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Apresentamos à Mesa, observadas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, 

Moção de Apelo ao Srº Mario Sérgio Tassinari, DD. Prefeito Municipal de Itapeva, 

para que envide esforços para ampliar os leitos das Unidades de UTI e 

Enfermaria de COVID-19 para atender munícipes de Itapeva. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A situação da pandemia causada pelo novo coranavírus é fato conhecido e notório 

por toda a população. 

 

Referida pandemia se intensificou em março de 2020, quando autoridades políticas 

das três esferas do governo e dos três poderes, além das autoridades sanitárias se 

viram obrigados a adotar diversas ações para proteger a saúde e a vida da população. 

 

Em Itapeva, durante o primeiro semestre de 2020, através de convênio do Município 

com a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, foram criadas as unidades de COVID-

19, sendo 12 (doze) para UTI e 14 (quatorze) para enfermaria. 

 

Ocorre que após a celebração desse convênio, não houve interesse do Poder 

Executivo Municipal de criar e ampliar os leitos das unidades COVID oferecidos, ou 

se houve interesse, não se concretizou. 

 

Recentemente a vacina contra a COVID-19 foi liberada e a população já está sendo 

vacinada, mas até que a população seja 100% vacinada vai levar tempo e deve o 

Poder Público se atentar a esse fato e não deixar que a população corra o risco de 

ficar sem leitos, caso haja contaminação em massa, uma vez que a saúde é direito de 

todos e dever do Estado. Lembrando que muitas vezes durante a pandemia a taxa de 

ocupação dos leitos oferecidos atualmente chegou a 100%. 

 

Sem mais para o momento, renovo nossos protestos da mais elevada estima e distinta 

consideração. 
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Palácio Vereador Euclides Modenezi, 5 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

AUREA ROSA 
VEREADORA - PP 

CELINHO ENGUE 
VEREADOR - PDT 

CHRISTIAN GALVÃO 
VEREADOR - DEM 

DÉBORA MARCONDES 
VEREADORA - PSDB 

GESSÉ ALVES 
VEREADOR - PP 

JULIO ATAÍDE 
VEREADOR - PP 

LAERCIO LOPES 
VEREADOR - MDB 

LUCINHA WOOLCK 
VEREADORA - MDB 

MARINHO NISHIYAMA 
VEREADOR - PP 

PROFESSOR ANDREI 
VEREADOR - PTB 

ROBERTO COMERON 
VEREADOR - PSL 

RONALDO PINHEIRO 
VEREADOR - PP 

SAULO LEITEIRO 
VEREADOR - PSD 

TARZAN 
VEREADOR - DEM 

VANESSA GUARI 
VEREADORA - PL 

 


