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17ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2.017.
Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dezenove
horas, no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida
pelo Vereador Valentim Aparecido Fargoni, secretariada pelo Vereador Carlos
Eduardo Galdiano e com a presença dos seguintes Vereadores (as): Antonio Inácio
Barbosa, Ivani Almeida da Silva, Luis Marino da Silva, Regina Célia Alves de Queiróz,
Sidnéia Monte, Silvano Vaz do Carmo e Steigue Jones Ronchini Fáccio. Iniciada a
sessão foi executado o Hino de Ibaté. A seguir a Vereadora Ivani Almeida da Silva,
procedeu à leitura de um trecho da bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da
sessão ordinária de 16 de agosto de 2017. O Senhor Secretário fez a leitura das
correspondências recebidas de diversos, que ficará arquivada na secretaria da
Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (AS):
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA:Indicação, dispondo sobre construir
escada para acesso a Academia do Jardim América pela Rua Sebastião Gomes.
Indicação, dispondo sobre reformar os sanitários públicos da Praça João Evangelista
de Toledo (Praça Central). Indicação, dispondo sobre pintar os bancos da praça e
acrescentar areia na quadra, ambas localizadas na Rua Benedito Barreto, no Jardim
Cruzado. Indicação, dispondo sobre reformar a praça localizada na Avenida Antonio
Jorge, no Jardim Cruzado. VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Indicação,
dispondo sobre fechar com vidros a lateral enfrente aos sanitários e ampliar a copa
no Velório Municipal. O AUTOR: Esta indicação que faço é porque com o decorrer
dos anos e com os acontecimentos com funerais no município a gente vê a
necessidade de um fechamento ali né, principalmente nesta época fria de muito
vento, acaba ali quem está velando seus entes queridos passando por este dissabor
ali com os ventos e acaba atrapalhando as pessoas quando vão fazer o café, pois o
vento acaba não deixando aquecer o café e as pessoas têm este sofrimento ali já
com o sofrimento da perda do ente querido. O outro pedido que faço é a ampliação
da cozinha, porque às vezes acabam tendo dois ou mais velórios no mesmo dia e fica
uma situação estranha entre os familiares de uma pessoa com o de outra pessoa
também, então a gente está pedindo as possibilidades de estar ampliando. O nosso
velório é o melhor da região, bem acomodado já, bem estruturado, na gestão
passada nós já tínhamos pedido para que fosse colocada uma porta lá nos fundos
também e na frente e foi feito, e outro pedido meu também era que fosse colocado
uma placa no banheiro dos homens, para que quando as mulheres passassem não
enxergassem dentro do banheiro masculino, e já foi feito também, e esperamos que
em breve possa estar havendo esta outra parte também. Peço o apoio dos demais
vereadores. Sem mais. O VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Quero
parabenizar o vereador Marino pela indicação, a gente tem acompanhado os velórios
ali, acho que é preciso fazer isso, é uma bela indicação, meus parabéns, acho que irá
resolver muito os problemas do velório municipal de Ibaté. Sem mais nem menos.
Indicação, dispondo sobre instalar faixa elevada para travessia de pedestres defronte
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o Cartório Eleitoral. O AUTOR: Esta indicação que faço ela vem de encontro com
uma indicação que fiz ainda este ano na construção de lombo faixas enfrente aos
prédios públicos, nas escolas e como o cartório também é um prédio público a gente
pede também, e, conversando com o pessoal do cartório me foi dito que há um
grande tráfego de carros ali com velocidade, por conta do loteamento Domingos
Valério e a gente teme que no final do ano agora, talvez Ibaté já receba todo o
equipamento para fazer a biometria, então à gente vai ter ali um número de pessoas
muito grande ali, aonde muitas dessas pessoas irão com crianças ali, então a gente
teme que possa acontecer acidentes ali. Então a gente pede que o prefeito veja esta
indicação e possa fazer a lombo faixa defronte o nosso cartório eleitoral, na Vila
Mariana. Sem mais. DECISÃO: Aprovada por unanimidade. VEREADOR SILVANO
VAZ DO CARMO: Indicação, dispondo sobre instalar redutores de velocidade de
veículos, um na Avenida Araraquara nº 511 e outro na Rua Ibitinga nº 95, no Jardim
Cruzado. Foi apresentado requerimento de urgência para apreciação do processo
CM. 286/2017. ORADORES: A PRIMEIRA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA
SILVA: Quero aproveitar este momento para agradecer o Prefeito José Luiz Parella
junto com seus assessores que não mediu esforços para me atender como
Vereadora, representante da população de Ibaté, onde na semana passada eu
consegui trazer alguns empresários e tivemos uma reunião muito importante que visa
trazer futuramente as empresas para que se instalem em nosso município. Entre eles
estiveram os executivos presentes na reunião Carlos Reichert da Tudo Pet
Comercial; Toni e Willian da Marche Plas; Carlos e Paulo da Qualyplas; Zanetti da
Zanetti Usinagem, além dos empresários Fernando e Carlos da RDS Plásticos estes
que já estão instalados em nosso município, mas estão pedindo uma área a mais
para ampliação e gerar mais empregos em nosso município. Algumas semanas atrás
eu já havia trazido outros empresários que o Prefeito atendeu junto com seus
assessores que foi o Senhor Nereu da Soltec, o Roberto da O Criador Implementos
Avícolas, o Décio da Logística e Distribuidora de Alimentos que irão se instalar no
município em breve e os proprietários da empresa já instalada no município a Álcool
TUPI, que irá expandir seus investimentos na cidade. Agradeço novamente o Prefeito
José Luiz Parella por ter me recebido e não ter medido esforços em marcar esta
reunião, pois foi num período muito rápido que consegui que estes empresários
viessem todos de uma única vez. Após esta reunião com o prefeito, os empresários
deverão formalizar o pedido e providenciar toda a documentação necessária para a
implantação das empresas no Distrito Industrial. O Prefeito Parella também ressalta
que o prazo para efetivação das instalações é de um ano, tendo como compromisso a
geração de novas cento e cinquenta vagas de emprego, de todas estas empresas
que eu trouxe para estar conhecendo nossa cidade e nosso Distrito Industrial. Muito
obrigada prefeito por estar me recebendo como representante do povo e
principalmente por ter atendido estes empresários em nosso município. O
SEGUNDO, VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA:Gostaria de me manifestar
contra alguns atos ocorridos no Facebook em relação ao nosso povo, nossa
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população e de certa forma, como parte da população de Ibaté me sinto agredido
pela forma como o vereador da cidade de São Carlos se manifestou em relação ao
nosso povo. A gente sabe que é por parte de algum despreparo usar a nossa
população em benefício próprio né, como uma manobra política, podemos se falar
assim. Sabemos que São Carlos não sustenta nosso povo, São Carlos paga pelo
serviço que nosso povo faz. Tai o pastor Silvano, a Regina também que sabem que a
própria palavra de Deus diz que todo trabalhador é digno do seu salário e assim,
portanto eu sou contra tais comentários que falam que sustentam nosso povo. O
nosso povo vende o seu serviço sim para São Carlos e São Carlos compra o serviço,
ou melhor, paga pelo serviço e tem o serviço feito. E a forma como ele usou é como
se o nosso povo fosse para a cidade de São Carlos e buscasse tal dinheiro para se
sustentar sem trabalho, e não foi desta forma que como Vereador vejo a situação e
nem a população vê desta forma. A gente vê que da nossa cidade tem grandes
profissionais que trabalham em São Carlos, que prestam serviços em São Carlos,
lembrando aqui do nosso saudoso Segundo Carlos Lopes, professor da Universidade
Federal de São Carlos, uma das mais renomadas do País, que ali prestava seus
serviços, ensinava o povo de São Carlos, que são nossos coirmãos. Estamos muito
tristes com toda esta situação. Temos que lembrar também de um grande ibateense
que dirige a guarda municipal de São Carlos o Tenente Coronel reformado, Samir
Gardini, é nascido em Ibaté que cuida da segurança da cidade de São Carlos. São
situações que nós da Câmara Municipal de Ibaté não deveríamos deixar passar em
branco esta situação, devemos estar nos relatando sim em relação a esta situação
que aconteceu, pois fomos eleitos pelo povo para trabalhar pelo povo também e,
criticaram o nosso povo. Outra situação que acredito seja uma falta de conhecimento,
é na parte dos médicos, pois a gente sabe que a Santa Casa não é de São Carlos. A
Santa Casa é uma entidade que recene do nosso governo do estado, que é do
PSDB, em torno de um milhão e cem mil reais por mês, para que cuide dos nossos
pacientes, e não é só de Ibaté, acredito que seja de oito cidades, acredito que a
Regina tenha conhecimento nesta área, então a gente vê todo o despreparo em
relação ao nosso povo. Outra coisa que eu digo, na gestão passada eu estive com o
provedor da Santa Casa, pois a gente temia que houvesse alguma retaliação quanto
aos líderes que cuidam da cidade, tanto com o prefeito José Parella quanto com o
Prefeito Airton Garcia, pois é sabido que eles não tem uma boa amizade, e o
provedor nos garantiu que os cidadão de Ibaté serão tratados como cidadão sãocarlenses, pois isso a lei nos garante também. Fica aqui mais uma vez o nosso
repúdio, o meu repúdio como vereador em relação às palavras manifestadas pelo
vereador da cidade de São Carlos em relação ao nosso povo. Sem mais.
ORDEM DO DIA: Foi aprovada urgência especial para apreciação do processo CM.
nº 286/2017. PROCESSO CM. Nº 263/2017, DE 10 DE AGOSTO DE
2017.INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre extinção do
regime próprio de previdência social municipal. DISCUSSÃO: O VEREADOR LUIS
MARINO DA SILVA: Gostaria de apresentar uma emenda, pois no caso destes trinta
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dias ai eu acho que será bem pouco para que nossos funcionários tenham
conhecimento e possam estudar o projeto ai, então eu gostaria que fosse alterado
para sessenta dias, e peço o apoio de todos para que tenham um tempo melhor. A
vida está muito corrida para todo mundo para dar conta das responsabilidades do dia
e mais para poder estudar a respeito ou procurar ir atrás, acredito que sessenta dias
seja melhor. Sem mais. A VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: E também sou
a favor desta emenda, pois assim nossos funcionários terão um tempo maior para
estar migrando de um regime para o outro, isso é muito importante. Eu só gostaria
que o Senhor fizesse esta emenda em nome de todos os Pares desta Casa, pois
todos nós estamos juntos neste projeto deste o início, então eu gostaria de pedir para
o senhor. O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA, EM APARTE:Pode ser feito por
todos os vereadores, sem problema algum. A VEREADORA IVANI ALMEIDA DA
SILVA: Muito obrigada senhor vereador, assim fica bom para todos nós que somos
legisladores nesta Casa e representantes do povo e dos nossos funcionários
públicos, e nós não estamos aqui para prejudicar ninguém, estamos aqui para
trabalhar juntos em conjunto, um pelo outro. Obrigada. DECISÃO: Emenda aprovada
(unanimidade). O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Quando o processo chega
a Câmara Municipal a gente procura buscar um entendimento de toda a situação em
relação ao projeto, e nós vereadores quando somos eleitos à gente não tem todo o
conhecimento necessário, então nós pedimos que fosse feito um parecer jurídico, e
este parecer jurídico veio do advogado do IPREI trazendo algumas informações para
nós e também nós buscamos mais informações a respeito do assunto. A gente vê
que lá atrás o Iprei teve um sério problema que trouxe também um grave problema
para o município que se arrasta até hoje, e que é preciso certo cuidado quando se
trata do IPREI. Eu acredito que está tendo este cuidado com este projeto, com todas
as medidas possíveis, tanto com garantias para quem fique no IPREI tenha garantido
o recebimento de seu salário, de sua aposentadoria, tem também, dentro do
processo, normas que vincula junto ao FPM para que não tenha nenhum problema. A
gente até questionou de no futuro algum prefeito que entrar não querer cumprir com a
lei, por isso que a gente teve todo este cuidado para poder vir para esta Casa um
projeto que desse um respaldo a todos os funcionários. Após a aprovação deste
projeto aqui pela Casa ele vai para o Instituto de Previdência e será analisado, se
tiver erro ele volta para ser votado novamente, então eu acho que não tem nada de
errado no processo, estamos aqui para poder apoiar, peço que todos apoiem também
para que nossos funcionários tenham maior garantia no futuro. Sem mais. O
VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO: Como o Vereador Marino disse,
este foi um projeto que todos nós tomamos muito cuidado, nos reunimos por várias
vezes, tivemos informações do Executivo, o Dr. Alessandro também nos orientou
muito nesta situação, juntamente com o prefeito José Luiz Parella, e todos da Casa
aqui. Pedimos parecer jurídico e procuramos nos envolver da melhor maneira
possível para que nós tivéssemos uma sensibilidade com todos os funcionários, para
que lá na frente, como disse o vereador Marino, não aconteça o pior. Então nós
PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ
Encanto do Planalto
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP
Fone/Fax: (16) 3343-1233

Sessão Ordinária de 28.08.2017 – Fls. 5
procuramos respaldar o funcionário, o máximo possível, juntamente com esta
emenda dos sessenta dias, parabéns vereador, que ajuda a dar um respaldo maior
também. O que esta Casa pode fazer dentro deste projeto, nós fizemos. Tem o meu
parecer favorável, pois sei que o pessoal todo trabalhou muito em cima deste projeto.
Sem mais. A VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Com relação ao Iprei, que é
o regime de previdência próprio do município de Ibaté, nós temos um artigo que fala
que “Fica declarado em extinção para todos os fins e efeitos de direito o regime
próprio da previdência social do município de Ibaté, instituído pela Lei 1945, de 20 de
agosto de 2002 e reorganizado pela lei 2330, de 12 de junho de 2007 e devidamente
reestruturado pela lei municipal 3014 de 29 de agosto de 2016, tendo em vista que
deste o exercício de 2005, não foram mais contratados nenhum servidor público
municipal pelo regime estatutário, bem como, todos os outros funcionários que
prestaram concurso em nosso município, foram contratados pelo Regime CLT, como
está disposto no artigo quarto da Lei Municipal 2304, de 01 de março de 2007”. Assim
como o vereador também já relatou o parágrafo único“ em decorrência do contido no
caput fica autorizada a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios – FPM
como garantia dos aportes dos valores necessários ao pagamento do valor dos
benefícios, das aposentadorias ou pensões, cuja autorização deverá ser comunicada
ao agente financeiro responsável pelo repasse das cotas, e vigorará até a efetiva
extinção”. Então, enquanto tiver no município um único servidor fazendo parte do Iprei
será garantido e terá todos os seus direitos, seja ele pensionista ou aposentado, se
fizer parte do Instituto não será prejudicado. Sem mais. A VEREADORA REGINA
CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Gostaria de deixar meus parabéns ao nobre Vereador
Marino pela atenção, também à todos os vereadores pelo cuidado com este projeto
com os nossos amigos funcionários públicos. Eu pude ver o cuidado de todos vocês
com nós funcionários públicos, e fiquei feliz por isso. Obrigada marino e obrigada a
cada um de vocês, amigos vereadores, e, gostaria de deixar um recado à todos os
funcionários, que nós, eu digo nós, porque também sou uma funcionária, nós
estamos respaldados sim, pelos Vereadores desta Casa de Leis. Muito obrigada à
todos. Eu tenho certeza que quando chegar ao final deste projeto nós vamos ouvir
que tudo deu certo. Obrigado em nome de todos os funcionários. O VEREADOR
SILVANO VAZ DO CARMO: Obrigado Marino pela emenda, obrigado aos
vereadores e aos funcionários desta Casa também, fico elogiado em estar nesta
Tribuna junto com os vereadores, neste empenho, neste trabalho maravilhoso que os
vereadores vem fazendo na cidade de Ibaté, as vezes a gente tem crítica, mas quem
é que não tem não é mesmo, mas também tenho visto o povo elogiando a nossa
cidade e elogiando a nossa Câmara, vejo muita gente dando parabéns a Câmara de
Ibaté, porque a cidade está andando e vai andar muito mais ainda, parabéns a nós
vereadores que nos envolvemos neste projeto. O VEREADOR LUIS MARINO DA
SILVA, EM APARTE: Só para que fique registrado, hoje eu conversei com um antigo
vereador que brigou contra a criação do Iprei na época do Prefeito Thomaz Rossito,
ele é o Vereador Ginão e o Vereador Jair Ornellas, eles brigarão para que não
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tivessem os problemas que estão tendo hoje. Só para que fique registrado, dois
vereadores votaram contra, aliás, vários vereadores votaram contra para que não
fosse criado o Iprei, e me parece que quando o Prefeito José Luiz Parella foi prefeito
pela primeira vez, tinha cinquenta reais em caixa. O dinheiro tinha desaparecido. Para
que não tenha mais problemas desse tipo, hoje eu acredito que tenha em caixa em
torno de dez milhões no Iprei, se não me falha a memória, e hoje os municípios
também não estão mais aderindo aos institutos, são todos CLTs também. Para que
Ibaté, que já vem desde 2005 contratando com carteira assinada, para que continue
uma cidade com menos dívida junto ao Instituto e uma população de funcionários
mais cuidada e mais garantida no seu trabalho. Sem mais. O VEREADOR SILVANO
VAZ DO CARMO: Com certeza, é por isso que eu quero deixar registrado que esta
Casa de Vereadores tem lutado pelo povo de Ibaté e vai continuar lutando, para que
possa melhorar o empenho de nossa cidade. Sem mais nem menos. DECISÃO:
Aprovado o projeto com a emenda (unanimidade).PROCESSO CM. Nº 264/2017, DE
10 DE AGOSTO DE 2017. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe
sobre parcelamento de débitos junto à fazenda nacional relativo a contribuições
previdenciárias do IPREI.DECISÃO: Aprovado (unanimidade). PROCESSO CM. Nº
285/2017, DE 22 DE AGOSTO DE 2017. INTERESSADA: Prefeitura Municipal.
ASSUNTO: Dispõe sobre acrescentar e alterar dispositivos da Lei Municipal nº 2508,
de 18 de setembro de 2009, referente ao Conselho Municipal de Turismo.
DISCUSSÃO: O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Está ai mais um projeto
bom para o município e nos resta estar ajudando e aprovando. Este projeto do
Conselho trás todo este movimento para que seja discutido os assuntos referentes ao
turismo na nossa cidade, e a gente que desde a gestão passada corre atrás para que
Ibaté vire de interesse turístico e hoje a gente vê o sonho se realizando. O João
Pedro está aqui, ele cuida da parte do Turismo e graças a Deus a gente vê que o
projeto é muito bom, já veio com um incentivo dele também, buscando todo este
empenho, trazendo todo este trabalho em relação ao projeto e a gente vê que hoje
começa a andar, a gente tinha plantado uma sementinha lá atrás e hoje começa a
florescer, e a gente está aqui e vamos ajudar a aprovar este projeto também para que
se crie este Conselho, para que se dê andamento para que não se perca, porque
tudona vida é prazo e nós temos prazo, temos pressa e nós precisamos deste projeto
aprovado para que Ibaté no futuro, quem sabe no final do ano a gente já consiga se
beneficiar, apesar de que já estamos nos beneficiando, pelo fato de estar hoje
tramitando pela Casa este projeto, já é um motivo de orgulho e de muita alegria,
então peço a todos o apoio para que a gente tenha no futuro uma cidade de interesse
turístico, na qual a gente receba uma verba de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta
mil Reais por ano)por ano, e isso para toda vida e se a gente no futuro conseguir a
cidade seja uma estância turística pode receber até um milhão ou até três milhões por
ano, então, é mais uma vitória desta Casa, mais uma vitória do povo de Ibaté, mais
uma vitória da nossa cidade. Sem mais. A VEREADORA IVANI ALMEIDA DA
SILVA: Com relação a este projeto, ele só vem a somar em nosso município, eu
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queria parabenizar o João Pedro por estar à frente do nosso Centro Cultural no
Cruzado, parabéns por estar sempre correndo atrás e trabalhando e, que venha sim,
ser criado este conselho em nosso município, para que tenhamos cada vez mais
coisas boas de nossa cidade, e hoje já se pode dizer que nossa cidade é turística,
porque todo final de ano temos a nossa praça enfeitada, não só a praça, mas a
cidade, e com isso muitas pessoas de fora vem visitar nossa cidade, e com este
projeto, futuramente, teremos muitas surpresas por ai, né João Pedro, onde as
pessoas ficarão encantadas, aparecerão nossas cachoeiras, entre outras coisas
boas. Parabéns João Pedro. O VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO:
Eu não poderia deixar de subir aqui, pois participei das reuniões do Conselho de
Turismo e os Vereadores estavam lá também, e este projeto é uma adequação da lei,
uma necessidade que a gente monte esta comissão para que Ibaté cresça na
questão do turismo. O João Pedro não mede esforços e a gente sabe do trabalho que
ele tem feito, ele não tem medido esforços, e eu quero deixar registrado aqui que
você pode contar com este Vereador para tudo que você precisar com este projeto,
pois é um projeto excelente para a nossa cidade. Como o vereador Marino disse, é
uma verba que vamos conseguir ai e temos uma cidade com um potencial enorme e
temos que aproveitar isso. Temos que mostrar para nossa população e para o povo
de fora o que Ibaté tem de melhor. Deixo novamente meus parabéns ao João Pedro.
O VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Quero dizer a todos desta Casa que
podem contar comigo, e ao João Pedro também, quero agradece-lo por me receber
lá, pelo cafezinho gostoso. Nossa cidade já é bem representada, já tem evoluído em
tudo, é uma cidade bonita e agora sendo cidade turística, meu Deus, vai abalar, vai
ser lindo de mais. Esta Casa tem o prazer de votar este projeto e eu tenho uma coisa
bem legal para falar, de inveja nós não morremos, mas, nós vamos matar muita
gente. Obrigado. DECISÃO: Aprovado (unanimidade). PROCESSO CM. Nº
286/2017, DE 24 DE AGOSTO DE 2017. INTERESSADA: Prefeitura
Municipal.ASSUNTO: Dispõe sobre acrescentar dispositivo à Lei Municipal nº 2193,
de 28 de fevereiro de 2005. DECISÃO: Aprovado (unanimidade). EXPLICAÇÃO
PESSOAL: A PRIMEIRA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Na última
sessão eu fiz uma indicação sobre licença maternidade das nossas funcionárias
públicas que é de quatro meses, para que passe a ser de seis meses, assim como se
prevê no artigo 2º da Lei Federal 11.770, de 09 de setembro de 2008. A justificativa é
a seguinte: “Campanha licença maternidade seis meses é melhor”. Esta campanha foi
lançada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pelo Dr. Dioclécio, presidente da
SBP. Com seis meses de licença maternidade, as nossas mulheres tendem a manter
a amamentação exclusiva por mais tempo, com benefício direto para a formação
física a manter o intelectual da criança. A própria organização mundial da saúde
recomenda que os bebês recebam só o leite do peito até os seis meses, pois o leite
materno é uma verdadeira vacina capaz de prevenir diversos males do primeiro ano
de vida, como pneumonia, diarreia e doenças alérgicas. Com isso a nossa
administração pública gasta menos com hospitalização das nossas crianças, e os
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dois meses extras, também devem estreitar o vínculo entre o bebê e a mamãe, o
contato físico com a mãe e os estímulos que partem dela e fazem com que o bebê
desenvolva a sensação de pertencimento essencial para a vida, assim explicou o
pediatra. Só falei sobre esta indicação, porque fui abordada por algumas funcionárias
que ouviram a sessão e disseram que não ouviram eu me reportar. Agora eu faço
aqui Vereador Marino, como o senhor falou meu voto de repúdio com relação a este
fulaninho de São Carlos. Ele que venho criticar o nosso município, e a gente fica
chateada também, pois eu também faço parte da cidade de Ibaté, e hoje, nosso
município, vereador Marino, assim como vocês sabem, estamos recebendo em nosso
hospital diversas pessoas de São Carlos e, isso nós não podemos nos negar. As
pessoas que aparecem em nosso município, e, nós sabemos que é de São Carlos,
todos estão sendo muito bem atendidos também, assim como nós quando
precisarmos da Santa Casa de São Carlos, assim como o Senhor retratou aqui, faz
parte, é uma instituição. Eu sempre ajudei a instituição, a Santa Casa de São Carlos,
sempre colaborei, principalmente com o neonatal. Então eu acho que o cara lá não
sabe o que está falando, e se ele está magoado com o prefeito é problema dele, e
que ele vá falar diretamente com o prefeito, e se ele não tem o que fazer que vá
procurar o que fazer, porque nós vereadores temos muitas coisas importantes para
estar fazendo, e trabalhando para o nosso povo. Aqui fica registrado a minha
indignação com esse cidadão. O SEGUNDO, VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA:
Quero agradecer a colocação da vereadora no qual ela faz em relação a tratamento
de saúde. No final da gestão passada a gente viu e acompanhou o caos que se
encontrava a cidade de São Carlos em relação à saúde, ainda com o Prefeito
Alessandro,e a gente viu a quantidade de atendimentos que aumentou em nosso
hospital municipal de Ibaté. Lembro-me que aumentou de forma espantosa as
pessoas que chegavam da cidade de São Carlos por não ter um tratamento em final
de mandato, e vinham para ser atendidos em nosso município, e de maneira alguma
o prefeito fez algum questionamento em relação a isso de cuidar de pacientes de São
Carlos. Ainda ontem, durante um trabalho que estou fazendo em casa aos domingos,
em conversa com um médico renomado de nosso município, e a gente conversava
sobre esta situação e ele me disse que até hoje na UBS onde ele trabalha passam
pessoas de São Carlos no atendimento de saúde do nosso município. Então essa é
uma colocação que a gente não poderia deixar de estar passando aqui também.
Gostaria de falar sobre o projeto que esta Casa aprovou um tempo atrás aqui, uma
verba para que fosse feito o término do Ginásio de Esportes, uma verba de R$
136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), a assessoria do Deputado Lobbe me
informou hoje que está à disposição do município, na conta do município esta verba
para que possa ser utilizada no acabamento do ginásio de esportes, então mais uma
vez a gente agradece o deputado pelo trabalho que faz em nosso município. Gostaria
de lembrar aqui que há poucos dias a gente teve em uma reunião junto com o
Conseg, o Conselho Tutelar, a Polícia Civil, Polícia Militar e Vereadores e um dos
assuntos tratados foi o menor infrator, o menor dependente de drogas, e a gente viu a
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grande preocupação de todos, principalmente da polícia militar e da polícia civil, no
qual estão restritos a algumas coisas que acontecem com o menor. Nesta reunião
tivemos discutindo o que pode ser feito, e uma das coisas que eu disse e pedi para
que fosse acrescentado junto a este trabalho que estamos fazendo, foi que envolva
as igrejas. Por que as igrejas? Porque um menor não tem a mesma linguagem que
um adulto, e jamais ele irá conversar entender ou acatar o que um adulto fale para ele
e as igrejas tem os conselhos de jovens, os grupos de jovens, e esses grupos sabem
lidar e falar a mesma língua destes jovens problemáticos. E a gente pensa que as
igrejas acompanhando e fazendo visitas, trazendo estes jovens para a igreja,
acreditamos que seja mais fácil. A gente vê as igrejas que lidam com salvação, com
busca, com cura, com libertação de problemas, seria de grande valor essa colocação
nossa também. Foi questionado também que só internação não seria viável, porque
se gasta muito e o tempo que se fica internado é pouco, pois seis meses não dá para
se fazer uma libertação, eu acredito que tenha que ser mais tempo, e na maioria das
vezes quando a criança ou adolescente vai para uma clínica, quando ele volta, o pai
já o recebe com festas, com churrascos, com bebidas, e ali já começa, novamente, o
novo ciclo da perdição. Então, é preciso que se envolva as igrejas também, para que
as pessoas adultas, que façam partes dessas igrejas trabalhem com os pais desses
internos, ou jovens dependentes que precisam, então, a gente vê todo este trabalho
de uma forma que possa dar frutos, com esta sementinha plantada, e a gente
começar a trabalhar em cima disso ai, teremos um retorno mais satisfatório do que só
ficar internando. Precisa também fazer uma política pública em relação a esses
jovens que estão ai na rua com todo tempo ocioso, para que se ocupem com alguma
coisa, o município já tem alguns trabalhos, no Centro Cultural já tem alguns trabalhos
sendo executados e a gente precisa fazer o encaminhamento dessas pessoas para
que se ocupem, porque a gente sabe que cabeça vazia é oficina do diabo. Então
existe uma grande preocupação com tudo isso ai. Só queria fazer uma colocação,
que tem um funcionário que trabalha comigo há muito tempo e ele é de São Carlos e
trabalha na cidade de Ibaté, tem sua conta aqui no Santander, gasta no comércio de
Ibaté e também, que praticamente uns 25% (vinte e cinco por cento) da nossa
população gasta na cidade de São Carlos, então como disse a Vereadora Ivani, é
repúdio mesmo à colocação do vereador de São Carlos com relação a nossa
população, uma população humilde, honesta e ordeira. Sem mais. Nada mais, foi
encerrada a sessão, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo
Plenário.
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