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ATA DA 54ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2019 

 

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

presidência de Oziel Pires de Moraes, realizou-se a 54ª 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, 

Marcio Nunes da Cruz, Mario Augusto de Souza Nishiyama, Oziel Pires de Moraes, 

Pedro Correa dos Santos, Rodrigo Tassinari, Sebastiao Jose de Souza, Sidnei Lara da 

Silva, Vanessa Valerio de Almeida Silva, Wiliana Cristina da Silva de Souza e Wilson 

Roberto Margarido. O vereador Laercio Lopes chegou após início da Ordem do Dia. 

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 53ª Sessão Ordinária realizada em 2 de setembro, foi aprovada. 

Correspondências recebidas: Ofício de Correios - Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos: resposta - Requerimento 385/2018 - Débora Marcondes Silva Ferraresi - 

Requer à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), para que informe como 

está o andamento do processo para a distribuição de correspondências no Bairro 

Itapeva F (Conjunto Habitacional Emilio de La Rua). Ofício de Demutran - Departamento 

Municipal de Trânsito: resposta - Requerimento 593/2019 - Sidnei Lara da Silva - Requer 

ao Demutran, a possibilidade de substituir a placa de denominação da Rua Helena 

Hussne – Jardim Beija Flor, com o número do CEP da rua. Ofício de Demutran - 

Departamento Municipal de Trânsito: resposta - Requerimento 598/2019 - Sebastiao 

Jose de Souza - Requer ao DEMUTRAN informações sobre a possibilidade de refazer 

a pintura de demarcação de estacionamento   em toda extenção da rua Euclides de 

Campos, no Jardim Maringá. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 600/2019 - Wilson Roberto Margarido - Requer ao Sr. Prefeito que envie 

a essa casa de leis todos prédios locados e valores de alugueis pagos onde funcionam 

as EMEIs (Escola Municipal de Educação Infantil) do município de Itapeva. Ofício de 

Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo: resposta - 

Requerimento 535/2019 - Sebastiao Jose de Souza - Reuqer à SABESP para que 

informe como se encontra o planejamento da perfuração do poço artesiano no Bairro 

das Pedras. PROPOSITURAS - Projeto de Lei: 132/2019 - Prefeito Luiz Antonio 

Hussne Cavani - Dispõe sobre a criação de cargo em provimento efetivo de Técnico em 

Nutrição para atender as necessidades do Município de Itapeva/SP. 133/2019 - 

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

Rodrigues Segobia no Portal Itapeva. 134/2019 - Vereador Rodrigo Tassinari - Dispõe 

sobre denominação de Via Pública Aluísio Pimentel, no Loteamento Portal Itapeva. 

135/2019 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Dispõe sobre denominação 

de Via Pública Dr. Oscar Rolim Júnior, no Loteamento Portal Itapeva. Requerimento: 
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645/2019 - Vereador Joao Antonio de Oliveira - Requer ao Senhor Prefeito Municipal 

para que junto ao setor competente providencie passagem de motoniveladora (patrol) e 

posterior cascalhamento da estrada do Bairro da Várzea, reiterando o que se pede na 

Indicação nº 674/2018. 646/2019 - Vereador Joao Antonio de Oliveira - Requer ao Sr. 

Prefeito para que informe quando pretende reiniciar as obras de lajotamento na Rua 

Esplanada, no Bairro das Pedras. 647/2019 - Vereador Jeferson Modesto Silva - Requer 

ao Prefeito Municipal sobre a possibilidade do aumento do valor do cartão alimentação 

e também que a Prefeitura passe a oferecer as três opções aos servidores: a entrega 

da cesta básica, a continuidade do pagamento do benefício através do cartão ou que o 

pagamento seja feito em dinheiro junto com o pagamento. 648/2019 - Vereador Marcio 

Nunes da Cruz - Requer ao COMUTRAN – Conselho Municipal de Trânsito para que 

verifique a possibilidade de implantar sentido único de estacionamento na Rua Ribeirão 

Branco e Rua Buri, Vila Bom Jesus. 649/2019 - Vereador Marcio Nunes da Cruz - 

Requer ao Comutran para que providencie a instalação de placa de “RUA SEM SAÍDA” 

na Rua Bela Vista, nº 218, Vila Nova. 650/2019 - Vereadora Wiliana Cristina da Silva de 

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

informe a possibilidade de pavimentação da Ruas Luiz de Souza Camargo, João Leme 

Trindade e Marcolino Gomes de Oliveira, no Jardim Guanabara. 651/2019 - Vereador 

Wilson Roberto Margarido - Requer ao Sr. Prefeito, informações sobre o motivo da falta 

da vacina “Pentavalente” nas unidades de saúde do município. 652/2019 - Vereadora 

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

competente informe como é trabalhado o tema Depressão no ambiente escolar e quais 

medidas cabíveis são aplicadas em casos de suspeitas. 653/2019 - Vereador Rodrigo 

Tassinari - Requer ao COMUTRAN a possibilidade de implantar redutor de velocidade 

na rua Antônio Alves, altura do número 220, Jardim Califórnia. 654/2019 - Vereador 

Sebastiao Jose de Souza - Requeiro ao Demutran para que refaça a pintura de solo na 

faixa de pedestres no Semáforo da Av. Alexandrino de Moraes cruzamento com a rua 

Gastão Vidigal no Jardim Maringá. 655/2019 - Vereadora Débora Marcondes Silva 

Ferraresi - Requer ao COMUTRAN – Conselho Municipal de Trânsito, para que verifique 

a possibilidade de implantar estacionamento em apenas um lado, na Rua Alcidez 

Agnelo, Jardim Morada do Sol. 656/2019 - Vereador Sebastiao Jose de Souza - Requer 

à SABESP para que seja efetuada a manutenção e limpeza do reservatório de água do 

Bairro das Pedras. 657/2019 - Vereador Pedro Correa dos Santos - Requer à Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), solicitando providências sobre a inclusão 

do Bº Colina dos Pinheiros, no sistema de entrega de correspondências; observando 

que todas as ruas do bairro já possuem nomes e números de CEP. 658/2019 - Vereador 

Wilson Roberto Margarido - Requer ao Sr. Prefeito que informe a viabilidade de realizar 

extensão e implantação de iluminação pública nas vias: José Loureiro, Antônio Luiz 

Rosa e Benedito dos Santos Vieira situadas na Vila Santa Maria. 659/2019 - Vereadora 
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Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Sr. Prefeito para que informe quais 

campanhas e medidas estão sendo tomadas sobre a divulgação do “Setembro Dourado” 

(Campanha de Prevenção ao Suicídio) no Município de Itapeva. 660/2019 - Vereadora 

Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Sr. Prefeito que, junto à Secretaria de 

Educação, estude a possibilidade da instalação de um anexo junto a Secretaria de 

Educação de um Centro de Ensino Estruturado para Transtorno do Espectro Autista 

(TEA). 661/2019 - Vereador Jeferson Modesto Silva - Requer ao Sr. Prefeito, com base 

no art. 1º do Regimento Interno, conjugado com o art. 50 da Constituição Federal, em 

consonância com a Lei Orgânica do Município, que, ouvido a Mesa, sejam solicitadas 

informações junto à Secretaria Municipal de Esportes da aplicação das emendas 

impositivas: R$ 30 mil para construção do vestiaria da Vila São Benedito, R$ 5 mil para 

o vôlei, R$ 5 mil para o Basquete, R$ 5 mil para o Judô e R$ 5 mil para o futsal. Uma 

vez que nem o vestiário iniciou a construção, nem Itapeva disputou os jogos regionais 

nas modalidades citadas. Indicação: 436/2019 - Vereador Edivaldo Alves Santana - 

Indica a colocação de ponto de ônibus com cobertura na Rua Laudelina Loureiro de 

Melo em frente ao n° 1046 – Vila Camargo II. 437/2019 - Vereador Pedro Correa dos 

Santos - Indica a construção de calçada no canteiro da R. Júlio Vieira Holtz, situada na 

V. N.  S. de Fátima, trecho próximo a rotatória que fica no cruzamento com a Av. Paulino 

de Moraes e R. Higino Marques. (Fotos anexas). 438/2019 - Vereador Sidnei Lara da 

Silva - Indica passagem de coleta de lixo semanalmente na Estrada Municipal Honorato 

de Arruda Filho, localizado no Bairro de Cima que liga ao Bairro Mato Dentro, próximo 

ao Sitio Pica Pau. 439/2019 - Vereador Sidnei Lara da Silva - Indica limpeza da bacia 

de contenção de água na estrada do Bairro Faxinal de Baixo e de Cima. 441/2019 - 

Vereadora Wiliana Cristina da Silva de Souza - Indica a pavimentação em um trecho de 

terra, próximo à borda lateral da Avenida dos Expedicionários, na altura do Nº76, em 

frente DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS no Parque Cimentolândia, Itapeva-

SP. (Segue fotos em Anexos). 442/2019 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama 

- Indica a substituição das placas de sinais de trânsito, localizadas em frente a Igreja 

Católica São Benedito, na Vila São Benedito. A Presidência encaminha os Projetos de 

Lei 132, 133, 134 e 135/2019 às Comissões Competentes para exarar seus pareceres, 

e Requerimentos e Indicações à Secretaria Administrativa para providencias de 

costume. TEMA LIVRE - ORDEM DO DIA: Leitura do Projeto de Lei 111/2019 - 

Vereador Sidnei Lara - Dispõe sobre denominação de Via Pública Florisbela Maria 

Motta, localizada no Loteamento Portal Itapeva. Colocado em 1ª discussão e 1ª votação, 

foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei 112/2019 - Vereador Wilson Roberto 

Margarido - Dispõe sobre denominação de via pública Geraldo Afonso dos Ramos, no 

Loteamento Portal Itapeva. Colocado em 1ª discussão e 1ª votação, foi aprovado por 

todos. Leitura do Projeto de Lei 113/2019 - Vereador Dr. Pedro Correa - Dispõe sobre 

denominação de via pública, Osly Pereira, no Loteamento Portal Itapeva. Colocado em 
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1ª discussão e 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei 114/2019 

- Vereadora Débora Marcondes - Dispõe sobre denominação de Via Pública: Maria 

Olinda Sakamoto, localizada na Rua 02, no Loteamento Portal Itapeva. Colocado em 1ª 

discussão e 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei 116/2019 - 

Vereador Jeferson Modesto Silva - Dispõe sobre denominação de praça pública 

Guilhermina Santos Barros, a praça localizada Avenida dos Revolucionários de Trinta e 

Dois. Colocado em 1ª discussão e 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do 

Projeto de Lei 117/2019 - Vereador Marcio Supervisor - Dispõe sobre denominação da 

via pública Maria José da Silva Silvano. Colocado em 1ª discussão e 1ª votação, foi 

aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei 118/2019 - Vereadora Wiliana Souza - 

Dispõe sobre denominação da via pública Marta Corrêa Alves Dias, no Loteamento 

Portal Itapeva. Colocado em 1ª discussão e 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura 

do Projeto de Lei 123/2019 - Vereador Tião do Táxi - Dispõe sobre denominação de 

Via Pública Francisco de Melo Rocha, no Loteamento Portal Itapeva. Colocado em 1ª 

discussão: Com a palavra o vereador Tião do Táxi deixa registrada sua homenagem 

ao Sr. Francisco. Comenta sobre toda ajuda que o homenageado deu ao vereador. 

Aparte o vereador Pedro Correa diz que essa homenagem é muito merecida. Colocado 

em 1ª votação, foi aprovado por todos.  Leitura do Requerimento 656/2019 - Vereador 

Tião do Táxi - Requer à SABESP para que seja efetuada a manutenção e limpeza do 

reservatório de água do Bairro das Pedras. Colocado em discussão e votação únicas, 

foi aprovado por todos. Leitura do Requerimento 657/2019 - Vereador Dr. Pedro 

Correa - Requer à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), solicitando 

providências sobre a inclusão do Bº Colina dos Pinheiros, no sistema de entrega de 

correspondências; observando que todas as ruas do bairro já possuem nomes e 

números de CEP. Colocado em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. 

MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2 ª d/v os Projeto de Lei: 111- 112- 113- 114- 

116- 117- 118 e 123/2019. 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 135/2019. EXPLICAÇÃO 

PESSOAL: Com a palavra o vereador Margarido cumprimenta todos. Comenta sobre 

as Comissões Especiais de Inquérito que estão em andamento. Comenta que visitou 

alguns postos de saúde e constatou a falta de medicamentos, e que visitou também a 

farmácia. Diz que a finalidade da CEI é descobrir o motivo dessa falta de remédios. 

Comenta que esteve no Bairro Alto da Brancal fazendo vistoria de veículos escolares. 

Diz que a finalidade da CEI do transporte é que os veículos sejam regularizados, para 

que as crianças tenham maior segurança. Com a palavra o vereador Tião do Táxi 

cumprimenta todos. Comenta sobe as visitas que realizou. Comenta sobre consorcio 

feito pelo executivo para aquisição de veículos para transporte de pacientes da saúde.  
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Diz que o prefeito vem cumprindo seu papel e agradece toda a equipe que está 

desempenhando um bom trabalho para o município. Comenta sobre a farmácia 

municipal. Diz que tem muitos funcionários competentes que trabalham no local, e que 

todos devem ser respeitados. Comenta sobre as dificuldades de se gerenciar a saúde 

municipal. Marinho Nishiyama cumprimenta todos. Diz que está acompanhando a CEI 

dos medicamentos e que, em visita à assistência farmacêutica, constatou a falta de 30 

medicamentos, e que a maioria já foi comprada e está chegando. Diz que nunca teve a 

intenção de desqualificar nenhum servidor, mas que a falta de medicamentos na rede 

de saúde do município é um fato. Diz que esse é o objetivo da CEI, saber o real motivo 

da falta de medicamentos e os responsáveis. Comenta sobre a falta de respeito de uma 

servidora para com os vereadores. Aparte o vereador Margarido diz que fez vídeo 

constatando a falta de medicamentos. Diz que respeita todos os funcionários, e que 

muitos são competentes e educados, mas que foi uma falta de respeito o que essa 

servidora fez. Aparte o vereador Jeferson Modesto diz que tem 2,5 milhões de emenda 

parlamentar para custeio da saúde na conta da prefeitura. Continua o vereador Marinho 

comentando sobre postagem feita pelo executivo nas redes sociais em relação à compra 

de medicamentos e das dificuldades burocráticas. Pergunta porque esse processo 

licitatório não foi feito antes, sendo que todos têm conhecimentos que o processo 

licitatório para compra de medicamentos é realmente burocrático e demorado.  Em 

relação à CEI do Transporte, comenta que esteve no Bairro Agrovila verificando os 

transportes da saúde, e que o relatório já está sendo desenvolvido. Com a palavra a 

vereadora Débora Marcondes cumprimenta todos. Comenta sobre a questão dos 

medicamentos. Diz que não é culpa direta dos funcionários, pois fazem apenas a 

entrega dos medicamentos. Diz que sua principal preocupação é com o povo que está 

sem remédio. Comenta caso de pessoas que chegaram a falecer pela falta de 

medicamentos. Comenta sobre projeto de lei que apresentou em relação ao 

fornecimento do Vale-Remédio para usuários de medicamentos que estejam 

temporariamente em falta na rede municipal da Saúde do Município. Comenta sobre as 

dificuldades que a população está enfrentando para ser atendida nos postos de saúde. 

Comenta sobre pedido que fez para uma possível instalação da loja Havan em Itapeva. 

Diz que o executivo tem que dar a devida atenção. Comenta sobre o distrito industrial e 

sobre a importância de se trazer empregos para o município. Aparte o vereador Marinho 

diz que apresentou requerimento solicitando que o executivo encaminhe projeto de lei 

concedendo incentivo fiscal e terreno para atrair empresas e industrias. O vereador 

Laércio Lopes diz que já existe lei de incentivo no município, e que a principal dificuldade 

é com tributos estaduais, pela dificuldade de flexibilização. Continua a vereadora Débora 

Marcondes dizendo que ainda não viu nessa gestão o prefeito falar sobre a geração de 

empregos.  Diz que para alguns políticos é bom que a população fique na miséria. Diz 

que Itapeva precisa avançar. Com a palavra o vereador Rodrigo Tassinari 
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cumprimenta todos. Diz que os problemas da cidade são recorrentes. Parabeniza o 

vereador Marinho pelo requerimento apresentado. Diz que Itapeva precisa sanar seus 

reais problemas, como a falta de água potável e saneamento básico. Em relação aos 

medicamentos, diz que o funcionário não é culpado, e que o problema é de quem 

coordena e comanda. Comenta sobre Voto de Congratulações que apresentou à 

Faculdade Anhanguera pela realização da II Semana Jurídica. Parabeniza a faculdade 

por ter acreditado no município. Com a palavra o vereador Toni do Cofesa cumprimenta 

todos. Comenta que nesta gestão as coisas só estão caminhando por causa das 

Comissões de Inquérito. Diz que legislativo e executivo devem trabalhar para o bem da 

população. Diz que os vereadores foram eleitos para isso, fiscalizar e atender os anseios 

da população. Aparte o vereador Jeferson Modesto comenta sobre as promessas feitas 

durante a campanha do prefeito em relação à medicamentos.  Continua o vereador Toni 

do Cofesa pedindo para que aqueles que forem se candidatar tenham um plano de 

trabalho em favor da cidade e que cumpram as promessas feitas.  Diz que a população 

tem que ser ouvida. Diz que é necessário ter mais responsabilidade. Nada mais havendo 

a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 55ª Sessão Ordinária a ser 

realizada segunda-feira, dia 9 de setembro, no horário regimental e, invocando a 

proteção de Deus, declara encerrados os trabalhos da presente Sessão e, mandando 

que para constar, fosse lavrada está Ata, que segue assinada pela Mesa Diretora. 

Palácio Vereador Euclides Modenezi, Plenário, 5 de setembro de 2019. 
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