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01ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2021.
Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro 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 Sailva 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, Sidnéia Monte e Waldir Siqueira. A seguir, o
Vereador Damião Rogério de Sousa procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Após,
o Senhor Secretário realizou a leitura da denúncia contra o Prefeito Municipal,
apresentada pelo senhor Danilo Antônio Amaral, como determina o Decreto-Lei
Federal, nº 201/1967. Discussão: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI:
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, população que nos assiste e nos
acompanha. Eu poderia, simplesmente, não comentar nada e votar, mas, como eu
disse em campanha que tudo o que fizesse seria com a maior transparência possível,
então eu tenho que subir nesta Tribuna e explicar para vocês o motivo do meu voto.
Bom, eu li essa denúncia duas vezes, fiz uma leitura rápida, depois, ontem, fiz uma
leitura, fazendo todas as anotações, estudando mesmo. Fiz uma pesquisa, claro, com
limitação de tempo, mas pesquisei sobre e encontrei vários elementos para chegar ao
meu voto. Primeiramente, o que o denunciante coloca, sim, há muitas coisas que, de
fato, ele tem razão. A questão da lei da inclusão precisa ser mais bem debatida em
nossa cidade; nós temos que debater esse tema, temos que conversar sobre isso e
temos que fazer adequações. Não é só Ibaté, não, a maioria das cidades do Brasil.
Para a Administração Pública Brasileira, é uma lei muito recente. Nós temos que nos
adaptar. Eu também entendo perfeitamente o que ele coloca. Só que você tem que
tomar cuidado nesta questão da inclusão para que você não promova mais exclusão
ainda (posso estar falando bobagem; não sou especialista na área), mas imagine
colocar uma criança sem que esteja preparado. O Município tem que se preparar?
Tem. É obrigação do Município de Ibaté se preparar para receber essas crianças para
ser uma educação inclusiva, como é dito. Porém, será que nós temos condições
hoje? Hoje. Se eu colocar uma criança lá, será que essa criança não vai sofrer mais
discriminação, preconceito? Ser motivo às vezes até de chacota? Então temos que
nos preocuparmos com isso. A gente tem que se preocupar sim em incluir, mas tomar
cuidado. É um processo. Já devia ter começado? Já devia ter começado. Só que eu
vou falar a partir de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um, que é quando eu
assumi. Já devia ter sido feito. Hoje não era para estarmos debatendo este assunto
aqui, não foi feito, ok. Agora, para além disso, existe uma lei que aprova o repasse de
recursos para a APAE. É legal? A lei não devia ter sido feita porque tira recursos do
FUNDEB e vai para a APAE? Ah, não devia. Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Não foi ninguém propor, então a lei continua, está em vigor, e a Prefeitura está
embasada nisso. Há também a questão do convênio, que é mencionado. A Secretaria
Estadual de Educação também permite esse tipo de convênio com as APAEs. Falo
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aqui com a propriedade de quem conhece muito bem, por exemplo, claro que a
ADEFI é um pouco mais restrita, mas conheço a ADEFI desde quando iniciou. Uma
pessoa que já foi procurada por várias mães para tratar do autismo, que é uma
questão muito importante e muito sensível em nossa cidade. Nós temos vários
problemas e vamos debater este assunto nesta Casa, podem ter certeza disso. Em
cima desta denúncia, eu vou, na próxima sessão, com os colegas que assim
desejarem, apresentar requerimento para também ter mais informações sobre isso.
Mas, hoje, eu não posso votar a favor da denúncia, eu tenho que ser contrário a ela.
Por quê? Eu vou dizer o motivo final. Aqui, gente, população que nos assiste,
Vereadores, nós estamos decidindo se vamos processar o Prefeito ou não. Não é
simplesmente uma investigação; não é uma Comissão Especial de Inquérito que seria
aberta. Pela lei, pelo decreto que foi mencionado, nós temos que decidir se
aceitamos, e aí já é uma Comissão Processante, tem que escolher três membros e
começar um processo de cassação. Se vai desencadear na cassação ou não é outra
história; pode ir ao arquivamento. Mas imagine o transtorno que vira isso na cidade.
Para vocês terem uma ideia, quando se entra numa questão dessas, de cassação,
prejudica até a vinda de recursos ao Município. Você vai pedir para um deputado,
“mas naquela cidade o Prefeito está com processo de cassação”. Então temos que
ter muita responsabilidade no voto. Eu falo isso como uma pessoa independente, que
não tem compromisso com o Prefeito Municipal de Ibaté; eu tenho compromisso com
a população de Ibaté. Mas eu tenho que ser consciente; eu tenho que avaliar. Eu
podia jogar para a torcida. Voto a favor. Eu sei que não vai ser aprovada. Mas eu
votaria a favor da denúncia, jogaria para a torcida. “O Ronaldo fez bonito”. Eu tenho
que ter responsabilidade. Eu sou Administrador Público, eu sou Vereador, eu tenho
que ter responsabilidade com a cidade, que a população escolheu para eu ser
Vereador e poder colaborar. Então, por isso, que eu me manifesto contrário à
denúncia. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Boa tarde, Senhor Presidente. Boa
tarde, nobres Vereadores. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde a todos os que
nos assistem. Deixo minha manifestação acerca desta denúncia, assim como o nobre
Vereador Ronaldo falou, que é uma denúncia bastante complexa, tem alguns pontos
favoráveis, e outros que são negativos. Inclusive, não gostei das palavras que esse
denunciante utilizou para com os nobres Vereadores anteriores, pois esta denúncia é
de 2020, não é para nós, que estamos assumindo hoje, os sete Vereadores que são
novos. É uma denúncia que eu acredito que tem que ser analisada com carinho.
Como nós pegamos agora, nós não podemos aqui votar a favor. Assim como o nobre
Vereador falou, nós vamos acabar prejudicando a nossa cidade, nossa população,
porque, querendo ou não, é um problema muito sério; é uma denúncia que pode
cassar o Prefeito ou pode não cassar também. Independentemente de cassar ou não,
nós teríamos que abrir uma Comissão Processante para analisar e, quanto a isso,
nós temos até julho para fazer emenda, buscar emenda com os deputados para
ajudar nosso Município. Temos que pensar primeiramente em nosso Município.
Vamos analisar esta situação. Eu, como Vereador, que está assumindo agora, assim
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como os demais Vereadores, eu acredito que iremos fiscalizar com bastante rigor,
para estarmos regulamentando a situação desta denúncia para não errar, para o
Prefeito não errar, e vamos ajudar a Administração para fazermos um trabalho digno,
que não prejudique a população e o Prefeito. Mas, se vier uma denúncia que tem
fundamento, e nós analisarmos e virmos que realmente é uma denúncia séria, pode
ter certeza, que, se tiver problema. EM APARTE: VEREADOR RONALDO
RODRIGO VENTURI: Só para complementar em cima do que o senhor está dizendo.
Se vier uma denúncia consistente, se houver qualquer indício de corrupção, eu não
vou nem discutir, eu sou favorável. Qualquer tipo de irregularidade que eu entender,
porque, o que acontece a gente coloca na balança. A denúncia tem gravidade
suficiente para cassar um Prefeito? É isso que a gente tem que avaliar. A gente não
tem opção aqui. Ou arquiva ou abre um processo contra o Prefeito. Então essa é a
grande questão. Então, depois, fazemos um requerimento e vamos ver. Se
conseguirmos levantar indícios suficientes de que, de fato, seja algo que merece uma
Comissão, temos a Comissão Especial de Inquérito, que é uma alternativa. Obrigado,
Vereador. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Obrigado, Vereador, pelo seu aparte. É
isso aí. Nós temos que analisar bem, porque isso aqui é uma Casa de Lei, onde nós
podemos errar. Inclusive, na primeira reunião que tivemos para tratar de assuntos do
trabalho da Casa, eu até mencionei com o Presidente para que fizesse um convênio
junto com a Assessoria Jurídica para dar respaldo para nós. Quando eu fui Vereador
nestes três últimos mandatos, até 2016, nós tínhamos o CEPAM, que sempre nos
deram respaldo quando havia projetos polêmicos. Nós íamos a eles, que nos davam
um parecer para estarmos cientes do que iríamos votar. Eu gostaria de que Vossa
Excelência olhasse com carinho para essa situação, para que faça um convênio junto
com alguma assessoria jurídica para sermos mais bem amparados dentro das leis
para não errarmos. Isso serve até para a Vossa Excelência, Presidente, porque é um
Vereador que tem uma responsabilidade muito grande dentro desta Casa. Por isso
peço esse convênio, que não fica tão caro, e nós temos verba própria para fazer esse
trabalho, que muito irá beneficiar a nós, Vereadores. Sem mais, Senhor Presidente.
DECISÃO: Não recebida por unanimidade. O Senhor Secretário fez a leitura das
Correspondências Recebidas de Diversos, que ficarão arquivadas na Secretária da
Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (A):
VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA, IVANILDO DE OLIVEIRA LINS,
RONALDO RODRIGO VENTURI E WALDIR SIQUEIRA: Projeto de Resolução,
dispondo sobre revogar e alterar dispositivos da Resolução nº 069/1991 (Regimento
Interno da Câmara Municipal de Ibaté), de modo a transformar em voto aberto a
apreciação dos vetos. Projeto de Resolução, dispondo sobre alterar a Resolução nº
069/1991 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Ibaté), de modo a incluir a
Tribuna Popular no Expediente das Sessões Ordinárias. Projeto de Lei
(Complementar), dispondo sobre alterar a Lei Complementar nº 2.394/2008 (Código
de Posturas do Município de Ibaté), de modo a incluir o comércio de animais vivos e
de artigos e alimentos para animais no rol de estabelecimentos que podem ser
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autorizados a funcionar aos domingos e feriados. Decisão: Encaminhado às
Comissões Permanentes. Requerimento, dispondo sobre solicitar do Prefeito
Municipal informações sobre a antiga CBT. Discussão: VEREADOR WALDIR
SIQUEIRA: Venho a esta Tribuna para mencionar a respeito desse requerimento
solicitando informação ao Executivo para que informe a esta Casa como se encontra
a situação da antiga CBT, cujo proprietário hoje é da Asa Alumínio. Em meu último
mandato, nós votamos, nesta Casa, em um projeto parcelando a dívida ativa na
promessa de gerar emprego em até seis meses. Até a presente data, nós não
tivemos êxito nessa situação. Quando estive nas ruas, fazendo campanha e pedindo
voto para a população, fui muito cobrado (e acredito que os Vereadores também
foram) para gerar emprego na nossa cidade. Nossa cidade está parada. O que
vemos, em nossa cidade, é só limpeza, pintura. Não há nada que beneficie nossa
população. Quero deixar bem claro que este Vereador vai cobrar emprego, mais
médicos, saúde que está muito precária. Não há nada bom. Estive na Rádio de Tudo
um Pouco, do Branco, para dar entrevista. Ele perguntou como estava o andamento
da cidade, se estava no caminho certo: Não, não está no caminho certo. A cidade
está parada; não tem emprego. Você vai ao Distrito Industrial, há um monte de
empreendimento fechado, parado. Precisa tomar providência; tem que voltar para o
Município. Doar a quem quer gerar emprego. Há um monte de empresário querendo
vir ao Município, e não temos área, porque falta um pouco de competência da
assessoria do Prefeito, porque o Jurídico precisa trabalhar um pouco mais e buscar,
junto ao Ministério Público, a retomada daqueles terrenos que estão ali, parados, pois
foram doados, não foram vendidos. Se foram doados, o proprietário tem que devolver
para o Município para fornecer a quem tem interesse de trazer emprego para esta
cidade. Este Vereador vai cobrar. Aquela área que está parada. Eu farei o
requerimento. Já comuniquei os Vereadores com quem estou fazendo requerimento
junto, o Ronaldo, Ivan Lins e Damião, sobre isso para que tenhamos informação de
quem são os proprietários daquela área, de como está, para que Prefeitura tome uma
providência. Ela tem que tomar uma providência, tomar essas áreas doadas, não é
nem doada, foram cedidas para gerar emprego. Então o Município pode pegar de
volta para beneficiar empresários que têm interesse. Muitos já me procuraram:
“Waldir, tem área no Distrito Industrial?” “Você ganhou a eleição, você sabe se tem
alguma área lá?” “Pelo que sei, não tem nada”. Há muitas áreas paradas, de
empresários que foram para outras cidades, e estão lá, paradas, tudo fechadinho.
Não tem emprego, e o Município não toma uma decisão. O Executivo não faz nada,
não resolve nada. Este Vereador vai cobrar, pode ter certeza de que este Vereador
vai cobrar o Executivo para por esta cidade para andar, porque a cidade está parada.
Sem mais, Senhor Presidente. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI:
Mantendo o compromisso de discutir todos os requerimentos e todos os projetos que
passarem por esta Casa e vou até o fim. Então vocês vão enjoar de verem o Ronaldo
aqui na Tribuna. Me atendo a esse requerimento, especificamente, há uma demanda,
uma cobrança muito grande. Acho que todos os senhores, a senhora, receberam
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esse tipo de cobrança durante a campanha: “A CBT está parada.” A gente tem que
entender que é uma área particular, ponto, sem dúvida. O Município, sobre uma
promessa que existiu lá em 2015 de que haveria geração de emprego, etc, foi
concedido parcelamento; o IPTU 2016, salvo engano, foi isento da área, bem como
foi dado um desconto da dívida que existia, foi autorizado, na época, por esta Casa,
em dezembro de 2015. Então, o requerimento pede informações em cima disso: qual
era o valor original na época, quanto de desconto foi dado, se a empresa está
cumprindo o parcelamento, se cumpriu (porque, na verdade eram 24 meses), se a
empresa pagou, por exemplo, porque havia uma história do IPTU 2016, que é uma
renúncia de receita, em princípio, você está deixando de receber. A renúncia seria
compensada, para vocês terem uma ideia, pelo ISS, Imposto Sobre Serviço, e pelo
ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço. Então havia essa
expectativa, mas não aconteceu; aparentemente não aconteceu, porque a empresa
não começou; não há nada lá funcionando. Então, as informações no sentido de se
aconteceu, se entrou algum recurso que a gente não está sabendo nesse sentido e
se não aconteceu quais as atitudes e as providências que a Prefeitura tomou nesse
período. Se a gente deu desconto, fez parcelamento, porque viria emprego, não veio
nada, o que a gente fez? É para entendermos melhor o caso da CBT também; é
fundamental. Vou abrir mais um parênteses: todo requerimento que entrar nesta
Casa, eu serei favorável. Vocês nunca vão me ver votando contra, por quê? Não
estou dizendo que vocês têm que votar favorável, estou dizendo sobre mim, porque
pedido de informação nunca é demais. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.
Requerimento, dispondo sobre solicitar do Prefeito Municipal informações sobre a
falta de água na cidade. Discussão: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI:
Em relação a esse requerimento, nós tivemos mais um episódio nestes dias por falta
de água. A gente sabe o que aconteceu, que a bomba queimou. O poço do Centro
queimou, salvo engano, na quinta-feira, e já estavam retirando a bomba, pois temos
um contrato de retirada e instalação de bombas; perfeito. Foi feita a retirada, a bomba
estava, pelo o que entendi das informações que fomos tentando obter naquele
momento, pois estava todo mundo na rede social bravo, e, como eu disse, com toda a
razão. Não que nunca vá faltar água, pois é um sistema, e todo sistema vai
apresentar falha em algum momento, vai apresentar defeito, e o sistema de água não
é diferente. Eu falo com a propriedade de quem trabalha no setor há mais de 15 anos
já. Mas aí, buscando as informações, eu vi que é o seguinte, o que tive de informação
é que nós temos quatro poços e, para esses quatro poços, a mesma bomba acaba
nos quatro, por questão de voltagem, que é 400 volts, é toda uma questão técnica.
Nós temos uma bomba reserva. EM APARTE: VEREADOR HORACIO CARMO
SANCHES: Obrigado pelo aparte. Estou muito a par a respeito do bombeamento de
água. Realmente essa bomba foi trocada há cinco meses, infelizmente ela deu
problema. Como a gente tem bombas de 440 e 380, nós trocamos, colocamos uma
de 440 e ficamos com uma de 380. Nesse período, queimou a de 440, o que teve que
acontecer? Fazer uma manutenção na de 380 e passar para 440. Isso demora dias,
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porque tem que levar para Monte Azul Paulista, e o Prefeito se empenhou no
máximo, pois, no sábado, às dez horas da manhã, eu estava justamente onde eles
estavam fazendo a troca da bomba, e me disseram que em 14 horas ficaria pronto.
Mas, realmente, faltou água nestes três dias devido a esse complexo de mudança
que teve nas duas bombas. Obrigado. VEREADOR RONALDO RODRIGO
VENTURI: A situação ideal é ter uma bomba reserva para cada poço. Acontece? Na
maioria dos municípios não; não é algo simples. Também não vou falar que tem que
ter uma bomba para cada poço. Duas para quatro poços? A chance de dar um
problema maior é muito pequeno. Mas, para além desse problema pontual que nós
tivemos, que foi a queima dessa bomba, temos alguns bairros, pelos menos as
pessoas reclamam e, se reclamam e se vêm falar com a gente, não estão mentindo.
O Jequitibá, com problema de falta de água, o pessoal tem reclamado, é uma falta
crônica; a parte alta do Jardim Mariana, do outro lado, pela Klaic Mendes, falta água
também, possivelmente algum probleminha que, até certo ponto, simples de ser
resolvido. Mas, enfim, diante de tantas reclamações, no ano passado (eu não quero
falar muito do ano passado), mas, no ano passado, o Icaraí toda hora estava sem
água. Havia um problema em uma adutora. Foi uma série de problemas que
aconteceu. A população tem o direito de reclamar, e nós temos o direito de buscar
informações, o dever. Esse requerimento do que ele trata? Ele pede informações de
quanto de água é produzida no Município, o total, quantos metros cúbicos são
produzidos, quanto dessa água é perdida. Nós fazemos a separação da perda física,
que é o vazamento, porque tem; em tubulação antiga vai ter vazamento, isso é
natural. Quanto que a gente perde? Temos uma estimativa disso? Quanto que a
gente perde na leitura dos hidrômetros? Pois os hidrômetros são antigos na cidade.
Deixamos de fazer leitura e deixamos de arrecadar também. Pelo INMETRO, o
hidrômetro é de cinco anos, mais que isso ele vai perdendo a sensibilidade.
Hidrômetro de 10 anos pode ser que esteja lendo alguma coisa, mas não está. A
pessoa que está com hidrômetro novo está sendo injustiçada, porque ela está
pagando, e a outra pessoa está pagando a metade; às vezes 10% do que está
gastando. Para manter o Sistema de Água e Esgoto de Ibaté de onde está saindo?
Do imposto. Está sendo injusto: você paga seu IPTU e, às vezes, para pagar a conta
de água do outro. É um pouco mais complexo, mas tento explicar para vocês como
funciona. Estamos pedindo essas informações. Pedimos quanto tem de metros de
água de amianto em Ibaté; é uma questão de saúde pública também. Aproveitando
que estamos falando do tema Água, quanto a gente tem, se temos a estimativa de
metragem, até para tentarmos pensar, buscar recursos; precisamos ter essa noção
de como está a situação. O Município era associado a uma Agência Reguladora,
ARES-PCJ, ou é ainda, tenho informações de que não é mais. Porque todos os
municípios têm que estar, pela Lei Nacional de Saneamento, vinculados a uma
Agência Reguladora. São Carlos, Araraquara, por exemplo, estão vinculados à AresPCJ. Fora ela, estão começando a pipocar umas novas. Então estamos perguntando:
se não está mais, por que saiu e se já foi para outra, se já está em outra agência. Até
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certo ponto (eu não sei se eu me esqueci de alguma das perguntas que a gente
colocou, pois era uma sequência), mas é basicamente para a gente ter um
diagnóstico. Também sobre as bombas reserva: quanto tem, quanto não tem. O
pessoal informa a gente, disso eu não tenho que reclamar. Liguei para o Nicola, que
me informou; o pessoal sempre atencioso; o pessoal do setor, muito atencioso. Mas
precisamos dessas informações no papel porque é mais fácil; não ficamos
dependendo de uma conversa, pois, às vezes, a pessoa não pode atender, muito
embora atenda, mas eu gostaria de ter essas informações que não serão para mim,
serão para todos nós. Teremos essas informações e vamos procurar caminhos para
melhorar. É isso. Obrigado. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Estamos
apresentando esse requerimento, porque eu, Vereador, fui bastante cobrado e
acredito que os Vereadores também foram, pois, na rede social, o pessoal só falava
dos Vereadores, criticava o Prefeito; criticava os Vereadores, dizendo que não iriam
fazer nada. Isso não depende dos Vereadores, depende de estarmos cobrando uma
melhora. A minha indignação, nobres Vereadores e todos os que nos assistem, é que
o Executivo está aqui há 16 anos consecutivos; 16 anos direto. O Prefeito ganhou
pela primeira vez, ganhou pela segunda vez. O José Luiz Parella fez um sucessor,
agora ganhou novamente a eleição e, agora, eu sinto que nossa cidade está andando
para trás. Onde já se viu ficar faltando água? Está todo mundo falando. Começou de
novo essa pouca vergonha de acabar água. O que é isso? Isso não pode acontecer.
Isso não pode acontecer, deixar a população sem água. O povo está reclamando.
Ficam me ligando: “Waldir, estou sem tomar banho há dois dias.”. “Fico sem tomar
banho porque não tenho água, não tenho água nem para fazer comida.”. O que é
isso? É uma vergonha isso. Na CDHU falta água direto. Eu estava fazendo
campanha, era reclamação. No Icaraí falta água direto. Antes de ser Vereador, eu via
a reclamação das pessoas falando da falta de água que tem direto no Jardim Icaraí,
no CDHU. O que é isso? Os bairros estão crescendo. Cadê a caixa d’água da
CDHU? Está parada, não está funcionando. Onde já se viu? Isso é incompetência.
Isso é incompetência, tá? Isso não é competência, isso é incompetência. EM
APARTE: VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Vereador. No momento está
falando nestes três dias, eu já me expus aqui por que realmente a troca de bomba
demora mais ou menos uns três dias. Com relação à caixa d’água do CDHU, existe
um poço que não é da Prefeitura, foi feito para a RPS, condomínio descendo para a
Usina da Serra. Eles perfuraram o poço, um poço de 100 m³ hora, só que,
infelizmente, ao dar funcionamento ao poço, houve um problema mecânico, e eles
tiveram que tirar novamente a bomba, o encanamento. Segundo informações que eu
tenho, provavelmente, em fevereiro começa, a funcionar. O que vai acontecer? São
100 mil litros hora que vão abastecer o CDHU, Jardim do Bosque, onde mora o
Vereador Ivan Lins. Então vai amenizar bastante a situação de água no Município.
Outra coisa que estive notando, Vereador, o senhor tem razão de reclamar, porque o
povo tem razão, mas há muitas casas que não têm caixa d’água suficiente, pois,
quando acaba a água da rua, a pessoa fica sem água. Então, como o bombeamento
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de água não tem pressão na rede, não sobe na caixa, fica o fiozinho de água, pois
não tem como subir. Mas, assim que abrir o poço do CDHU, tenho certeza de que vai
amenizar bastante. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Vossa Excelência tem alguma
data de quando vai voltar a funcionar? VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES:
Segundo informações, está dependendo só da empresa, que é construtora das
casas. Então temos cobrado muito, faz 25 dias que saí da Prefeitura; então temos
cobrado muito, o Prefeito tem cobrado muito do construtor das casas, para,
realmente, colocar em funcionamento agora em fevereiro; essa é a informação que
eu tenho. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: É porque, nobre Vereador. Veja bem: se
agora está faltando água, sem entregar aquelas casas, imagine quando entregar?
Não é possível que vai entregar aquelas casas sem, ao menos, resolver essa
situação. Eu não quero acreditar que isso vai acontecer, pois, se acontecer isto, de
entregar aquelas casas sem funcionar aquela caixa d’água, vai haver problema; com
certeza vai haver problema, e este Vereador vai cobrar. VEREADOR HORACIO
CARMO SANCHES: Vai ser regularizado, o senhor pode ter certeza. VEREADOR
WALDIR SIQUEIRA: Espero que sim, Vereador. EM APARTE: VEREADOR
RONALDO RODRIGO VENTURI: Só uma questão que o senhor mencionou a
respeito de reservatório. Lá, de fato, há uma questão que está sendo resolvida pela
empresa. Há o reservatório no Domingos Valério, que já tem coisa de cinco anos,
salvo engano, pelas informações, ele não está sendo utilizado ainda. A gente
pergunta no requerimento sobre esse reservatório, porque está lá. VEREADOR
WALDIR SIQUEIRA: E está sendo utilizado também? VEREADOR RONALDO
RODRIGO VENTURI: São informações. Eu não quero ficar com boatos, trabalhando
com boato, então é melhor no papel, pelo menos a gente tem essa informação de
uma forma correta, para evitar qualquer coisa. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA:
Correto, Vereador, bem lembrado. Eu quero também aproveitar e dar uma ideia para
o Executivo para que não falte água, há o poço da antiga CBT que nós utilizávamos.
Então, o Executivo devolveu para eles. Eu não sei como está a situação do desconto
que foi dado. Eu acho que, se ele não pagou a dívida do desconto que foi dado para
ele, entra com desapropriação, pede o poço para resolver a situação da nossa
população. Já vai ajudar muito. Ali abastecia praticamente o Cruzado todo, a
Bandeirantes; se não me falha a memória, também, uma boa parte da Bandeirante,
do Centro. É disso que nós precisamos, nobre Vereadores, precisamos dar um bom
atendimento à população, precisamos resolver o problema da nossa cidade. Não
podemos andar para trás, pelo que estou vendo, nós estamos andando para trás:
você vai ao Hospital, é problema; emprego não tem; agora a falta de água? Aí fica
difícil, não tem condições. A cidade só está crescendo, popularizando, e não dá
condições de qualidade de vida para a nossa população. Isso não pode acontecer.
Este Vereador aqui é Vereador do povo. Este Vereador vai cobrar o direito do povo.
Sem mais, Senhor Presidente. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.
Requerimento, dispondo sobre solicitar do Prefeito Municipal informações sobre o
trecho da Rua Adelmo Trevisan que liga a Vila Bandeirante ao conjunto de chácaras
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existentes na antiga Fazenda Cajuru e ao trevo de acesso ao Jardim Cruzado acerca
de sua pavimentação e demais melhorias. Discussão: VEREADOR WALDIR
SIQUEIRA: Estamos entrando com esse requerimento pedindo informação de se há
algum estudo de pavimentar essa via que pedimos, tendo em vista que o fluxo de
veículos ali é muito grande. Então, gostaria de que o Prefeito olhasse com carinho,
porque o Prefeito sempre mencionou que a cidade está cem por cento pavimentada
e, na verdade, há muita via que está sem pavimentação. Gostaria de que o Prefeito
olhasse com carinho, porque há moradores ali que pagam IPTU, muito caro por sinal.
Então vamos olhar para essa situação porque não está legal. Já houve acidente. EM
APARTE: VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Mais uma vez, obrigado pelo
aparte. O Prefeito já foi até o engenheiro, se não engano, até já me mediu. Mas ali há
um problema, Vereador. Você sabe que a rua é estreita, você tem que fazer uma
mudança de todos os postes, tem que desapropriar dois, três metros da CBT. Então
isso leva sempre um tempo. Mas já existe este projeto com o Prefeito para fazer o
asfaltamento daquele setor. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Isso é um bom sinal,
uma coisa que nós precisamos. Sem mais, senhor Presidente. VEREADOR
RONALDO RODRIGO VENTURI: Ali nós estamos atendendo um pedido dos
moradores, que conheço muito bem, por questões óbvias, tem o Rodrigo, o Gu, o
Celso, enfim, que moram ali, pagam imposto, pagam IPTU, e eles vêm me cobrando
há muito tempo. Já existia, entre aspas, uma promessa de estar sendo feito. Está
sendo feito, por exemplo, na Popular, que ficou muito bom aquele trecho para frente
do cemitério; aumentam, ainda mais, a pressão e a cobrança. Eu tenho o
entendimento de que ali ficou estreito, não era assim, mas todo mundo puxou um
pouquinho, acabou ficando estreita a rua. E aí vai precisar da CBT. Esse
requerimento que a gente fez à CBT já pode ajudar a amarrar nesta questão, pois, se
eles tiverem dívida com a gente (não sei se tem), já é uma forma de abater a dívida
deles e resolver esse problema. Eu falo mais, principalmente até o último terreno, a
última casa. Não vou nem falar para frente, pois já é área rural, mas, pelo menos, até
a última casa da Rua Adelmo Trevisan; o pessoal merece essa pavimentação. Claro
que o ideal é asfaltar até o trevo do Cruzado, até as chácaras, sem dúvida alguma,
mas, pelo menos, até a última casa, porque a pessoa paga IPTU e, se paga IPTU, ela
tem direito. EM APARTE: WALDIR SIQUEIRA: Obrigado pelo aparte, Vereador. Bem
lembrado. Na continuação que vai para o Cruzado, com certeza precisa ser feito,
porque vêm muitas pessoas do Cruzado que passam por ali. VEREADOR RONALDO
RODRIGO VENTURI: virou uma via de acesso importante. WALDIR SIQUEIRA:
Ficou uma via de acesso muito importante. Então, acredito que o Prefeito, com
certeza, como o nobre Vereador falou, deve estar olhando isso e, nada mais justo
também, alongar lá para baixo, porque, já que vai fazer, faz até lá embaixo para
beneficiar a população. Tem que fazer, não fazer pela metade. Tem que fazer o
serviço por completo. Quanto à Popular, este Vereador, em meu mandato, eu cobrei
muito o Prefeito para pavimentar, porque ali prejudica muito os moradores no final da
popular, no tempo da seca, que não chove, há muita poeira devido o fluxo de
PRESIDENTE

1ª SECRETÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ
Encanto do Planalto
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP
Fone/Fax: (16) 3343-1233
Sessão Ordinária de 25.01.2021 – Fls.
10
caminhões e carros que passam em velocidade até alta e prejudicava muito a nossa
população. Ali ficou muito bom o serviço em vista do que havia antes, que era só
terra, então ficou um serviço até legal. Acredito que o Prefeito vai fazer um bom
trabalho lá também; esperamos que faça. Assim como o nobre Vereador já
mencionou, vamos cobrar uma agilidade neste sentido. Sem mais. Obrigado pelo
aparte. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Eu falei até a última casa,
porque eu não me sinto à vontade pela continuidade, por questões óbvias, porque há
propriedade da minha família. Então, pelo menos, até a última casa. Eu não vou
legislar em causa própria. Até ali seria o justo. Justiça em relação ao IPTU; muitas
pessoas pagam IPTU. Claro que o ideal é para frente, fazer o serviço completo. Se já
tem o projeto, está em andamento, esse vai ser o requerimento mais fácil de ser
respondido, porque, na verdade, perguntamos se tem andamento, se tem estudo em
andamento, se existe já um valor estimado para aquela obra, de repente não tem,
mas pode ser. APARTE: HORACIO CARMO SANCHES: Obrigado pelo aparte. Não
sei se existe projeto, nem sei se existe já investimento, mas existe a vontade do
Prefeito. Cinco meses atrás, do ano de 2020, com relação ao asfaltamento daquela
região, que é da Adelmo Trevisan, saindo por baixo do túnel da CBT. Disso eu tenho
certeza absoluta que ele falou para a gente, teve até reunião, que vai fazer.
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Vai ficar perfeito. Fazendo isso,
obviamente que toda a população de toda a região do Cruzado, da Bandeirante, todo
mundo vai agradecer e, principalmente, o pessoal que tem as casas, à margem da
Rua Adelmo Trevisan. Nosso requerimento está em cima disso; está colocando essas
questões e mencionando também se tem previsão de fazer neste exercício, porque
os moradores querem mais ou menos um prazo, “vai fazer, mas vai fazer quando?”.
Já foi, em outros momentos, falado de que iria fazer, e não foi feito. “Vai fazer?” “Vai
fazer daqui a um ano?” “Vai fazer daqui a seis meses?” Mas vai fazer, então tudo
bem. A gente tendo uma programação, temos como passar para os moradores, que
vão entender com certeza. Obrigado, gente. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.
Indicação, dispondo sobre solicitar do senhor Julio César de Oliveira, Gerente de
Negócios da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, a substituição dos postes de
energia por postes de concreto nas seguintes localidades: Jardim Icaraí: Rua Nicola
Hercoli, números 21 (realizar a substituição do poste e do local de instalação, que se
encontra em frente à garagem), 63, 103 e 213, e Rua Pedro Ronchin, números 55,
251 e 275. Jardim Nossa Senhora Aparecida: Rua Antônio Barbano, números
215,287 e 403, e Rua Gotardo Zotesso, número 08. Indicação, dispondo sobre
viabilizar a concessão de desconto no pagamento de IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano) não apenas para quem realizar o pagamento à vista, como
também, de forma escalonada, para quem realizar o pagamento em até quatro vezes.
Indicação, dispondo sobre declarar todos os pontos facultativos das repartições
públicas municipais no início de cada ano. Indicação, dispondo sobre instalar braço
de luz e lâmpada nos postes localizados na Rua Nicola Hercoli, em frente ao número
PRESIDENTE

1ª SECRETÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ
Encanto do Planalto
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP
Fone/Fax: (16) 3343-1233
Sessão Ordinária de 25.01.2021 – Fls.
11
213, e na Rua Gelindo Thamos, esquina com a estrada Municipal Antônio Rossito
Sobrinho, em frente ao número 660; ambos no Jardim Icaraí. Indicação, dispondo
sobre realizar benfeitorias no PSF do Jardim Icaraí. Indicação, dispondo sobre
reformar a UBS do Jardim Mariana. Indicação, dispondo sobre realizar benfeitorias
no Estádio Municipal Dagnino Rossi e no Ginásio Poliesportivo Donato Rossito.
Indicação, dispondo sobre reformar a quadra poliesportiva localizada na Rua João
Aparecido, no Conjunto Habitacional Antônio Moreira, bem como o parquinho infantil
localizado no mesmo complexo de esporte e lazer. Indicação, dispondo sobre
reformar o parquinho infantil existente na Rua Araraquara, esquina com a Rua
Benedito Barreto no Jardim Cruzado. Indicação, dispondo sobre construir uma
quadra com grama sintética dentro da Praça Manoel Lopes, no Jardim Icaraí.
Indicação, dispondo sobre construir um Centro Cultural no Jardim Nossa Senhora
Aparecida, na Rua Pedro Ronchin, na área em que se localizava o parquinho infantil.
Indicação, dispondo sobre construir uma ponte ou uma passarela sobre o Córrego
São Martim, interligando os bairros Jardim América e Jardim Primavera, entre as ruas
Antônio Domingos Aparecido e Ivo Di Genova. Indicação, dispondo sobre instalar
redutor de velocidade de veículos nas seguintes localidades: Rua Salve Nilo Zecchin,
na ligação entre os bairros Jardim do Bosque e Jardim Icaraí. Jardim do Bosque:
Avenida Agostinho Faccio, em frente ao número 310. Jardim Icaraí: Rua Nicola
Hercoli, em frente ao número 717; Rua João Menzani, em frente ao número 452; Rua
Miguel Ibelli, em frente ao número 68; e Rua Pedro Ronchin, em frente ao número
317. Jardim Mariana: Rua Mario Pistelli, em frente ao número 201, Rua Washington
Luiz, em frente ao número 631; e Rua Eduardo Apreia, em frente ao número 257.
VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Indicação, dispondo sobre instituir o
Programa de Recuperação Fiscal, REFIS. Indicação, dispondo sobre construir um
poço artesiano no Jardim Icaraí, visando ao abastecimento do bairro, bem como um
poço artesiano de 50 mil litros por hora no Distrito Industrial. Indicação, dispondo
sobre realizar abertura de rede de esgoto no Distrito Industrial. VEREADOR JEAN
GLEI RUBIO TOMAZ: Indicação, dispondo sobre solicitar do Diretor-Presidente da
Empresa Rumo Logística, João Alberto Fernandez de Abreu, e do Presidente do
Comitê Operacional, Julio Fontana Neto, a limpeza do terreno que compreende o
Conjunto Habitacional Comendador Nello Morganti, bem como o fechamento do
buraco causado pela chuva, próximo à Rua Washington Luiz, no Centro. VEREADOR
VALENTIM APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo sobre transformar a antiga
estação ferroviária em museu. Indicação, dispondo sobre construir um muro de
arrimo para conter a erosão causada pela chuva na ponte que liga o Jardim Cruzado
ao Jardim América. Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento
do senhor Mauro Antônio da Costa Telles, Ex-Vereador e Ex-Prefeito de nosso
Município. Decisão: Aprovada por unanimidade. ORADORES: O PRIMEIRO,
VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Primeiramente, boa tarde aos nobres
Vereadores, ao Presidente, ao Vice-Presidente, à nobre Vereadora, aos profissionais
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da imprensa aqui presentes, principalmente à população ibateense que nos assiste
hoje. Eu me furtei um pouco de falar durante os requerimentos, porque a função de
Secretário hoje foi meio puxada. Mas aproveito a fala de Orador para dizer que
concordo com os requerimentos, mais do que isso, concordo com a função que nós
estamos desempenhando e reitero agora os meus votos de estima a todos os
Vereadores e Vereadora aqui, desta Casa, porque têm demonstrado empenho em
todas as suas funções, e não estou dizendo que nas outras legislaturas não
aconteceu isso, mas esta é a primeira legislatura de que faço parte, então é muito
bom fazer parte de uma legislatura que tem se empenhado desde o primeiro dia. Nós
estamos no 25º dia apenas desta legislatura, e acredito que, assim como todos os
Vereadores e Vereadora aqui presentes, a população de Ibaté tem verificado que nós
tentamos ao máximo trazer transparência em todas as nossas ações e, mais do que
isso, nós estamos empenhados em fazer com que a voz da população ibateense seja
ecoada nesta Casa de Leis, nesta Casa do Povo. Eu gostaria de usar também este
espaço, como Orador, para reiterar algo que nós estamos fazendo, como fiscalização,
que é, obviamente, prerrogativa do Vereador, fiscalizar o Poder Executivo, fazer as
indicações, requerimentos, projetos de lei, mas, também, nós temos que, às vezes,
trazer o alerta para a população. Nós, mais uma vez, repito que somos
representantes do povo; todos nós representamos uma parcela grande da população
pelas eleições e, a partir do momento em que fomos eleitos, nós representamos a
integralidade da população ibateense. Nós, hoje, somos Vereadores e Vereadora de
Ibaté; nós não representamos apenas os nossos anseios, mas, principalmente, os
anseios da população. Então, com isso, venho reiterar o que tenho dito desde a
campanha, desde antes da campanha e desde o primeiro dia em que nós assumimos
aqui: para que esta Casa consiga fazer um trabalho de excelência, nós precisamos
da participação, do empenho e, mais do que isso, nós precisamos da voz do povo
falando conosco. Nós sabemos que todos vocês, assim como nós, temos as nossas
funções, nosso trabalho, mas nós temos que entender isto cada dia mais: que nós
fazemos a cidade; somos nós todos, juntos, que representamos e desenvolvemos ou
não o Município de Ibaté. Algumas atitudes que nós possamos ter vão interferir
diretamente na vida das pessoas que estão próximas a nós ou, até mesmo, distantes.
Apenas como exemplo, queria citar que, neste período de chuvas, algumas
reclamações e demandas têm surgido com grande frequência, por exemplo, o mato
alto, lixo, entulho, buracos nas vias. De fato, nós precisamos dessa indicação, mas
reitero o que tenho dito desde o primeiro dia: não somos nós, Vereadores, que temos
a caneta do Executivo. Nós fazemos a mesma função do cidadão e é isso, nós
representamos os anseios dos cidadãos. Nós levamos todas essas questões, todas
essas demandas ao Poder Executivo para que faça, que tenha uma resolução mais
rápida e mais eficaz e, com isso, gostaria de explicar algumas situações. A primeira
delas é a que, principalmente, diz respeito a mato alto, lixo e entulho: nós não
podemos nos furtar à responsabilidade clara dos proprietários dos terrenos, sejam
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eles pessoas públicas ou pessoas físicas, particulares. O dono do terreno tem que
zelar pelo seu imóvel; tem que cuidar da zeladoria, da limpeza e inclusive das
alternativas para não possibilitar que outras pessoas façam mau uso daquele terreno,
seja para fazer descarte irregular de lixo, seja para utilizar aquele terreno como
depósito de drogas, para venda de drogas. Cabe essa responsabilidade ao dono do
terreno. Do Poder Público nós estamos cobrando, passamos nos terrenos da
prefeitura, a maior parte tem seu mato limpo, está tudo cortado. Existem casos que
nós notificamos a Prefeitura, o departamento responsável para que faça a limpeza.
Mas o que é inadmissível, e eu vou dar um exemplo claro, quem me acompanha nas
redes sociais pode verificar isto: na sexta-feira, ou melhor, na semana passada, eu fiz
um vídeo mostrando a realidade de um terreno específico (não vou citar aqui, porque
aquele era só um exemplo), e eu coloquei isso em pauta, porque isso acontece na
cidade inteira, acontece no Jardim Cruzado, no Popular, no Aparecidinha, no Icaraí,
no CDHU. Era um terreno de particulares e também uma área de preservação
permanente, ou seja, uma área de mata, com uma nascente, em que estava sendo
feito descarte irregular de lixo, entulho e, inclusive, lixo residencial, para o qual nós
temos coleta, feita de forma contínua, nas datas; em alguns lugares onde há maior
demanda, passa todo dia; em alguns lugares, passa dia sim, dia não, mas não deixa
de passar. A Prefeitura tem cumprido seu papel nesse requisito, sim, e as pessoas,
os moradores de perto e longe têm feito o descarte irregular. Mais do que isso,
relembro, aqui, que a Prefeitura tem colocado ecopontos para que sejam feitos esses
descartes. Na sexta-feira, a equipe da Prefeitura, atendendo ao pedido meu e de
demais Vereadores (vários Vereadores estiveram lá, fizeram esse pedido), não está
atendendo a mim, está atendendo a população, fez a limpeza dos terrenos. Hoje,
segunda-feira, já tem lixo jogado naquele lugar. Já tem entulho, lixo residencial,
restos de árvore jogados no terreno que foi limpo na sexta-feira. Eu estou falando
hoje, porque hoje foi demais. Eu estava passando pelo lugar e acabei vendo pessoas
descartando lá, mas, conversando com moradores de perto, inclusive, é perto da
minha casa, o lixo foi jogado no sábado de manhã, e tinha sido limpo na sexta-feira. É
inadmissível que nós transportemos a responsabilidade apenas para os outros, que
tudo o que vamos fazer seja apenas o Poder Público. Enquanto nós não tivermos a
devida dimensão de que nós, como cidadãos, temos a responsabilidade de zelar por
aquilo que é nosso, nós vamos continuar convivendo com esse tipo de problema.
Estou dando esse exemplo, mas cabe para todos. Cabe para a iluminação pública,
cuja responsabilidade de manutenção da CPFL, não é sua casa, é uma praça. Se for
praça e é do Poder Público, é do Município, mas, se for alguma via de acesso, cabe a
CPFL fazer esse reparo. Comunique a Prefeitura ou o órgão de fiscalização,
comunique a nós, Vereadores, mas também comunique a CPFL, ligue no 0800.
Vamos colocar, cada vez mais, este trabalho em equipe, porque assim nós vamos
conseguir realizar um trabalho eficaz. Eu agradeço a todos os Vereadores que têm,
de alguma forma, ou melhor, de várias formas, me ensinado como é realmente ser
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um representante do povo. Até pouco tempo, nosso conhecimento era apenas
acadêmico, Vereador Horacio, mas, convivendo com os senhores, com o senhor, com
o Vereador Valentim, que são Vereadores com mais experiência, o próprio Vereador
Waldir, Vereadora Néia, que já têm uma vivência maior, até com os demais
Vereadores que, assim como eu, são Vereadores de primeiro mandato, mas que têm
seus anseios e seu conhecimento e estão colocando isso em prática. Então, reitero
essa questão e agradeço essa oportunidade de compor esta Casa, porque só assim
que nós vamos conseguir realmente, de fato, fazer um trabalho que seja eficaz e que,
mais do que simplesmente uma política de governo, nós consigamos fazer uma
política pública, que gere uma mudança efetiva e duradoura na vida dos cidadãos
ibateenses. Muito obrigado, Senhor Presidente. O SEGUNDO VEREADOR
RONALDO RODRIGO VENTURI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores,
população. Todo mundo já percebeu que não vamos mais ter sessão curta. Às
pessoas, às vezes, falavam que a sessão era muito rápida, mas tem bastante gente
que fala bastante aqui. Então as sessões serão longas. Nesta parte do orador
inscrito, eu gostaria de falar mais das indicações que nós apresentamos, que foram
lidas pelo 1º Secretário, o Édison. Agora quero mencionar algumas. Questão do
desconto escalonado do IPTU: hoje, ou você paga com 20% de desconto ou você
parcela em 10 vezes, só que sem desconto nenhum. O que nós estamos propondo é
o que outras cidades já fazem também, que é fazer um escalonamento. Se você
pagar em duas, tem um desconto de 15% (é uma sugestão, podem ser outros
percentuais); pagou em três, 10%; pagou em quatro, 5%; a partir disso, sem
desconto. Porque muitas pessoas reclamaram com a gente de essa questão ser oito
ou oitenta. As pessoas falam: “Poxa, eu tinha condição de pagar em duas, mas aí não
tem desconto nenhum mais.”, então dificulta bastante. Essa é uma indicação minha,
do Waldir, todas as indicações, para não ficar repetindo, são minhas, do Waldir, do
Damião e do Ivan; a gente está fazendo um conjunto com essas indicações neste
primeiro momento, foi um trabalho em conjunto que a gente fez. A gente tinha
proposto também a questão do REFIS, e a Camila alertou de que o Horacio já tinha
feito. Perfeito, Horacio, excelente. Acho que a população, principalmente depois da
pandemia, necessita muito; as empresas necessitam muito desse REFIS, porque é
para todos, a questão do ISS, do IPTU. Então é fundamental, e a gente espera. A
gente não pode fazer, então solicitamos, e esperamos que o Executivo tenha
sensibilidade e faça. Com relação a outro ponto importante, acho que foi uma das
primeiras visitas que nós fizemos nos bairros, acho que já visitei a cidade inteira, já
conhece, mas nada como estar na vereança porque as pessoas chamam. Nas outras
vezes a gente vai porque quer conhecer alguns problemas. Lá no Jardim América
com o Jardim Primavera, inclusive foi tema debatido em campanha por candidatos a
prefeitos, então eu falei: “Vamos lá”. Nós fomos lá ver a ponte que liga o Jardim
América ao Jardim Primavera. Na verdade, é uma tubulação, eu fiquei na dúvida se é
água ou esgoto, penso que seja esgoto, que tem uma estrutura metálica, não sei se
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os senhores ou se a senhora já viram, é coisa de 40 cm, a gente até colocou as fotos
junto na indicação, e passam pessoas em cima. Mais ou menos de profundidade, dá
oito metros; ficamos entre dez, sete, então vamos falar oito, mas dá em torno de oito
metros de profundidade; forma um vau e passa o córrego embaixo, São Martim. Está
muito perigoso. A gente estava lá, pessoas passando. Particularmente, eu não passo,
mas as pessoas passam naturalmente; passam crianças. Tivemos relatos de
moradores de que passam mães, em tempos de aula, com a criança no colo, às
vezes em cima do ombro. Gente, são 40 cm, se cair, vamos ter um problema sério.
Então, antes que aconteça algo que a gente não quer que aconteça, estamos
solicitando para que estudos sejam feitos para fazer, pelo menos, uma passarela de
pedestre. O ideal é uma ponte? É, interligando o bairro, porque a outra ligação que a
gente vai ter é aqui em cima, que foi uma das indicações, inclusive, do Valentim para
fazer o muro de contenção na passagem do Jardim América para o Jardim Cruzado.
Depois não vai ter mais nenhuma. Então fica muito distante. As pessoas não vêm
fazer essa volta. Estão a pé, vão por essa pinguela; está muito perigoso. É algo que
precisa ser visto porque é questão de segurança. Está muito perigoso. Outro ponto
importante que colocamos é a questão dos pontos facultativos: é uma demanda de
funcionário. A gente conversou, todo mundo junto, e muitas cidades já fazem isso.
Chega logo no começo do ano, decreta todos os pontos facultativos. Para o
funcionário é bom? Claro que é bom, porque ele consegue programar a sua vida, mas
é bom para o próprio setor. Às vezes você marca consulta para um dia, o setor não
sabe do agendamento da consulta, aí você tem um ponto facultativo decretado uma
semana antes, tem que ficar ligando para desmarcar. É uma questão de
planejamento. Já se sabe quais pontos facultativos serão dados. Então faz um
decretinho no começo do ano, isso a maioria dos municípios já faz. É uma sugestão.
Acredito que só vai ajudar, só para agregar. Não custa nada; essa indicação não tem
custo nenhum, ela simplesmente vai ajudar os setores da Prefeitura e os próprios
funcionários. A questão de redutores de velocidade: nós pedimos um conjunto de
redutores, especificamente que eu fui cobrado é na Rua Eduardo Apreia, 257, e na
Rua Washington Luiz, para baixo do Ginásio de Esporte. É complicado, porque as
pessoas geralmente não gostam que o Vereador pede lombada (porque redutor pode
ser de outro tipo, mas basicamente, em Ibaté, são as lombadas. Já ouvi muita crítica,
mas o pessoal corre muito, e quem está vivendo situação de perigo, as famílias que
moram ali, que têm suas casas, seus filhos, é preocupante. Então é por isso que a
gente não tem outro caminho; temos que pedir um redutor de velocidade em alguns
pontos, pois o pessoal acaba abusando muito. Tem a grama sintética da Praça
Manoel Lopes, no Icaraí, que é uma demanda principalmente do Damião e do Ivan,
que estiveram lá. Porque muito se fala que o Jardim Icaraí não tem área institucional
para se construir alguns próprios. A praça pode ser aproveitada. Claro que precisa de
uma mudança de lei, mas aí é uma coisa, até certo ponto, simples; pode ser
aproveitado. Havia um parquinho também na Rua Pedro Ronchin, que pode ser
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aproveitado; foi retirado o parquinho. É uma área que eles também estiveram
visitando, que seria suficiente para um Centro Cultural, Centro Comunitário, algo do
tipo. São dois bairros Icaraí e Aparecidinha que carecem muito, mas eu vou deixar
para os meus colegas de vereança para falarem mais, porque têm mais propriedade
do que eu para falar sobre o assunto, bem como a reforma do PSF do Jardim Icaraí.
Eu não estive presente lá, mas eu vi as fotos e, de fato, necessita de uma reforma,
que, até certo ponto, é simples, porque ninguém está falando de valores absurdos
que a Prefeitura não possa absorver. Assim como a reforma da UBS do Jardim
Mariana, fico um pouco preocupado porque é um prédio, até certo ponto, novo e já
está tendo problemas. O Waldir esteve lá, e nós notamos que estão tendo problemas
lá; ele mostrou as fotos, fiquei preocupado. Aparentemente é coisa de calha,
cobertura às vezes na porta, coisas simples de se resolver; não é nada demais, claro,
o Prefeito vai avaliar se dentro do orçamento é possível ou não. Braços de luz,
principalmente na Nicola Hercoli, na Estrada Municipal Antônio Rossito, que é a
última que passa atrás do Icaraí, indo para Aparecidinha; vem do Menzani, vai sair lá.
Há uma casa, na Estrada Municipal, que não tem iluminação, há muitos anos que se
pede isso. Há um poste, só falta colocar um bracinho e uma lâmpada; é, até certo
ponto, simples. Estamos encaminhando para o Prefeito, pois é a Prefeitura que faz o
encaminhamento para a CPFL (não pode ser direto da gente passando para a CPFL).
Além disso, as reformas do parquinho no Jardim Cruzado e Antônio Moreira, que está
em petição de miséria; está quebrado mesmo. Passamos, tiramos umas fotos,
colocamos junto. Está bem complicado. Praticamente, não tem mais parquinho. A
quadra está bem comprometida. O gol está caindo; estivemos eu e o Ivan nessa
visita, está caindo, vai cair na cabeça de um cidadão lá e vamos ter mais um
problema. Fazer uma trave é soldar três canos, pega com o Horacio no ferro velho,
solda e está tudo certo. Outro ponto que pedimos é o Estádio Municipal, vou deixar
também depois para estarem comentando. Quero comentar sobre a limpeza das
margens da linha do trem. Agradeço o Jean, porque iríamos fazer essa indicação, ele
já tinha solicitado. Pedi para incluir o buraco entre a Rua Washington Luiz e Luiz
Augusto de Oliveira, uma das casas ali está em perigo; está próxima do muro e tem
um buraco que tem até sofá jogado dentro, para vocês terem uma noção do tamanho.
Então pedi ao Jean para que incluísse na dele, pelo menos já teremos essa posição
da Rumo. Se eles falarem que não é deles, que é da Prefeitura, saberemos de quem
cobrar. Além disso, entraram os requerimentos, não vou ficar sendo redundante. Com
relação dos projetos de resolução, eles foram encaminhados, que é acabar com o
voto secreto nos vetos e a Tribuna Popular também. Esses, quando for o momento
oportuno, a gente os discute na sessão deles. E um projeto de lei das agropecuárias,
permitindo que as agropecuárias possam abrir aos domingos. Sempre abriram, não
pode mais. Precisa fazer uma alteração no Código de Posturas para permitir.
Particularmente sou favorável à liberação total do comércio aos domingos; quem quer
abre. Acho que a gente tem que gerar mais empregos. Mas, neste momento, com
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pandemia, não adianta também a gente mexer. Senão vai aumentar ainda mais a
pressão do Poder Público. Então vamos só no que já funcionava, que era a
agropecuária; a gente resolve a situação deles e, no momento posterior, a gente se
debruça no Código de Posturas e vemos o que pode ser alterado e melhorado para o
comércio, que já vem sofrendo tanto. É uma oportunidade para estarem melhorando
e gerando emprego, que é o mais importante. Obrigado. O TERCEIRO, VEREADOR
DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Eu fiz algumas indicações com meus amigos Ivan
Lins, Ronaldo e Waldir e uma delas é o PSF do Icaraí. Peço que o Prefeito olhe com
mais atenção, porque lá a situação está muito precária. Alguns aparelhos estão
quebrados. O bebedouro, pelo amor de Deus, gente, é chato falar, mas dá uma
vergonha. A pintura, nossa! Nem se fala. O muro está pintado por fora, mas por
dentro... É uma coisa simples, fácil de resolver. Pinta tudo, pinta a cidade inteira,
vamos olhar com carinho para lá. Eu estou aqui. Não sou um representante do Icaraí;
sou um representante do nosso Município e vou brigar por tudo. Não sou de ficar
comentando muito, mas vou brigar pelo que é certo. EM APARTE: VEREADOR
WALDIR SIQUEIRA: Obrigado pelo aparte, Vereador. Eu estive lá com o nobre
Vereador, e o local, como local da saúde, ter um bebedouro naquela situação,
nojento, sem condição de tomar água. Aquilo ali não pode acontecer, jamais pode
acontecer. Então eu gostaria que uma providência fosse tomada urgentemente,
porque isso é uma falta de respeito com o funcionalismo público. Como vai tomar
uma água com um bebedouro tão nojento do que estava? Não tinha condições. Eu
queria até tomar água, mas, quando eu vi o estado que se encontra o bebedouro, não
tinha condições. Parabéns pela colocação do nobre Vereador e do Ivan Lins, que
esteve presente. Vocês me comunicaram, eu estive lá e realmente a situação é
bastante grave, desagradável. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA:
Concluindo, além de estar com esses problemas, retiraram o dentista e o
ginecologista de lá; precisa urgente. Construíram a nossa UBS do Jardim Icaraí (falo
nossa porque morei lá por 25 anos, hoje resido no Domingos Valério) trouxeram para
outro bairro, longe do Icaraí, isso, para mim, pelo amor de Deus, é uma falta de
respeito para com a população do Icaraí. Peço para que o Senhor Prefeito olhe com
carinho, desça lá, acompanhado com a Secretária de Saúde e olhe bem, olhe o
postinho, os funcionários, que merecem todo o nosso respeito. Outra indicação que
fiz foi a troca da grama do Estádio Municipal. Eu falo da troca da grama no momento,
porque o momento em que estamos vivendo dá para fazer a troca, pois não está
havendo competição, mas tem que voltar a ter; os campeonatos têm que voltar. Junto
com o Diretor de Esportes, o Raul Seixas, meu amigo, nós vamos brigar para trazer
de volta as competições aqui, em Ibaté. A gente sabe que, em momentos atrás, não
fizeram por onde para ter de volta os campeonatos, e eu vou brigar por isso. Não
estou aqui para ir contra ninguém, mas vou brigar para trazer de volta os
campeonatos amadores de Ibaté. Não só os campeonatos, mas todas as
competições e modalidades. Outra indicação foi a do Centro Cultural no Jardim Icaraí.
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Falo isso porque havia um parquinho lá, até o Ronaldo citou, que foi removido de lá.
É complicado? Pode ser complicado, mas vamos olhar com carinho. No Icaraí não
tem nada. Vão falar que “o Damião é Vereador do Icaraí”, não, sou Vereador da
cidade, mas eu bato nesta tecla porque é o bairro mais injustiçado de Ibaté hoje. Eu
acho que tem que olhar com mais carinho sim. Em todo lugar tem Centro Cultural,
Centro Esportivo. Icaraí não tem UBS; tem um PSF que vocês têm que descer lá para
olhar. Vamos olhar com carinho. A respeito do Centro Cultural, seria bom para todos:
para a nossa cidade, para o Prefeito, para todo, mundo. Nós fizemos alguns pedidos,
fomos atendidos, graças a Deus, coisas pequenas estão ajudando a gente, só temos
que agradecer por isso. Obrigado. O QUARTO, VEREADOR IVANILDO DE
OLIVEIRA LINS: Boa tarde, nobres Vereadores, equipe da imprensa que está
conosco. Boa tarde, Andréa. Boa tarde à Camila, que está presente e trabalha
conosco. Boa tarde a todos os ouvintes e a quem nos assiste. Gostaria de frisar, mais
uma vez, já que os Vereadores Ronaldo, Damião e Waldir citaram já a respeito de
nossas indicações e requerimentos, os quais estamos fazendo juntos, uma parceria
em nosso trabalho pelo bem maior para a nossa população. Quero falar a respeito
dos nossos parquinhos. Está sendo um descaso. Uma vez que sabemos que, no mês
de outubro, esses parquinhos foram pintados, todos ou quase todos, sem condições
de uso, todos ou quase todos quebrados, mas foram pintados. Para mim isso é um
descaso para com nossas crianças do Município. Quero falar também, junto com o
Vereador Damião, Ronaldo Venturi e Waldir, fizemos as indicações sobre essas
quadras de esporte, principalmente a do Domingos Valério, que não tem condições
na maneira que se encontra. Há grande risco de uma criança que está lá, jogando
futebol, e um deles acertar a bola na trave, e a trave cair na cabeça de uma criança e
acontecer um sério acidente. Peço ao Executivo que olhe com bons olhos. Eu já fiz,
há mais de um ano e meio, uns vídeos mostrando a situação e, infelizmente, até hoje,
se encontra do mesmo jeito. Então, agora, venho aqui, mais uma vez, que olhe com
bons olhos para que resolva o problema dessas crianças. Também, como o Vereador
Damião mencionou, o PSF do Jardim Icaraí, infelizmente, está precário; precisa de
uma reforma urgente. Nesta semana, eu estive lá mais uma vez, e lá tem uma
balança que foi recebida nova, infelizmente não tem condições de uso, pois o pessoal
que trabalha não consegue tarar a balança. É preciso que a Secretária da Saúde
mande alguém para resolver esse problema. Também tem um aparelho de
esterilização que está quebrado e já faz tempo. É uma reclamação que tivemos;
fomos lá e constatamos que realmente existe esse caso, e peço para o Executivo
olhar com bons olhos e resolver esse problema, para o bem maior do Jardim Icaraí.
Como o Vereador Damião mencionou, é um bairro que fica quase esquecido em
nossa cidade. Muito obrigado, Senhor Presidente, pela palavra e um forte abraço a
todos vocês, meu povo. O QUINTO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Venho a esta
Tribuna para falar sobre as nossas indicações que foram mencionadas pelos nobres
Vereadores. Eu fique indignado ao fiscalizar algumas instituições públicas, inclusive a
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UBS da Mariana, aquilo é uma vergonha, é uma obra nova, uma construção nova.
Como pode? Seis anos e estar nas condições que está? Vazando água. Quando
começa a chover, o pessoal fala que tem que parar de trabalhar, porque falam que
cai enxurrada no balcão de atendimento. Eu fui lá, olhei para o teto, estava tudo
mofado. Perguntei se havia um vazamento. Me responderam: “Vazamento? Aqui tem
enxurrada de água. Waldir, é muita água”. Eu fui entrar no banheiro, que está com
infiltração. Daqui a alguns dias, começa a cair azulejo. Eu queria saber qual é a
empresa incompetente que fez aquele trabalho. Ali deve haver cano quebrado,
furado, descolando para ter aquele vazamento. O telhado, eu não sei o que foi feito.
Eu perguntei e me disseram que foi colocado um telhado, fizeram a reclamação.
Colocaram o telhado e, no mínimo, eu acho que não tem caída. Alguma coisa assim,
que a água está voltando para dentro da sala de atendimento. Na sala dos médicos
há infiltração. Isso não pode acontecer; precisa resolver. Na garagem, colocaram
aquelas telhas de zinco, então, quando deu esse vento forte, devido às fortes chuvas,
levantou o telhado. Segundo informação, havia um forro, tiraram até o forro, e a telha
está levantada. Eu tirei foto do local. Isso aí não pode. Não tem condições. Nós temos
que dar condições de trabalho para nossos funcionários. Ali, quando chove, molha
tudo, é perigoso molhar os arquivos; falaram que tem que tirar todos os arquivos, as
documentações que estão próximas ao balcão, pois molha tudo. Gostaria que o
Executivo olhasse com carinho neste sentido. Quanto ao Jardim Icaraí, é o que falei:
o Executivo está há 16 anos no mandato. Precisa olhar com carinho no bairro.
Precisava fazer alguma coisa para beneficiar mais o povo do Jardim Icaraí. O povo do
Icaraí é um povo esquecido. Tem mais, Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência
(até para aproveitar a oportunidade já que nós estamos falando do Icaraí) convocar
uma reunião com o empresário, dono da Paraty, o senhor Mauro, (dizem Doutor
Mauro, porque passa a ser empresário, e o pessoal o trata como doutor; não tem
doutorado nem nada, mas é o doutor Mauro). Então, o senhor, por gentileza, peça
que ele convoque uma reunião para conversarmos a respeito da cidade que está
crescendo, vários bairros estão sendo isolados, pois ficam longe dos pontos de
ônibus para as pessoas utilizarem os ônibus. Precisa ver se ele tem algum estudo, se
o Município tem algum estudo para mudar o trajeto dos ônibus, para atender melhor a
população. O Icaraí, aos finais de semana, não tem mais ônibus, está uma vergonha.
Isso não pode acontecer. Quanto à indicação do Vereador Ivan Lins e do Damião,
eles priorizaram nesse sentido, pois moram praticamente naquele bairro. O Damião
não mora, mas os pais dele, a sua família praticamente está toda ali, no Jardim Icaraí,
e eles estão sendo desprezados, precisa olhar com carinho, fazer um Centro Cultural,
campo de futebol, para tirar as crianças da rua. Nossos jovens, hoje em dia, não têm
o que fazer, não têm uma ocupação na mente, estão todos entrando nas drogas.
Então, precisa olhar com carinho aquele bairro. Nós estamos reivindicando. Não
somos nós que queremos, mas a população. Não é o pedido do Vereador, é da
população; estamos olhando para a população. Então quero que o Prefeito olhe com
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carinho e pense mais em favorecer aquele bairro. Sem mais, Presidente. O SEXTO:
VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Boa tarde a todos, imprensa,
trabalhadores da nossa Casa. Eu quero dizer que lógico que tem muita a se fazer na
cidade, mas também não devemos falar o que foi feito. Por quê? Porque o Prefeito, o
Senhor José Parella, no seu terceiro mandato agora, se você for à região de Ibaté
hoje, à região, não estou dizendo cidades, eu estou falando com certeza, porque
tenho parente que mora em Américo Brasiliense, Rincão e Porto Ferreira, e todas as
pessoas que visitam a nossa cidade falam que a cidade é um ponto de referência
para a nossa região. Então não devemos falar que está tudo acabado. É lógico que
há muita coisa para se fazer, eu mesmo cobrei o PSF do Icaraí quando eu estava
como Vice-Prefeito, o Prefeito prometeu que daria uma olhada. Nós temos um grupo
bem pequeno para reparação e manutenção da nossa cidade, isso é uma coisa que
temos que ver, e eu tenho certeza de que o Prefeito está vendo isso. O povo vem de
fora, acha que nossa cidade está boa, está bonita, e é uma referência para a região,
a gente também... EM APARTE: VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Obrigado pelo
aparte, Vereador. Realmente, a população de fora, que não usa aqui, todos falam que
a cidade está bonita; está sim, linda; está muito bonita, eu não discordo de Vossa
Excelência não, mas a boniteza não se traz à mesa, como eu costumo falar. Então, a
crítica que eu fiz é que as coisas estão se deteriorando e não estão sendo
recolocadas, arrumadas; isso não pode acontecer. Eu falei dessa questão do
bebedouro, porque, segundo informação, os funcionários já questionaram a respeito.
Há outros locais em que estive visitando que está tudo deteriorado, eu não vou falar
tudo em uma sessão. Mas sei que o Prefeito faz o trabalho, mas há muita coisa que
não chega ao Prefeito, esse que é o problema. Está faltando um pouco de empenho
de quem presta o serviço para o Prefeito, que tem o cargo de confiança dele. O cargo
de confiança tem que ir lá, examinar, visitar, assim como o Diretor da Saúde, que tem
que ir aos locais da saúde e ver isso. A Elaine, que é Diretora da Saúde, que, por
sinal é uma ótima pessoa, dá um bom atendimento para nós. Ela é VEREADOR
HORÁCIO CARMO SANCHES: É Incansável. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: É
incansável, mas, infelizmente, está deixando, isso é responsabilidade dela. Ela que
teria que ir lá “Prefeito, está acontecendo isso, faça um requerimento solicitando que
troque aquele bebedouro de água que está em péssimas condições.”. Então é isso.
Nós, Vereadores, tudo o que chegar para nós, nós temos que cobrar. Às vezes você
vai ao setor, pede para o setor tomar a providência, assim como o nobre Vereador
Damião e Ivan Lins que chegaram a procurar o setor para levar o problema, para nós
não chegarmos aqui e fazer essa crítica. Fazemos uma crítica construtiva, porque
não foi solucionado o problema, e já se passaram 25 dias; foi logo no início da nossa
posse. Tomamos posse e já começamos a andar. Falei: “Vamos andar, vamos aos
PSFs, vamos começar a andar nos locais” e ainda nem andamos em todos os locais,
porque não deu tempo. Mas estamos andando, vamos procurar onde houver
problema, primeiramente vamos levá-lo para o setor e, caso o setor não resolva o
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problema, vamos usar a Tribuna e vamos cobrar na Tribuna. Obrigado pelo aparte,
Vereador. VEREADOR HORÁCIO CARMO SANCHES: É um conjunto de fatores a
ser resolvido, e tenho certeza absoluta, lógico que eu também estou acompanhando
todas as indicações de você e vejo que são necessárias, mas a gente tem que tomar
cuidado porque a cidade está crescendo e precisamos de mão de obra para executar
todos esses serviços. O que acontece é que temos um grupo pequeno para a
manutenção da nossa cidade, e hoje requer um pouquinho mais de reforço para fazer
todas as coisas que têm avarias. Mas, se você for ver, Vereador, o Prefeito, que tem
90% de aprovação popular e 75% de aprovação de voto, é porque a cidade tem
certeza de que ele fez um bom trabalho; verdade ou não? Então eu deixo aqui meus
agradecimentos a todos vocês, a todos os Vereadores. Tenho certeza absoluta de
que todas as indicações que vocês pediram, o Prefeito vai estudar com carinho,
porque você sabe disto, que ele trabalha de manhã até a noite, eu convivi há muito
tempo com ele e pode ficar tranquilo que ele vai cuidar ainda mais da nossa cidade,
está ok? Muito obrigado a todos. Uma boa noite. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O
PRIMEIRO, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Mais uma vez, uma boa
noite a todos. Na posse da Câmara Municipal, no dia primeiro de janeiro de dois mil e
vinte e um, eu não pude falar, porque existe uma norma para quem ia falar ou não, e
eu desisti e coloquei o Édison no meu lugar. Então eu não tive tempo de agradecer a
nossa querida população da cidade de Ibaté, que tanto estimo e com quem convivo
há 58 anos. Para quem não sabe, até falei para o Branco, a minha primeira moradia
foi no cortiço na Vila Bandeirantes. Então tenho muito respeito, não só pela cidade,
mas pela Bandeirantes, que me acolheu quando era tudo terra ainda. Então deixo
meu agradecimento à população, porque, no dia 15 de outubro, eu senti uma dor, fui
ao médico, fiz uma angioplastia e fiquei afastado do meu serviço e, com isso, não
pude fazer o trabalho de rua, nas casas, que muito me cobraram, mas ninguém sabia
que eu estava com um stent no peito, na veia, e não podia andar, tomar sol. O que fiz
foi pedir a Nossa Senhora Aparecida para que, se fosse do poder de Deus e dela,
para me eleger, que fosse assim, se não fosse, que seria de outra maneira, mas
graças a Deus, nossa população reconheceu o trabalho que fiz nestes 12 anos e
acreditou em mim, e estou novamente aqui para mais quatro anos de mandato. Pode
ter certeza, minha querida população, não vou deixar de trabalhar do jeito que eu
trabalhava. Tanto é que coloquei meu número novo à disposição no Facebook. Muito
obrigado. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a nossa população. Um
abraço. O SEGUNDO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Fui lembrado,
pelo Diretor da Câmara, que o tempo é de 30 minutos no máximo, ele me mostrou no
Regimento Interno que eu não lembrava. Eu ia falar uns 15 minutos aqui, mas não
vou poder. Quero agradecer a população, que tem nos recebido e que tem nos
cobrado. Se a população não passa demanda, muitas vezes a gente não sabe o que
está acontecendo. Então eu agradeço à população, o carinho que temos recebido nas
redes sociais; sou muito grato mesmo. Pode ter certeza, nós estamos trabalhando
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desde o dia primeiro e vamos trabalhar até o último dia do mandato; todos os dias.
Final de semana há coisas inusitadas que acontecem. Para vocês terem uma ideia,
ontem à noite (todos os Vereadores sabem, porque eu publiquei no grupo), falaram
que um tamanduá, olha a situação, que havia um tamanduá na lagoa de esgoto, perto
do Camará, e eu já conversei com a Guarda Municipal, que foi lá, agradeço por
demais o Oliveira, o Neto e o Gabriel, que estavam em serviço, e não acharam. Eu
recebi até um vídeo sobre esse Tamanduá, mas, enfim, espero que o tamanduá
tenha conseguido sair, pois era de dia e já eram nove horas da noite, e a gente
estava cuidando do tamanduá, que é importante, é natureza, eu sou da Comissão de
Proteção Animal, então faz parte. É só para vocês terem ideia da dimensão que vai o
trabalho do Vereador: pede para tapar buraco, limpar terreno que está sujo, até as
coisas mais complexas, e a gente tem que tentar administrar tudo isso e estamos à
disposição. Escolhemos este caminho, recebemos para isso, já recebemos o salário,
está aí até o holerite. Eu quero falar do alagamento na Rua São Carlos, um problema
sério que temos há praticamente 20 anos. Eu passei na campanha de 2004 lá, e as
pessoas reclamaram comigo. Eu voltei agora, logo no início do mandato, no primeiro
domingo que a gente foi lá, o Ivan, o Damião estava lá, e o Waldir depois foi também,
e o problema continua. Eu sabia que o problema continuava, porque conheço uma
família e agora conheço todos, e o pessoal cobrou muito a gente, e passamos isso
adiante, não fizemos uma indicação agora porque aquilo é um problema que todo
mundo já sabe. Então tem coisa que nem vale a pena você fazer indicação; faz
quando ninguém sabe, para dar conhecimento, mas o problema é de tantos anos que
todo mundo tem conhecimento e de como solucioná-lo, também. Como eu trabalho
no DAAE, tenho conhecimento do pessoal da engenharia de lá, eu estava
comentando esse assunto, e falaram: “Ronaldo, tem uma linha de recursos da
FEHIDRO Fundo Estadual de Recursos Hídricos (que Ibaté, inclusive, participa de
reuniões e etc.), que, neste ano, abriu para drenagem urbana.”. Eu passei isso para o
Paulo Melo, para o Doutor Alessandro e, pelo que conversei com o Paulo Melo, no
sábado, falou que estão dando andamento nisso. Inclusive, passei para eles o dia
que ia ter o curso e passei os trâmites que o pessoal do DAAE de Araraquara me
passou, que tem que fazer, como é o projeto, inclusive o modelo de projeto para
tentar conseguir esse recurso. Parece que vão tentar não só para a Rua São Carlos,
mas para outros pontos de alagamento que a gente tem. Isso entra em uma questão
que falava em campanha: Vereador tem que apontar, e a gente vai apontar aqui os
problemas sim, porque o que está bom já está feito, e a gente já sabe, mas os
problemas temos que apontar. Só que a gente vai também, quando for possível,
tentar apontar caminhos. Então isso foi uma forma de a gente apontar. Vai dar certo?
Não sabemos. Vai ser feito o projeto, pode ser que não seja aprovado, pois há mais
cidades competindo, mas é uma oportunidade. Se, de repente der certo, soluciona
um problema de 20 anos que temos na cidade. Eu agradeço a atenção que a
Prefeitura está tendo com esta questão da Rua São Carlos. Com relação ao pessoal
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da proteção animal, eu até citei o tamanduá, tenho sido cobrado, porque sempre
estive muito próximo dos protetores do Amar é o bicho, e já me comprometi. Daqui a
pouco, se não ficar muito tarde, vamos definir a presidência, relatoria das comissões,
e vamos começar a ter uma atuação maior nas comissões, e vou conversar com os
outros membros para marcarmos uma reunião com todos os protetores para vermos
os caminhos que podemos fazer. Como disse o Édison, a gente não tem a caneta na
mão. Eu gostaria de resolver um monte de coisa que, às vezes, a gente vê que é
coisa simples, então nosso papel é trazer essas demandas, e é importante que as
pessoas gerem essas demandas para virem para o debate, e nós veremos as
alternativas para poder ajudar. Mas eu não esqueci. Estamos há 25 dias só no cargo,
estou por dentro, sei, só que vieram outras demandas, eu tive que ir tratando delas, e
nós vamos ver esta questão da proteção animal. Algo que me preocupa muito é o
COVID em Ibaté. Aqui é um pedido que faço. Sei que todo mundo pede, e o Ronaldo
vai ser chato e vai pedir também: tomem cuidado. Vamos aglomerar menos. Festinha
familiar mesmo, evitem. É difícil? É. É difícil para mim também. Eu estou há mais de
um ano sem comer rodízio de pizza; vocês não imaginam como é difícil para mim,
mas eu estou, porque eu não vou me expor, expor meus pais, minha avó de 91 anos,
eu não posso fazer isso. Tomem cuidado. Ibaté, neste final de semana, teve uma
explosão de casos ativos, 79 casos ativos. Já chegou a vacina, está começando a
vacinar. Só mais um pouquinho. Eu sei que é difícil ter paciência, mas vamos tentar.
Se sair, claro, não estou falando para não sair, mas com todo o cuidado possível. Por
que falamos da festa, da aglomeração, a gente é chato? Porque, se você estiver em
uma festa, todo mundo tira a máscara, está conversando, comendo, então, claro que
o risco vai aumentar. E quem vai pagar o pato? O comerciante. Como vai pagar
agora, nos próximos finais de semana, porque o Governo do Estado, mais uma vez,
vai acabar penalizando o comerciante. Agora, está errado o Governo? Não sei. Está
avaliando a questão das UTIs. Eu sei que quem está sofrendo é o comércio. As
pessoas aglomeram, fazem rave, baderna durante a noite, porque uma coisa é você
se divertir durante a noite; outra coisa é fazer baderna, como estava no São Benedito
ontem. Depois, quem paga o pato e que foi muito bem o Jean, o Édison, inclusive, fez
uma live ontem, e quem paga o pato é o comerciante, que, mais uma vez, vai ter que
ficar fechado aos finais de semana. Quem trabalha com o comércio, a imprensa está
aqui, sabe de todo o sofrimento que estão tendo e com toda a razão reclama mesmo,
está certo de reclamar. Então peço um pouco mais de empatia. Pense no próximo.
Além disso, nós temos algumas reuniões que foram solicitadas. Eu solicitei para o
Paulo Melo e para o Alessandro que fizessem uma reunião com os secretários
municipais com todos os Vereadores; foi uma sugestão. Há muitas coisas que quero
saber da saúde, educação, etc, que, se houver uma reunião, daí tem a demanda que
vocês também têm; vocês também têm algumas questões a fazer. Se fizer essa
reunião, evita que cada Vereador fique ligando toda hora para secretário para ter
essas informações. Eu não tive retorno até o momento. Então falo com o Presidente
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para conversar, como Presidente da Câmara, para ver se viabiliza essas reuniões. É
informal, ninguém está convocando secretário, é para batermos um papo mesmo
para entender um pouco mais do funcionamento. Eu sou uma pessoa que gosta de
ter o diagnóstico da situação; é o meu jeito, minha profissão, para saber como eu
posso ajudar e se eu devo cobrar ou não. Então são importantes essas reuniões.
Estou praticamente finalizando, andando pelos bairros, fiquei muito preocupado. A
cidade está bonita mesmo, é inegável. A população aprovou a administração. Isso é
tudo coisa que a gente já sabe. Mas fiquei preocupado com o que vi nas beiradas
dos bairros, que fui contornando. Bairro novo. Domingos Valério (acabou de chegar
no meu celular mais uma reclamação de lá), da Rua Augusto Peruchi, acho que há
vários Vereadores que vão lá. Já estivemos eu, Waldir, Damião e Ivan, algumas
vezes; passei de novo lá hoje, eles passaram, acho que o Édison também está
sempre por ali perto. É sério ali. Fizeram umas bocas de lobo, com uns caninhos que
não são para tirar água, mas, enfim, foi aprovado, vai culpar quem? Onde vai achar o
pai da criança? Outro problema é o Jequitibá, a boca de lobo é de 40x80, a água
passa por cima e dá risada. O que acontece é que, no final do bairro do Residencial
Mariana, está dando problema, está alagando o canto do bairro, já na boca do
córrego. Por quê? Problema anterior, que não foi feito. Houve um projeto de
drenagem que foi aprovado e que não está ok. Bairro antigo dar problema, eu até
admito, agora, bairro novo ter problema, alguém falhou e falhou feio. Isso precisa ser
revisto. Até para evitar que novos bairros, que estão surgindo, venham com esse
mesmo tipo de problema. É uma situação que temos que ver com carinho. Ademais,
a questão do barulho noturno eu já comentei por alto, na questão da pandemia, e a
gente precisa que sejam adotadas medidas. Chegou um convite para a reunião do
Conselho Comunitário de Segurança, o Conseg, e nós estamos à disposição. Eu vou
participar, porque temos que primar pelo sossego das pessoas. Há pessoas idosas,
às vezes é aquele problema na São Benedito, que antes era na Praça Brasil, depois
foi para outra praça, enfim; está perturbando, inclusive, o pessoal do Hospital, não só
das pessoas do entorno, que são muitas pessoas idosas, mas, no Hospital, as
pessoas não estão conseguindo dormir à noite. Ontem eu recebi reclamação de
pessoas de dentro do Hospital que não estavam conseguindo repousar por causa do
barulho. E ali, o Jean, mais uma vez eu cito, e o Édison estavam ali bem próximos
acompanhando, chamaram a polícia, a guarda, fizeram o que podia ser feito no
momento. Com relação à falta de água, já mencionamos. O requerimento vai trazer
algumas informações, porque, de fato, não temos mais que falar disso. Eu espero
que, daqui a um ano, por exemplo, não precisemos mais falar de falta de água na
cidade. Vai ter. Vai ter uma adutora que vai estourar, um poço que vai dar problema
mais sério, e não vamos conseguir resolver na hora, mas que seja menos, porque é
uma situação desagradável de receber essa cobrança, não de receber a cobrança,
mas de ter essa coisa, que já era para ter sido resolvida há muito tempo. O Horacio
também fez indicações importantes de poços. Eu acho que o Prefeito deve fazer e
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tenho certeza de que vai olhar com carinho para essas indicações e fazer. Fora isso,
vocês viram que tivemos três requerimentos; acho que ficou algum tempo sem ter
requerimento nesta Casa. Salvo engano, venho acompanhando o trabalho e não
quero falar dos outros; não fizeram porque entenderam que não precisava na outra
gestão, mas, nesta daqui, já tivemos três. Então, só para a população que nos
assiste entender, que este Vereador, como diz o Waldir, vai fiscalizar, vai trabalhar e,
se às vezes votar contra uma denúncia, como foi votado hoje, é porque entendeu que
não é motivo suficiente para abrir um processo contra o Prefeito. Simples assim.
Agora, o que tiver que cobrar, que investigar, que fiscalizar, assim vai agir. Muito
obrigado a todos, tenham uma ótima semana. O TERCEIRO VEREADOR WALDIR
SIQUEIRA: Nobres Vereadores, eu quero deixar aqui registrado em ata a minha
indignação com o fato que veio acontecer junto ao Hospital. Assim como mencionei
desde quando saiu o resultado, que ganhei para Vereador. Naquela noite, de
domingo, eu já fui solicitado para ir ao Hospital; não tinha nem tomado posse. Já fui
para atender ao pedido de um paciente que estava tendo problema no Hospital.
Durante estes dias, praticamente, mais de dez dias, fui solicitado para ir ao Hospital,
onde só havia problema. Problema no atendimento do médico. Chega lá, o médico
está dormindo lá para dentro, só tem um médico atendendo, Hospital lotado de
pessoas, houve caso de pessoas que passaram mal, chegaram a desmaiar na sala
de espera, aguardando um atendimento, sendo que nós temos dois médicos para
atender, e um médico estava dormindo, e outro estava atendendo. Sobrecarrega o
médico que está sozinho. Entendo que é difícil para o médico fazer vários plantões,
mas, se ele não tiver condições de trabalhar, não pode querer pegar um monte de
plantão e receber e não trabalhar. Precisa trabalhar, precisa atender nossa
população. Se de madrugada não tiver atendimento, que fique um médico lá, vá dar
uma descansadinha, mas ali por perto, se vir que apertou a situação, vá lá e chama o
médico, mas ele tem que atender a população. A população não pode ficar sem
atendimento. Chega uma emergência, o médico está atendendo o paciente, se chega
uma emergência, o médico está dormindo. Vai chegar dormindo, como que ele vai
atender a pessoa se ele está cansado? Ele vai dar um bom atendimento para a
população? Não vai. Houve outra situação: um rapaz levou, inclusive é um exfuncionário, aposentado, da Prefeitura, foi levar seu filho ao médico na quinta-feira,
estive lá também, e o médico, que estava no momento, deixou seu filho sem
atendimento, ficou aguardando, e o filho passando mal. O rapaz arrumou uma
confusão, xingou todo mundo. Falou que só havia ele e mais umas três pessoas para
serem atendidos, e ninguém o atendia. Ficou indignado, xingou todo mundo,
funcionário. O Guarda Municipal correu lá para o fundo, falou: “Não, não vou ficar
nesta confusão, não” e correu. Falou que o rapaz ficou furioso e que queria
arrebentar tudo lá. Outro veio e falou: “Vamos quebrar tudo”, aí ele falou: “Não,
infelizmente o bem público não tem culpa, o culpado é o médico.” Isso ao pode ficar
acontecendo com a nossa população. Eu acompanhei uma moça gestante, e, por
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várias vezes, ela sentia muitas dores, contrações, ia ao Hospital, e umas duas vezes
ela foi sozinha. Examinavam, colocavam no aparelho para ver o coraçãozinho da
criança “está batendo, está bem”, davam um medicamento e mandavam embora.
Sendo que, se não me falha a memória, ela deve ter passado umas cinco ou seis
vezes no Hospital. Por último, agora, na quinta-feira, quando dei entrevista na Rádio
de Tudo Um Pouco, do Branco, e até comentei depois com ele que eu estava no
Hospital. Ele comentou: “Você fica muito no Hospital”. “Direto, é direto ali”. Então eu
fiquei ali, no Hospital e dali fui à rádio dar entrevista e deixei a moça, que estava
sendo atendida, com muita contração; chegou chorando. Liguei para a Elaine:
“Elaine, o caso daquela moça; lembra?”, pois já tinha acompanhado umas duas
vezes. Eu falei: “Elaine, ela está com problema, está com muita dor.” Ela falou:
“Waldir, estou aqui no Hospital, peça para ela vir aqui, ela vai ser avaliada e, se for o
caso, já vai ser internada. Se tiver que ser internada, vai ser internada.” Eu falei: “Está
bom, eu vou lá buscá-la”. Pedi para que minha esposa a buscasse, pois não tinha
nenhum familiar na hora. Eu fui até o Hospital, falei para a Cris buscá-la e ela foi para
ser atendido. Nisso, acompanhei o atendimento, a atenderam rapidinho, colocaram
no aparelho para ver o batimento cardíaco da criança, estava normal. Ali pedi para
que a Elaine solicitasse o Doutor Alexandre para fazer um exame mais preciso. E a
Elaine ficou responsável por fazer esse atendimento. Como havia um tumulto dos
profissionais da saúde, da linha de frente, que estavam sendo vacinados, eu fui
embora. Fui para a rádio, depois da entrevista, voltei para o Hospital ver como está a
situação da moça, se a internaram. Chegando, a Elaine já havia ido embora, e
apareceu o Doutor Alexandre. Perguntei para ele sobre a moça, e me respondeu que
já a tinha atendido e que não estava entrando em trabalho de parto, tendo em vista, a
dispensou. Eu saí do Hospital, pois estava resolvido, entrei com contato com a moça
e, quando vi o celular, havia uma mensagem do cunhado dela: “Waldir, estamos na
Santa Casa”. Imediatamente, entrei em contato com ele, perguntei o que tinha
acontecido, e me respondeu: “No Hospital, o médico examinou a minha cunhada e
falou que não estava em trabalho de parto, e, como ela está com muita dor, corremos
para a Santa Casa; não tem condições.”. Chegando lá, foi examinada pelos médicos
e falaram que ela estava em trabalho de parto. Foram medir o batimento cardíaco da
criança, já estava bem fraquinho, quase com a criança morrendo. Correram para o
centro cirúrgico, e ali fizeram o atendimento. O rapaz falou: “Waldir, a minha cunhada
está em atendimento, e meu sobrinho está correndo risco de vida, até minha
cunhada.” Eu falei: “Não é possível. Eu falei com o Doutor Alexandre, que me disse
que não estava em trabalho de parto.” Eu acho que, pra ele, trabalho de parto a
cabeça da criança tem que estar para fora. Só se for assim, porque não é possível
um médico, com a especialidade que ele tem, que é a área dele, examinar, segundo
ele, falou para este Vereador que examinou a paciente e que a paciente não estava
em trabalho de parto. Ela saiu dali e foi para a Santa Casa, lá a examinaram e
falaram que estava em trabalho de parto, que corria risco de vida. O que é isso? É
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brincadeira desse médico. E tem mais: não é a primeira vez que acontece isso dentro
do Hospital; já houve casos de pessoas que foram ao Hospital, e mãe acabou
perdendo a vida para salvar a vida do filho. Houve casos de mãe que perdeu o filho
por incompetência desses médicos. Inclusive, todas as vezes que acompanhei essa
gestante entrava em contato, porque o médico era o Doutor Paulo, que estava
acompanhando, que ia fazer a cesárea dela, ele não estava à disposição para
atender: “Não está no dia para ela ganhar o neném”, não saía do lugar. Não tinha
condições de sair e chegar ao Hospital para examinar aquela pessoa. Então é uma
falta de respeito para com a nossa população. Eu volto a falar: A Elaine é uma ótima
pessoa. Você liga para ela, atende na hora, mas, infelizmente não está tendo pulso
firme. Ela devia ter falado: “Doutor, não é melhor deixar essa moça internada aqui?”
Porque, se tivesse internado, apesar de que, se tivesse internado ali, teria sido até
pior, porque falou que não estava em trabalho de parto, a mulher estava ali, morrendo
de dor. Deus estava no controle, porque Deus, quando está no controle, muda os
trajetos; faz todos aqueles trâmites que é para resolver, para salvar aquela vida, e
aconteceu. Mas, para vocês terem uma ideia, a moça entrou em trabalho de parto e,
quando fizeram sua cesárea, a criança tinha defecado dentro dela. Então ela correu
um risco de a criança vir se alimentar das fezes e vir a óbito, e a mãe ter uma
infecção generalizada e vir a óbito também. Eu quero apresentar uma moção de
repúdio para esse médico, que foi muito incompetente. Isso jamais pode acontecer.
Jamais. Espero que nunca mais aconteça isso, porque, inclusive, quero deixar bem
claro essa família vai entrar com processo contra o médico, contra o Hospital, contra
quem for e este Vereador já falou para a família que pode contar com ele, que vou
estar como testemunha dessa moça. Sem mais, Senhor Presidente. Nada mais, foi
encerrada a sessão às dezenove horas e cinco minutos, lavrada esta ata, que será
assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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