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04ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2021.
Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, no Plenário
João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida pelo Vereador Valentim
Aparecido Fargoni, secretariada pelo Vereador Édison Fernando da Silva e com a presença dos
seguintes Vereadores (a): Damião Rogério de Sousa, Horacio Carmo Sanches, Ivanildo de
Oliveira Lins, Jean Glei Rubio Tomaz, Ronaldo Rodrigo Venturi e Sidnéia Monte. A seguir, o
Vereador Ivanildo de Oliveira Lins procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por
unanimidade, a ata da sessão ordinária de 22 de fevereiro de 2021. Foi lido e aprovado por
unanimidade o requerimento do Vereador Waldir Siqueira solicitando licença do cargo de
Vereador, mediante apresentação do atestado médico e cópia do exame da COVID-19.
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (A): VEREADOR JEAN GLEI
RUBIO TOMAZ: Moção, dispondo sobre votos de agradecimento ao Diretor-Presidente da
Empresa Rumo Logística, João Alberto Fernandez de Abreu, e ao Presidente do Comitê
Operacional, Julio Fontana Neto, pela manutenção e limpeza realizadas no leito ferroviário.
Discussão: O AUTOR: Boa tarde, Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores
Vereadores, aos demais e presentes da imprensa. Primeiramente gostaria de desejar uma boa
recuperação ao nosso nobre Vereador, Waldir Siqueira, que logo estará com a gente na Casa.
Quero agradecer à Rumo Logística por atender a minha solicitação no dia 25 de janeiro.
Obrigado. Decisão: Aprovada por unanimidade. Moção, dispondo sobre votos de congratulações
a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Discussão: O AUTOR: Boa tarde, Senhor
Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, pessoal da imprensa e funcionários da
nossa Casa. Nada mais justo do que desejar um feliz dia para as mulheres não só de Ibaté, mas
do mundo todo. Mulher, mãe, esposa, filhas, como eu tenho duas. Todo dia é Dia das Mulher,
porque, se você for ver bem, a mulher se levanta de manhã para socorrer o marido para ele ir
trabalhar; depois tem os filhos para lavar à escola; chega tarde tem que fazer janta para o marido,
que chega do trabalho; depois tem que arrumar a cozinha para deixar tudo pronto para o dia
seguinte. Então, mulher é guerreira. Nada melhor que justificar o dia da mulher e que Deus e
Nossa Senhora Aparecida abençoe a todas as mulheres de Ibaté e do mundo, em especial minha
filha, minha esposa e minha mãe. VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Boa tarde a todos. Eu
também quero deixar os parabéns a todas as mulheres guerreiras que, com garra e
determinação, vencem suas lutas diárias. Um lindo, maravilhoso e abençoado Dia das Mulheres.
Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA,
IVANILDO DE OLIVEIRA LINS E RONALDO RODRIGO VENTURI. Requerimento, dispondo
sobre solicitar informações da Prefeitura sobre o transporte de alunos do Município. Discussão:
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhores
Vereadores, Senhora Vereadora, a qual eu cumprimento, cumprimento também as funcionárias
nossas pelo Dia Internacional da Mulher, bem como todas as mulheres de nossa cidade, de nossa
vida, do nosso país, enfim. Com relação a esse requerimento, eu vou até olhar o tempo, porque,
se for ver, tem bastante assunto, mas vou tentar ser o mais breve possível. É de conhecimento
público que nós estivemos na terça-feira, da outra semana, pós sessão, na Assembleia
Legislativa, com o Deputado Sebastião Santos, dos Republicanos, solicitando um ônibus, bem
como uma UTI móvel. Ônibus para transporte escolar, uma UTI móvel e, também, um aparelho de
mamografia. De imediato ele atendeu a gente na questão do ônibus, falou: “Isso eu tenho como
conseguir com a Secretaria de Educação”. Já fez as ligações que precisava. Em relação aos
aparelhos para a Saúde, tanto o equipamento de mamografia como a UTI, deu encaminhamento
à Secretaria de Saúde para ver o que pode conseguir para a gente. Diante disso, nós até fizemos
uma live, contentes que estávamos com a conquista para o Município. Uma semana antes, nós já
vínhamos falando que faríamos esse pedido. O Waldir Siqueira, que foi quem intermediou toda
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essa conversa inicialmente, não está aqui com a gente, mas foi ele quem intermediou com o
Deputado, já tinha passado uma mensagem para o Chefe de Gabinete, da Prefeitura, falando que
havia essa oportunidade. Não houve nenhum retorno, isso por WhatsApp. WhatsApp está difícil
porque as pessoas não estão respondendo mais, mas tudo bem. No dia, dentro da Assembleia
Legislativa, junto com os meus amigos Ivan, Damião e Waldir, eu mandei uma mensagem para o
Alessandro, que é o Secretário do Prefeito, também para o Paulo Melo, Chefe de Gabinete,
informando que a gente tinha conseguido, que precisava só de um ofício da Prefeitura
encaminhando para a Secretaria da Educação para conseguir esse ônibus. Perfeito. Visualizaram
e não responderam. Depois vai à rádio (isso eu vou falar lá na frente, mas eu vou fazer só um
ganchinho aqui) e fala que Vereador tem que conversar, que, se for lá, a gente vai saber das
informações. A gente tenta, tenta conversar. Nós já temos dois meses e de mandato? Faz um
mês e meio que estou esperando duas agendas com o Prefeito Municipal. A gente tenta, mas não
consegue. Agora, nem o WhatsApp, que é algo que todo mundo está olhando a todo momento, as
pessoas não... né? Às vezes, até resposta simples, eu já tinha perguntado outras coisas, está
tudo registrado aí, não responde. Tudo bem. Não quer responder, não responde, não tem
obrigação. Mas, depois, não vá à rádio falar que a gente não foi tentar uma conversa, tentar saber
informações sobre determinados assuntos. Pois bem, após isso, ele foi à rádio. Eu não consegui
resposta, ninguém, de nós quatro, conseguiu resposta, eu aproveitei que ele estava ao vivo na
rádio Encanto do Planalto FM, e fiz uma pergunta, foi lida pelo Augusto Neto, apresentador, e o
Alessandro respondeu. Deu algumas voltas para dar a resposta, mas falou que Ibaté não tinha
necessidade do ônibus, que seria um custo a mais para o Município, porque tem a questão do
motorista quando é ônibus próprio. Óbvio. Isso é uma questão óbvia. Até insinuou uma questão
de oportunismo da parte do Deputado Sebastião Santos, bem como da nossa, porque o Município
já teria recebido da Diretoria Regional da Educação, teria sido ofertado um ônibus, segundo ele
similar. Não sei. O nosso era um ônibus rodoviário. Não sei qual que era, se foi ofertado ônibus
rodoviário ou micro-ônibus, mas, enfim, no final do ano, e o Município não teria aceitado, porque o
Município tem convênio também com a Secretaria de Educação, recebe recursos para o
transporte escolar e que também, em tese, poderia até prejudicar esse convênio. Causou
estranheza em nós, porém foi o que ele disse. De repente, alguém vai falar alguma coisa depois
desta Tribuna também a respeito. A Prefeitura, em sequência (eu estou indo com calma para as
pessoas entenderem; e para os Senhores que estão aqui, também). Na sequência, a gente fez a
publicação a partir disso, informar a população o que tinha acontecido, afinal a gente divulgou que
ganhamos o ônibus, depois a gente tem que divulgar que a Prefeitura não tem interesse. Ponto.
Ela pode não ter interesse? Está na discricionariedade do Prefeito? Está. Achou mais vantajoso
não ter? Ok. Mas nós divulgamos. Aí vai a Prefeitura fazendo uma divulgação (acho que no
mesmo dia) da nossa frota, que nós temos sete ônibus (no caso é um ônibus, o resto é microônibus pelo que vi na foto) e também temos o transporte terceirizado, cuja empresa a gente sabe
qual é e tudo mais, que já faz alguns anos que está aqui, e que não temos problema, que 2020
foi super tranquilo, não teve falta de transporte escolar, não teve nada. Que bom. Que bom que
não tem. Os comentários que várias mães fizeram na página da Prefeitura falam por mim. A gente
já tinha recebido cobrança e apresentamos, na última sessão, uma indicação para tratar
justamente do transporte escolar dos alunos que estudam em ensino integral, seja na escola
estadual, André Donatoni, Fulvio Morganti; seja na ETEC, pode ser que eu tenha pulado alguma
escola. Por exemplo, mora no Cruzado, tem 11 anos de idade, tem que se deslocar de lá até o
André ou até a ETEC. Então a gente ficou super satisfeito quando conseguiu: “Poxa, é uma
oportunidade. Vai vir um ônibus, pega esse ônibus para fazer o transporte”. É uma opção, não
precisava ser necessariamente para isso. Mas já que o Município disse que não falta então eu
faço até questão que as mães (claro que agora estamos em pandemia, poucas crianças indo à
escola), mas, depois que a gente estiver numa situação próxima da normalidade, que as mães
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cobrem sim, como já estão dizendo que vão cobrar. Vá até a Secretaria de Educação ou até o
Paço Municipal e cobre o transporte escolar desses alunos, porque foi dito que está tudo
tranquilo. Se está tudo tranquilo, então que assim seja e que essas crianças tenham o direito. Eu
fico um pouco chateado, às vezes a gente fala umas coisas, e as pessoas ficam um pouco
bravas: nós temos duas cidades: a cidade que é pregada e a cidade que eu vejo. É assim mesmo.
É uma cidade bonita, arrumada, isso a gente sabe (e eu não quero entrar muito nisso para não
fugir da discussão do projeto), mas é uma cidade que carece de muitas coisas ainda. O que a
gente tenta, quando a gente faz uma indicação (e eu vou discutir isso lá na frente também) é
sugerir alguns caminhos. Precisam ser aceitos? Não, nem sempre. Indicação, já diz tudo,
estamos indicando, sugerindo. Cabe ao Prefeito analisar junto com Assessoria se é viável ou não
é viável. Agora, voltando ao projeto, para não me perder na discussão do projeto em si. O que nós
fizemos? Já que está tudo bonito, tudo perfeito, estamos fazendo um requerimento pedindo
informação a respeito, e eu tenho certeza de que a Prefeitura vai tirar de letra isso aqui, vai
responder com toda a tranquilidade, porque não tem perguntas absurdas. Uma delas é qual a
relação de todos os veículos, com número de placa, RENAVAM, ano de fabricação para a gente
ter esse diagnóstico, que é importante para o transporte escolar. Solicitamos a mesma coisa da
empresa terceirizada, ano de ônibus, tudo. Fizemos até (não vai dar para ver na câmera) uma
sugestão de uma tabelinha para colocar as informações, porque às vezes a gente manda
requerimento para a Prefeitura, e a resposta vem meio bagunçada, então a gente está tentando
colaborar, a gente sabe que é complicado. Então a gente está tentando colaborar com o
Executivo para que a resposta venha o mais possível de ser avaliada. A gente apresenta relatório
de todos os pagamentos feitos ano passado para a empresa de transporte escolar. Nós não
estamos pedindo nenhuma informação absurda. Gostaria de contar com o voto dos Senhores, da
Senhora, favoráveis a esse requerimento. Como eu sempre digo, eu jamais votarei contra um
requerimento desta Casa. Então eu espero ter esse mesmo carinho da parte de Vossas
Excelências. Repito: é um requerimento meu, como foi lido pelo Édison, do Ivan, do Waldir e do
Damião. Muito obrigado. Decisão: Aprovado por unanimidade. Requerimento, dispondo sobre
solicitar informações da Prefeitura acerca da adesão ao Consórcio Público para aquisição de
vacinas contra COVID-19. Discussão: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Mais um
requerimento que de autoria minha, do Damião, do Ivan e do Waldir (não está aqui assinado pelo
Waldir, porque o Waldir não está na sessão então não pode, mas ele participou da elaboração
dos requerimentos e indicações que estamos apresentamos). Deu muita repercussão
principalmente na rede social, na última sexta-feira, quando ACidade On divulgou a lista das
cidades, na verdade, a manchete dela é que Ibaté e Itirapina não fizeram adesão ao consórcio
para aquisição da vacina. Pois bem. Na verdade, eu recebi isso porque alguém colocou na minha
página, no meu perfil do Facebook, e eu também fui surpreendido, porque não sabia, imaginei
que tudo estivesse andando normalmente. Fui procurar mais matérias a esse respeito para ver se
tinha alguma coisa mesmo. Mandar WhatsApp para a assessoria não ia resolver nada porque eu
não ia ter a resposta, como eu já disse na discussão anterior. Fui caçar informações. Vi no site
que a própria rádio Encanto divulgou também, só que divulgou a relação das cidades; procurei o
nome de Ibaté também e não achei. A conclusão é que, de fato, Ibaté não tinha feito adesão. Só
para explicar para as pessoas entenderem. Hoje eu conversei com a Frente Nacional de
Prefeitos, pela manhã, e nós pudemos esclarecer alguns pontos. Até o meio dia da sexta-feira, os
municípios teriam que fazer essa adesão ao consórcio, é uma carta de intenção, na verdade, para
poder ter o início do consórcio, senão o consórcio não tem início. Se não houver um número
mínimo de municípios fazendo essa adesão, não tem como. Das cidades da região, só Ibaté e
Itirapina que, em tese, não fizeram isso; as demais cidades fizeram. Eu acho que seria de bom
tom ter feito, por uma questão de mostrar o interesse. A gente teria que ter mostrado o interesse
logo ali: “Vamos abraçar esta ideia” Vai dar certo? Ainda nem se tem certeza absoluta disso. Vai
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ter custo? Também não se sabe, porque, em princípio, pode ser que esse recurso venha do
próprio Governo Federal; o consórcio está tentando isso. Pode ser que não, venha do Estado,
pode ser que venha de fonte privada ou pode ser que o Município tenha que desembolsar alguma
parte do recurso. Na hora que eu compartilhei isso, na hora eu fiquei louco, eu falei com o Ivan,
Damião e Waldir, porque eu fiquei bravo; natural a gente ficar nervoso como muitas pessoas
ficaram. Você vê uma notícias dessas “por que minha cidade não está?” E aí as pessoas vêm
cobrar o Vereador. EM APARTE: VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Obrigado pelo
aparte. Vereador, será que Ibaté ou a assessoria do Prefeito foi contactada para esta reunião?
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Qual reunião? EM APARTE: VEREADOR
HORACIO CARMO SANCHES: Essa reunião dos prefeitos. VEREADOR RONALDO RODRIGO
VENTURI: Não, na verdade, não é nem uma questão. A questão é que foi lançada esta Frente
Nacional de Prefeitos. Lançou a ideia do consórcio e foi divulgada amplamente na imprensa para
os municípios que tivessem interesse em participar. A Frente Nacional dos Prefeitos é formada
por municípios com uma população maior que a de Ibaté, porém, os municípios menores podiam
fazer parte. Isso foi divulgado amplamente. Talvez escapou. Não viram a notícia. Até aí, tudo
bem. EM APARTE: VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Ok. Obrigado. VEREADOR
RONALDO RODRIGO VENTURI: De nada. Agora tem que estar acompanhando, não é gente?
Fazer o que? Se eu vi... A gente podia ter tentado avisar, mas é que é uma coisa tão do dia a dia,
estava na ideia de todos que tinha sido visto, a Prefeitura ia fazer, enfim. Fato concreto: deu uma
grande comoção na rede social, e eu esperava uma nota da Prefeitura de imediato. Eu falei: “Vai
ter uma nota explicando: ‘não fizemos’ ou ‘não sabíamos’ ou ‘vamos fazer’” Não veio nada. É o
silêncio. As pessoas cobrando, e o silêncio prevalecendo. Ok. Hoje, como eu disse, entramos em
contato com a Frente Nacional de Prefeitos, no site deles, que é o mesmo WhatsApp que
qualquer prefeitura pode entrar em contato, e o que foi passado (está no meu celular, inclusive)
foi: “Olha, o prazo de adesão de fato acabou, mas os municípios que tiverem interesse ainda
podem fazer adesão. Podem fazer adesão depois”. Era o marco para a celebração do consorcio
era até o meio dia. Era uma intenção, era mostrar boa intenção no caso com o consórcio. Mas,
como não aconteceu, está fácil, se o Município ainda não fez, pode ser que tenha feito, e eu não
tenho essa informação, porque não foi divulgado nada, então a gente não sabe. Mas pode ser
que tenha feito, de repente, na própria sexta-feira após o meio dia, ou tenha feito hoje ou tenha
feito no final de semana. É um e-mail. Você vai preencher um formulário lá, o Prefeito assina e
envia. De repente, já foi feito. Agora o que nós estamos pedindo neste requerimento
especificamente? É informação. Se foi dentro do prazo, porque, até agora, eu não tive, pelo
menos eu não vi nada, nenhuma resposta oficial. De repente a Prefeitura enviou até o meio dia da
sexta-feira e, por algum desencontro de informações, a gente ficou sem estar saindo a listagem
dos 1700 municípios que aderiram. Pode ser que enviou depois. Então é isto que a gente está
questionando: Se enviou, se não enviou, por que não enviou e, se enviou depois do prazo inicial,
vai enviar ainda? Já enviou? É isso que a gente está questionando. E apresentar os documentos
comprobatórios, obviamente. Repito: deu muita repercussão na rede social, então é importante a
gente dar a resposta por escrito, para poder passar para a população. É isso o que tinha para
falar. Muito obrigado. ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Boa tarde a todos os presentes. Eu
começo a minha fala cumprimentando, em especial, a Vereadora Néia Monte, na pessoa dela,
todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Todas as funcionárias municipais,
funcionárias da Câmara. Todas as mulheres de forma geral por este dia, por esta data tão
comemorada. É um marco realmente, como disse o Vereador Horacio na sua moção de
congratulações, porque a participação feminina não e somente uma vitória, ela é mais do que um
direito. Nós precisamos lutar cada dia mais para que esse direito seja colocado em prática. Então
começo a minha fala deixando claro que nós estamos aqui para lutar não só por direitos iguais,
mas por igualdade em tudo. As mulheres precisam estar, cada vez mais, tomando seu espaço
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que é seu por direito. Em relação ao requerimento, Vereador Ronaldo, da mesma forma que os
Vereadores receberam, deve ter recebido durante estes dias, principalmente na sexta-feira,
perguntas, questionamentos. Eu também recebi esse questionamento, e minha resposta a todos
que fizeram esse questionamento, inclusive nas redes sociais, foi que eu não tinha essa
informação e que eu ia buscar essa informação. Nós fomos buscar essa informação. O Vereador
Jean esteve comigo lá; o Vereador Valentim, também, na Prefeitura. Nos foi passado (inclusive
tirei cópias para os demais Vereadores) que foi feito sim, ainda na sexta-feira, pela Prefeitura
Municipal de Ibaté. Foi preenchido o documento da Frente Nacional de Prefeitos (tenho uma cópia
aqui, mas tem cópia para todos os Vereadores; eu entrego no final desta minha fala, se
quiserem). Esse pedido foi feito para ingresso no consórcio, assim como Itirapina também fez. A
própria matéria no ACidade On, no sábado, foi atualizada e, nessa atualização, consta Itirapina
também. O que tinha acontecido é que Ibaté não tinha saído ainda na lista, não tinha sido incluída
na lista, mas, agora, poucos minutos antes de começar a sessão, eu recebi um WhatsApp de que
a Prefeitura já tinha recebido um e-mail de confirmação tendo sido aprovada sua participação no
consórcio. Fique à vontade, Vereador. EM APARTE, VEREADOR RONALDO RODRIGO DA
SILVA: Só para constar: qual o horário do envio do documento, você tem aí? VEREADOR
ÉDISON FERNANDO DA SILVA: No documento não consta o horário, só consta a data, foi no
dia 05. EM APARTE, VEREADOR RONALDO RODRIGO DA SILVA: Eu acho que seria
importante o requerimento para, justamente, mandar para gente essa comprovação do horário. Só
para não ficar nem ACidade On de mentirosa, nem qualquer Vereador que divulgou a matéria.
Porque, de fato, foi feito na sexta, ok, mas pode ter sido feito na sexta, pela manhã, ok, como
pode ter sido feito mais tarde. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Eu agradeço o
aparte, Vereador. Um dos questionamentos foi esse, porque Itirapina, logo após a manifestação,
ACidade On fez uma publicação nas suas redes sociais dizendo que havia feito o envio do
documento e, pelo o que a assessoria da Prefeitura informou, eles estariam fazendo essa
publicação hoje também da informação de quando foi feito e qual foi o pedido. Então, como já
temos cópia, eles mesmos forneceram a cópia, aí é uma sugestão minha, que o requerimento
seja tirado, porque ele perde o objeto, já que o pedido foi feito e, mais do que isso, tem a notícia
de que foi aprovada a participação no consórcio. Então, para que aquelas pessoas que tinham
questionado, perguntado se Ibaté teria aderido ou não ao consórcio, aderiu e mais um detalhe
importante: já há uma conversa entre os empresários locais, existe uma lei que foi votada pelo
Congresso, aprovada pelo Congresso, foi para sanção presidencial, foi vetada na sanção
presidencial, mas volta ao Congresso agora para proporcionar também a participação de
particulares na compra e doação das vacinas para o Sistema Único de Saúde. Já há uma
conversa em Ibaté, entre empresários, para formar um consórcio local para fazer a compra
dessas vacinas. No consórcio na Frente Nacional de Prefeitos, Ibaté aderiu ao consórcio e, agora,
também, já mostrou interesse. Inclusive, na última reunião do comitê da COVID, em que eu
estava presente, pude verificar isso, houve essa discussão. Pelo menos dessa menção na
reunião do Comitê da COVID. Agradeço a minha participação, Senhor Presidente. Então deixo
meu pedido caso os Vereadores julguem assim, porque, ao meu modo de ver, perde o objeto,
uma vez que nós já temos essa comprovação de que foi feito o pedido da inserção de Ibaté no
consórcio de municípios. Muito obrigado. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Boa
tarde a todos. Boa tarde, Senhor Presidente. Boa tarde, Senhora Vereadora. Boa tarde, Senhores
Vereadores. Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres. Eu gostaria de que mantivesse o
requerimento, porque nós queremos saber o horário que foi enviada a documentação para a
cidade de Ibaté participar da adesão, porque eu tenho quase certeza de que foi enviada à noite.
Tinha um prazo, o horário era até meio dia do dia cinco, sexta-feira, e a gente precisa do horário.
Eu quero que vocês aprovem para gente saber o horário que foi enviado. Sem mais, Senhor
Presidente. Decisão: Aprovado por 06 (seis) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário.
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Indicação, dispondo sobre solicitar do Senhor Marcos Gonçalves de Oliveira, Engenheiro Civil da
concessionária AB Triângulo do Sol, estudos que visem ao prolongamento da faixa de acesso à
Rodovia Washington Luiz, sentido capital-interior, na altura do km 247. Indicação, dispondo sobre
solicitar do Senhor Julio Cesar de Oliveira, Gerente de Negócios da Companhia Paulista de Luz,
CPFL, a mudança do poste localizado na Rua Sante Tersigni, em frente ao número 484, no
Jardim Icaraí, que se encontra em frente de uma garagem; bem como a substituição de dois
postes de madeira na Rua Descalvado, em frente ao número 296, no Jardim Cruzado, sendo que
o poste, em frente ao número 266, está fora de alinhamento, forçando a fiação. Indicação,
dispondo sobre solicitar do Senhor Julio Cesar de Oliveira, Gerente de Negócios da Companhia
Paulista de Luz, CPFL, o reparo da iluminação da Passarela José Perucci, bem como do trecho
que liga a passarela até a Avenida São João. Indicação, dispondo sobre adotar protocolo padrão
de tratamento da COVID-19, incluindo o tratamento precoce com suplementos vitamínicos e
medicação. Discussão: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Mais uma vez, boa tarde
a todos. Eu gostaria apenas de discutir essa questão da indicação dos suplementos vitamínicos
(os Vereadores que a propuseram se quiserem explicar melhor para todos nós), porque nós
sabemos que a Saúde tem adotado os protocolos do Ministério da Saúde, da Organização
Mundial da Saúde, e então essa indicação, ao que me parece, pode aparentar como algum tipo
de tentativa de interferência na Saúde de Ibaté. Então, aos Vereadores, que fizeram a indicação,
se quiserem e puderem fazer essa explicação do motivo que fazem essa indicação para a
utilização de suplementos e também do tratamento precoce, uma vez que, ao que nos parece,
inclusive conversando com pacientes que tiveram COVID-19 e que estão em tratamento da
COVID-19, tem sido dado atendimento e também prescritos medicamentos que estão sendo
utilizados pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde e também pela
Secretaria Estadual de Saúde. Muito obrigado, Senhor Presidente. VEREADOR RONALDO
RODRIGO VENTURI: Vamos tomar cuidado para não falar “tratamento precoce” e ficar com a
impressão que é preventivo, embora muita gente esteja fazendo uso de vários medicamentos de
forma preventiva ainda que não haja comprovação, etc. Mas vá à farmácia e pergunte, está tendo
bastante, mas não vamos entrar neste mérito neste momento. A questão aqui, que a gente fala
em protocolo padrão, se entrar, por exemplo, em Pirassununga, Édison, eles têm todo um
protocolo, inclusive foi divulgado na internet. Quando o paciente chega, dependendo de sua
situação, o que vai ser feito? Vai ser feito isso, vai ser feito isso, vai ser feito isso. Que medicação
vai dar? Suplemento vitamínico é isto: vitamina D, esse tipo de coisa que eu não vou ficar falando
aqui, porque senão o pessoal vai correr até a farmácia comprar, então tem que tomar cuidado.
Mas existe um protocolo. Os médicos de Ibaté estão receitando até um remédio (que eu não vou
citar o nome), que é remédio para verme e tem médico receitando. Todos estão receitando? É
uma dúvida. Porque houve casos de pessoas, que eu sei, que tiveram COVID e não foi receitado
no tratamento, não estou dizendo antes, estou dizendo no tratamento. Então, o que seria isso? É
uma segurança, é uma padronização: “Olha, chegar um paciente assim, é isso que a gente vai
dar, é isso o que a gente vai tentar, entra com essa vitamina, entra com esse medicamento”.
Azitromicina todo mundo já sabe, já está batido, o Município já está receitando. Agora eu faço a
pergunta específica em relação a este remédio de verme se Vossa Excelência sabe, se já vem
sendo receitado para todos, porque eu tive informação de que alguns não receberam esse
medicamento na receita. EM APARTE: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA:
Justamente é essa a minha dúvida. Se nós estamos fazendo essa indicação, pode parecer que
nós estamos sugerindo ou às vezes até tentando, de alguma forma, impor aos médicos que eles
façam prescrição de A, B ou C. Quem detém o conhecimento técnico e também prático para a
prescrição médica, por mais que nós tenhamos casos similares (são similares, não são iguais). O
senhor é formado na área de administração... VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI:
Perfeitamente. EM APARTE: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: O senhor sabe que
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eu, não sendo formado em Administração, posso ter noções, mas é o senhor quem é o perito da
área. Eu sou formado na área jurídica, se houver algum tratamento jurídico dado, o senhor pode
ter noções, mas, em tese, eu sou a pessoa mais especializada para dar. Neste caso, também os
médicos. Se nós colocarmos este tipo de indicação (e eu não estou dizendo se é certo ou se é
errado), mas quem tem que fazer esta avaliação do tratamento precoce, de qual medicamento, se
este ou aquele outro, se para verme, se não, é o médico, de acordo com suas convicções
pessoais, acadêmicas e mais do que isso, com o protocolo que vem sendo seguido tanto pelo
Estado, Município, quanto pelas outras cidades. Ao que parece, e este é um ponto que nós
precisamos ressaltar, é que este tipo de indicação dá a entender que a nossa Saúde esteja, de
alguma forma, não preocupada com a saúde do ibateense, o que é justamente o contrário. O
senhor esteve no Hospital e sabe da luta diária tanto dos profissionais, dos médicos e de toda a
gestão para que seja feito. Existem falhas? Óbvio que existem, e nós estamos aqui para
apresenta-las também, só que, neste ponto específico, como determina o conhecimento técnico
que nós não temos qualquer tipo de recomendação pode parecer que nós estamos ultrapassando
o limite da nossa competência e entrando na competência da medicina que não é a nossa área de
atuação. Muito obrigado, Vereador. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Perfeito.
Imagina. Vereador Édison, a gente não tem esse.... Tanto que a gente não colocou nada aqui. Até
tive vontade de colocar umas coisas aqui, mas não posso; eu sou administrador público, não sou
médico. Você tem toda a razão. Quando a gente fala de adoção de um protocolo, quem vai decidir
isso não vai ser o Ronaldo, não vai ser o Prefeito, não vai ser o Édison, vai ser os médicos. Eles
vão sentar. Há os médicos da rede, principalmente os da rede, e vão tentar chegar a um caminho
possível. Claro que não vai ser uma coisa fechada, não tem como ser algo fechado, mas, pelo
menos, você tem mais um indicativo para dar mais segurança para os médicos. A gente precisa
avançar nesta questão. Nós sabemos que existem médicos, que chegam ali, que são da
cooperativa, infelizmente, há médicos bons que vêm, mas há médicos ali que não têm preparo
nenhum. Eu não vou citar nome de médico aqui, eu não gosto de citar pessoas, eu gosto de citar
o problema e não a pessoa, mas tem médico ali que é complicado. Às vezes a pessoa não tem
experiência, não é que ela é ruim, que tenha má vontade, mas não tem experiência no setor de
urgência e, com a COVID, pior ainda, porque ninguém tem experiência com a COVID. Mas ok.
Mas tem que ter a experiência no trato com urgência. Se você tem um protocolo padrão, você tem
mais chance (eu entendo, Ivan, Damião e Waldir, que não está aqui com a gente, mas tem este
entendimento) de que a chance de dar certo este tratamento é maior. A chance de diminuir o
número de internações é maior. É isso. Mas, como foi colocada em discussão a indicação, ela vai
ser votada. Então, fiquem à vontade. Nós só queremos ajudar. Citamos suplementos vitamínicos,
porque vitamina já dá, é padrão praticamente. Não colocamos outro tipo de medicamento para
não influenciar, até porque não é nossa competência mesmo. Quem vai decidir o protocolo, o
protocolo vai ser decidido pelos médicos. Ponto. Decisão: Aprovada por 05 (cinco) votos
favoráveis e 02 (dois contrários). Indicação, dispondo sobre realizar consórcio para aquisição de
doses de vacina para combate à COVID-19 – Retirada pelos autores. Indicação, dispondo
sobre ampliar os canais interativos de comunicação com a população, bem como implantar a
Ouvidoria Geral do Município. Indicação, dispondo sobre implantar Programa de Distribuição de
Medicamentos em Domicílio. Indicação, dispondo sobre realizar a dedetização das galerias
pluviais e redes coletoras de esgoto. Indicação, dispondo sobre mudar o local de “boca de lobo”
existente na Rua Matão, Jardim Cruzado, em frente ao número 222, para alguns metros à frente.
Indicação, dispondo sobre realizar a implantação de guias e sarjetas, bem como realizar a
pavimentação do trecho que liga a Rua Alcebíades Antonio Silva à Rua Antonio Valério, no Jardim
do Bosque. Indicação, dispondo sobre instalar sistema de galeria pluvial na Rua Washington
Luiz, entre as ruas Angelo Perucci e José Donatoni, no Jardim Mariana. Indicação, dispondo
sobre realizar a manutenção da praça localizada no Conjunto Habitacional Antonio Moreira, entre
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as ruas Francisco da Silva Gomes e Antonio Perucci. Indicação, dispondo sobre realizar
melhorias e transformar o entorno do Ribeirão São José das Correntes, entre o Jardim Icaraí,
Jardim Jequitibá I e Residencial Mariana, em local para caminhada. Indicação, dispondo sobre
utilizar as áreas institucionais do Jardim Domingos Valério para construção de espaços de lazer e
prática esportiva. Indicação, dispondo sobre realizar melhorias no campo de areia do Jardim
Mariana e Jardim Icaraí. Indicação, dispondo sobre instalar redutor de velocidade de veículos na
Rua Tabatinga, nº 321, Jardim Cruzado, e na Rua Visconde de Pelotas, após a entrada do
estacionamento do Supermercado Dia. VEREADORES ÉDISON FERNANDO DA SILVA, JEAN
GLEI RUBIO TOMAZ E VALENTIM APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo sobre realizar
a contratação, em regime emergencial, de fisioterapeutas para o Hospital Municipal, com a
finalidade de realizar fisioterapia respiratória. Indicação, dispondo sobre adquirir dois
equipamentos de Ventilação Não Invasiva – VNI para o Hospital Municipal. ORADORES: O
PRIMEIRO, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: As duas indicações que nós fizemos
neste momento foram as seguintes: a primeira foi para a compra de equipamentos de VNI,
Ventiladores de ventilação Não Invasiva. O que seria isso? Nós já temos. Nós já sabemos que o
Município tem alguns equipamentos para intubação. Graças a Deus, hoje, nós não temos
ninguém intubado em Ibaté. Conversando com o Departamento de Saúde, até ontem nós
tínhamos. Foram feitas duas transferências dessas pessoas e nós temos equipamentos aqui caso
seja necessário, alguém evolua, e nós não consigamos vaga em hospitais da região, porque nós
temos visto que, não só na nossa região, mas no estado de São Paulo e no Brasil, a
disponibilidade de vagas está cada vez menor. Para vocês terem uma ideia, conversando com o
Departamento de Saúde, com a Secretária Municipal de Saúde, a Elaine, também com o Doutor
Cláudio, eles falaram que Ibaté ofereceu, por exemplo, para que fosse feita a troca de pacientes,
um paciente de menor gravidade, que precisa de cuidados médicos, fosse transferido para Ibaté,
e um paciente que estivesse com maior gravidade fosse transferido para um local que tivesse
uma estrutura para UTI que nós não temos aqui. Mas, nem assim, foram conseguidas essas
vagas. Outras vagas, graças a Deus, têm surgido, mas, ainda assim, é muito difícil para o
Município, para a nossa região, conseguir novas vagas. Então esses equipamentos foram um
requerimento direto dos profissionais que atuam na frente contra a COVID, na pessoa do
Vereador Valentim em primeiro momento, depois nós estivemos presentes, tanto eu como o
Vereador Valentim e Vereador Jean na reunião com a Secretária Municipal de Saúde e com o
Doutor Cláudio em que ele informou a necessidade desses equipamentos. O VNI acaba dando ao
paciente a possibilidade de uma respiração mais tranquila e, como o próprio nome diz, não
invasiva, porque não precisa ter o cateter dentro das vias respiratórias. Se for o caso, ele também
é utilizado para esse tipo de atuação, mas, no primeiro momento, ele vai ter uma melhora em
relação ao balão de oxigênio, que nós temos também no Município. O Município tem buscado
essas alternativas. Algumas pessoas levantaram a demanda de que estaria faltando oxigênio no
Município. Eu estive lá ontem à noite com a filha de uma paciente que está internada. A pedido
dela, liguei para a Secretária de Saúde, nós estivemos no Hospital, nos foi informado, foi
mostrado para nós, nós estamos com 40 cilindros de oxigênio reserva, para que não seja
verificada a ausência mesmo. Tudo o que o Município, na sua possibilidade, o que tem podido
fazer, tem feito. Inclusive esses equipamentos vão ser muito interessantes para a luta direta no
enfrentamento à COVID-19. Outro ponto específico também é para melhorar a recuperação.
Também nos foi passada a necessidade da contratação de profissionais com experiência,
fisioterapeutas com experiência na fisioterapia respiratória. O que tem acontecido é que alguns
pacientes têm tido uma estabilidade, mas não têm evoluído no seu quadro. Eles têm
permanecido, durante um período muito longo, ainda necessitando de equipamentos, e, para
acelerar essa melhora em seu quadro clínico, a fisioterapia respiratória seria essencial. Então nós
estamos pedindo ao Executivo para que faça uma contratação em regime especial desses
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profissionais especializados em fisioterapia respiratória para melhorar e para ampliar o processo
de recuperação desses pacientes, Senhor Presidente. Eu acredito que isso vai ajudar em muito
os pacientes que estão internados e também nessa procura que nós estamos tendo por novas
vagas, porque nós vamos ter, mesmo com a estrutura de Ibaté, a possibilidade de um melhor
tratamento ainda para a nossa população. Agradeço a minha participação e deixo aqui, no final,
uma recomendação que ainda é muito válida: nós, ainda, precisamos da ajuda de todos. Se você
pode ficar em casa, fique. Se você tem que sair para trabalhar, saia, mas saia com toda a
precaução. Evite festas, evite qualquer tipo de aglomeração. Eu sei que tem sido um período
difícil para todos nós. Todos nós chegamos a um momento em que não estamos mais
conseguindo, aguentando a ficar tanto tempo em casa, mas esse tratamento e essas precauções
são fundamentais para que a gente não necessite do sistema de saúde. Também, Senhor
Presidente, aproveito, falando da COVID, para reforçar as pessoas que já estão na faixa etária
para a vacinação e não têm ido se vacinar. Você, que já está na faixa etária, mas que não foi se
vacinar, não deixe de se vacinar. A sua vacinação não tem um fator de prevenir apenas a sua
vida, mas também a vida das pessoas que estão próximas a você, porque, se você toma a vacina,
tem a possibilidade de não pegar essa doença e, também, de não transmitir aos seus entes
queridos. Aproveito para desejar melhoras ao Vereador Waldir. Tive a oportunidade de falar com
ele ainda na semana passada, assim quando soube do seu quadro clínico. Ele disse que, no
primeiro momento, sentiu vários sintomas, dor de cabeça, entre outros, mas, graças a Deus, tem
tido uma recuperação rápido, e é isso o que nós esperamos; não só ele, mas todos os ibateenses,
brasileiros e pessoas que tiveram essa doença tenham uma recuperação mais rápida possível e
que, Deus quiser, em breve nós estejamos em uma situação muito melhor sem esta pandemia.
Muito obrigado, Senhor Presidente e Vereadores. O SEGUNDO, VEREADOR IVANILDO DE
OLIVEIRA LINS: Boa tarde a todos os presentes nesta Casa, a todos os que nos assistem. Quero
discutir sobre as nossas indicações que fizemos no dia de hoje. Indicamos a pavimentação, um
pequeno trecho, na Rua Alcebíades Antônio Silva e Rua Antônio Valério, no Jardim do Bosque,
uma vez que, quando foram feitas as pavimentações, ficou a esquina inteira sem fazer a malha
asfáltica. Então, hoje fazemos esse pedido ao Executivo, tendo em vista que o pessoal que
comprou terreno, principalmente na esquina, está construindo, vai mudar, daqui a alguns dias,
para sua casa e não tem o direito de ter a malha asfáltica em frente a sua casa. Também
indicamos placas de localizações de rua no Jardim América, na Rua Antônio Moreira, assim como
iluminação pública da praça, a troca dos bancos que se encontram quebrados na praça do Bairro
Antônio Moreira. Indicamos para a concessionária da Rodovia Washington Luiz, assim como foi
citado pelo Vereador Édison, o prolongamento da faoxa de acesso à rodovia, tendo em vista,
aquela faixa está curta e está correndo um grande risco de acidente, saindo de nossa cidade
sentido ao Jardim Cruzado. Também indicamos para o gerente da CPFL para que faça a
mudança de um poste, que fica situado em frente à garagem, na Rua Sante Tersigni, número 48
Jardim Icaraí, assim como pedimos a substituição de um poste de madeira na Rua Descalvado,
como outros também que estão fora do centro de alinhamento, forçando a fiação, correndo um
grande risco de arrebentar e acontecer um grande acidente. Indicamos para a Prefeitura para
fazer a desinfecção das redes pluviais e da rede de esgoto, evitando as baratas, escorpiões e
ratos na casa dos nossos moradores ibateeenses. Indicamos para a Prefeitura que faça redutor
de velocidade na Rua Tabatinga, em frente ao número 25, e também na Rua Visconde de
Pelotas, no Centro, em frente ao Supermercado Dia, tendo em vista que passam veículos em alta
velocidade, e corre risco de acontecer acidente nesse local. Obrigado, Senhor Presidente. Nada
mais. O TERCEIRO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Com relação às indicações,
sempre são indicações que temos assinado juntos, eu, Ivan e Damião, no caso desta sessão,
porque o Waldir não está aqui, mas participou da elaboração, sempre mencionando. Aliás, um
abraço para o Waldir que deve estar nos assistindo. A gente já deseja melhoras todos os dias
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para ele, que está bem, graças a Deus, e, na próxima sessão, vai estar aqui, com a gente. Em
relação as nossas indicações, as que ficaram para eu passar para vocês, é o seguinte: nós
pedimos a disponibilização pela Prefeitura da ampliação dos canais de comunicação e também da
implantação da Ouvidoria. Ouvidoria Municipal essa que, nas contas de 2018 do Prefeito, que nós
votamos na última sessão, já foi apontada pelo Tribunal de Contas que é necessário. Então, a
gente só está reforçando a necessidade de criar a Ouvidoria Municipal. Ampliar canais como o
WhatsApp ou ter um aplicativo municipal, porque isso, hoje em dia, não é nada complexo assim
não. Claro que precisa colocar pessoas para cuidarem disso. Não adianta ter o canal e não ter
quem dê resposta; vai ficar pior. Até uma sugestão para a página da Prefeitura, claro que é uma
página do Facebook para fazer a divulgação das informações, mas acho que ali vai ter que
estudar de colocar uma pessoa para dar uma resposta, porque senão vai ficar um monte de coisa
jogada, sem resposta. Acaba ficando pior. Acaba não tendo efeito. Então eu acho que teria que
ter algum retorno para a população. A Ouvidoria seria importante não só para a população como
um todo, mas também teria um caráter em relação aos funcionários, porque há, muitas vezes,
demanda interna, e a Ouvidoria poderia ter esse papel também de resolver, tentando resolver
alguns conflitos, desde que bem estruturada, senão não vai ter efeito. Às vezes só fica no papel,
não é isso o que a gente quer. Outra indicação é simples, uma mudança de boca de lobo, coisa
de 10 metros, na Rua Matão, 222, está na frente de uma garagem e, se puder mudar um pouco
adiante, vai ficar antes da esquina, perto do salão da Igreja Católica. Ali não vai atrapalhar em
nada da igreja, não tem saída para aquele lado, é uma mudança simples. Outra que solicitamos é
a implantação do programa de distribuição de remédios em casa, pelo menos para os idosos e
para as pessoas com dificuldade de locomoção. Só quero fazer um adendo. Isso já tinha sido
comentado em campanha eleitoral, e, agora, o Elizeu do Cruzado entrou com ofício na Câmara
Municipal e passou uma cópia para todos e nós, e, a partir disso, falamos: “Vamos fazer. Vamos
colocar a sua indicação”; é uma indicação que leva assinatura, ainda que não como vereador,
mas de suplente, leva a assinatura do Elizeu do Cruzado. Deixo esse registro aqui. Outra
indicação é a questão do protocolo padrão, já foi discutido, não tem necessidade de falar de novo.
E a questão da galeria pluvial na Rua Washington Luiz, entre as ruas Ângelo Perucci e José
Donatoni. Os moradores fizeram, são 31 assinaturas que recebemos. Principalmente as casas do
porteiro, ele é conhecido como Zé Porteiro, José Mariano, e também do Lourivaldo, bem no
comecinho da Ângelo Perucii, e o José Mariano é no final; acho que é a antepenúltima casa.
Sempre que chove, não é chuva forte não, chuva mediana., alaga as casas. Ali é um problema de
quando foi asfaltado o bairro, não é problema de hoje, não começou agora, não é
responsabilidade da administração atual o problema em si, mas é um problema que eles já
conversaram com meio mundo, acho que, possivelmente, alguns Vereadores, que estão há mais
tempo na Casa, já devem ter falado com eles também. A gente está fazendo essa indicação,
reforçando um pedido que não é nosso, tanto que 31 moradores assinaram. É um pedido dos
moradores daquela rua que seja feito ou uma galeria de água pluvial de ponta a ponta, que seria
o ideal, mas a gente sabe que tem um custo, ou que seja feita alguma coisa na galeria já
existente para, pelo menos, diminuir o impacto que está dando, ali, na que desce da Ângelo
Perucci, depois desce direto na casa do Lorivaldo. A água que desce, como não é cortada (há
umas canaletas que cortam a água suficientemente) desce até a casa do José Mariano. Toda vez.
Teve um dia que a gente foi junto lá. A gente, por acaso, estava no Jardim Cruzado fazendo uma
visita, começou aquele tempo forte e chuva, ele me ligou, falou: “Ronaldo, venha aqui ver”, e nós
fomos lá, e, de fato, a água entra para o quintal, para a garagem; se ele não colocar areia na
porta, entra na sala, porque a casa dele está em um nível um pouco mais baixo que o nível da
rua, porque foi construída antes da pavimentação. O problema é que, quando foi pavimentada,
deviam ter tido esse tipo de cuidado (estou falando de 20 anos atrás), mas não fizeram. Então,
agora, fica o problema para a gente, e o Município tem que tentar achar um jeito de resolver,
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afinal de contas, eles pagam o IPTU e têm esse direito. Era só isso. Obrigado. O QUARTO,
VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Boa tarde, Senhor Presidente. Boa tarde,
Senhores Vereadores. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Vou falar das minhas
indicações junto com os Vereadores Ronaldo, Waldir e Ivan. Primeiro vou mandar um abraço para
o Waldir, melhoras, meu amigo, na próxima você vai estar aqui com a gente. Há duas indicações
que envolvem iluminação e segurança. A primeira é para arrumar a passarela do Cruzado, que
está muito escura e havendo muita reclamação, inclusive já aconteceu até um assalto lá. Peço
para que o Executivo avalie com carinho, mande alguém lá para dar uma olhada. Mande arrumar,
por favor. A outra, eu sei que não é o momento, mas é motivo de segurança também, é o
campinho de areia do Jardim Mariana. Os três vizinhos me cobraram porque ali é uma área meio
perto do brejo, e o refletor fica aceso até umas 10h; acho que desliga automaticamente. Eu não
sei se o guarda desliga, mas ele se sente muito inseguro durante esse horário. Peço para que
passe lá o eletricista e veja certinho o que está se passando para passar segurança para essas
famílias. As outras duas indicações são relacionadas ao lazer, bem-estar e saúde. Uma é pista de
caminhada entre o bairro Jardim Icaraí e bairro Jequitibá, em volta da matinha. Sei também que
não é o momento, mas como está parado tudo, daria certo para fazer, aí, quando voltar é uma
área super importante que daria certo de fazer uma pista de caminhada com iluminação. Outra é
a construção de área de lazer no Domingos Valério, nas áreas institucionais, que são da
Prefeitura e não há nada construído; só se encontra mato. Então, Senhor Executivo, acate essas
indicações. Muito obrigado. O QUINTO, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Vamos
falar de coisas boas. Em 2018, a CPFL nos fez uma visita no Hospital Municipal de Ibaté, eu
estava lá, dando ajuda com o coordenador do Hospital juntamente com a dona Elaine, e a veio
com a proposta de colocar placas voltaicas, fotovoltaicas. Eu chamei o Damião, eletricista nosso,
de imediato ele veio e já mostrou o Hospital inteiro para o pessoal da CPFL. Passaram-se 2018 e
2019, agora, graças a Deus, foi inaugurada a oficina de energia do Hospital Municipal de Ibaté,
com 350 placas colocadas no telhado da Prefeitura, do Hospital, com toda a segurança. O mais
importante, gerar energia para todo o Hospital com lâmpadas de LED. São 350 placas.
Conversando com o pessoal da elétrica, Daniel e Ditinho, além da produção da energia, essas
placas geram energia de bateria, mas existem 16 chaves inversoras que transferem essas
energias de bateria para energia elétrica para todo o Hospital. Sem contar que, caso essas placas
coloquem mais energia para o Hospital, volta o dinheiro para a Prefeitura. Existe um relógio
inversor que, quando sobra energia, transfere a energia para a rua e volta para a Prefeitura o
dinheiro que foi gasto na rua. Então são 350 placas solar, 16 inversores de energia colocados
dentro do Hospital e tudo com lâmpada de LED. Veja a economia que vai ter no Hospital
Municipal. A Prefeitura foi agraciada com duas escolas: a escola Brasilina, que é uma das
maiores que nós temos, no Cruzado, e a escola Jovina, tudo com lâmpada de LED, mas, o mais
importante, a Prefeitura só conseguiu isso porque está em dia com as contas da CPFL. Muitas
outras cidades não conseguiram devido à inadimplência que o Município tem com a CPFL.
Graças a Deus, Ibaté, neste quesito, saiu-se muito bem, dando energia para o Hospital de Ibaté.
EM APARTE, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Apenas um aparte para dizer a
alegria que nós temos de ver isso no Hospital Municipal, nas escolas. Isso é importante para o
desenvolvimento da cidade, do Executivo, principalmente por conta da geração ecológica de
energia. É uma forma alternativa, como o senhor bem disse, e isso vai, além de trazer economia
para os cofres públicos, principalmente, também terá um impacto ambiental menor. É isto que nós
vemos e nós queremos: que Ibaté seja pioneira também nisso. De alguma forma, que nós
tenhamos mais iniciativas desse ponto. Nós agradecemos à CPFL e também ao Executivo
Municipal que tem feito o pagamento em dia. Nós sabemos que não é mais do que a obrigação,
mas, infelizmente, não é a realidade dos demais municípios, e Ibaté tem sido exemplo nisto, na
quitação de todos os seus vencimentos em dia. Muito obrigado pelo aparte, Vereador.
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VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Por nada. É um projeto muito importante, mas vale
lembrar mais uma vez, só teve sucesso porque as contas da Prefeitura com a CPFL estavam em
dia. Eu quero ressaltar também, na última sessão, eu fiz duas indicações: uma, referente ao 14º
salário do servidor que foi nos tirado e, apesar da luta tremenda que o Prefeito fez, entrou com
recurso e não conseguiu, não teve jeito, e o pessoal perdeu o 14º e o salário aniversário. Eu entrei
com essa indicação pedindo, implorando para o Prefeito a possibilidade de incorporar esse salário
no salário dos funcionários da Prefeitura. Eu sei que é muito difícil, uma luta árdua, mas o
Prefeito, como sempre gostou do funcionalismo público, eu sei que vai estudar com carinho e
talvez consiga. Fiz também indicação de plano de carreira para os funcionários públicos da nossa
cidade. Eu, que fiquei um ano e meio no Hospital trabalhando incansavelmente para colocar em
ordem (estava em ordem, mas para deixar um pouquinho mais humanizado, juntamente com a
Elaine; fizemos um trabalho muito bonito lá) e a gente viu o trabalho árduo dos enfermeiros
cuidando dos pacientes. Eu gostaria que o Prefeito olhasse com carinho para o plano de carreira
não só para os enfermeiros, mas para todos os funcionários da Prefeitura. Você sabe que eu
fiquei oito anos na rua, tomando conta. Hoje a nossa cidade é referência no estado de São Paulo
e região por motivo de limpeza e transparência, deve-se muito também ao funcionário público, é
logico que o Prefeito fez uma belíssima gestão nestes 12 anos, mas o funcionário público tem
uma parte muito grande neste quesito. Era isso o que queria dizer. Deixar para o Prefeito olhar
com bons olhos e, quem sabe, se Deus quiser, dê certo. Muito obrigado, Senhor Presidente.
ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 090/2021, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021 (Segunda
Discussão e Votação). INTERESSADOS: Ronaldo Rodrigo Venturi, Damião Rogério de Sousa,
Ivanildo de Oliveira Lins e Waldir Siqueira. ASSUNTO: Dispõe sobre revogar e alterar os
dispositivos da Lei Orgânica do Município de Ibaté, de modo a transformar em voto aberto a
apreciação dos vetos. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: A gente já
explicou este projeto na última sessão, mas, de repente, há pessoas que estão assistindo hoje,
mas que não assistiram à outra, então vou ter que explicar rapidamente. A gente, quando vota
uma lei aqui, na Casa, vai para o Prefeito concordar ou não com ela. Se concorda, sanciona; se
discorda, veta integral ou parcialmente. Quando sancionada, vira lei depois da publicação.
Quando não, o veto, ela volta para a Câmara para a gente avaliar, analisar o veto e então vamos
votar a favor ou contra o veto. Se concordarmos com o veto, automaticamente aquela lei perde o
efeito, aliás, ela nem passa a ser lei. Do contrário, se a gente derrubar o veto, ou seja, votar
contra o veto do Prefeito, passa a ser lei na sequência, seguindo os prazos, etc. A gente
simplesmente está fazendo essa alteração na Lei Orgânica, na próxima sessão a gente vai entrar
com o Projeto de Resolução para alterar o Regimento Interno. É um projeto de emenda à Lei
Orgânica assinado, incialmente, por mim, pelo Waldir, Damião e Ivan, o Édison também pediu
para subscrever, foi muito bem aceito, e todos que quiserem. Eu acho que é importante para a
transparência nossa; não tem mais sentido ser voto fechado. Só isso. Só para ficar explicado.
Obrigado. VOTAÇÃO NOMINAL: Damião Rogério de Sousa: Favorável à aprovação do Projeto
de Emenda à Lei Orgânica; Édison Fernando da Silva: Favorável à aprovação do Projeto de
Emenda à Lei Orgânica; Horacio Carmo Sanches: Favorável à aprovação do Projeto de Emenda
à Lei Orgânica; Ivanildo de Oliveira Lins: Favorável à aprovação do Projeto de Emenda à Lei
Orgânica; Jean Glei Rubio Tomaz: Favorável à aprovação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica;
Ronaldo Rodrigo Venturi: Favorável à aprovação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica;
Sidnéia Monte: Favorável à aprovação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica; Valentim
Aparecido Fargoni: Favorável à aprovação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica. DECISÃO:
Aprovado por unanimidade em Segunda Discussão e Votação. PROCESSO CM. Nº 108/2021, DE
09 DE FEVEREIRO DE 2021 (Segunda Discussão e Votação). INTERESSADOS: Vereadores
(a). ASSUNTO: Dispõe sobre alterar os dispositivos da Lei Orgânica do Município de Ibaté, a fim
de guardar compatibilidade com o Decreto-Lei Federal nº 201/1967. DISCUSSÃO: VEREADOR
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ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Esse projeto, como o anterior, está em segunda votação,
porque é um projeto de alteração da Lei Orgânica. Às vezes a gente não está familiarizado com o
termo, mas seria mais ou menos quando você ouve falar que o Congresso está votando uma
PEC, que é um Projeto de Emenda à Constituição. Neste caso aqui, a nossa Constituição
Municipal, na verdade, não se chama Constituição, se chama Lei Orgânica. Então ela segue o
mesmo rito, a mesma ordem: tem que ser votada uma vez, aprovada; entra em votação em um
prazo definido pelo Regimento, também pela Lei Orgânica, para votação em segunda votação,
que é o que caso desta hoje. Este projeto, agora especificamente falando, simplesmente tem o
interesse de fazer com que a nossa lei municipal esteja de acordo com o Decreto-Lei Federal nº
2021/67. Esse Decreto, como o próprio número diz, foi promulgado em 1967 e diz, em seu artigo
5º, que todas as denúncias feitas contra Vereadores ou Prefeito seguem o seguinte rito: devem
ser recebidas, lidas na próxima sessão subsequente e votadas pelo colegiado, pelos Vereadores.
Simplesmente isso que estamos fazendo. Nosso Regimento Interno previa essa informação, mas
previa também algumas outras. De acordo, então, com uma recomendação do próprio Ministério
Público, nós estamos alterando a lei municipal, que é a Lei Orgânica, e depois,
consequentemente, vamos alterar também o Regimento Interno, em um Projeto de Resolução
para guardar a devida orientação. O Decreto diz que tem que ser lida e votada, a nossa Lei
também diz a partir de agora em sendo aprovado, mas acredito que será, porque foi aprovado em
primeira votação, e todos os Vereadores, inclusive o Vereador Waldir, que hoje está ausente por
motivos de saúde, também subscreveu, assinou por esta mudança. É só isso, Senhor Presidente,
muito obrigado. VOTAÇÃO NOMINAL: Damião Rogério de Sousa: Favorável à aprovação do
Projeto de Emenda à Lei Orgânica; Édison Fernando da Silva: Favorável à aprovação do
Projeto de Emenda à Lei Orgânica; Horacio Carmo Sanches: Favorável à aprovação do Projeto
de Emenda à Lei Orgânica; Ivanildo de Oliveira Lins: Favorável à aprovação do Projeto de
Emenda à Lei Orgânica; Jean Glei Rubio Tomaz: Favorável à aprovação do Projeto de Emenda
à Lei Orgânica; Ronaldo Rodrigo Venturi: Favorável à aprovação do Projeto de Emenda à Lei
Orgânica; Sidnéia Monte: Favorável à aprovação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica;
Valentim Aparecido Fargoni: Favorável à aprovação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica.
DECISÃO: Aprovado por unanimidade em Segunda Discussão e Votação. EXPLICAÇÃO
PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Apenas para agilizar o
procedimento, eu não discuti o projeto e falo agora em Explicação Pessoal. Eu já aproveito para
agradecer a todos os Vereadores que votaram favoravelmente. Ele, na verdade, tem um único
fundamento: visa a guardar a Constitucionalidade dessa lei. Para você, que está nos assistindo
agora, população de Ibaté, vou explicar (os Vereadores sabem). Todo projeto pode ser
apresentado pelo Executivo, ou seja, pelo Prefeito Municipal, pelos Vereadores, nas suas regras,
às vezes individualmente ou por, no mínimo, 1/3 quando projeto de alteração da Lei Orgânica, ou
também pode ser apresentado pela população. Então, você, morador de Ibaté, que reside em
nossa cidade e tem um projeto para que seja realizado, seja projeto de lei, qualquer outro projeto
que vise a alterar uma lei, enfim, você já tem esse direito guardado pela Constituição, que diz que
nós precisamos ter 1% apenas dos eleitores subscritos, ou seja, você vai apresentar um projeto,
você que quer apresentar, você tem que ter 1% do eleitorado assinando aquele projeto para que
seja apresentado. Isso quer dizer que ele vai ser aprovado? Não, não é isso. Ele vai seguir todo o
rito da Câmara Municipal, da Casa Legislativa em que ele for apresentado. Na Constituição, era lá
para o Congresso Federal, então você apresentava para o Congresso Federal e precisava de 1%
de, no mínimo, nove estados, representado em nove estados, para garantir a chamada
Legitimidade, ou seja, aquele projeto é legítimo? Ele realmente mostra que tem o interesse da
população? Então, você precisava de uma quantidade mínima de assinaturas. Em Ibaté, isso
também é possível; na verdade, em todas as cidades isso é possível. Só que, em Ibaté, nosso
Regimento Interno, previa 5% do eleitorado. Hoje, segundo os dados do próprio cartório de Ibaté,
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arredondando, é cerca de 28 mil eleitores. Então, antes dessa aprovação, nós precisaríamos de
5% da população assinando esse projeto para que fosse apresentado na Câmara para
apreciação, ou seja, 280x5. Neste caso, nós precisamos de apenas 1% agora, e isso é guardar a
Constituição. A Constituição pede 1% para apresentar no Congresso Federal? Então nós,
ibateenses, estamos pedindo 1% para que você, morador de Ibaté, que é de Ibaté, tem um projeto
e quer apresentar a esta Casa. Você tem apenas a necessidade de 1% do eleitorado assinar
(lógico que existem umas regras). Você, que tem alguns projetos e quer apresentar, pode me
procurar, procurar esta Casa, procurar os demais Vereadores. Nós estamos, inclusive, dispostos
a apresentar para vocês como fazer, até o modelo, enfim. Mas é basicamente isto: garantir ainda
mais ao cidadão, que já tem garantido na Constituição, o seu direito de participação popular.
Neste caso, guardando também a Constituição. Vocês já devem ter ouvido falar das ADINs, Ação
Direta de Inconstitucionalidade. Quando alguma lei infraconstitucional fere de alguma forma, vai
contra alguma norma da Constituição, há uma ação judicial chamada de ADIN, e nesse caso, se
nós não alterássemos, qualquer pessoa interessada poderia mover uma ADIN, porque ela está
indo contra a Constituição. Então, agora, não mais, porque agora, a partir da aprovação, a
resolução vai ser alterada e aí, então, 1% da população, que é entorno de 280 pessoas,
assinando o documento, podem vir aqui e apresentar qualquer projeto de lei, que vai seguir de
acordo com o rito, com a forma já estabelecida no nosso Regimento Interno, passando pelas
comissões e, depois, para a aprovação. Então eu gostaria de deixar registrado que esta não é
apenas uma iniciativa minha, é minha e do Vereador Jean. Nós discutimos isso, ele achou
interessante, e nós apresentamos em conjunto. Muito obrigado, Senhor Presidente. Muito
obrigado, população de Ibaté. Lembrando que nós estamos aqui sempre dispostos, mais do que
só ouvir, buscar juntos alternativas para resolver os problemas da nossa cidade. Obrigado a
todos. O SEGUNDO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Eu venho falar sobre um
assunto chato que aconteceu, que ocorreu durante há uns dez dias, sobre um ônibus que nós
quatro Vereadores conseguimos. Repercutiu para caramba. Eu penso que não é porque nós
quatro conseguimos esse ônibus que quem vai ganhar vai ser nós. Quem ganha com isso é a
nossa população. Então, tinha que ter avaliado com carinho. Parar, pensar porque nós
precisamos; todos nós, os estudantes precisamos. Agora, por causa de briga política, por causa
de perseguição, vamos parar com isso, vamos trabalhar, vamos pensar em nosso povo, na nossa
população. Ficou um assunto chato porque só era buscar o ônibus. Conseguimos. Nós fomos a
São Paulo, à ALESP, conversamos com Sebastião dos Santos, conseguimos o busão, chega
aqui, por causa de coisa política, não buscar o busão. Um assunto muito chato que eu espero que
pare. Não tem oposição, não tem situação. Eu penso assim: nós estamos de um lado que
trabalha de forma diferente do outro lado. Eu espero que olhe as nossas indicações, que avalie
com carinho e pare com isso. Vamos trabalhar pela nossa população, pelo nosso Município.
Quero deixar bem claro que muitos pais ficaram muito desgostoso pelo acontecido. Espero que
isso não se repita. Sem mais, Senhor Presidente. O TERCEIRO, HORACIO CARMO SANCHES:
Só para ratificar o Dia Internacional das Mulheres. Mais uma vez, deixar meus parabéns para as
mulheres guerreiras. Bisavó, depois vem avó, depois vem a mãe, depois vêm os filhas, depois
vêm as noras, depois vêm as nossas funcionárias que trabalham aqui, as funcionárias do
Hospital, as mães da nossa cidade e todo o país. Então, só para ratificar, meus parabéns a todas
as mulheres, não só de Ibaté, mas do mundo inteiro. Um abraço. O QUARTO, RONALDO
RODRIGO VENTURI: Senhoras e Senhores, vou tentar falar pouco porque o tempo é curto. Em
relação ao Projeto de Lei que o Édison mencionou, aliás, Projeto de Resolução, para reduzir para
1% projeto de iniciativa popular, 1% do eleitorado, muito válido, tanto que a gente aprovou sem
nem discutir porque é um projeto excelente. Então está de parabéns o Édison e o Jean que
apresentaram. Outra questão que quero colocar. Do ônibus eu já falei um pouco, então eu acho
que o Damião já resumiu bem a ópera, então eu não preciso nem falar mais sobre ele. O povo
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viu, o povo sabe. Mas eu vou falar, não tem jeito. Se é, de fato, que Ibaté recebeu um ônibus, foi
ofertado um ônibus em dezembro e não pegou e agora (isso é fato) foi ofertado e não pegou,
então não perdemos um, perdemos dois. Dois ônibus. Uma conta rápida aí. Mas tudo bem. O
Alessandro, que é assessor do Prefeito, foi à rádio, falou várias coisas (não vou entrar no mérito
de muitas delas só o que nos afeta diretamente). Na questão do corte de água, falou na rádio de
manhã, à tarde a administração teve conhecimento da recomendação do Ministério Público e teve
que reabrir todas as águas; falta de avisar não foi. Não foi só motivo da lei, foi motivo da
pandemia também, principalmente, que o promotor colocou. Mas ele falou uma coisa de manhã
(se ouvisse um pouquinho mais os Vereadores, se tivesse me ouvido, não tinha tido que religar
todas as águas). Eu espero que o Prefeito abra agora um processo administrativo e apure a
responsabilidade por que mandou cortar a água indevidamente, porque o Ministério Público
deixou bem claro. Indevido. Apure e responsabilize, e a pessoa pague pelos custos que o
Município está tendo. O Município não é obrigado. A população não é obrigada a pagar imposto
para funcionário ficar cometendo erro. Não é funcionário de carreira não, é funcionário
comissionado que acha que sabe tudo, esse é grande problema; não quer ouvir, não tem
humildade. Outro ponto, senhor Alessandro também falou que os Vereadores fizeram indicações,
que nós, o quarteto, assim ele chamou, que está tentando dividir a Câmara e não sei o que, não
sei o que lá, está aqui: hoje tivemos votações que cinco votaram de um jeito, seis votaram, outro
não votou, tivemos votações que votamos todos juntos, não tem divisão. É que nós estamos
fazendo um trabalho, foi uma junção natural e começamos a trabalhar, mas eu não tenho o menor
problema em trabalhar com o Jean, com a Néia, com o Horacio, com o Valentim (para citar todos)
e com o Édison. Nós vamos trabalhar sempre juntos, nós estamos trabalhando junto. É que há
determinados momentos que nós estramos mostrando, é uma forma de trabalhar. Não que a
gente esteja contra os demais e estamos querendo dividir a Casa. Mas o fato que me chamou a
atenção não foi nem isso (isso aí é política, tudo bem, fala o que quer), é falar que nossas
indicações levam 40 anos para fazer. Falar para um administrador público isso, meu amigo, você
entende de Direito, de administração pública, me desculpe, mas não entende. Acha que entende,
acha que é bom, mas não é, viu? Precisa aprender bastante. Humildade, meu amigo, humildade.
A maior parte das nossas indicações são indicações que nem custo tem; são indicações simples.
Agora vai falar, por exemplo, que uma indicação para decretar ponto facultativo, já no começo do
ano para o funcionário programar tudo, essa é uma indicação que tem custo? Indicação, por
exemplo, que a gente manda para a CPFL; algumas para a CPFL resolver, não vai ter custo. O
que a gente fez hoje, por exemplo, para a Triângulo do Sol, tem custo? Não tem custo. Como
muitas. Agora, há indicações que têm custo sim. Tem que direcionar recurso. De onde tirar o
dinheiro, porque ele ironizou: “É fácil pedir”. Tem que falar de onde sai. Eu falo de onde sai. Se
quiser que eu fale, dê o orçamento na mão que eu falo; monto o orçamento e falo como tem que
ser feito. A questão é: gastou-se muito em Ibaté nos últimos anos. Gastou-se em coisas boas e
gastou-se em coisas desnecessárias eventualmente. Quer ver eu fazer uma conta rápida? Quer
fazer todas as nossas indicações, aliás, poderia se fazer todas, se não tivesse iniciado a
rodoviária. Boa a rodoviária? O Município precisa? Talvez sim. Até que a gente precisa de uma
rodoviária. No momento oportuno? Com certeza. Começou no meio da pandemia. Em abril foi
assinado. Então foi um momento inoportuno. “Ah, mas a licitação foi antes”. Foi antes. Você pode
suspender. Aliás, poderia ter sido suspensa a qualquer tempo. Mas eu não vou avançar muito
mais na questão da rodoviária porque já está sendo feita. Já gastamos mais de R$ 1.200.000,00
no ano passado, neste ano é mais um tanto desse. Então nós vamos parar a obra? Não. Tem que
terminar. Agora que começou, termina a obra, faz, vai ficar bonito, chique. Não tem problema não.
Eu espero que seja funcional, que, de fato, haja ônibus aqui dentro e que a gente não tenha que
esperar 30, 40, 50 anos para usar aquilo efetivamente. Recurso tem. Tem que direcionar.
Entendeu, Alessandro? É só direcionar recurso para o que precisa. As nossas indicações é o que
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a população pede para nós. Quando a gente vai ao Hospital e vê um monte de problema e a
gente traz a indicação aqui, é porque a população precisa. Quando a gente vai ao Centro de
Zoonoses e o vê caindo aos pedaços, é porque a população está precisando daquilo. Eu sei que
é difícil. Eu sei que não tem dinheiro para tudo. Canalize no que é importante. Eu acho que Ibaté
já tem coisa bonita demais. Então, por exemplo (vou fazer um pedido para o Prefeito), nunca mais
faça estátua nesta cidade, pelo amor de Deus. Estátua e monumento, não. Já gastou muito
dinheiro com isso. Muito dinheiro. Nós temos uma Pirâmide (vá nos desculpar, mas tem hora que
eu fico irritado) que não usa praticamente. É bonita? É linda. Claro que é linda. Quando enfeita
com luzinhas de Natal então, fica mais bonita ainda. Mas ela é funcional? Então Ibaté gastou
muito dinheiro com coisa inútil. E agora vem me falar que as nossas indicações levam 40 anos
para fazer? Me poupe, por favor. Quando for à rádio, tome mais cuidado, com o que fala. Eu fico
nervoso mesmo, gente, não tem jeito, porque é umas coisas que tem hora que é melhor o cidadão
ficar quieto. Para falar bobagem, vai à rádio, fala outras coisas, não fala bobagem. Com relação
ao Hospital, nós estamos vivendo uma guerra. População de Ibaté, nós estamos vivendo uma
guerra. Tem gente que fala: “O vírus não é bem assim”. Tudo bem, você pode até não acreditar,
mas nós estamos vivendo uma guerra. Não está fácil para os profissionais da Saúde. Não está
fácil para a Prefeitura. Não está fácil para o Prefeito. Não está fácil para ninguém. Coitada da
Elaine, Secretária da Saúde. Eu vejo que ela vai ficar doida. Até o Horacio mencionou, ela vai
enlouquecer, vai enfartar, porque é muita pressão sobre ela. Então, vou sugerir de novo, já fiz
essa sugestão lá atrás: o Hospital precisa colocar uma pessoa para fazer a gestão do Hospital. Só
do Hospital. Não dá para a pessoa correr atrás de vacina, se vai vir vacina, se não vai vir. Correr
atrás do Hospital, do PSF, de UBS, não dá conta. Eu não dou conta e ninguém daria conta. Falta
um minuto, está acabando, Senhor Presidente. Então a gente precisa melhorar. Sobre as vagas,
hoje o Ivan esteve no Hospital, foi informado (acho que o Édison também esteve lá) que vão criar
mais alguns leitos de enfermaria, e a gente precisa porque só nestes três dias eu tive uma pessoa
que foi mandada para casa, em condição que a família considerou inadequada, e teve que ir ao
Hospital Escola, dar o endereço lá de São Carlos. Nós tivemos também uma situação ontem de
uma pessoa que foi, e o médico fez de tudo para internar. Na hora que chegou, o médico falou: “É
melhor não internar, vai para a casa, até que está bem”. Tudo bem, é avaliação médica. O que a
pessoa fez? Deu o endereço de São Carlos para tentar no Hospital Escola. Então a gente precisa
abrir mais vagas aqui para conseguirmos acolher as pessoas. Não está fácil. Não tem vaga para
todo mundo. UTI está tudo lotada. Mas nós temos que melhorar o que temos aqui. Era isso.
Agradeço a todos. Peço desculpas se às vezes a gente sobre um pouquinho o tom, mas é que a
gente ouve bobagem em programa de rádio e aqui é o nosso espaço para dar a Explicação
Pessoal. Obrigado. Tenham todos uma ótima semana. PRESIDENTE VALENTIM APARECIDO
FARGONI: Antes de terminar, eu também queria desejar a todas mulheres, do mundo todo, os
meus parabéns pelo Dia das Mulheres. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezoito horas e
quarenta e cinco minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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