio de Moraes, na Vila 

Aparecida. 634/2019 - Vereador Rodrigo Tassinari - Requer ao COMUTRAN a 

possibilidade de implantar redutor de velocidade na rua Eugenio Gehring, altura do 

número 79, Morada do Bosque. 635/2019 - Vereador Joao Antonio de Oliveira - Requer 

ao Comutran para que informe a possibilidade de construir uma faixa de travessia 

elevada na rua Nove de Julho, em frente ao número 805, na Vila São Miguel, próximo a 

escola Thereza Silveira Mello. 636/2019 - Vereador Joao Antonio de Oliveira - Requer 

ao Sr. Prefeito para que informe a possibilidade de ser implantado, junto à Secretaria de 

Ação Social, o Departamento da Pessoa com Deficiência. 637/2019 - Vereadora Débora 
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Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Sr. Prefeito, para que informe a possibilidade de 

ser implantado na Praça Anchieta “Banco Inclusivo”, visando o bem estar da Pessoa 

com Deficiência. 638/2019 - Vereador Sebastiao Jose de Souza - Requer ao Comutran, 

para que informe a possibilidade de implantar redutor de velocidade na rua José Pedro 

de Oliveira Campos, próximo ao nº 252, no Jardim Beija Flôr. 639/2019 - Vereador Pedro 

Correa dos Santos - Requer à concessionária Elektro Eletricidades e Serviços S/A, 

solicitando as providências necessárias para verificação e os devidos reparos na rede 

de energia elétrica do Bº do Ribeirão do Leme, tendo-se em vista as constantes 

variações e quedas de energia nas residências do bairro. 640/2019 - Vereadora 

Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao COMUTRAN informe a possibilidade de 

providenciar instalação de redutor de velocidade na Rua: Marinho Lopes de Paula, 

Distrito do Guarizinho. 641/2019 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - 

Requer ao Senhor Prefeito nos termos regimentais, para que junto ao setor competente, 

informe sobre os motivos do fim do repasse para o Projeto Esperança. 642/2019 - 

Vereadora Wiliana Cristina da Silva de Souza - Requer ao Senhor Prefeito Municipal 

para que junto ao setor competente, informe a possibilidade de visita em caráter 

emergencial para uma vistoria, na possibilidade de extensão de rede de água potável 

na Rua Priscila Urbano dos Santos, atrás da fábrica de papel higiênico, localizada no 

Jardim Kantian. 643/2019 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer que 

seja inserido em Ata Votos de Congratulações a Faculdade de Ciências Sociais e 

Agrárias de Itapeva – FAIT, na pessoa de sua Diretora Geral, Doutora Simone da Silva 

Gomes Cardoso, pela realização da 4ª Feira de Profissões realizada do dia 26 ao dia 

31 de agosto de 2019. 644/2019 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - 

Requer ao Sr. Prefeito, para que informe a data de início das atividades do CRAS 

Volante para atender a zona rural, bem como a programação dos atendimentos a serem 

realizados por bairros, tendo em vista a vasta área da zona rural que integra o município 

e a descrição da equipe designada para o seu pleno funcionamento. Indicação: 

425/2019 - Vereador Marcio Nunes da Cruz - Indica a cobertura da quadra de volei na 

Praça de Eventos Zico Campolim. 426/2019 - Vereador Rodrigo Tassinari - Indica cerca 

de proteção no playground da Praça Pedro Merege, Jardim Europa. 427/2019 - 

Vereador Sebastiao Jose de Souza - Indica limpeza nos bueiros de boca de lobo em 

toda extenção da rua Antonio Galvão dos Santos no Jardim Maringá. 428/2019 - 

Vereadora Wiliana Cristina da Silva de Souza - Indica manutenção e melhorias na praça 

e na quadra do bairro Jardim Guanabara. 429/2019 - Vereador Wilson Roberto 

Margarido - Indica passagem de máquina motoniveladora e cascalhamento na Rua das 

Palmeiras de acesso ao bairro Palmeirinha – Distrito Alto da Brancal. 430/2019 - 

Vereador Sidnei Lara da Silva - Indica o lajotamento da seguinte rua, situada no Bairro 
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de Cima: Rua Alcino Pereira de Oliveira. 431/2019 - Vereadora Vanessa Valerio de 

Almeida Silva - Indica extensão de iluminação Pública na Rua: Dario de Oliveira Coelho 

em frente ao número 50, Jardim Europa 3. 432/2019 - Vereador Pedro Correa dos 

Santos - Indica a colocação de guias e de lajotas na Rua Alexandre Vaz de Almeida, 

Bairro de Cima II. 433/2019 - Vereador Wilson Roberto Margarido - Indica construir um 

campo de Society no antigo campo de futebol, academia ao ar livre e urbanização na 

praça João Morais de Oliveira - Distrito Alto da Brancal. 34/2019 - Vereador Edivaldo 

Alves Santana - Indica a implantação de Laboratórios de Informática nas Escolas 

Municipais da zona rural de Itapeva. 435/2019 - Vereador Sidnei Lara da Silva - Indica 

a recuperação do bueiro, colocação e troca de novos tubos, situada entre o Bairro de 

Cima e Mato Dentro na Estrada Municipal Honorato Arruda Filho, entre o Sitio Pica Pau 

Amarelo até próximo a residência do Sr. Benedito Jurandir. Substitutivo 0001 Ao 

Projeto de Lei 0127/2019: 1/2019 - Substitutivo 0001/2019 Ao Projeto de Lei 0127/2019 

- Vereador Jeferson Modesto Silva - Estabelece que a tarifa do transporte coletivo 

urbano do Município de Itapeva aos domingos será de R$ 2,00 (dois reais). A 

Presidência encaminha os Projetos de Lei 128 a 131/19, a Emenda 01/19 ao Projeto de 

Resolução 05/19 e o Substitutivo 01/19 ao Projeto de Lei 127/19 às Comissões 

Competentes para exararem seus pareceres e os Requerimentos e Indicações à 

Secretaria Administrativa para as providências de costume. TEMA LIVRE – Faz uso da 

Tribuna a vereadora Débora Marcondes – fala sobre o projeto do vale remédio de sua 

autoria, explicando a importância dessa proposição para atender a população que sofre 

por conta da falta de remédios, discorrendo sobre o projeto em si. Fala que a CEI atual 

está levantando que não há falta de dinheiro, apesar de faltar remédios. Comenta sobre 

a independência do Legislativo para votar projetos. Aparte ver. Rodrigo – fala que o 

projeto passou pela Comissão hoje, que pediram vistas, mas virá a Plenário, que a 

Comissão encaminhou. Continua ver. Débora – Destaca a atuação de vereadores na 

Comissão e fala sobre outros projetos de sua autoria que foram arquivados pela 

Comissão. Lê o projeto do antidecreto novamente, explicando seu teor e comenta sobre 

parecer jurídico favorável; questiona o motivo da vereadora Wiliana ter solicitado prazo 

para um projeto que propõe benefícios à população. Indaga o Executivo sobre a falta do 

repasse para o Projeto Esperança; que foi procurada sobre isso. Faz uso da Tribuna o 

vereador Margarido – comenta sobre visita ao Pilão D’água, sobre o custo da reforma 

do local, que a inauguração foi transferida para o próximo domingo. Questiona o valor 

de emenda de deputado para tal fim e o que foi feito e reformado de fato, que achou 

muito pouco em razão do valor gasto. Aparte ver. Rodrigo – diz que seria interessante 

que tivesse ônibus até aquele local. Continua ver. Margarido – diz que esperava mais 

dessa reforma, que oferece mais opções de lazer. Comenta sobre o projeto de lei 115-
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19, sobre apresentação de carteirinha de vacinação em dia nas escolas, destacando a 

importância dessa questão. Fala sobre a lei 2154-04, sobre regulamentação de 

loteamentos Santa Maria e Bonfiglioli, relata que ano que vem é eleitoral e é proibido 

distribuir lotes. Destaca sobre faixa de terra no Jardim Bonfiglioli; diz que a lei citada 

está em vigor, que o Prefeito poderia distribuir lotes de acordo com os critérios legais e 

em consonância com essa lei. Faz uso da Tribuna o vereador Toni do Cofesa – fala 

sobre a insalubridade que o Executivo não paga a funcionários que teriam direito a 

recebê-la, que há laudo técnico que atesta esse direito. Fala da atitude do prefeito em 

questionar esse laudo, em detrimento aos funcionários, para não pagá-los. Indaga que 

o prefeito diz que trabalha para as pessoas, dessa forma repudia esse gesto do 

Executivo. Destaca que ano que haverá eleição e de novo recorrerão ao marketing de 

que tudo pode, tudo será resolvido. Explana sobre promessas que não são cumpridas, 

que sequer deveriam ser feitas. Faz uso da Tribuna o vereador Marinho Nishiyama – 

relata sua tristeza em ter de reclamar do poder público municipal, que é um desgoverno. 

Comenta sobre o projeto do vale remédio da ver. Débora, de sua importância para a 

população. Fala que gostaria de ver boa gestão do prefeito. Comenta sobre 

requerimento ao Prefeito sobre o início das atividades do CRAS volante, o qual está 

parado; destaca a vulnerabilidade que atinge a população rural; fala sobre funcionários 

aprovados em concurso público para essas atividades. Parabeniza a FAIT pela 

realização da 4ª Feira de Profissões à população. Faz uso da Tribuna o vereador 

Edivaldo Negão – relata que esteve na rodovia Daniel Faustino, que pediu providências 

quanta à falta de acostamento. Fala sobre a fiscalização de transporte escolar, que 

populares falam que fiscalizam uma coisa e deixam outra. Destaca seus pedidos acerca 

desses assuntos, a preocupação dos usuários e moradores. Comenta sobre lajotamento 

na Amarela Velha e Cercadinho, que faltariam algumas ruas apenas, assim como falta 

de iluminação pública, pedidos que ele fez há muito tempo. Fala sobre situação precária 

na Cabeceira e Caputera, que houve diversos pedidos realizados por ele por esses 

locais. Pede que o Prefeito atenda a população. Faz uso da Tribuna o vereador 

Jeferson Modesto – destaca o trabalho da GCM e emenda do deputado Mussi para 

investimento na instituição. Fala sobre o cartão alimentação, da luta pela implantação 

na época. Comenta sobre os embates que houve após isso, entre opção pelo cartão ou 

cesta básica; comenta que está vencendo o contrato com o cartão. Explana que é justo 

que os funcionários possam optar por um ou outro. Relata sobre valores de vale 

alimentação de outros municípios da região, que aqui também deveria ser maior. 

Lembra que o prefeito teria prometido que daria aumento no valor do cartão 

alimentação. ORDEM DO DIA. Leitura de Requerimento 639/2019 - Pedro Correa dos 

Santos - Requer à concessionária Elektro Eletricidades e Serviços S/A, solicitando as 
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providências necessárias para verificação e os devidos reparos na rede de energia 

elétrica do Bº do Ribeirão do Leme, tendo-se em vista as constantes variações e quedas 

de energia nas residências do bairro. Colocado em discussão e votação únicas, foi 

aprovado por todos. Leitura de Requerimento 643/2019 - Mario Augusto de Souza 

Nishiyama - Requer que seja inserido em Ata Votos de Congratulações a Faculdade de 

Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT, na pessoa de sua Diretora Geral, Doutora 

Simone da Silva Gomes Cardoso, pela realização da 4ª Feira de Profissões realizada 

do dia 26 ao dia 31 de agosto de 2019. Colocado em discussão e votação únicas, foi 

aprovado por todos. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO – Dependendo dos 

Pareceres das Comissões Competentes: Em 1 ª d/v os Projetos de Lei: 119, 130, 

134, 139 e 145/2017; 57, 63, 64, 75, 92, 101, 109, 113, 142, 147, 150, 156 a 158/2018 

e 03, 11, 25, 27, 43, 44, 46, 52, 54, 66, 71, 75, 81, 85, 92, 103,104,105, 107,110 a 

13012019. EXPLICAÇÃO PESSOAL – Com a palavra a vereadora Wiliana Souza – 

fala sobre o chamamento de funcionários para compor a equipe do CRAS volante, da 

dificuldade de contratar funcionários, que muitos aguardam o prazo para se 

apresentarem e acabam por não aceitar a vaga. Com a palavra o vereador Marinho 

Nishiyama – explana que a reforma da Praça Zico Campolim não está ocorrendo da 

forma como foi respondido a ele pelo Executivo. Com a palavra o vereador Marcio 

Supervisor – comenta sobre quadra esportiva da Vila dos Comerciários, a qual ele 

destinou emenda para iluminação e melhorias, que não foi feita em 2018, mas que hoje 

foi inaugurado, para ser aproveitado pela população. O Presidente Oziel Pires pede que 

conste em Ata voto de pesar pelo falecimento de Celina Ribeiro, funcionária da 

Secretaria de Esportes, ocorrido hoje. Nada mais havendo a tratar a Presidência 

convoca os vereadores para a 54ª Sessão Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 5 

de setembro, 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, 

2 de setembro de 2019. 
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