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ATA DA 65ª SESSÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2022
Aos dez dias do mês de outubro do ano de 2022, no horário regimental, sob a
presidência de José Roberto Comeron realizou-se a 65ª 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, Julio Cesar Costa Almeida, Laercio Lopes,
Lucimara Woolck Santos Antunes, Mario Augusto de Souza Nishiyama, Paulo Roberto
Tarzã dos Santos, Ronaldo Pinheiro da Silva, Saulo Almeida Golob e Vanessa Valerio
de Almeida Silva. Ausência de: Christian Wagner Nunes Galvão. 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 64ª
Sessão Ordinária realizada em 6 de outubro, foi aprovada. Correspondência recebida
de diversos: Ofício Veto de Prefeitura Municipal de Itapeva ao Projeto de Lei 172/2022
- Ronaldo Pinheiro - ALTERA dispositivos da Lei Municipal n.º 2.272, de 10 de janeiro
de 2005. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento
656/2022 - Marinho Nishiyama - Requer ao Sr. Prefeito para que, junto ao setor
responsável, informe sobre a possibilidade de retornar as aulas de música na Escola
Municipal de Formação Musical Prof. Hugo Belézia. Ofício de Prefeitura Municipal de
Itapeva - Resposta ao Requerimento 731/2022 - Lucinha Woolck - Requer ao Sr.
Prefeito, que junto ao setor competente, a implantação de poço artesiano ou a
possibilidade de disponibilizar Caixas de reservatório d’agua no bairro Boa Vista,
Ribeirão do Leme e Taquaral. Ofício de Vivo S/A - Resposta ao Requerimento 738/2022
- Vanessa Guari - Requer a mesa diretora para que seja oficiado a Empresa de Telefonia
VIVO S.A para que proceda a substituição da antena (ou torre) de celular e internet no
distrito do Guarizinho e implante um novo roteador. Ofício de Prefeitura Municipal de
Itapeva - Resposta ao Requerimento 739/2022 - Piloto - Requer ao executivo para que
junto com a Secretaria de Cultura, em parceria com a igreja Católica, solicitar “caminho
da fé”. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 741/2022
- Ronaldo Pinheiro - Requer ao Sr. Prefeito, para que junto ao setor responsável, informe
a possibilidade extensão da linha de ônibus do Bela Vista, passando pela Rodovia Alves
Negrão, passando pelo motel Mithus e Bairro da Colina dos Pinheiros. Ofício de
Prefeitura Municipal de Itapeva - Resposta ao Requerimento 747/2022 - Julio Ataíde Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, informe a possibilidade
de instalação de academia ao ar livre e playground, no Parque Pilão D`Àgua, (Recanto
DR. Jorge De Assumpção Schimidt). Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva 91
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Resposta ao Requerimento 759/2022 - Piloto - Requer ao Executivo para que junto ao
setor competente, a possibilidade da construção de área de lazer com playground,
equipamentos para exercícios físicos, ao lado da E.M. Prof. Juarez Costa, Bairro do Jaó.
PROPOSITURAS. Vetos: Veto Total ao Projeto de Lei 172/2022 - ALTERA
dispositivos da Lei Municipal n.º 2.272, de 10 de janeiro de 2005. Projeto de Lei:
200/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Dispõe sobre denominação de via pública
Francisco Daniel da Silva, no Bairro do Guari. 201/2022 - Vereador Ronaldo Pinheiro INSTITUI NO MUNICIPIO DE ITAPEVA A SEMANA DA JUVENTUDE, A SER
REALIZADA ANUALMENTE, A PARTIR DO DIA 12 DE AGOSTO. Emenda: Emenda
0001 ao Projeto de Lei 0175/2022 - Comissão de Legislação, Justiça, Redação e
Legislação Participativa - SUPRIME, ALTERA e ACRESCE dispositivos ao Projeto de
Lei nº175/22 que “DISPÕE sobre concessão de diárias para Agentes Públicos que
viajam a serviço do Poder Executivo do Município de Itapeva e dá outras providências.”.
Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0160/2022 - Comissão de Legislação, Justiça,
Redação e Legislação Participativa - Insere artigo onde couber, renumerando os demais
existentes ao Projeto de Lei 160/22. Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0161/2022 Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa - Altera a redação
do artigo 14 do Projeto de Lei 161/22. Moção: 26/2022 - Vereador Marinho Nishiyama Moção de Apelo ao Departamento de Saúde Regional de Sorocaba – DRS, para que
envide esforços para criar referência para a realização de cirurgia bariátrica via Sistema
Único de Saúde – SUS para atender pacientes de Itapeva e região. Requerimento:
787/2022 - Vereador Professor Andrei - Requer ao Excelentíssimo Senhor Presidente
da Câmara Municipal de Itapeva que seja instalado um Fórum Pró 16ª Região
Administrativa em duas instancias: uma municipal e um regional. 788/2022 - Vereador
Professor Andrei - Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Itapeva para que seja
instalado um Fórum Pró 16ª Região Administrativa em duas instancias: uma municipal
e um regional. 789/2022 - Vereadora Vanessa Guari - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito
para que junto ao poder competente possibilite a permissão de estacionamento somente
de um lado da rua Martinho Daniel da Silva no Bairro do Guari. 790/2022 - Vereador
Saulo Leiteiro - Requer ao Sr Prefeito, com relação à AVENIDA EUROPA, no trecho
que se inicia no número 2348 até o número 3651, a possibilidade de PODA DAS
ÁRVORES DO CANTEIRO CENTRAL, pois estão atrapalhando o trânsito. 791/2022 Vereador Saulo Leiteiro - Requer ao Sr Prefeito a INSTALAÇÃO DE PASSARELAS
EXTERNAS nas laterais das PONTES existentes no decorrer da RUA ITABERÁ - VILA
BOM JESUS, uma sobre o CÓRREGO DO ARANHA e a outra sobre a AVENIDA
DR.JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES. 792/2022 - Vereadora Débora Marcondes - Requer
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ao Senhor Prefeito para que junto ao setor responsável, informe, sobre a possibilidade
de construção de uma praça na Vila Camargo, com playground/parquinho para crianças
e aparelhos de ginástica (academia ao ar livre) para adultos e idosos e recapeamento
asfáltico das ruas que ainda estão com lajotas. 793/2022 - Vereador Julio Ataíde Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais para que junto ao setor
competente se possível, providencie a extensão da iluminação pública na rua Felício
Torteli, próximo ao n° 527, Jardim Virginia. 794/2022 - Vereadora Débora Marcondes Requer ao senhor Prefeito, junto ao setor competente - Secretaria da Saúde,
informações sobre a possibilidade de toda vez que for receitado um medicamento fora
da rede pelos médicos que faz atendimento nos postos de saúde e UPA, o paciente já
saia com o relatório médico para retirada do medicamento junto a assistência
farmacêutica do município. 795/2022 - Vereador Marinho Nishiyama - Requer ao Sr.
Prefeito, para que junto ao setor responsável, informe a relação de médicos
concursados que estão em atividade no município, bem como o local em que estão
atuando, além disso, requer a relação de médicos contratados e o local e carga horária
que estão atendendo, acompanhado dos respectivos contratos. 796/2022 - Vereador
Julio Ataíde - Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, que junto ao setor competente, informem a
possibilidade de construção de 1 (uma) praça pública, com equipamentos para
exercícios físicos e área de lazer com playground, na Vila Isabel. A Presidência
encaminha os Projetos de Lei 200 e 201/2022 às Comissões Competentes para
exararem seus pareceres e a Moção, Requerimentos e Indicações à Secretaria
Administrativa para as providências de costume. TEMA LIVRE: Com a palavra o Ver.
Ronaldo – Cumprimenta a todos. Comenta sobre melhorias e benfeitorias aos
servidores públicos, em que mais de 4 mil funcionários, que são a engrenagem da
máquina pública do Município. Comenta, porém, que muitas vezes tal valorização fica
apenas em falácias, e não em ações concretas. Que todas as conquistas no que tange
os funcionários público são adquiridas através de muitas lutas constantes, ações em
grupo, em diversos setores. E que hoje estão presentes para lutar por um direito que se
refere ao aumento da margem do empréstimo consignado. Refere que não está lutando
pelo endividamento dos servidores, mas sim por um direito assegurado em Lei, que
seriam 5 por cento a mais par ao consignado. Afirma que se trata de uma Medida
Provisória, que está em vias de passar pelo Congresso Nacional. Menciona que o
Projeto de Lei Municipal que regulamenta o tema recebeu veto por parte do Prefeito e
comenta que espera que esse veto seja derrubado pela Casa de Leis, garantindo o
direito dos servidores. Refere ainda estar esperando pelo aumento real aos servidores,
já que teria havido apenas o repasse da inflação, sem ter havido aumento real nos
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vencimentos dos servidores, cita ainda a falta de discussões sobre plano de carreira
para os servidores, bem como o estatuto do magistério, e ainda obras de reformas de
escolas, que estão paradas. Que muitas secretarias não veem que a prioridade deve
ser a valorização dos servidores, comenta sobre o rateio do Fundeb, que teria ficado
aquém do valor desejado par a valorização dos servidores da Educação. Fala sobre
escolas que estão precisando de reparos, o que não tem sido feito. Com a palavra a
ver. Áurea – Cumprimenta a todos. Refere que foi um dia inteiro de trabalho para os
vereadores, sobre questões da Educação, que teriam iniciado ás 9h e terminado apenas
no fim da tarde, momento em que teriam discutido todos os itens de relevância sobre a
educação para o município. Fala sobre sua preocupação com o que está ocorrendo na
saúde pública, inclusive sobre os convênios dos servidores com a Santa Saúde, e
Unimed. Afirma que a Unimed atende apenas durante o dia, o que imporia restrições de
horário de atendimento aos conveniados. Fora disso, que eram encaminhados para a
Santa Casa, que mantinha prestação de serviço para a Unimed e que agora teria se
tornado “UNISUS”. Atendimento apenas de Urgência e Emergência. Que o Santa Saúde
teria se tornado “SantaSUS”, já que também teria deixado de atender os pacientes
conveniados. Não está defendendo quem tem recursos para pagar convênio, mas por
que todos estes pacientes acabam indo à UPA, o que acaba por sobrecarregar aquele
aparelho de prestação de serviços de saúde. Que essa carteira de convênio dos planos
citados anteriormente está tornando a demanda de atendimento humanamente
impossível de ser vencida pelos médicos da UPA. Que está preocupada, visto que tem
recebido muitas reclamações via celular, de pacientes insatisfeitos. Comenta sobre
paciente de Ribeirão Branco, que teria proposto à Santa Casa pagar pelo atendimento,
já que teria vindo de longe, e mesmo assim não teria sido atendida, em decorrência do
sumiço de uma chave de certo armário. Demonstra sua indignação com toda essa
situação. Que os seis médicos que atendem na UPA não estão conseguindo dar conta
da demanda extra de atendimento de pacientes que estão vindo da falta de atendimento
destes convênios. Questiona sobre essa mudança de postura, já que anteriormente
esses atendimentos eram feitos, justamente para cobrir a deficiência do SUS. Fica
preocupada com a situação das crianças, e questiona como fica a situação delas, já que
não seriam atendidas nesses convênios. Comenta sobre caso de certa paciente que
teria passado por triagem de urgência e emergência, no P.S. da Santa Casa, e que
durante a triagem foi lhe dito que ela estava apta a voltar para casa. Que a mesma
paciente teria procurado por atendimento na UPA e lá foi submetida a tratamento com
soro, demonstrando que se tratava de um caso grave. Que teria tentado contato com a
Secretária da Saúde, a quem teria convidado para a reunião da Comissão de Saúde
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que ocorrerá no dia 11/10, às 16h, para tentar encontra uma solução para o problema
em face dos convênios citados. Refere que algumas pessoas estão apresentando
boletins de ocorrência e até mesmo ações jurídicas propostas contra os convênios
devido a essa falta de atendimento. E que comunicará ao Ministério Público em breve,
uma vez que tenha reunido a documentação necessária. Refere que é preciso haver
uma resolução para o problema. Acredita que nenhuma mulher sai de casa em horas
avançadas da noite para passear com suas crianças, na UPA, que isso se deve a
questões de necessidade. Deixa relatada sua indignação contra os convênios
anteriormente mencionados. Espera a presença dos envolvidos para participarem na
reunião da Comissão de Saúde para tentar entender o problema e encontrar uma
solução. Com a palavra a ver. Débora – Cumprimenta a todos. Oferece seu apoio no
sentido de derrubar o veto ao Projeto 172/22. Fala sobre situação mal resolvida
referente a projeto anterior sobre o tema, que teria sido aprovado, cuja lei não teria saído
do papel. Cita que cada servidor sabe de sua necessidade de fazer o empréstimo, tendo
cerceado o seu direito de fazer o que quiser com seu salário. Sobre a Educação,
comente sobre dois Projetos que teriam sido encaminhados pelo Prefeito, um que
dispõe sobre a criação de atividade autônoma para professores eventuais, e outro que
dispõe sobre contratação por tempo determinado. Refere que são numerosos os
professores eventuais na rede de ensino. E que sabe disso por número de professores
eventuais que se valeram de lei que veio de projeto de autoria da vereadora, sobre
pagamento destes profissionais durante a pandemia, garantindo que mais de 100
profissionais fossem pagos na época. Que teriam vindo duas leis, uma que mantém o
professor eventual por prazo máximo de 15 dias ao mês, e outras regras, e teria
dispositivo que permitia à Secretaria da Educação indicar quem seriam tais professores
eventuais. Que a Comissão de Legislação teria se reunido com a Secretaria da
Educação e teriam conseguido que tal secretaria mandasse outro Projeto, com
correções, em que a escolha dos profissionais fosse por processo seletivo. Comenta
ainda que estes profissionais passarão a fazer jus a direitos trabalhistas previstos na
CLT. Teria apresentado emenda no sentido de que o processo seletivo passe a vigorar
a partir do próximo ano. Refere que foram feitas adequações pela Comissão de
Legislação no sentido de garantir todos os direitos previstos na CLT a tais profissionais,
já que arcam com todos os deveres de professores concursados. Agradece ao Prefeito
e o parabeniza pela iniciativa do projeto, que se trata de um bom projeto e muito
necessário. Espera pela aprovação do Projeto de Lei. Cobra o Secretário Margarido
sobre limpeza de bueiros entupidos na Rua Capão Bonito. Fala sobre requerimento seu
sobre medicamentos, pedindo que toda vez que seja receitado remédio fora da lista da
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rede, que já saia com relatório com tal indicação. Refere que a Secretária da Saúde teria
sido muito solícita e teria indicado a intenção de que seja criado um protocolo para
viabilizar o atendimento do pedido da vereadora Débora. Aparte ver. Áurea – Sobre o
caso da medicação, que a última reunião com o Prefeito teria ficado definido que não é
para deixar nenhum paciente da rede sem o acesso a medicamentos. Que o cidadão
que está ouvindo, por gentileza, que pegue a receita, se não houver o medicamento no
posto, que vá até 3 farmácias cote os preços e leve até a Secretaria da Saúde e o
medicamento será adquirido. Com a palavra o ver. Tarzan – Cumprimenta a todos.
Refere que busca na troca de ideias soluções para questões que são postas diante dos
vereadores. Chama atenção para o fato de que há aproximadamente um ano e 10
meses os profissionais do quadro de apoio escolar estão lutando pela alteração de suas
referências. Faz um apelo aos pares e aos setores competentes da Prefeitura para que
agilizem os trâmites nesse sentido. Que é uma pauta de todos os vereadores. Pede ao
Prefeito que encaminhe o projeto de alteração do QAE, para depois tratar da criação de
14 cargos de confiança e mais 69 funções. Relata que são funções importantes, mas
que está havendo uma inversão da ordem, já que a prioridade deveriam ser os
profissionais do QAE, e comenta sobre os motivos. Ressalta sobre os cuidados
necessários com despesas fixas, mas cita a existência de legislação que permite
gratificar servidores municipais por desempenho de função. Que vê a luta dos
servidores, que são quase 4 mil, e suas necessidades diante dos baixos vencimentos.
Fala sobre autos índices da CIP. Relata que mesmo colocando lâmpadas de LED há
aparente aumento do consumo, o contrário do que deveria estar ocorrendo. Sugere que
seja congelado o valor do ticket alimentação dos servidores que ganham mais de 4
salários mínimos e que os que ganham menos tenham um aumento dos tickets, por uma
questão de equidade. Não se pode tratar de forma igual aos desiguais. Que a motivação
por trás do ticket seria auxiliar os servidores que ganham os melhores salários.
Questiona por que os valores não serem pagos de forma escalonada. Comenta ainda
sobre situação das crianças, muitas delas, de bairros vulneráveis que muitas vezes
fazem a única refeição do dia na escola. E sua preocupação com elas durante o período
de férias escolares, sem acesso a tal refeição. Refere ainda que muitas vezes os
pareceres jurídicos da prefeitura vão no sentido contrário do entendimento do próprio
Prefeito, impedindo que ações mais concretas sejam ensejadas. Sugere que sejam
buscados pareceres auxiliares junto ao IBAM para dar suporte ao Prefeito em medidas
que por ventura possam contrariar posições do jurídico da Prefeitura, e que sejam em
benefício dos servidores. Relata sua tristeza em ter que discutir cargos em comissão.
Refere que não é momento para aumentar o número de secretarias, mas para fazer com
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que as existentes funcionem a contento. Pede um esforço entre os vereadores para
construir um diálogo entre os vereadores para buscar soluções jurídicas. Refere que
muitas pessoas estão perdendo a esperança com a cidade, já que não há espaço para
o ambulante, para o vendedor. Refere situações em outras cidades que contrastam com
a situação local, no que se refere a posicionamento do setor jurídico. Refere que alguma
coisa se consegue no amor, outras apenas na dor. Comenta que o tema da Saúde exige
debate, e que o financiamento da saúde precisa ser custeado pelos 3 entes do poder
público. Aparte ver. Áurea – Pede que os responsáveis ou da Santa Casa, ou dos
convênios compareçam à reunião da Comissão de Saúde. E que venham os précandidatos ao Governo do Estado e que apresentem propostas sobre o tema, para a
cidade e para a região. ORDEM DO DIA: Leitura de Veto Total ao Projeto de Lei
172/2022 - ALTERA dispositivos da Lei Municipal n.º 2.272, de 10 de janeiro de 2005.
Em discussão única, Ver. Ronaldo – Comenta sobre o projeto e o veto. Explica os
motivos peles quais votará pela derrubada do veto. Diz ser justo e necessário o aumento
da margem para empréstimo consignado para os servidores poderem efetuar
empréstimos, visto que se trata de modalidade de consignado, que possui juros bem
menores, possibilitando aos que pretendem efetuar empréstimos que o faça em
condições mais vantajosas, em comparação com outras possibilidades de empréstimos
disponíveis no mercado. Pede voto contrário ao veto. Ver. Tarzan – Refere que a Casa
de Leis tem que agir com responsabilidade. Sabe que o projeto tem um vício de
iniciativa, já que projetos de tal natureza só podem ser apesentados pelo poder
Executivo. O vereador esperava que, juntamente com o veto, viesse um projeto sobre o
mesmo teor de autoria do executivo, o que não aconteceu. Comenta sobre um
questionamento jurídico com relação ao município, solicita um parecer do IBAM sobre
ser mesmo competência exclusiva do executivo com relação a matérias que versem
sobre aumento de margem para empréstimo consignado. Ressalta que é preciso agir
de forma correta perante a população. Diz que o veto será derrubado, já que os
vereadores estão sensíveis ao pleito dos servidores públicos. É preciso entender que
se trata de um momento atípico e que tal medida é necessária. Refere que é aposentado
e sabe quanto é o custo de vida, e que conhece a situação complicada pela qual passam
muitos dos servidores. E que caberia ao poder público buscar medidas para atender a
situação dos servidores. Refere que, caso o banco que possui contrato com a Prefeitura
não esteja disposto a fazer empréstimos consignados para os servidores, que outros
bancos sejam procurados para fornecer este serviço. Em votação única, veto rejeitado
por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 173/2022 - Vereadora Aurea Rosa - Declara
de Utilidade Pública o Instituto Resinas do Brasil. Em 2ª discussão e votação, foi
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aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 186/2022 - Prefeito Dr Mario
Tassinari - Autoriza a celebração de termo de parceria entre o município de Itapeva e a
organização da sociedade civil Lar do Amor, para o fim que especifica. Em 2ª discussão
e votação, foi aprovado por todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 191/2022 - Prefeito Dr
Mario Tassinari - altera a redação do artigo 3º da lei municipal nº 3.931/2016, que dispõe
sobre a criação do conselho municipal do idoso - CMI e do fundo municipal do idoso.
Em 2ª discussão e votação, foi aprovado por todos. Leitura da Emenda 0001 ao
Projeto de Lei 0160/2022 - Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação
Participativa - Insere artigo onde couber, renumerando os demais existentes ao Projeto
de Lei 160/22: “Art. 12 Os contratos decorrentes desta lei terão o prazo máximo de 12
(doze) meses. Art. 13 As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de verbas
próprias consignadas em orçamento. Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.” Em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos. Leitura do
Projeto de Lei Nº 160/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Dispõe sobre a criação da
atividade autônoma de professor eventual I e II para atuar no sistema municipal de
ensino e dá outras providências. Em 1ª discussão e votação, foi aprovado por todos.
Leitura da Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0161/2022 - Comissão de Legislação,
Justiça, Redação e Legislação Participativa - Altera a redação do artigo 14 do Projeto
de Lei 161/22: “Art. 14 Esta Lei entrará em vigor em 1 de janeiro de 2023, revogadas as
disposições em contrário. ” Em discussão e votação únicas, foi aprovado por todos.
Leitura do Projeto de Lei Nº 161/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - Dispõe sobre
contratação por tempo determinado, nos termos do artigo 37, inciso IX, da constituição
federal, e dá outras providências. Em 1ª discussão e votação, foi aprovado por todos.
Leitura da Emenda 0001 ao Projeto de Lei 0175/2022 - Comissão de Legislação,
Justiça, Redação e Legislação Participativa - SUPRIME, ALTERA e ACRESCE
dispositivos ao Projeto de Lei nº175/22 que DISPÕE sobre concessão de diárias para
Agentes Públicos que viajam a serviço do Poder Executivo do Município de Itapeva e
dá outras providências: “Fica suprimida a expressão “agentes políticos” do caput do
artigo 1º do Projeto de Lei nº175/22, que passa a vigorar com a seguinte redação: Art.
1º. Observados os princípios da moralidade e do estrito interesse público, a diária
poderá ser concedida a todos os Agentes Públicos, que em caráter eventual ou
transitório se deslocar do Município, no desempenho de suas atribuições e/ou a
interesse da Administração, e far-se-ão de acordo com as disposições desta Lei. Fica
alterado o parágrafo único do artigo 1º, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º (.) Parágrafo Único - Entende-se como interesse da Administração a participação
em eventos oficiais, cursos, congressos ou outra modalidade de aperfeiçoamento,
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diretamente relacionados às atribuições do servidor e que, no caso concreto, sejam
entendidos pelo superior hierárquico como vantajosas para o poder público. Fica
acrescido o § 5º do artigo 3º, que passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 3º (.) §5º
- Quando fizer uso do regime de adiantamento para despesas com alimentação, o
agente público não fará jus à diária. ”. Em discussão e votação únicas, foi aprovado por
todos. Leitura do Projeto de Lei Nº 175/2022 - Prefeito Dr Mario Tassinari - dispõe
sobre concessão de diárias para agentes públicos que viajam a serviço do poder
executivo do município de Itapeva e dá outras providências. Em 1ª discussão e votação,
foi aprovado por todos. Leitura da Moção Nº 26/2022 - Vereador Marinho Nishiyama
- Moção de Apelo ao Departamento de Saúde Regional de Sorocaba – DRS, para que
envide esforços para criar referência para a realização de cirurgia bariátrica via Sistema
Único de Saúde – SUS para atender pacientes de Itapeva e região. Em discussão única,
autor agradece todos os vereadores que manifestaram apoio à Moção proposta.
Comenta que há anos a região está sem referência para cirurgia bariátrica no Estado,
ou seja, aqueles pacientes que possuem indicação para realizar tais cirurgias não
podem fazer via SUS por não haver lugar na DRS de Sorocaba que efetue tais cirurgias.
A Moção é para que a DRS de Sorocaba possa criar tal referência, para possibilitar tais
procedimentos via SUS com urgência, uma vez que há pacientes que precisam destes
procedimentos. Muitas vezes tais cirurgias são recomendadas pela saúde física e
mental das pessoas. Salienta que acesso aos serviços de saúde é direito de todo
cidadão e dever do Estado. Ver. Áurea cumprimenta o ver. Marinho pela iniciativa.
Diante da mudança do governo do estado, certamente a DRS será modificada, o que
espera. Afirma que acesso à saúde sendo um direito de todos está apenas na
Constituição. Comenta sobre declaração do atual Presidente da República sobre comer
índio com banana, o que lhe causa espanto. Refere ainda sobre corte no orçamento
federal para a saúde. Deseja que o próximo Governador tenha mais sensibilidade sobre
as questões da saúde para a região. Ver. Marinho comenta que o AME de Itapeva foi
criado para atender 15 municípios da região, mas que está atendendo 40 municípios o
que faz com que muitos moradores locais tenham que ser encaminhados para
tratamento em outras regiões. Diz estar feliz com a troca no governo do estado, e espera
profundamente que a diretora da DRS de Sorocaba seja trocada tão logo o novo
governador assuma. Ver. Ronaldo agradece aos vereadores pela derrubada do veto.
Sobre a Moção, parabeniza o autor. Que a DRS já deveria estar implantada no
município, o que já foi solicitado por diversos prefeitos e vereadores de cidades da
região. Que o fato de sermos a 16ª Região Administrativa é apenas no papel, que
serviria apenas para cabide de emprego. Diz que é preciso lutar também por vagas
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para a hemodiálise bem como os encaminhamentos de cirurgias eletivas que dependem
de via CROSS, e medicamentos que muitos pacientes para ter acesso, precisam entrar
com ações no Ministério Público. Em votação única, foi aprovado por todos. MATÉRIA
PARA PRÓXIMA SESSÃO: Em 2ª d/v Projeto de Lei: 160 – 161 - 175/2022.
Dependendo dos Pareceres das Comissões Competentes: Em 1ª d/v: Projetos de
Lei: 18, 47, 66, 78, 82, 129, 133, 141, 162, 164, 168, 169, 179, 180, 181, 182, 183, 185,
187, 189, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 e 201/2022. EXPLICAÇÃO PESSOAL:
Com a palavra o ver. Tarzan – Cumprimenta a todos. Aproveita para pedir ajuda ao ver.
Andrei no sentido de dar encaminhamento às questões referentes à Educação. A ver.
Áurea teria trazido o tema da duplicação do trecho urbano. Diz eu a obra vai acontecer
independente do novo governador, visto que existe um contrato prevendo sua
realização. Refere que ninguém está querendo alterar contrato e que se trata de um
aditivo e que para isso seria preciso um ofício do Prefeito, com tal solicitação. Aparte
ver. Áurea – comenta que o assunto foi discutido em reunião com o Prefeito na presente
data e o Prefeito teria agendado para o dia 19 com a CCR para tratar do assunto.
Retomar ver. Tarzan refere que a CCR executa o serviço que o governo determinar.
Solicita ao Presidente que, diante de convites, consulte os colegas para saber quem se
propõe a representar o Legislativo em tais eventos. Aparte Presidente informa que não
haveria como a Câmara ter enviado representante no evento citado pelo ver. Tarzan,
visto que se tratava de evento político partidário. Tarzan refere que os vereadores
poderiam comparecer com seus próprios recursos, sem representar oficialmente a
Câmara. Aparte Ver. Áurea refere que teria recebido convite para evento. Mas que o
candidato a governador não teria comparecido ao evento. Retoma ver. Tarzan propõe
que tudo que for pautada seja organizado para os encaminhamentos, para que não haja
desencontros de informação. Salienta que é importante a instituição encaminhar
representantes aos eventos oficiais, no sentido de respeitar as lideranças políticas da
região. Refere sobre aplicativo que teria sido desenvolvido por um senhor, que perdeu
a filha, para auxiliar no atendimento no sistema público de saúde, sendo gratuito. Sugere
que um representante da Câmara vá conhecer o aplicativo. Com a palavra o ver.
Ronaldo – Cumprimenta a todos. Fala sobre dois assuntos: o PL 195/22 que trata da
reforma administrativa, que está tramitando na casa e amanhã passará pela Comissão
de Legislação. Já tendo sido nomeado relator e amanhã será a discussão sobre o mérito
do Projeto. Comenta que enquanto não vierem propostas para valorizar os servidores
como um todo, tudo que se refere a questão administrativa o vereador não votará
favoravelmente, já que não seria o momento. Sendo o momento de atender a
população. Outro assunto: Diz que uma das obras paradas, o centro de eventos
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culturais, segundo o portal transparência, a obra será retomada. Diz que é importante já
que se trata de dinheiro público. E a Prefeitura terá mais um ano para concluir a obra.
Diz que vota favorável a tudo que for importante para a população. Com a palavra a ver.
Áurea – Cumprimenta a todos. Fala sobre loteamento, que há possibilidade de sair o
loteamento. O prefeito teria sido convencido pelos colegas da importância de as
pessoas terem o seu espaço para morar. Que não será com estrutura precária, mas
com toda a infraestrutura necessária para permitir qualidade de vida aos futuros
moradores do local. Refere os locais em que estão previstos os loteamentos. Que existe
um conselho de moradia e eles poderão fazer critérios de como deve ser feita a seleção.
Que qualquer morador pode fazer a inscrição para lotes urbanizados. Porém, os critérios
para a seleção precisam ser técnicos. Comenta que teria sugerido ao Prefeito para que
sejam utilizadas as fichas dos agentes de saúde no sentido de dar terreno para quem
precisa. Diz que em determinado loteamento, houve casos de venda dos imóveis, o que
é irregular. Teria pedido para que seja feito levantamento e quantas pessoas realmente
estão pagando aluguel no município. Fala sobre a importância dos lotes urbanizados
para o município. Independente disso, serão construídas as 100 casas populares.
Comenta sobre as burocracias envolvidas na liberação de local para instalação de
empresas. Nada mais havendo a tratar a Presidência convoca os vereadores para a 66ª
Sessão Ordinária a ser realizada quinta-feira, dia 13 de outubro, 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, 10 de outubro de 2022.

ROBERTO COMERON
PRESIDENTE

DÉBORA MARCONDES
1º SECRETÁRIO

RONALDO PINHEIRO
2º SECRETÁRIO
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