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ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022
Aos dezoito dias do mês de abril do ano de 2022, em horário regimental sob a
presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 20ª sessão ordinária do corrente
exercício. Assinaram o livro de presença os vereadores: Andrei Alberto Müzel, Áurea
Aparecida Rosa, Célio Cesar Rosa Engue, 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, Rodrigo
Tassinari, Ronaldo Pinheiro da Silva, Saulo Almeida Golob e Silvio Carlos Rezende de
Lara. Ausência de: Vanessa Valerio de Almeida Silva. Havendo número regimental e
invocando a proteção de Deus, o presidente declara abertos os trabalhos da presente
Sessão. EXPEDIENTE: Colocadas em discussão e votação as Ata da 19ª Sessão
Ordinária e 7ª Sessão Extraordinária, realizadas no dia 11 de abril, e 8ª e 9ª Sessões
Extraordinária realizada em 14 de abril, foram aprovadas. Correspondências
recebidas: Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 141/2022
- Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para que, junto ao setor
responsável, informe sobre a possibilidade de criar um prêmio, a ser pago em pecúnia
para os servidores públicos municipais que trabalharam ininterruptamente durante o
recesso municipal. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento
148/2022 - Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao
setor competente, para que se aumente o número de atendimento do clinico geral e
realize a manutenção predial (pintura/ capinagem) do Posto de Saúde do bairro Agrovila
1. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 151/2022 Christian Wagner Nunes Galvão - Requer o Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor
competente, informações sobre a possibilidade de incluir os imóveis intitulados da Vila
Rica e da Vila São José, localizadas no município de Itapeva/SP, no Convênio de
Regularização Fundiárias do ITESP. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta
- Requerimento 169/2022 - Christian Wagner Nunes Galvão - Requer ao Sr. Prefeito,
junto ao DEMUTRAN, informações sobre a possibilidade de se construir uma “lombofaixa” na Rua Nove de Julho, na altura do número 783, na vila São Miguel. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 170/2022 - Andrei Alberto
Müzel - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, informações
detalhadas quanto ao planejamento, andamento e execução do Programa Saúde do
Escolar no município. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta Requerimento 172/2022 - Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr. Prefeito
para que, junto ao setor competente, para que providencie a construção de Escola
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Municipal de Educação Infantil (EMEI) no Bairro Morada do Bosque, Escola Municipal e
Escola de Educação Infantil (EMEI) no Portal Itapeva. Ofício de Prefeitura Municipal de
Itapeva: resposta - Requerimento 174/2022 - Célio Cesar Rosa Engue - requer ao
Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente, informe a possibilidade de
construir uma lombada elevada na Rua Paulo Petzold, n 134 - em frente à lotérica, e
redutores de velocidade nas Ruas Roque do Amaral e Sol Nascente. Ofício de Prefeitura
Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 175/2022 - Saulo Almeida Golob Requer ao Sr Prefeito, com relação à AV. REVOLUCIONÁRIOS DE 32, a possibilidade
de construção de uma ROTATÓRIA, na altura do número 1015, Funilaria do Tuxo,
melhorando assim o acesso à VILA CAMARGO, JARDIM VISTA ALEGRE E À ESCOLA
ESTADUAL NICOTA SOARES. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta Requerimento 177/2022 - Christian Wagner Nunes Galvão - Requer ao Sr. Prefeito,
junto ao DEMUTRAN, informações sobre a possibilidade de se implantar “mão única”
na Rua José Gomes, na Vila Santana, visando a prevenção de acidentes e a
organização do trânsito local. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta Requerimento 181/2022 - Ronaldo Pinheiro da Silva - Requer ao Senhor Prefeito
Municipal informações os motivos pelos quais não está sendo colocado em pratica a Lei
municipal 1909/2002, em seu ART 2º, parágrafo 2º onde diz que a CIP (Contribuição de
iluminação pública) não incidirá sobre os imóveis localizados em vias e logradouros que
não sejam servidos por iluminação pública. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva:
resposta - Requerimento 183/2022 - Débora Marcondes Silva Ferraresi - Requer ao Sr.
Prefeito, para que junto ao setor responsável, seja estudado um projeto que retome os
35% do consignado, pois o atual é 30%, deixando assim muitos servidores negativados.
Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 185/2022 - Lucimara
Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr. Prefeito, que informe a possibilidade de
implantação de um CRAS Volante (itinerante) no Jardim Bela Vista e Jardim kantian.
Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 186/2022 - Silvio
Carlos Rezende de Lara - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente,
para que nos informe a possibilidade de alargamento, rua Nove de Julho, entre à Igreja
Presbiteriana até a ponte, Vila São Miguel. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva:
resposta - Requerimento 187/2022 - Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr.
Prefeito Municipal, junto ao setor competente, seja verificada a possibilidade de se
construir uma rotatória no trevo do Bairro das Pedras que dá acesso ao Mato Dentro,
Barra da Usina e rotatória ou semáforo no cruzamento das ruas: Alberto Vilhena Junior,
João Antunes de Moura, Noemi de Moura Muzel, próximo à EM Prof. Newton de Moura
Muzel. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 188/2022 62
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Vanessa Valerio de Almeida Silva - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor
competente possibilite a implantação de um redutor de velocidade ou lombada na Rua
Anselmo Rodrigues Fortes no Itapeva 3, no conjunto habitacional Tancredo Neves.
Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 189/2022 - Vanessa
Valerio de Almeida Silva - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente
viabilize uma concessão do Parque Jorge Assumpção Schimdt (Pilão D’Água) e que
seja explorado comercialmente por iniciativa privada, porém com livre acesso da
população. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta - Requerimento 192/2022
- Christian Wagner Nunes Galvão - Requer ao Sr. Prefeito, junto à Secretaria
competente, informações sobre a possibilidade de se instalar uma tubulação para águas
pluviais, a partir de uma “boca de lobo”, na altura do número 225 da Rua José Rodrigues
Jardim, no Jardim Brasil. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva: resposta Requerimento 196/2022 - Andrei Alberto Müzel - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao
setor competente, para que envide esforços para troca e/ou manutenção da
infraestrutura existente para caixa d'água da Escola Municipal Profº. Euflávio Barbosa.
Este requerimento caracteriza-se por grau de urgência. Ofício de Prefeitura Municipal
de Itapeva: resposta - Requerimento 212/2022 - Débora Marcondes Silva Ferraresi 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. Oficio de MPSP – notificação acerca do arquivamento da representação
43.0295.0000266/2021-1 (SEI 29.001.0126320.2021-73). PROPOSITURAS - Projeto
de Decreto Legislativo: 8/2022 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi Concede Título de Cidadania Itapevense ao Sr. PEDRO CLEMENTE PEREIRA. Projeto
de Lei: 56/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - INSTITUI NO MUNICÍPIO DE
ITAPEVA A SEMANA DO MUTIRÃO DO EMPREGO, A SER REALIZADA,
ANUALMENTE, A PARTIR DO DIA 1 DE MAIO. 57/2022 - Vereador Célio Cesar Rosa
Engue - Dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de noções básicas sobre a Lei Maria
da Penha nas escolas da Rede Municipal de Ensino.58/2022 - Mesa Diretora - Altera o
anexo II da lei 3.154, de 29 de dezembro de 2010 - Reestruturação da Câmara
Municipal. Requerimento: 266/2022 - Vereadora Débora Marcondes Silva Ferraresi Requer ao Senhor Prefeito para que junto ao Setor Competente nos informe a
possibilidade de aderir ao SEI- Sistema Eletrônico de Informações (gratuito), criado pelo
Tribunal Federal da 4ª Região, o qual facilitará muito na gestão municipal, com
documentos, processos, ouvidoria e assinaturas eletrônicas- reiterando o
REQUERIMENTO nº 988/2019. 267/2022 - Vereador Gesse Osferido Alves - Requer ao
Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, que verifique a possibilidade de troca
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das lâmpadas situada na quadra do Bairro da Taipinha. 268/2022 - Vereador Gesse
Osferido Alves - Requer ao Sr. Prefeito, nos termos regimentais, que junto ao setor
competente, providencie roçada e limpeza ao longo da rua Coronel Levino Ribeiro, em
frente da academia da Tonha. 269/2022 - Vereador Silvio Carlos Rezende de Lara Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao setor competente, se possível realize um
mutirão com agentes de controle de Vetores, no Residencial Morada do Bosque, Jardim
Grajaú e Bairro de Cima, para combater os focos do Mosquito da Dengue. 270/2022 Vereadora Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao
setor responsável, a possibilidade de implantar demarcação e sinalização em toda
extensão da Rua: Arthur do Amaral Camargo (até a escola Saturnino Lima Araújo), Vila
São Francisco e Rua: Eurico Monteiro de Almeida, Vila Taquari. 271/2022 - Vereadora
Lucimara Woolck Santos Antunes - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, para que, junto ao
setor competente, estude a possibilidade de providenciar lajotamento em toda extensão
da estrada principal do Bairro Avencal, na Rua Juvenal Celestino dos Santos, bairro São
Camilo e Rua: João Domingues de Oliveira, bairro de Cima. 272/2022 - Vereador Silvio
Carlos Rezende de Lara - Requer ao Sr. Prefeito para que junto ao setor competente,
elabore um estudo de viabilidade para implantação de um espaço de Eventos Culturais
no Município de Itapeva. 273/2022 - Vereadora Vanessa Valerio de Almeida Silva Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor competente viabilize a implantação
de rede de tratamento esgoto no Bairro Amarela Velha. 274/2022 - Vereadora Vanessa
Valerio de Almeida Silva - Requer ao Excelentíssimo Sr. Prefeito junto ao setor
competente possibilite sentido único de direção e placa de proibido caminhões na rua
Benedito Pi de Barros no centro de Itapeva. 276/2022 - Vereador Andrei Alberto Müzel
- Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, junto ao setor competente, para que envide esforços na
instalação de placas indicativas com sinalização vertical e horizontal alinhada à
demarcação de solo no cruzamento entre as ruas Hortência Santana de Melo e Salvador
Galvão dos Santos, localizadas no Jardim Bela Vista. 277/2022 - Vereador Saulo
Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito, com relação ao TREVO DE ACESSO NA
VICINAL LUIZ JOSÉ SGUÁRIO , nas proximidades da Empresa Mineração Itapeva , a
possibilidade de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS ALÇAS DO TREVO ,CANTEIRO
CENTRAL ENTRE A ALÇAS DE ENTRADA E SAÍDA PARA A ESTRADA MARIO
NISHIAMA ( ESTRADA DA MARINGÁ ), TERCEIRA FAIXA NA SÚBIDA DA
GABIROVA, FAIXA ADICIONAL DESCENDO DA USINA TRIMER ATÉ A ENTRADA
DA MINERAÇÃO ITAPEVA COM UM LEVE DESNIVELAMENTO NA CURVA DO
TREVO , DE FORA PRA DENTRO DA PISTA ASSIM QUEBRANDO A FORÇA
CENTRÍFUGA E DANDO MAIOR SEGURANÇA AOS CAMINHONEIROS PARA
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FAZER A CURVA. 278/2022 - Vereador Saulo Almeida Golob - Requer ao Sr. Prefeito,
com relação á área municipal na ESQUINA DA RUA CONCHAS COM A RUA ITABERÁ,
a possibilidade de REVITALIZAÇÃO dessa área, construindo uma PRAÇA no local,
deixando o local mais aconchegante, bonito e seguro. 279/2022 - Vereador Mario
Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor
responsável, informe os nomes, cargos e Secretarias em que estão lotados, dos cargos
de livre nomeação e exoneração do quadro atual, incluindo os de função gratificada.
280/2022 - Vereador Mario Augusto de Souza Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito, para
que junto ao setor responsável, encaminhe o contrato de prestação de serviços da obra
da galeria que se encontra em execução, localizada na Rua Dom Luiz de Souza,
incluindo eventuais termos aditivos. 281/2022 - Vereador Célio Cesar Rosa Engue Requer ao Senhor Prefeito, para que junto ao setor competente, estude a possibilidade
de colocar um ponto de ônibus e efetuar a pintura de solo, indicando como ponto de
parada de ônibus, na Avenida Paulo Leite, na Praça em frente à Escola SESI.
Indicação: 19/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro da Silva - Indica programas políticas
públicas voltadas para as mulheres e para as famílias no Município de Itapeva. Esta
Presidência encaminha os Projeto de Lei nº 56, 57 e 58/22 às comissões competentes
para exararem seus pareceres e o Decreto Legislativo nº 8/22, as Indicações e os
Requerimentos à Secretaria Administrativa para as providências de costume. TEMA
LIVRE: Com a palavra o ver. Ronaldo - fala sobre o curso qualificatório e que esteve
presente na semana passada, diz que foi um curso muito importante para sua
capacitação enquanto vereador. Expõe os números dos participantes e do conteúdo do
curso. Ressalta que foi um momento de muito aprendizado. Que foi saber mais sobre o
interlegis, que tende a reduzir gastos através do uso de tecnologias. Comenta sobre
programas que conseguiu trazer para o município e que serão implantados. E refere
que utilizarão os cursos através da escola do legislativo. Diz que foi um momento muito
importante. Que tramita na casa um projeto de lei sobre 5G, que conversou com
superintendente da Anatel, está ciente que é. Pede que seja passado vídeo sobre escola
legislativa. Questão de ordem. Marinho pede correção sobre requerimentos
apresentados pelo autor. Pede que o requerimento correto seja colocado na pauta
posteriormente. Com a palavra a ver. Débora cumprimenta a todos. Parabeniza o ver.
Ronaldo por buscar qualificação e diz que conhece alguns dos participantes do curso
e diz que seria interessante que a palestra do profissional viesse a ser de acesso a todos
os vereadores. Comenta também sobre os cursos que o ver. Ronaldo conseguiu para a
cidade. Aparte Presidente diz que as apostilas do curso estão à disposição de todos os
vereadores. Ver. Débora diz que a secretaria poderia tirar cópia e disponibilizar para os
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gabinetes. Comenta sobre requerimento de sua autoria, apresentado nesta sessão.
Comenta também sobre a importância da Procuradoria da Mulher, sua dinâmica e
atuação. Diz que é disponibilizado atendimento com psicólogo e com advogados, que
antes era apenas orientação jurídica, hoje a triagem é feita aqui, na Procuradoria da
Mulher. Comenta sobre cursos disponibilizados através da sec. de Indústria e Comércio.
Que muitas vezes as mulheres vítimas de violências continuam no ciclo de violência por
não ter uma renda, daí a importância dos cursos profissionalizantes para essas
mulheres. Que fez o pedido da casa da mulher em diversas instâncias, e diz que o
governo do estado afirmou que disponibilizará esse benefício para a cidade. Diz que a
Procuradoria da Mulher é para todos, inclusive para indicações de outros vereadores
sobre mulheres que precisem de ajuda. Comenta sobre caso recente em que houve
acolhida de uma pessoa, que enfrentava situação de violência doméstica. Diz que é
preciso todo um cuidado, devido a situação das vítimas e a grande demanda. Fala que
há outras câmaras instituíram procuradoria, porém não contam com a estrutura que a
desta Casa de Leis conta. Agradece ao Deputado Samuel Moreira pelas emendas
encaminhadas para esta cidade, e diz que há uma outra emenda prevista para ser
encaminhada para o município. Refere que é preciso tomar o cuidado para anunciar as
emendas antes de ter a certeza de sua destinação. Presidente Comeron Registra
alegria por saber de que a Procuradoria da Mulher está servindo de referência,
parabeniza a todos. Com a palavra a Ver. Áurea cumprimenta a todos. Sobre a taxa
de iluminação pública, referente a áreas em que não há iluminação, mas são cobradas,
explica como são feitas as contas para a cobrança. Diz que a cobrança foi via decisão
do Ministério Público. Comenta sobre resposta sobre a forma que a prefeitura vem
adquirindo combustível, via pregão de 2018, e gostaria de entender a matemática
utilizada, pois quem administra a situação seria um cartão chamado linkcar. Diz que
gostaria de saber qual é o procedimento real sobre a aquisição desse combustível.
Refere que fará estudo sobre isso e gostaria de contar com um técnico da casa para lhe
ajudar a levantar tais informações, já que em setembro o contrato vence e é preciso
aprimorar o processo para que o município gaste menos e faça mais. Que hoje nas
redes sociais percebeu-se falas na internet sobre fala da vereadora se refere ao sufoco
dos funcionários da saúde durante a pandemia. Diz que todos os funcionários foram
afetados, psicologicamente durante a pandemia. Refere que há sobrecarga sobre os
serviços de enfermagem, e percebe que o paciente hoje tem um contato intenso e direto
com estes profissionais, o que leva a grandes responsabilidades e acumulação de
trabalho, visto que respondem pela entidade e respondem juridicamente se houver
qualquer intercorrência. Afirma que ainda está em tratamento sobre oncologia por um
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tempo de no mínimo 5 anos. Diz que quer pegar o cartão SUS e fazer sua transferência
para a Santa Casa de Itapeva, para isso precisa da vaga do CROSS, isso porque quer
ajudar a melhorar a situação na cidade. Comenta sobre os cuidados e procedimentos
dos médicos clínicos gerais oncológicos, em tratamentos que devem ficar sob sua
responsabilidade e não dos enfermeiros. Refere que não há na Cidade todos os
mecanismos que o protocolo exige e muitos pacientes precisam ser encaminhados para
outras localidades. E que está acontecendo o mesmo com o caso da hemodiálise, já
que a CROSS não teria definição de logística para determinar em qual localidade o
paciente teria o melhor tratamento. Pede para se reunir na data de amanhã, às 16h,
juntamente com os membros da comissão de Saúde. Com a palavra o Ver. Marinho
cumprimenta a todos. Informa que o Prefeito enviou projeto de lei criando vários cargos.
Que na última reunião ordinária de legislação, ele na qualidade de relator teria exarado
parecer pelo arquivamento do projeto. Diz que o departamento jurídico da Casa teria
dado parecer pela inconstitucionalidade do projeto. A Comissão de economia teria
seguido o mesmo caminho. Aparte ver. Tarzã diz que quem presidiu foi o presidente
Laércio. Retoma ver. Marinho diz que não é o momento de ser criar cargos de livre
nomeação e exoneração, com vultosos vencimentos, em número de 9 cargos. Ressalta
que o projeto não prosseguirá sua tramitação. Agradece aos membros da comissão por
seguirem seu relatório. Fala sobre resposta do Promotor sobre CEI da covid, que foi
arquivada pelo MP do estado de São Paulo e teria remetido a questão da lei Aldir Blanc
para o MP Federal. Fala sobre vídeo que teria circulado com o Prefeito da cidade de
Itaberá. Explica os pormenores do caso. Diz que a criança teria que ter sido
encaminhada para a cidade de Sorocaba. Refere que outros municípios precisariam
contribuir mais com a Santa Casa de Itapeva. Aparte ver. Tarzã diz que o tema exige
aprofundamento para se entender financiamento. Fala sobre valores repassados por
prefeituras de cidades vizinhas e como são feitos os encaminhamentos, que são via
CROSS. Que é preciso entender toda a sistemática já que a conta não estaria fechando.
Retoma ver. Marinho diz que o financiamento seria tripartite, sendo que os três entes
precisariam contribuir com a saúde pública, mas ressalta que é preciso clareza sobre os
valores repassados pelas cidades vizinhas. Ver. Áurea diz que seria interessante
convidar os Prefeitos das cidades vizinhas para que venham explicar os valores dos
repasses. Retoma ver. Marinho parabeniza a ver. Débora pelo trabalho que tem feito.
Que admiraria muito o trabalho da vereadora, pois representa as mulheres e a
população mais vulnerável e pessoas com deficiência. Não temendo quando tem que
lutar e é uma grande representante do poder legislativo municipal, principalmente das
mulheres, parabeniza a vereadora. Presidente Comeron registra que os municípios
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fazem os repasses via condersul. Por isso seria importante uma conversa com o
representante do consersul. Questão de ordem ver. Tarzã diz que pela legislação o
único responsável de cobrar aos outros municípios seria a prefeitura de Itapeva. Ver.
Áurea diz que as reuniões serão agendadas na reunião da comissão de saúde, na data
de amanhã e que as cobranças serão feitas às autoridades competentes. Com a
palavra o Ver. Tarzã cumprimenta a todos. Reitera as palavras do ver. Marinho sobre
a ver. Débora e reconhece a luta e garra da vereadora. Gostaria de tratar sobre o tema
saúde. Que é preciso entender a dinâmica dos repasses de municípios vizinhos para a
Santa Casa local. Mas é importante entender que há valores do Estado e Federais. Fala
sobre financiamento que teria feito de lote e feito sua casa, e pensa sobre a situação de
pessoas que pagam aluguel no município. Que o ver. Celinho teria garantido no PPA
que o município implantasse o lote urbanizado. Explica como funcionaria o programa e
como facilitaria o acesso ao lote por parte da população de baixa renda, já que seria um
sonho difícil de conquistar. Comenta sobre o programa casa verde amarela. Mas diz
que a dificuldade estaria muitas vezes em conseguir adquirir o lote para se construir a
casa. Conta sobre caso sobre o sr. Antônio Cavani, que teria loteado local em que o
sogro do vereador teria edificado sua família. Diz que se trata de fornecer oportunidade
para a população. Pede que Deus ilumine a mente do Prefeito para que ele entenda a
importância do tema, principalmente o impacto que teria para pessoas de baixa renda.
Relata casos em que houve loteamento e diz que tais oportunidades foram aproveitadas
muito bem por muitos dos moradores dessas localidades. Diz que o atual prefeito ainda
não distribuiu nenhum lote ou moradia. Ressalta que é preciso política de habitação, e
que tal programa estaria no programa de governo. Ver. Áurea diz que a câmara inteira
deve adotar a bandeira da moradia popular e que é preciso de critérios claros para evitar
situações injustas. Que seria importante mostrar tudo isso ao Prefeito e levando esse
pedido da câmara, dos 15 vereadores. Retoma ver. Tarzã relata que não tem problema
em elogiar o trabalho de qualquer vereador. Com a palavra o Ver. Celinho
cumprimenta a todos. Fala sobre de resposta a ofício seu sobre construção de lombada
elevada em determinada rua e comenta sobre o teor da resposta. Sobre requerimento
pedindo ponto de ônibus e pintura de solo em frente à escola ao SESI. Ratifica o que
muitos vereadores falaram, do Prefeito da Cidade de Itaberá. Pede que vídeo seja
passado para que seja feita uma reflexão. Comenta sobre as falas do Prefeito e sobre
as falas de outros vereadores. Acredita que a Câmara poderia convidar os Prefeitos de
cidades vizinhas para juntar forças, discutir e chamar a representantes da DRS para
que as discussões possam ser feitas, até para tentar ser facilitadores do diálogo. Até
para poder entender melhor e contribuir. Aparte ver. Marinho comenta sobre detalhe de
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fala do prefeito de Itaberá. Ver. Áurea registra qual portaria teria mencionado
anteriormente. Retoma ver. Celinho fala sobre posse do conselho das mulheres.
Parabeniza todas as conselheiras. Aparte ver. Débora comenta sobre caso de falta de
profissional de libras em determinada situação. Que tal profissional não está disponível
na rede municipal. ORDEM DO DIA. Leitura de Projeto de Lei 38/2022 - Célio Cesar
Rosa Engue - INSTITUI O PROGRAMA GRIO VOVÔ E VOVÓ NA ESCOLA, NA REDE
DE ENSINO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado em primeira
discussão: Ver. Celinho comenta sobre a importância do projeto. Explica a origem da
palavra e que que tem como objetivo utilizar e valorizar a experiência dos mais idosos
e criar vínculos entre eles e a comunidade, principalmente com as crianças e jovens,
através da transmissão de seus conhecimentos. Explica os pormenores do Projeto e
reitera os benefícios que pode trazer para a comunidade. Relata sobre caso que foi
debatido em Reunião da Comissão da Educação e acredita que o projeto pode contribuir
para melhorar a situação. Ver. Débora parabeniza o ver. Celinho pelo Projeto. Pede
para que seja exibido vídeo aos pares. Explica o motivo de considerar o projeto
importante para a comunidade. Ver. Tarzã cumprimenta o ver. Celinho pela iniciativa.
Comenta sobre exemplos de pessoas que teriam atividades que se encaixariam nos
moldes do projeto. Está em primeira votação, foi aprovado por todos. Leitura de
Projeto de Resolução 3/2022 - Mario Augusto de Souza Nishiyama - ALTERA o artigo
106, da Resolução nº 012/1992, do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Itapeva/SP. foi aprovado por todos. Leitura de Projeto de Decreto Legislativo 8/2022
- Débora Marcondes Silva Ferraresi - Concede Título de Cidadania Itapevense ao Sr.
PEDRO CLEMENTE PEREIRA. Colocado em discussão única: Ver. Débora comenta
sobre a biografia e os serviços ao município prestados pelo homenageado aos pares e
pede voto favorável. Está em votação única, foi aprovado por todos. MATÉRIA PARA
PRÓXIMA SESSÃO: Dependendo dos Pareceres das Comissões: Em 1 ª d/v: Projetos
de Lei: 137, 196, 200, 204, 205, 217/2021, 10, 18, 21, 25, 27, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 51,52,53, 54, 56, 57 e 58/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Questão de Ordem ver.
Tarzã pede ajuda ao ver. Laércio. Ver. Laércio diz estar conversando com o sec.
Edivaldo e acredita que na reunião terá uma posição oficial na data do dia seguinte.
Comenta sobre detalhes do caso e refere que é preciso bom senso. E que houve erros
de gestores anteriores que tais sejam responsabilizados. Com a palavra a Ver. Áurea
cumprimenta a todos. Fala sobre requerimento para o governador do estado sobre
pessoas do município em tratamento de câncer e a quem é preciso garantir uma renda
mínima. Diz que quem tem INSS tem o direto de se aposentar, em caso de doenças
específicas, quem não tem INSS pago teria direito de entrar pelo LOAS, mas supondo
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que o marido esteja trabalhando e ganhando certa quantia a pessoa doente não teria
direito aos valores. Comenta sobre a dificuldade pelas quais pessoas em tratamento da
doença passam e o sofrimento que enfrentam. Refere que o SUS cobre o valor da
medicação, mas diz que muitos pacientes precisam fazer tratamento em outras cidades
e há gastos. Que a alimentação para tais pessoas precisa ser diferenciada, já que faz
parte do tratamento e muitas pessoas não dispõe de dinheiro para isso. Refere sobre
casos em outros estados em que há tais auxílios sendo pagos, para contar como ajuda
de custo independente do tempo do tratamento. Que é uma tentativa de garantia de
sobrevida, e é preciso ajudar essas pessoas. Diz que a quimioterapia mata as células
ruins, mas as boas também e que há protocolos para isso e as pessoas estão sofrendo.
Diz que pensou que a Câmara pudesse elaborar um projeto no município. Comenta que
muitas pessoas não possuem renda suficiente para os custos advindos de tratamentos
dessas doenças. Comenta que há muitos gastos com outras coisas, e falta dinheiro para
certos casos. Com a palavra o Ver. Marinho cumprimenta a todos. Situa a população
que os vereadores têm direito a emendas impositivas e explica os detalhes da situação.
Diz que valores são indicados para setores públicos, em muitas ocasiões e agora eles
querem que os vereadores retirem certos valores das emendas. Lembrando que pode
retirar até 50 por cento da saúde. Aparte ver. Débora comenta que parte das emendas
vai para o setor público. Que a prefeitura poderia suplementar os valores. Retoma ver.
Marinho diz que é melhor fazer a indicação de retirada, para evitar transtornos. Sobre
a oncologia, diz que era uma preocupação do vereador e foi tirar saber como a Santa
Casa trabalha sobre tais casos e explica como funciona o procedimento. Que é feito via
credenciamento do câncer em determinados locais, o que causa essa necessidade de
deslocamento dos pacientes. Ver. Áurea diz que há a necessidade das vagas do
CROSS e que tal situação tem causado transtornos para a entrada de pacientes do SUS
na Santa Casa local via CROSS. Diz que é preciso encontrar os representantes dos
poderes e entidades e cobrar tal oportunidade para a população local. Explica sobre
situação pessoal. Diz que não há radioterapia no município. Retoma ver. Marinho sobre
radioterapia, cita reunião com participação de vários vereadores, em que ficaram
sabendo sobre autorização de construção de radioterapia em Itapeva e o Secretário da
Saúde teria sido enfático em dizer que não assinaria o repasse. Ver. Áurea diz que o
Secretário vai assinar. Diz que a situação é grave e explica seu ponto de vista. Retoma
ver. Marinho reitera as afirmações anteriores e dá explicações adicionais sobre o caso.
Com a palavra o ver. Tarzã – Cumprimenta a todos. Considera que estão no caminho,
que é preciso debater financiamento da saúde e que há toda a questão de
credenciamento e que o sistema CROSS não possui critérios claros para a liberação de
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vagas. Entende que o Secretário teria sido infeliz na sua fala, que todos somos humanos
e o vereador não considerou que fosse viver para pensar de forma rasteira que pessoas
pensassem em tirar mandato de vereador. Que seu cuidado da casa é não cometer
injustiças. Diz estar muito triste com determinadas situações pelas quais tem passado
no campo político. Refere que preferiu manter uma postura de independência, por isso
não fica ao lado do prefeito a todo o momento, mas que respeita a posição de cada um.
Presta homenagem ao ver. Marinho sobre atuações no sentido de controle. Comenta
sobre caso envolvendo parente sua, envolvendo a Prefeito. Refere que o trabalho da
CEI aberta recentemente será técnico e feito com responsabilidade, visando esclarecer
se tudo está sendo feito dentro da legalidade. Afirma que gestão é coisa séria. Aparte
ver. Ronaldo menciona que o financiamento da oncologia teria vindo com metade do
valor inicial. Retoma ver. Tarzã diz que os vereadores vão debater. Que sua tristeza é
com relação ao seu mandato, que querem tirar o seu mandato para que o suplente
possa assumir. Diz ter sua consciência tranquila. Não pode acreditar que aquele que
ajudou a ser Prefeito queira tirar seu mandato. Aparte ver. Débora diz que vai fazer
modelo de outra cidade de tarifa zero sem custo ao município. Retoma ver. Tarzã
comenta sobre casos em outras cidades e cita valores. Nada mais havendo a tratar a
Presidência convoca os vereadores para a 21ª Sessão Ordinária a ser realizada
segunda-feira, dia 25 de abril, no horário regimental e invocando a proteção de Deus,
declarou 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, 18 de abril de 2022.

ROBERTO COMERON
PRESIDENTE

DÉBORA MARCONDES
1º SECRETÁRIO

RONALDO PINHEIRO
2º SECRETÁRIO
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