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ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022
Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de 2022, no horário regimental, sob a
presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 15ª sessão ordinária do corrente
exercício. Assinaram o livro de presença os vereadores: Andrei Alberto Müzel, Áurea
Aparecida Rosa, Célio Cesar Rosa Engue, Christian Wagner Nunes Galvão, Débora
Marcondes Silva Ferraresi, Gesse Osferido Alves, José Roberto Comeron, Laercio
Lopes, Lucimara Woolck Santos Antunes, Mario Augusto de Souza Nishiyama, Paulo
Roberto Tarzã dos Santos, Ronaldo Pinheiro da Silva, Saulo Almeida Golob, Silvio
Carlos Rezende de Lara e Vanessa Valerio de Almeida Silva. 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 14ª
Sessão Ordinária realizada em 24 de março, foi aprovada. Correspondência recebida
de diversos: Ofício de Unesp - Reitoria - Resposta ao Moção 3/2022 - Marinho
Nishiyama - Moção de Apelo ao Sr João Dória, DD. Governador do Estado de São
Paulo; Sr Carlão Pignatari, DD. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo; Sr Pasqual Barretti, DD. Reitor da Universidade Julio de Mesquita Filho - UNESP,
para que envidem esforços para ampliar os cursos do “campus” da UNESP de Itapeva.
Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 78/2022 Professor Andrei - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente,
informações contendo dados e previsões de curto e médio prazo sobre o número de
profissionais que estão em falta nas escolas municipais. Ofício de Prefeitura Municipal
de Itapeva - Resposta ao Requerimento 95/2022 - Ronaldo Pinheiro - REQUER AO SR.
PREFEITO A CÓPIA DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DO PLANO DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVA. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao
Requerimento 130/2022 - Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que informe
sobre a possibilidade de adquirir um veículo automotor a ser destinado para atender as
necessidades do CAPS AD. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao
Requerimento 152/2022 - Laercio Lopes - Requer ao Executivo, informação referente à
conclusão do Plano Diretor. PROPOSITURAS. Projeto de Resolução: 3/2022 Vereador Marinho Nishiyama - ALTERA o artigo 106, da Resolução nº 012/1992, do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapeva/SP. Projeto de Decreto
Legislativo: 6/2022 - Vereador Tarzan - Concede Título de Cidadania Itapevense ao
Sr. Walter Gemignani. Projeto de Lei: 40/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Dispõe
sobre a implantação de tratamento contra a depressão infantil e na adolescência nas
Unidades Básicas de Saúde - UBS. 41/2022 - Vereador Marinho Nishiyama “Acrescenta dispositivos na Lei Municipal nº 2.302/2005, subdivididos em 02 (dois)
Capítulos - CAPÍTULO III DOS DEVERES E VEDAÇÕES DOS MEMBROS DO
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CONSELHO TUTELAR e CAPÍTULO IV DAS SANÇÕES E DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO CONTRA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR e renumera os
artigos subsequentes e o Capítulo III”. Requerimento: 200/2022 - Vereador Ronaldo
Pinheiro - REQUER O ENVIO DO RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE GESTÃO DA
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA.
201/2022 - Vereador Gessé Alves - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor
responsável, que seja providenciado um contêiner de lixo na Avenida Candido
Rodrigues esquina com a Rua André Henrique de Oliveira (em frente a oficina do
negão), Jardim Virginia. 202/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Sr. Prefeito
para que, junto ao setor responsável, informe a possibilidade de instalar semáforo na
Avenida: Higino Marques (próximo ao Armazém Goiás), Jardim Maringá e na Rua Ana
Júlia, Jardim Virgínia. 203/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Excelentíssimo
Sr. Prefeito junto ao setor competente viabilize a extensão de rede de energia elétrica
no bairro Ponte Branca localizado entre a estrada do bairro Faxinal e a Vicinal Luiz José
Sguário, no Km 06. 204/2022 - Vereador Professor Andrei - Requer ao Exmo. Sr.
Prefeito, junto ao setor competente, para que envide esforços na instalação de lombada
ou redutor de velocidade na Rua Pirajú próximo ao número 59, bem como, placas
indicativas com sinalização vertical e horizontal alinhada à demarcação de solo nesta
mesma via em cruzamento com a Rua Carmino Farina, localizadas na Vila Isabel.
205/2022 - Vereadora Lucinha Woolck - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal,
nos termos regimentais, para que junto ao setor competente, implantação de rotatória,
manutenção do acostamento (roçada), placas de sinalização, na estrada Vicinal Luiz
José Sguário, entrada do bairro Faxinal (próximo a ponte branca) e a construção de uma
rotatória na Avenida Gastão de Mesquita Filho, com início na altura do Loteamento
Portal Itapeva. 206/2022 - Vereador Silvio Rezende - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que
junto ao setor competente, para que nos informe a possibilidade de construir uma sede
própria do CRAS na quadra 01 ao lado do campo Society do residencial Morada do
Bosque. 207/2022 - Vereador Silvio Rezende - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto
ao setor competente, para que nos informe a possibilidade de notificar todos os
proprietários de terreno comercial que estão com mato alto do Residencial Morada do
Bosque. 208/2022 - Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr Prefeito, com relação à
ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À MINA SANTA BLANDINA, que se inicia na
estrada municipal do Bairro Cachoeira dos Torres, passando em frente da propriedade
da Dona Lorinda e terminando em frente ao portão da Mina Sta Blandina. 209/2022 Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr Prefeito, com relação à PAVIMENTAÇÃO DO
ANEL VIÁRIO DA LAVRINHAS, que se inicia no km 65,7 da RODOVIA PEDRO
RODRIGUES GARCIA, em frente à Fazenda Lavrinhas, seguindo pela estrada
municipal que passa pela Fazenda Nova Bebedouro do saudoso JOÃO LEITE NETO,
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seguindo até o BAIRRO DAS PEDRAS, passando em frente à FABRICA DE FARINHA
DO SALTINHO, seguindo até o GOLF CLUB ITAPEVA, acessando a VICINAL
ESPIRIDIÃO L.MARTINS, seguindo até a RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRÃO.
211/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao
setor responsável, informe a possibilidade de atualizar a referência salarial dos Técnicos
de Radiologia do UPA. 212/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Requer ao Sr.
Prefeito, informações da retomada do Programa "Caravana da Saúde" ou "Caravana da
Cidadania", principalmente para atender os bairros rurais de nosso município.
Indicação: 14/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Indica a revitalização, objetivando
deixar apto para uso público a represa pilão d’agua. 15/2022 - Vereador Professor
Andrei - Indica a avaliação técnica para manutenção asfáltica na Rua Pirajú, localizada
na Vila Isabel. Bem como, providencie roçada e limpeza no terreno em frente a antiga
estação da embratel situada no começo da via supracitada. A Presidência encaminha o
Projeto de Resolução 03/22, os Projetos de Lei 40 e 41/22 às Comissões Competentes
para exararem seus pareceres e os Requerimentos e Indicações à Secretaria
Administrativa para as providências de costume. TRIBUNA DO POVO. Orador: Ângelo
Aparecido de Andrade. Assunto: Melhorias para o Alto da Brancal. Relata a historia e
lutas da ADECO ao longo dos anos por melhorias para a comunidade do Alto da Brancal,
sendo, entre outras: rede de esgoto desse 1993, extensão de agia tratada até a
Lavrinhas, além de outros pedidos alcançados. Agradece o prefeito e vereadores por
apoios prestados. Relata a pluralidade de pensamentos e independência política da
ADECO. Explana sobre a atuação do ver. Ronaldo. Pede que seja honrado os
compromissos assumidos. Ver. Ronaldo parabeniza e fala da atuação da associação.
Ver. Débora parabeniza a associação e destaca a importância da atuação. Relata sua
ajuda à comunidade através da reforma da escola Antonio Deffune e outras ações em
outros momentos. Ver. Marinho diz ficar triste por gestor municipal se vingar de uma
comunidade por oposição política; destaca a atuação do ver. Ronaldo, fato que não
interfere o atendimento do prefeito àquela população. Relata visita ao Alto da Brancal,
onde palestrou em escola de ensino médio; destaca o trabalho da diretora escolar. Ver.
Saulo relata sua luta por melhorias no abastecimento de água, além de outros pedidos
e requerimentos para o bairro. Ver. Tarzan fala do nascimento do distrito em 1989; relata
as conquistas do Distrito ao longo do tempo; as tratativas e cobranças sobre rede de
esgoto e abastecimento de água; da luta de outros vereadores pelo distrito. Reafirma o
compromisso da Câmara com as comunidades; fala sobre representatividade das
comunidades. Ver. Laercio parabeniza a explanação e destaca a união das associações
em busca de melhorias para os bairros. Relata luta com a Sabesp em razão de teor de
contrato no tocante ao Alto de Brancal, que os trabalhos começaram muito devagar.
Ver. Silvio destaca a importância e atuação das associações; explana que ele também
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faz parte de uma associação; testemunha sua experiência ao longo do tempo com
funcionário de escola do bairro. Presidente Comeron parabeniza a ADECO e que relata
que fez lajotamento de 70% do bairro quando era prefeito, bem como recurso deixado
em conta para construção de PSF do bairro, além de melhoria na estrada nos Prestes.
Convida todos para participarem da Sessão Itinerante no bairro, no dia 19/04. TEMA
LIVRE: Ver. Áurea parabeniza a ADECO, relata a luta de anos; que o forte é quem não
desiste. Expõe sua preocupação com o social, pelas dificuldades das pessoas. Destaca
a alta dos combustíveis, que muito afeta as pessoas. Fala sobre trabalhadores de
Jacarezinho que vêm trabalhar no estado de São Paulo por salários baixíssimos. Relata
a espera pelo poço no Bairro Betânia, que os perfuradores descumpriram o contrato em
relação à quantidade de captação de água, que virou novela; relata paliativo
emergencial que o prefeito teria proposto, que não é isso que a população necessita.
Fala de vídeo de sua autoria acerca da situação da Santa Casa, no qual ela expressa
seu entendimento sobre a situação, que a entidade faz controvérsia. Explana que ela,
vereadora, é usuária da entidade e fala de seu tratamento e respeito a todos os
profissionais da Santa Casa. Diz discordar que quatro diretores da entidade não revelam
seus rendimentos, enquanto enfermeiros têm salário em torno de 3 mil reais. Diz que o
administrador é o senhor Aristeu; que usam enfermeiros de 20 anos de trabalho nos
vídeos. Destaca a briga entre o executivo e a administração da Santa Casa. Ver.
Ronaldo explana sobre a convivência e participação com a ADECO e os agradece. Fala
da luta da associação pelos bairros adjacentes; explana sobre solicitações que não
devem se prender a siglas partidárias. Destaca que o trabalho é voluntário e contínuo.
Discorre sobre a lutas por diversos segmentos e melhorias para a população; destaca
personalidades oriundas do bairro que fizeram carreira brilhante. Fala sobre seu
atendimento diretamente no bairro, onde é seu berço. Lembra dos embates junto à
Sabesp e pedidos diversos pela região. Comenta sobre os setores de economia do
município, sobre tributos que retornam ao município, movimentando a economia. Fala
sobre a lagoa de tratamento de água que será inaugurada esse ano. Mostra vídeo de
lutas e conquistas do bairro. Explana sua experiência com sua mãe. Diz que política é
a luta pelo bem social; que muitas vezes não entendemos algo de imediato. Entrega
Votos de Congratulação aos membros presentes. Ver. Celinho Engue cumprimenta
senhora Maria Ema. Agradece toda equipe da UPA, onde passou por 3 vezes essa
semana e foi muito bem atendido. Cumprimenta ver. Vanessa e sua família por receber
o Leonardo Tassinari no Guari. Comenta que trabalhou na Santa Casa em 1988, que já
tinha a mesma diretoria, a qual diz ser hereditária. Relata sua imunidade sindical à
época e sobre suas 2 irmãs que eram funcionárias, quando foi advertido que elas
poderiam ser demitidas caso ele não se comportasse. Fala que funcionários estariam
sendo coagidos a fazer vídeos pró santa casa. Verbaliza sobre possiblidade de denúncia
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acerca de questões contratuais; inconsistência de informações veiculadas em vídeo
publicado pela Santa Casa, que a entidade usa dessa artimanha para pressionar o
executivo. Comenta sobre atendimento SUS, particular e convênio que é realizado pela
mesma equipe e equipamentos; que a santa casa tem muitos equipamentos que teria
de devolver caso deixasse de atender pelo SUS. Diz que contratos foram rompidos, que
pararam de realizar as cirurgias eletivas, que não aceitam exames de outros lugares;
que o prefeito cumpriu o que eles queriam. Fala sobre valores complementares da
tabela SUS, cita valores do Integra sus, Pró Santa Casa do estado e do município;
valores para urgência emergência (300 mil mensais), totalizando mais de 1,245 milhão
mensais. Fala sobre reajustes que houve após 2016 para urgência/emergência, que a
prefeitura repassa 560 mil reais/mês. Aparte ver. Áurea explica que nenhum vereador é
contra a Santa Casa, que a direção Aristeu e Vanda é que são intocáveis. ORDEM DO
DIA: Leitura do Projeto de Lei Nº 31/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro - Institui no
Calendário Oficial de Eventos do Município de Itapeva, a “Semana Municipal do
Empreendedorismo”, e dá outras providências. Colocado em 2ª discussão, autor
discorre sobre a importância do projeto para a população. Em 2ª votação, foi aprovado
por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 6/2022 - Vereador Professor Andrei - Determina
a criação de Programa de Educação Política nas Unidades Escolares Municipais e dá
outras providências. Colocado em1ª discussão, autor explana sobre o teor e a finalidade
dos projetos, citando parlamento jovem e outros mecanismos voltados aos jovens e
adolescentes. Ver. Tarzan diz que apenas 12% dos jovens aptos a votar retiraram seus
títulos eleitorais. Cita o trabalho do senador Cristóvão Buarque em Brasília; num papel
de governar para educação. Ver. Débora parabeniza o autor; discorre sobre a
importância do projeto. Fala do projeto Politize. Discorre sobre decisões políticas. Fala
que espera que o município cumpra a lei. Ver. Ronaldo fala da importância dos projetos.
Em 2ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 13/2022 Vereador Professor Andrei - Dispõe sobre o Projeto de Lei para a Elevação da taxa de
alfabetização e nível de escolaridade da população Itapevense compondo ações de
abrangência social da Política Municipal de Educação intitulada Escola de Pais.
Colocado em 1ª discussão, autor fala da importância de elevar a alfabetização e taxa
de escolaridade de todos os cidadãos nas diversas modalidades; discorre sobre o tema.
Em 1ª votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 22/2022 Vereador Professor Andrei - Institui no Calendário Oficial de Eventos do Município de
Itapeva, a Semana Municipal de Educação Ambiental e Práticas Sustentáveis e dá
outras providências. Colocado em 1ª discussão, autor explica o teor e importância do
projeto. Ver. Tarzan discorre sobre a importância de trabalhar a educação ambiental.
Fala de questões do FUNDEB antes e hoje. Em 1ª votação, foi aprovado por todos.
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo Nº 6/2022 - Vereador Tarzan - Concede
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Título de Cidadania Itapevense ao Sr. Walter Gemignani. Em discussão única, autor
pede voto favorável. Explana sobre o currículo do homenageado e sua família. Em
votação única, foi aprovado por todos. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2 ª
d/v Projeto de Lei: 6 – 13 - 22/2022. Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em
1 ª d/v: Projetos de Lei: 137, 196, 200, 203, 204, 205, 217/2021, 05, 07, 10, 11, 14, 18,
19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 32 e 36, 40 e 41/2022. Em d/v únicas: projeto de Resolução
2, 3 e 4/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. Ronaldo comenta sobre a reunião da
Comissão de Obras hoje com 3 secretários, do teor da pauta, das obras paradas no
município; corte de gramas e limpeza na zona rural e urbana, que amanhã estarão no
Alto da Brancal; sobre sugestão de parceria com Secretaria do Meio Ambiente, que a
secretaria Keli atende todos. Relata separação de estrutura entre as Secretarias de
Transportes e Serviços Rurais e de Administrações Regionais. Relata cronograma de
máquinas em manutenção de estradas. Relata contato com Secretário Margarido sobre
cobrança indevida de taxa de iluminação pública, o qual disse resolveria a situação.
Relata obras de galeria na rua Palmeiras e outras no Alto da Brancal; fala sobre ligação
elétrica nesse bairro, que embora com demora foi realizada. Ver. Tarzan estima
melhoras ao ver. Celinho. Relata que sempre foi crítico da Santa Casa; explana que ele
fez parte da implantação e melhorias ao longo do tempo. Diz que nenhuma instituição é
perfeita. Fala de reunião com Dr. Coquemala e outros, das diferentes visões, que
gostaria que a DRS mediasse reunião entre a Secretaria da Saúde, a Câmara e a Santa
Casa. Aparte ver. Débora fala que contatou a Kely da DRS, a qual pediu para enviar
oficio. Continua Tarzan fala sobre ouvir a parte técnica sobre o financiamento da saúde;
que gostaria que chamasse representante do ministério da saúde. Fala sobre saber o
teor dos contratos; que Diretora Técnica, Dra. Carla, falou sobre diálogo; que Aristeu e
Vanda sairiam em prol da continuidade da instituição. Cita exemplo de caso de
urgência/emergência (fratura), sobre tramitação via sistema CROSS. Diz que o
município não repassou 2 milhões. Faz sua explanação sobre os processos. Aparte ver.
Áurea comenta que discorda, fala sua versão, sobre agenda do médico que está parada
desde julho para eletivas. Ver. Tarzan diz que estão falando a mesma coisa. Comenta
sobre atendimento do Dr. Mazen e equipe médica. Reforça a ideia de discutir sobre
contrato e custos, que a população não pode ficar sem atendimento. Presidente
encaminhar os pedidos para Kely e Santa Casa. Ver. Áurea fala sobre a dificuldade de
tratamento de saúde. Relata o número de pacientes de câncer; afirma ter medo quando
ouve sobre o CROSS. Indaga por que tem 57 pacientes desde junho aguardando
cirurgias eletivas; cita caso de pancreatite. Comenta sobre preparação e exames
necessários às cirurgias feitos há meses e que perdem a validade, quem arca com os
custos para refazer? Fala que é uma novela sem fim, enquanto a população padece;
que os vídeos publicados pelo hospital causam pânico nos pacientes. Que todos
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conheciam o prefeito há anos, alguns falam que ele é difícil; já foi do hospital. Explana
que a santa casa é uma prestadora de saúde, que tem o santa saúde também; que a
saúde é um direito de todos; precisam ter os profissionais para os atendimentos à
população. Aparte ver. Tarzan diz que não está em discussão a oncologia, que média e
alta complexidade estão em dia. Áurea diz que não está. Comenta sobre paciente de
químio, que a santa casa não estaria realizando esses procedimentos de acordo com
os protocolos de saúde, que teria como provar. Enfatiza que devem ser cobrados
procedimentos e não enrolação. Diz que criam uma situação onde jogam uma entidade
contra a outra e o povo contra todos. Ver. Celinho relata observação na portaria da
Santa Casa onde presenciou recepção de uma emergência, que nem o banheiro o
acompanhante pode utilizar. Indaga sobre as 57 cirurgias paradas, como a entidade diz
que não tem estrutura? Fala sobre a falta de médicos e que o hospital é uma instituição
fechada aos médicos que querem trabalhar; mas para receber dinheiro público é
filantrópica. Aparte ver. Tarzan relata caso de paciente que necessitava de cirurgia e foi
atendida; comenta sobre estatuto do corpo clínico que toma as decisões sobre o quadro
profissional. Fala sobre indagar à Unimed se a santa casa presta serviços oncológicos
a eles? Afirma que é um cabo de guerra entre prefeito e o hospital. Continua Celinho
comenta a respeito dos médicos que não podem internar na santa Casa, só os médicos
que fazem parte; que é filantrópica apenas para fins de isenções tributárias. Ver. Saulo
relata caso de seu pai, que esteve na UPA aguardando vaga CROSS de sábado até
segunda. Comenta sobre anel viário, sentido Mato Dentro, passando pela fazenda São
Raphael, a qual teria portões retirados, por ser estrada municipal, com a finalidade de
tirar o tráfego de caminhões do Bairro de Cima. Aparte ver. Tarzan pergunta a distância
do trecho? Ver. Saulo diz ser em torno de 21 km, sendo uns 6 já pavimentados. Relata
que algumas empresas estão dispostas a ajudar. Nada mais havendo a tratar a
Presidência convoca os vereadores para a 16ª Sessão Ordinária a ser realizada quintafeira, dia 31 de março, 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, 28 de março de 2022.

ROBERTO COMERON
PRESIDENTE

DÉBORA MARCONDES
1º SECRETÁRIO

RONALDO PINHEIRO
2º SECRETÁRIO
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