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ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022 

 

Aos 31 dias do mês de março do ano de 2022, em horário regimental sob a presidência de 

José Roberto Comeron realizou-se a 16ª sessão ordinária do corrente exercício. Assinaram 

o livro de presença os vereadores: Andrei Alberto Müzel, 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 e Silvio Carlos Rezende de Lara. Ausência de: Áurea Aparecida Rosa 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 15ª Sessão Ordinária realizada em 28 de março, 

foi aprovada. Correspondências recebidas: Ofício de Governo do Estado de São Paulo: 

resposta - Moção 4/2022 - Mario Augusto de Souza Nishiyama - Moção de Apelo ao DD. 

Governador do Estado de São Paulo, DD. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 

de São Paulo, DD. Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo e ao 

DD. Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para que envidem esforços 

para a designação de médico legista para atender no Instituto Médico Legal – IML de Itapeva 

todos os dias. Ofício de Governo Federal: resposta - Moção 5/2022 - Mario Augusto de 

Souza Nishiyama - Moção de Apelo ao Srº José Carlos Oliveira, DD. Presidente do Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS, para que envide esforços para buscar uma solução 

urgente para o grave problema da falta de médico perito na Agência do INSS de Itapeva. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 906/2021 - Christian 

Wagner Nunes Galvão - Requer ao Sr. Prefeito, junto ao DEMUTRAN, informações sobre a 

possibilidade de se extinguir as vagas de estacionamento da Rua Coronel Monteiro, na 

quadra entre a Rua Alexandrino de Moraes e a Av. Higino Marques, ao lado do posto 

Esplanada, a fim de se aumentar a fluidez do trânsito no loca. Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva: resposta - Requerimento 28/2022 - Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer 

ao Sr. Prefeito, para que, junto ao setor competente, estude a possibilidade de providenciar 

iluminação pública no Bairro Mato Dentro, lajotamento em toda extensão da rua principal do 

Bairro Mato Dentro, (próximo ao bairro de Cima), bairro de Cima e na estrada principal do 

bairro Engenho Velho. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 

80/2022 - Ronaldo Pinheiro da Silva - REQUER INFORMAÇÕES AO PREFEITO 

MUNICIPAL SOBRE O RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA 

SAÚDE MUNICIPAL NO EXERCICIO DO ANO DE 2020. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva: resposta - Requerimento 87/2022 - Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer o 

Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, informe a relação de empresas que se 
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instalaram em Itapeva no ano de 2020 e 2021 com o apoio do Poder Executivo, através da 

legislação municipal de incentivo aos empresários, contando inclusiva, quais foram os 

incentivos proporcionados à essas empresas. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: 

resposta - Requerimento 94/2022 - Ronaldo Pinheiro da Silva - REQUER AO SR. 

PREFEITO O ENVIO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO 

DE ITAPEVA. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 118/2022 

- Silvio Carlos Rezende de Lara - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor 

competente, para que envide estudos e informe a possibilidade, para fornecer transporte 

escolar para crianças de 0 a 3 anos de idade, das Escolas Municipais de Ensino Infantil de 

Itapeva. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 119/2022 - 

Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente 

viabilize uma operação tapa buracos na Vicinal Faustino Daniel da Silva e no distrito do 

Guarizinho. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 124/2022 - 

Andrei Alberto Müzel - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, 

informações detalhadas quanto ao número de crianças atendidas na Educação Infantil, bem 

como, as que se encontram na lista de espera de cada Unidade Escolar respectivamente. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 125/2022 - Célio Cesar 

Rosa Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente, informe sobre 

a possibilidade de concluir o lajotamento da estrada São Benedito, que liga o Anel viário 

com a Rodovia SP 258, bem como a limpeza e remoção de lixos, entulhos e implantação 

de placas “Proibido jogar Lixo” contendo a Lei Municipal pertinente. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 127/2022 - Vanessa Valerio de Almeida Silva 

- Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente viabilize a pavimentação por 

lajotamento nas ruas Valter Tavares dos Santos, João Antunes dos Santos e Ney da Silva 

Gomes no Distrito Industrial. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - 

Requerimento 128/2022 - Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, 

junto ao setor competente possibilite a poda de arvore na esquina da rua Ariovaldo Marques 

com a rua Sinhô de Camargo ao lado do Mercado do Produtor e ao World Veterinary Center. 

Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 131/2022 - Lucimara 

Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor responsável, a 

revitalização em toda extensão do canteiro central da Avenida Gastão Mesquita Filho, 

Jardim Maringá. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 

133/2022 - Silvio Carlos Rezende de Lara - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor 

competente, informe a possibilidade de elaborar Projeto de Lei concedendo incentivo fiscal 

e Cessão de terreno para atrair empresas e indústrias a se instalarem em Itapeva, tendo 

em vista que referido projeto é de iniciativa privativa do Poder Executivo. Ofício de Prefeitura 

Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 136/2022 - Lucimara Woolck Santos Antunes 
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- Requer o Exmo. Sr. Prefeito, para que junto ao setor competente, à possível perfuração 

de um poço artesiano e iluminação pública no Bairro São Sebastião (entrada do Capim 

guiné, Bairro Taquariguaçu) e extensão de iluminação no Bairro das Pedras (logo na 

entrada do bairro a primeira rua paralela com a igreja católica). Ofício de Prefeitura Municipal 

de Itapeva: resposta - Requerimento 137/2022 - Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. 

Prefeito com relação a ESTRADA DO BAIRRO DO BAIXADÃO, que faz a ligação da 

ESTRADA MARIO NISHIYAMA ( ESTRADA DA MARINGÁ) com a ESTRADA DA 

CACHOEIRA, a possibilidade de ALARGAMENTO DA ESTRADA e IMPLATAÇÃO DE 

BACIAS DE CONTENÇÃO no decorrer dessa estrada. Ofício de Prefeitura Municipal de 

Itapeva: resposta - Requerimento 139/2022 - Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, 

com relação a ESTRADA DO BAIRRO DA CACHOEIRINHA, a qual se inicia na RODOVIA 

PEDRO RODRIGUES GARCIA, passando pela VILA RICA, BAIRRO CACHOERINA 

seguindo até a ESTRADA MARIO NISHIYAMA ( ESTRADA DA MARINGA) a possibilidade 

de alargamento, abaulamento e enchimento desde a IGREJA CCB CACHOEIRINHA até a 

estrada da Maringá. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 

156/2022 - Andrei Alberto Müzel - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, 

para que realize reforma e envide esforços para a ampliação do playground infantil 

(parquinho) da EMEI. Francisco Rossi Junior localizada no Bairro São Camilo. 

PROPOSITURAS - Projeto de Lei: 42/2022 - Prefeito Mario Sergio Tassinari - Dispõe sobre 

a concessão de bônus aos profissionais da educação pública do município de Itapeva, do 

saldo de parte da aprcela diferida de 30% da receita total do FUNDEB no exercício de 2021, 

em caráter excepcional. 43/2022 - Prefeito Mario Sergio Tassinari - Organiza sobre a 

estrutura da secretaria municipal de relações institucionais, bem como sobre a criação de 

cargos e dá outras providências. 44/2022 - Vereador Célio Cesar Rosa Engue - “Autoriza o 

Poder Executivo a criar o programa capacitando o idoso e da outras providências”. Parecer: 

Favoráveis das Comissões Competentes encaminhando os Projeto de Lei 5/2022, 11/2022, 

32/2022 e 36/2022 para apreciação do Plenário. Desfavorável da Comissão de Legislação, 

Justiça, Redação e Legislação Participativa dando ciência ao plenário do arquivamento dos 

Projeto de Lei 7/2022 e 37/2022. Requerimento: 210/2022 - Vereador Célio Cesar Rosa 

Engue - Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente, informe a 

possibilidade de construção de praça, estacionamento e calçadas nas imediações da escola 

Juarez Costa e Centro Comunitário do Quilombo do Jaó. 213/2022 - Vereador Ronaldo 

Pinheiro da Silva - REQUERER INFORMAÇÕES AO PREFEITO MUNICIPAL SOBRE O 

DESCUMPRIMENTO AO DISPOSTO NOS ARTS. 36 E ART. 37 DA LEI 14.113/2020 

(NOVA LEI DO FUNDEB). 214/2022 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi - 

Requer que seja inserido em Ata Voto de Congratulações a Dra Iara Gomes. 215/2022 - 

Vereador Silvio Carlos Rezende de Lara - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor 



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 Legislatura 2021 - 2024 

 

 
 
 

 

Rubrica: ................................           

24 

 EXERCÍCIO DE 2022   LIVRO Nº.: 002 PAG.: 024 

  
competente, para que nos informe a possibilidade de ampliação de salas de aula na EMEI 

Profª Gláucia de Melo Santos Pontes, Jardim Grajaú, para comportar o alto número de 

alunos em lista de espera. 216/2022 - Vereador Silvio Carlos Rezende de Lara - Requer ao 

Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, para que nos informe a possibilidade 

providencie a perfuração de um (1) poço artesiano, no terreno da Igreja Católica São João 

Batista, do Bairro dos Coelhos. 217/2022 - Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - 

Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor responsável providencie o atendimento de 

Dentista e aumentar o número de atendimento do Pediatra, no Posto de Saúde do Bairro 

Santa Maria. 218/2022 - Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr. 

Prefeito para que, junto ao setor responsável, a possibilidade de implantar demarcação, 

sinalização e semáforo para pedestre em toda extensão da Rua: Gastão Vidigal, inclusive 

em frente à escola Francisco Prado Margarido, na extensão da Rua: Átila Martins Bonilha e 

na extensão da Rua: Cel. Monteiro até a rotatória do Jardim Maringá. 220/2022 - Vereadora 

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

responsável, seja estudado um projeto que enquadre as Professoras Auxiliares de PEB1 no 

quadro do Magistério. 221/2022 - Vereador Paulo Roberto Tarzã dos Santos - Requer ao 

Chefe do Poder Executivo Municipal para que nos envie, cópia do Contrato celebrado entre 

o Município e a Prever, sobre a concessão do Cemitério. 222/2022 - Vereador Mario 

Augusto de Souza Nishiyama - Requer seja inserido em ata, Votos de Congratulações para 

a Guarda Civil Municipal RITA DE CASSIA MARQUES, por ter recebido medalha de ouro 

na categoria Esporte Feminino para mulheres de 55 a 59 anos na 1ª Etapa do Circuito 

Outono de Mountain Bike, organizado pela equipe Pop Sports e realizado no dia 20 de 

março de 2022. 225/2022 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. 

Prefeito para que, junto ao setor responsável, informe sobre a possibilidade de elaboração 

projeto de revitalização da entrada de Itapeva vindo de Itaberá – Rodovia Eduardo Saigh. 

Indicação: 16/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Indica a criação de 

subprefeituras nos distritos do Areia Branca, Alto da Brancal e Guarizinho. 17/2022 - 

Vereador Gesse Osferido Alves - Indica troca de lâmpadas na Rua Guarei, nº 431, Vila 

Nova. Proposição de Honraria: Título de Cidadania Itapevense. Autoria: vereadora Debora 

Marcondes. TRIBUNA DO POVO - Com a palavra, fazendo uso da Tribuna do Povo, 

LUCIANE GOMES PACHECO: SANTA CASA. Cumprimenta a todos. Agradece pela 

oportunidade e se apresenta, fala sobre suas especializações e que é coordenadora 

administrativa da Santa Casa. Diz estar aqui para demonstrar indignação diante dos 

ataques que têm recebido e que não fala em nome da Santa Casa. Quando ouve que a 

Santa Casa não presta contas perante o TC isso lhe ataca diretamente, já que é uma das 

responsáveis pela prestação de conta e que ela e sua equipe trabalham arduamente para 

fazer tudo da forma correta. Acredita nas pessoas que trabalham com ela e que representam 
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a Santa Casa. Fala sobre os convênios que a Santa Casa possui junto à Prefeitura de 

Itapeva e que nem nos estaduais ou federais, nem nos municipais, há problemas junto aos 

órgãos fiscalizadores. Diz haver uma controladoria interna que verifica todos os contratos e 

todas as notas para ver sua compatibilidade e se alguém identificar desacordos o processo 

retorna. Pergunta o que teria mudado nestes dois últimos anos, se as prestações de contas 

jamais tiveram problemas. Por que as prestações de contas agora estão erradas e quais 

são as normas novas que eles desconhecem. Diz ter ido atrás de tais normas e que quer 

fazer a coisa certa. Refere que se há provas contra a Santa Casa que tais sejam 

apresentadas. Se há provas de uso irregular de dinheiro público qualquer pessoa que o 

saiba tem o dever de apresentar. Que a constituição diz que a saúde é tripartite, porém o 

serviço de urgência e emergência é de exclusividade do município e cita a fonte legal. Se o 

município não tem condições de prestar diretamente tal serviço ele pode contratar. Que a 

Santa Casa é contratada para realizar o serviço de retaguarda de urgência e emergência e 

que isso é uma prática legal e habitual, e cita exemplos de outros municípios em que tal 

ocorre. Fala sobre os valores repassados pela Prefeitura para tais serviços e explica os 

pormenores. Diz que o que a Santa Casa está pedindo é a revisão dos valores pelos 

honorários médicos. Comenta que há anos não há tal revisão. Refere que não seria justo 

apenas Itapeva arcar com tais custos, porém por força de legislação a Santa Casa não pode 

fazer negociação diretamente com outros municípios, podendo realizar convênio apenas 

com o município de Itapeva e quem pode fazer outras negociações é o próprio município. 

Que os vereadores são as pessoas escolhidas para lhes representar, que também está 

defendendo a Luciane que faz parte da população que se utiliza dos serviços da Santa 

Casa. Que não procura por brigas e que o que é mais preciso é união para buscar 

entendimento. Que o trabalho é sempre em conjunto e é preciso ser parceiros. E o seu 

maior interesse é que a engrenagem da saúde funcione mas para isso é preciso 

financiamento adequado para atender as necessidades da população. Por isso pede que 

seja feita auditoria na Santa Casa, que não há receios sobre isso. Tem segurança de que 

não há desvio ou uso irregular das verbas e para finalizar convida os vereadores para ir in 

loco conhecer o trabalho dos colaboradores e prestadores de serviço da Santa Casa. Pede 

mais respeito ao trabalho da equipe e à Santa Casa. Ver. Marinho – Cumprimenta a todos. 

Refere que a fala foi muito esclarecedora principalmente sobre as explicações sobre o 

serviço de oncologia e como é auditado e sobre a sua prestação de contas. Gostaria de 

parabenizar a todos e agradecer a todos pelos serviços prestados, principalmente durante 

a pandemia de coronavírus. Que os prestadores de serviço da Santa Casa teriam colocado 

em risco a saúde e dos familiares para atender a população e jamais ser furtaram disso. Diz 

ter certeza de que não há corrupção na Santa Casa, já que a história daquela instituição 

pode ser acompanhada. Então deixa seu apoio para a Santa Casa. Ressalta que o governo 
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municipal precisa e deve fazer a sua parte, diz que todos podem contar com seu apoio. Ver. 

Tarzã – Cumprimenta a todos. Diz que na sua trajetória como vereador jamais imaginou 

chegar a um momento de ver medidas extremas com relação à Santa Casa. Fala sobre a 

formação da estrutura da Santa Casa no decorrer do tempo. Refere que foi mal interpretado 

pelo prefeito quando disse que com certeza a Santa Casa de Itapeva faz uma boa gestão. 

Diz que o prefeito teria intenção de adotar medidas temerárias, que seria a construção do 

hospital municipal e que por maioria os vereadores tiraram do orçamento, já que o 

entendimento da maioria dos vereadores já que o importante seria fortalecer a Santa Casa 

que é um patrimônio da população local. Refere que suas duas filhas nasceram na Santa 

Casa pelo SUS e comenta casos em que teria presenciado boas prestações de serviço por 

parte da equipe da Santa Casa. Como vereador já teria feito críticas, mas ajudou a construir. 

Comenta sobre situações em municípios vizinhos. Fica muito triste as vezes com o Prefeito, 

já que as coisas não são pela mesma régua. Cita situações para exemplificar sua posição. 

Diz que é preciso entender que no período a partir de 2017 não há reajuste nos repasses, 

embora os gastos tenham aumentado enormemente. Que a luta tem que ser em favor da 

saúde e agradece a todos que compõem a equipe da Santa Casa. Ver. Débora – 

Cumprimenta a todos. Refere que está esperando por documentações para então se 

manifestar, para ver os dois lados. Comenta sobre seu zelo como política, não indo pelo 

senso comum sem conhecer a fundo o que está acontecendo. Demonstra sua preocupação 

já que a Santa Casa atende não apenas o município, mas toda a região. Comenta sobre 

vídeos falando sobre o encerramento de serviços na Santa Casa, que estariam assustando 

a população. Diz que é uma vereadora de ação e apresenta exemplos de seus trabalhos 

anteriores. Que pretende tomar as providências legais, após estar de posse de estudos 

técnicos. Refere que é preciso diálogo para resolver a situação. Sobre a CEI da Santa Casa 

teria dito que se não desse em nada seria preciso abrir processo contra o Prefeito diante 

das denúncias que ele teria feito em situação anterior contra aquela instituição de saúde. 

Comenta que a auditoria precisa ser urgente, porém o Prefeito teria dificuldade para diálogo. 

Tudo que depender de legislação podem contar com a vereadora. Ver. Ronaldo – 

Cumprimenta a todos. Diz ter trabalhado na Santa Casa por um ano e meio e fala sobre a 

forma responsável como os colaboradores agem lá. Diz ter apresentado moção de apelo 

para que o governador do estado não cortasse valores de repasse para a Santa Casa. Que 

teria tentado o credenciamento da instituição para hemodinâmica. Comenta sobre as ações 

tomadas diante da notícia de que os repasses da Prefeitura para a Santa Casa sofreriam 

cortes. Diz que é um parceiro já que o que está em jogo é a saúde da população de Itapeva. 

Que contem com seu apoio. Ver. Gessé – Cumprimenta a todos. Fala sobre a importância 

da presença dos servidores da Santa Casa nesta Casa de Leis. Deixa seu apoio em nome 

da Casa. Que como vereador está para representar a população e a saúde pública, oferta 
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todo o seu apoio. Ver. Laércio – Cumprimenta a todos. Diz ter cautela em seus 

posicionamentos. Pede que haja publicidade sobre a reunião que ocorrerá para tratar do 

assunto e que ela seja transmitida. Refere que é preciso fortalecer a Santa Casa diante da 

importância dos trabalhos prestados para a população. Que é preciso agir estrategicamente. 

Que é preciso o envolvimento de todos para que as situações não se repitam no futuro. Ver. 

Comeron – Diz que a reunião será transmitida. Terça-feira, às 9h da manhã. Fala que 

sempre foi parceiro da Santa Casa. Que sempre manteve o respeito com a Santa Casa de 

Itapeva. Também, diz que pela primeira vez na história da Santa Casa ela recebeu um 

ministro da saúde para credenciar a Santa Casa de Itapeva quando da sua gestão como 

Prefeito. Fala ainda de parcerias de sua gestão para instalar a oncologia na Santa Casa 

local. Que continuará colaborando com a Santa Casa como vereador. Se a Santa Casa está 

em pé fazendo um bom trabalho é graças a cada um que aqui está. Que estão aqui por 

amor a profissão e estão dando uma grande lição a todos. Refere que os vereadores farão 

tudo a seu alcance para debelar o impasse. TEMA LIVRE: Com a palavra o Ver. Tarzã – 

Cumprimenta a todos. Diz ter tido o privilégio de ter colaborado para a vinda da oncologia 

para a Santa Casa local. Ressalta que financiamento não se discute. Comenta sobre 

situações da prestação de serviço da Santa Casa, contratado junto à Prefeitura. Refere que 

quem teria provocado a atual situação seria o Prefeito, em declarações anteriores que 

deram origem a duas CEIs, cujos resultados foram encaminhados aos órgãos competentes. 

Comenta que teria apoiado o atual prefeito na época de política e lhe teria dado o conselho 

de não roubar e não deixar roubar. Comenta sobre situações de Santas Casas de outras 

cidades e discorre sobre tais casos. Que quem quer comprar um serviço da população 

precisa apresentar uma proposta, senão o que pode ocorrer é uma prestação de serviço 

insuficiente. Refere que o papel do município é atenção básica da saúde.  Agradece a todos 

pela presença. Com a palavra o ver. Marinho – Cumprimenta a todos.  Relembra que no 

ano anteriore quando o Prefeito teria colocado na lei do orçamento o pedido de autorização 

para contrair empréstimo para construir o Hospital municipal, a câmara se posicionou 

contra, com oito vereadores contrários. Antes alguns vereadores teriam feito visita a cidade 

vizinha e diz que os valores gastos com urgência e emergência são muito maiores. Diz que 

é um vereador independente. Refere que elogia o prefeito quando concorda com suas ações 

e critica quando não concorda. Menciona as irregularidades que teriam sido apuradas por 

CEI da qual participou e os encaminhamentos dados às conclusões, fala sobre outras 

situações em que teria criticado o Prefeito por não concordar com suas ações, em que teria 

agido de forma unilateral. Diz se surpreender quando a casa de Leis teria recebido projeto 

que estaria criando cargos, que considera um trem da alegria essa criação de cargos sendo 

a maioria de livre nomeação e exoneração e diz que isso seria par favorecer seus amigos. 

Aparte Ver. Ronaldo – pergunta quais seriam os valores da remuneração. Retoma Ver. 
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Marinho – expõe os valores, que considera altos. Comenta que o projeto vai entrar para 

análise da Comissão de Legislação. Diz ter certeza que tal projeto não vai passar pela Casa 

de Leis e duvida que o projeto passe pela comissão de legislação. Coloca-se à disposição 

da Santa Casa. Com a palavra ver. Débora – Cumprimenta a todos. Diz que a situação com 

a Santa Casa é fácil de resolver, apenas precisando recalcular os valores e aumentar o 

valor do convênio. Sugere conversas com prefeitos de outras cidades atendidas pelos 

serviços para que outras cidades também contribuam. Fala sobre seus trabalhos. 

Parabeniza o secretário Robison por trabalhos realizados no Bairro Avencal com melhorias 

e aquisição de equipamentos de esporte. Fala sobre verba que a vereadora teria 

conseguido para ser utilizada em cirurgias eletivas. Diz que houve uma reunião com o IPMI 

na Casa de Leis para falar sobre o aumento da alíquota previdenciária. Refere que sempre 

foi contra tal aumento pois nunca conseguiu provar que a IPMI estaria em déficit, porém 

agora teria sido encaminhado para a casa de leis projeto diminuindo a contribuição da 

alíquota patrimonial. Refere que os valores a mais deveriam ser revertidos em benefício dos 

próprios servidores. Esteve com o Secretário Leonardo da Industria e Comércio. Refere 

sobre a procuradoria da mulher e que tem atendido muitos casos de violência doméstica. 

Comenta sobre os trabalhos desenvolvidos pela procuradoria. Diz que há programa de 

geração de emprego a estas mulheres, junto com a Secretaria de Industria e comércio. Pede 

que se houver algum caso de violência doméstica na Santa Casa que sejam encaminhadas 

a procuradoria. Fala sobre demandas de taxistas e ações suas em prol daquela categoria. 

Refere que uma opção seria utilizar um taxímetro digital.  Sobre o projeto citado pelo Ver. 

Marinho seria importante, se ele vier para plenário, o povo estar presente. Com a palavra o 

ver. Ronaldo – Cumprimenta a todos. Fala sobre os atendimentos da Santa Casa de 

Itapeva e apresenta números relacionados. Comenta sobre os percalços pelos quais a 

instituição passa para continuar a prestar um bom atendimento. Refere sobre a entrega dos 

colaboradores no sentido de bem atender a população. Que a população de Itapeva não 

pode pagar o preço por uma briga de egos. Comenta que os valores dos repasses precisam 

ser atualizados. Que teria solicitado a presença dos representantes dos poderes públicos 

envolvidos, bem como da Santa Casa, para a busca de uma solução. Fala sobre a 

dificuldade para encontrar bons médicos para atender a atenção básica. Que cada vereador 

está lutando para buscar uma melhor solução em prol do povo do município. Aparte ver. 

Marinho – Lembra que foi mencionado que os colaboradores da Santa Casa estariam 

sendo pressionados a concordar com a instituição e a presença dos colaboradores na casa 

de leis é prova do contrário. Retoma ver. Ronaldo – Oferece todo seu apoio como vereador. 

Com a palavra o ver. Sílvio Rezende – Cumprimenta a todos. Fala sobre uma perda pessoal 

de uma pessoa querida devido a covid, que causou sofrimento a muitas pessoas. Diz não 

ter dúvida do bom trabalho da equipe da Santa Casa. Que a instituição é um patrimônio da 
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população. Refere que há impasse juntamente com o Prefeito. Que é favorável que o 

aumento do repasse seja feito desde agora. Refere que a instituição não pode ficar se o 

recurso. ORDEM DO DIA. Leitura de Projeto de Lei 6/2022 - Andrei Alberto Müzel - 

Determina a criação de Programa de Educação Política nas Unidades Escolares Municipais 

e dá outras providências. Colocado em segunda discussão e votação, foi aprovado por 

todos. Leitura de Projeto de Lei 13/2022 - Andrei Alberto Müzel - 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 segunda discussão e votação, foi aprovado por 

todos. Leitura de Projeto de Lei 22/2022 - Andrei Alberto Müzel - 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 segunda discussão e votação, 

foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Lei 5/2022 - Débora Marcondes Silva 

Ferraresi - Dispõe sobre denominação de Rua Benvinda Cassu de Moraes, bairro Amarela 

Velha. Colocado em primeira discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura de 

Projeto de Lei 11/2022 - Mario Sergio Tassinari - autoriza abertura de crédito adicional 

especial no orçamento do corrente exercício. Colocado em primeira discussão e votação, 

foi aprovado por todos. Leitura de Requerimento 214/2022 - Débora Marcondes Silva 

Ferraresi - Requer que seja inserido em Ata Voto de Congratulações a Dra Iara Gomes. 

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

Requerimento 222/2022 - Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer seja inserido em 

ata, Votos de Congratulações para a Guarda Civil Municipal RITA DE CASSIA MARQUES, 

por ter recebido medalha de ouro na categoria Esporte Feminino para mulheres de 55 a 59 

anos na 1ª Etapa do Circuito Outono de Mountain Bike, organizado pela equipe Pop Sports 

e realizado no dia 20 de março de 2022. Colocado em discussão e votação únicas, foi 

aprovado por todos. MATÉRIA PARA PRÓXIMA SESSÃO. Em 2 ª d/v Projeto de Lei: 5 - 

11/2022. Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v: Projetos de Lei: 137, 

196, 200, 203, 204, 205, 217/2021, 10, 14, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 

44/2022. Em d/v únicas: projeto de Resolução 2, 3 e 4/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL: 

Com a palavra o ver. Tarzã – Cumprimenta a todos. Deixa uma palavra para reflexão que 

seria gratidão. Comenta sobre situações e expõe opiniões. Felizmente os atendimentos de 

convênios estariam ajudando já que a tabela do SUS estaria defasa da há quase 20 anos. 

Comenta sobre os trâmites para que a Santa Casa receba pelos trabalhos. Aparte ver. 

Comeron – diz ser vergonhoso o valor que o SUS repassa às Santas Casas. Retoma ver. 

Tarzã – Concorda com o ver. Comeron.  Que em breve Itapeva fortalecera a rede Hebe 

Camargo com parceria do estado no campo da oncologia. Sabe-se que graças à sua 

estrutura a Santa Casa ganhou o status de estruturante. Que a Santa Casa teria se 
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habilitado para receber todos esses repasses. Refere que as portarias do SUS apresentam 

complexidades sobre o sistema de financiamento por serviços. Relata casos do aumento e 

melhoria das estruturas da Santa Casa. Diz ter tido a honra de acompanhar um pouco da 

história de crescimento daquela instituição. Comenta que os bons serviços podem acabar 

custando mais. Parabeniza todos os profissionais da Santa Casa. Com a palavra ver. 

Ronaldo – Concorda com a fala do ver. Silvio. Comenta sobre a capacitação que irá fazer 

em Brasília na próxima semana. Diz que todos os profissionais precisam se capacitar e que 

seria importante aos vereadores também se capacitarem. Que seu pedido sobre o curso 

teria sido apresentado ao Presidente e passado pelo crivo do Jurídico da Casa, estando 

tudo dentro da legalidade. Refere que é preciso conhecer as legislações e regulamentações 

no âmbito municipal. Aparte ver. Débora – Parabeniza o ver. Ronaldo pela iniciativa de se 

capacitar. Retoma ver. Ronaldo – Agradece a ver. Débora. Fala sobre futura inauguração 

da Escola Legislativa. Lê texto em que explica sobre a legalidade e esclarece sobre o curso 

que vai fazer para se capacitar. Fala sobre os princípios da Legalidade e da Eficiência. 

Conta um pouco do curso que irá fazer e diz que são temas relacionados diretamente a 

atuação do vereador e que a atuação pública carece destes conhecimentos. Comenta sobre 

devolução do duodécimo, em valor de mais de 4 milhões de reais. Com a palavra o Ver. 

Andrei – Cumprimenta a todos. Comenta sobre seus projetos que foram aprovados na 

presente Sessão. Diz que não tem dificuldade de se posicionar ne de oratória. Pede que os 

tempos regimentais sejam respeitados. Se há um regimento, ele precisa ser cumprido. 

Sobre a Santa Casa, já teria se posicionado. Oferta o seu apoio, e o que mais acredita é 

que todos estão aqui buscando uma solução e um encaminhamento para o caso. Diz que é 

preciso um esforço para avançar na busca da solução. Apela para que na terça feira 

nenhuma parte falte a essa reunião. Que não faltem os que têm o poder de tomada de 

decisão. Convoca a Comissão de Educação para a segunda-feira, as 19h45, reunião 

Extraordinária. Agradece aos vereadores pela aprovação dos projetos de sua autoria. 

Explica a importância de cada um dos projetos. Fala sobre a campanha da fraternidade que 

ocorrerá nesta Casa de Leis no dia de amanhã, às 19h30. Agradece mais uma vez aos 

profissionais da Santa Casa pelos excelentes serviços prestados, mesmo durante a 

pandemia, o que permitiu que muitas outras pessoas pudessem ter ficado em suas casas. 

Além da torcida para que tudo se resolva que contem com seu trabalho ponderado com 

vereador. Questão de ordem: Ver. Marinho requer Votos de Pesar à Sra. Cecilia Martins, 

falecida hoje, que foi esposa do Dr. Espiridão Martins, que foi diretor da Santa Casa. 

Questão de ordem: ver. Tarzã Pede ao Prof. Andrei sobre projeto do Fundeb, para que 

amanhã seja protocolado projeto melhorado para que haja celeridade na aprovação do 

referido projeto. Ver. Andrei – Agradece a sugestão, diz que as tratativas estão sendo 

tomadas, a fim do bem da celeridade. Ver. Débora – Diz que não está sendo utilizado o 
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total do fundeb, apenas uma parte. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os 

vereadores para a 17ª Sessão Ordinária a ser realizada segunda-feira, dia 4 de abril, 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, 31 de março de 2022. 
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