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11ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA REMOTAMENTE EM 28 DE
JUNHO DE 2021.
Aos vinte e oito dias do mês de junho 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, remotamente, pelo Vereador
Édison Fernando da Silva e com a presença remota 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 Ivanildo de Oliveira Lins procedeu à leitura de um trecho da Bíblia.
Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 14 de junho de 2021. O
Senhor Secretário fez a leitura das Correspondências Recebidas de Diversos, que
ficarão arquivadas na Secretária da Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
PELOS VEREADORES (A): VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA:
Requerimento, dispondo sobre solicitar do Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado de São Paulo, João Dória, bem como do seu Vice, Rodrigo Garcia,
informações acerca do programa Hospitais Essenciais. Discussão: O AUTOR:
Acredito que todos se lembrem que, no início deste ano, fiz uma manifestação
falando ao Governo do Estado e, agora, faço esse requerimento formal e peço o voto
favorável de todos os Vereadores presentes, solicitando informações tanto do
Governador quanto do seu Vice, que, em setembro de 2018, quando estavam
acontecendo as campanhas eleitores, fizeram uma promessa de que Ibaté seria uma
das 88 cidades do interior paulista que receberia o investimento do Governo Estadual
para que fosse feita a aquisição ou, até mesmo, o novo hospital, que seria o Hospital
Essencial. Para quem não conhece, dentro da Saúde, existe uma diferenciação do
serviço: a atenção básica, que geralmente são os PSFs e as UBS; depois entram a
média e a alta complexidade, isso eu estou falando relacionado ao atendimento
propriamente dito; existem outros serviços que integram essas duas divisões. Na alta
e na média complexidade, estão os exames mais elaborados, as cirurgias eletivas, as
consultas ambulatoriais de especialistas diferentes, ou seja, que não seja
ginecologista, pediatra e clínico geral, porque isso tem que estar na atenção básica.
Os demais especialistas, salvo engano, as cirurgias eletivas são todas realizadas
através dessa outra parte da saúde, que é a média e alta complexidade. No caso do
Hospital Essencial, seria justamente para tratar a média complexidade, ou seja,
coisas que nós recorrentemente pedimos, seriam mais profissionais de Saúde para
atendimento especializado, fora os AMEs. Nós sabemos que existem os AMEs,
Ambulatórios Médicos de Especialidade, na nossa região, mas além dos AMEs. E
essa foi uma promessa do atual Governador do Estado e do atual Vice-Governador
do Estado, que hoje, na campanha, o Governador João Dória já era do meu partido,
PSDB, e, agora, o Vice-Governador também vem ingressar aos quadros do PSDB há
mais ou menos um mês. Peço aos meus colegas de partido que se atentem àquilo
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que fizeram como promessa de campanha à população de Ibaté. Não foi a mim, não
foi a nenhum dos nobres Vereadores, que estão aqui, nesta Casa. Eles fizeram essa
promessa à população de Ibaté, a população de Ibaté, que votou neles, votou na
esperança de que essa promessa fosse cumprida. E mesmo os que não votaram
estão aguardando essa promessa, porque, a partir do momento em que eles foram
eleitos, estão governando para o povo paulista e para o povo ibateense,
independentemente dos votos que receberam ou não. Então quero deixar isso
frisado. Peço respeitosamente algumas informações e, principalmente, que essa
promessa seja cumprida. Além de, simplesmente, dos equipamentos para o hospital,
para o novo hospital, principalmente com convênios para os serviços. Município,
qualquer município, independentemente da sua situação, exceto alguns raros casos
que têm uma arrecadação municipal e um orçamento muito elevados, produtores de
petróleo, a própria cidade de São Paulo, esses municípios têm uma capacidade
financeira diferente. Aqui, no Estado de São Paulo, podemos tirar 10 municípios que
têm uma capacidade financeira maior; os outros 635, precisam, sim, da mão e do
esforço do Estado para que os serviços essenciais sejam realizados. Então, que o
Governo do Estado coloque, além de equipamentos, convênio com serviços para
melhorar o atendimento da população e, talvez, da população regional, que é um dos
objetivos do Hospital Essencial. Muito obrigado, Senhor Presidente e demais
Vereadores. Decisão: Aprovado por unanimidade. Indicação, dispondo sobre instituir
a Xepa da Vacina no município, que consiste na aplicação antecipada de vacinas
contra a COVID-19 em grupos não prioritários com as doses remanescentes ao final
do dia em postos de vacinação. Indicação, dispondo sobre realizar chamamento para
a aplicação da segunda dose da vacina contra a COVID-19 via telefone. Indicação,
dispondo sobre realizar estudos que visem à instalação de sistema de águas pluviais,
guias e sarjetas, bem como à realização da pavimentação asfáltica no trecho urbano
da Rua José Mascagna, defronte à linha férrea. Indicação, dispondo sobre criar um
centro de acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade e violência
doméstica. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Indicação, dispondo sobre
realizar manutenção nas traves e na iluminação pública do Campo de Areia no Jardim
América. Moção, dispondo sobre votos de congratulações à cidade de Ibaté pelos
128 anos de história. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADORES DAMIÃO
ROGÉRIO DE SOUSA, IVANILDO DE OLIVEIRA LINS, RONALDO RODRIGO
VENTURI E WALDIR SIQUEIRA: Indicação, dispondo sobre realizar a poda ou
mesmo a substituição de algumas árvores da Praça localizada entre as ruas Gotardo
Zotesso e Antonio Merola. Indicação, dispondo sobre implantar programa de
incentivo à compra no comércio da cidade por meio de descontos no IPTU.
Indicação, dispondo sobre reparar iluminação da Praça da Popular localizada entre
as ruas Henrique Milori e João R. A. Oliveira, no Conjunto Habitacional Comendador
Nello Morganti; bem como da Praça dos Trabalhadores, localizada no Conjunto
Habitacional Pedro Ricco da Silva. Indicação, dispondo sobre recuperar as
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proximidades da nascente do Ribeirão S. José das Correntes. Indicação, dispondo
sobre realizar a pintura nos postes de energia da CPFL com o nome das ruas.
Indicação, dispondo sobre realizar medidas para evitar o vazamento de esgoto no
córrego do tanquinho, nas proximidades do Residencial José Giro. Indicação,
dispondo sobre divulgar cronograma de vacinação contra a COVID-19, por dia e
idade, com antecedência. Indicação, dispondo sobre solicitar da Delegada Graciela
de Lourdes David Ambrósio estudos que visem a apresentar emendas parlamentares
destinadas à Saúde, Esporte, Infraestrutura Urbana e Saneamento. ORADORES: O
PRIMEIRO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Venho falar das
indicações. Uma indicação que a gente está fazendo é a respeito da praça do Jardim
Icaraí, Nossa Senhora Aparecida, que está muito abandonada, esquecida; as árvores
tampam toda a iluminação, os refletores estão todos apagados. Tem que passar lá e
fazer uma reforma geral nessa praça urgente, porque ela está abandonada e
perigosa para quem passa à noite. Eu gostaria que o Senhor Executivo avaliasse com
carinho e mandasse, pelo menos, podar aquelas árvores, colocar luz para as pessoas
se sentirem mais seguras. As árvores, a qualquer hora, vão cair em cima do mercado
que tem lá, de tão grande que estão. Outra indicação, a gente está procurando
incentivos aos comércios, que vêm se desgastando bastante, vêm se sofrendo há
anos tanto com a pandemia quanto com a crise que vem vivendo nosso país. Nós
estamos na luta procurando melhorias para nossos comerciantes. Pensei em uma
indicação a respeito de a população ibateense começar a comprar no nosso comércio
e ganhar desconto no IPTU. Acho que isso ajudaria bastante a população dar valor
no comércio de Ibaté e isso seria bem interesse. Se caso o Senhor Executivo
procurar acatar essa indicação, nós temos um projetinho bem legal que vai ser bom
para todo mundo, além de ser bom para os moradores, vai ser bom para o comércio,
porque não vamos sair daqui para gastar em outras cidades. Nisso, a população vai
se dar bem, porque vai manter o IPTU em dia e, com isso, os cofres públicos também
se dão bem, porque vão estar sempre mantendo em dia as contas do cidadão
ibateense. Outra indicação é para a Delegada Graciele, Deputada Estadual. Nós
estamos fazendo um trabalho, procurando recurso para a nossa cidade, porque está
complicado. Sabemos que precisamos de recursos, de emendas. Passamos, via
Câmara, alguns pedidos para que ela possa nos ajudar. Ela trabalha com emendas
parlamentares destinadas à Saúde, Esporte, Infraestrutura Urbana e Saneamento.
Fizemos alguns pedidos específicos para que ela possa nos ajudar: um aparelho de
mamografia, ambulância, construção de areninha ou de uma quadra sintética, falta
decidir o bairro, mas essa daqui, inclusive, foi até passada e a gente tem quase
certeza de que vai vir; obras e serviços de infraestrutura urbana, especialmente para
a construção de redutores de velocidade, porque a gente tem uma dificuldade muito
grande, porque o Executivo parece que não gosta de lombada. A gente é muito
cobrado, eu cobro todas as sessões, porque sou muito cobrado diariamente, e a
gente espera conseguir alguma verba direcionada para isso para que ele possa fazer.
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Não tem mais para onde correr. Outra aquisição é um caminhão de hidrojateamento e
sucção de esgoto, porque precisa muito na cidade. Sem mais, Senhor Presidente. O
SEGUNDO, ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Sobre as indicações que foram feitas,
eu gostaria de destacar duas delas principalmente. A primeira é em relação à xepa da
vacina. Acho que a população de Ibaté, várias pessoas têm o conhecimento de que a
cidade de São Paulo tem realizado esse programa, inclusive utilizando esse nome e,
por isso, eu fiz essa alusão porque fica mais fácil, caso seja de interesse e seja
possível a realização, copiar o modelo que a cidade de São Paulo tem feito, que é
basicamente o seguinte: existem algumas vacinas que são remanescentes, que
sobram depois da aplicação do dia. O que a cidade de São Paulo tem feito com esse
remanescente? Tem chamado pessoas de grupos não prioritários, ainda assim
levando alguns critérios como por exemplo: estamos na fase dos 43 anos. Sobraram
vacinas? Tem quantidade suficiente para outras vacinas? Já chama as pessoas
cadastradas, obviamente, previamente cadastradas, que têm disponibilidade naquele
momento. A cidade de São Paulo tem feito isso a partir das cinco horas da tarde,
então eles ligam e falam: “Se você quiser vir tomar, você tem que vir agora”, se a
pessoa tiver disponibilidade, ela vai, se não tiver, chama o próximo da lista. Com isso,
eles têm atingido um público maior do que o público programado, porque há novas
pessoas, que não estavam no programa da semana, do dia, e, com isso, tem aplicado
vacinas em mais pessoas. Sabemos que, para que possamos voltar à normalidade,
retomar a vida de forma mais tranquila, o principal passo é chegar a no mínimo 65%,
70% da vacinação das pessoas da cidade e da região, que é isso que nós temos visto
nos outros países. Países, que já receberam a vacinação aproximada de 70%, já
retomaram as suas atividades basicamente normais. Não sei se mais algum Vereador
acompanhou, mas a Itália, que foi um dos epicentros da pandemia no ano passado,
chegando até 4000 mortes por dia, como também já aconteceu no Brasil; a marca
surpreendente de 4000 mortes por dia. A Itália, hoje, já liberou as pessoas para a não
utilização das máscaras em locais públicos, de grande circulação, apenas em locais
fechados, isso é um avanço. Nos Estados Unidos também tem acontecido, Inglaterra,
enfim, vários países, que estão com a vacina avançada, têm conseguido retomar
suas atividades normais e, com isso, a economia volta a crescer, as pessoas voltam a
trabalhar, outros problemas, que são decorrentes da pandemia, diminuem (vou falar
sobre isso mais a frente com a questão da violência). Então acho que isso é
necessário. Se for possível, interessante instituir no município de Ibaté também a
xepa da vacinação, fazendo a vacinação acelerar ainda mais. Outra indicação é em
relação ao chamamento das pessoas que já foram vacinadas com a primeira dose e
que, infelizmente, muitas pessoas não querem tomar a segunda dose; estão se
sentindo plenamente vacinadas, seguras, ou tiveram COVID e não querem tomar. Eu
gostaria de fazer este apelo à população de Ibaté para que isso não aconteça. Se
você tomou a primeira dose, vá tomar a segunda dose, fique plenamente imunizado.
Você pode estar tranquilo, já pegou, tem certa imunização, mas vá tomar a vacina
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para que outras pessoas fiquem também protegidas ao seu redor. Eu fiz essa
indicação para que, se já é feito, ótimo; se ainda não é feito que seja feito o
chamamento nominal: quais foram as pessoas que já tomaram a primeira dose, que
já passou o prazo para tomar a segunda dose e ainda não vieram? Os cadastros são
atualizados em toda nova vacinação. Então que seja feita uma ligação. Para as
pessoas estão com COVID, eu sei que isso tem sido feito tanto pelo Departamento
Municipal de Saúde também com o apoio do Departamento de Esportes, equipe de
esportes tem feito o acompanhamento das pessoas que estão com a infecção. Eu tive
a doença, recebia ligações diárias perguntando como eu estava, se estava tudo bem.
Não foi só comigo, todas as pessoas que tiveram essa infecção tiveram
acompanhamento da equipe de esportes, que faz o apoio à equipe da Saúde. Então,
que seja feito também com pessoas que já tomaram a primeira dose e ainda não
quiseram, não puderam ou se esqueceram de tomar a segunda dose. Que seja feita
essa ligação, chame-os; que, nas páginas oficiais da Prefeitura seja divulgado com
mais afinco isso para que as pessoas não deixem de se imunizarem. Muito obrigado,
Senhor Presidente. O TERCEIRO, VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Eu
gostaria de discutir uma indicação que pede ao Excelentíssimo Prefeito para fazer a
recuperação das “assoriações” que existem próximas à nascente do riozinho São
José das Correntes. A nascente dele fica situada na esquina da pracinha do Jardim
Menzani; de um lado, o Jardim Menzani; do outro lado, a rua do contorno, que é da
Vila Tamoio e, do outro lado, o Jardim do Bosque, tendo em vista que já existe uma
grande erosão nesse local. Os moradores estão preocupados com essa erosão, até
porque, alguns anos atrás já aconteceu erosão deste tipo e que acabou chegando à
margem da rua do contorno. Sendo assim, temos essa preocupação e pedimos para
que Prefeito e sua equipe olhem com carinho e recuperem antes de começar a época
da chuva. Se esbarrancar mais do que já esbarrancou, vai se aproximar bastante da
rua e vai derrubar todas as árvores do local. Outra indicação é a respeito de o
Executivo mandar uma equipe para colocar o nome das ruas nos postes de energia
elétrica. Temos feito indicações pedindo para colocar placas nas ruas, onde não
existe mais; isso é recorrente. Várias ruas, várias esquinas e bairros da nossa cidade
se encontram sem as placas. A gente vem pedindo e, até o momento, não foram
colocadas. Então fizemos essa indicação como opção. Sabemos que os postes são
da CPFL, mas acho que a Prefeitura, em diálogo com a CPFL, terá a aceitação para
fazer esse serviço. Pedimos com carinho porque vários motoqueiros, entregadores e
estão com dificuldade de encontrar os endereços para entregarem as mercadorias,
por falta dessas placas de identificação. Eu acredito que, se forem feitos esses
nomes de ruas nos postes, vai facilitar o trabalho desse pessoal. Nada mais, Senhor
Presidente. Obrigado. O QUARTO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI:
Vou falar um pouco das nossas indicações, só mencionando um pouco, voltando à
indicação do Ivan, dos postes. Também não estamos inventando a roda; é algo que
existe, inclusive, em São Carlos; uma pesquisa rápida na internet é possível ver. Nós
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anexamos na indicação algumas imagens de como fica pintado no poste. É uma ideia
interessante, de repente até mais econômica do que a placa, que vai durar mais que
a placa, principalmente essa placa que tem sido colocada, que é um tipo de plástico
de PVC, que além de ter durabilidade pequena, porque vemos no Domingos Valério
já com placas quebradas, vai também desbotando. Não são iguais às placas antigas
que foram colocadas 10, 12 anos atrás. É uma placa um pouco diferente, com
material pouco resistente, pelo menos é o que a gente tem visto. Então é uma
alternativa que a gente está colocando. EM APARTE, VEREADOR ÉDISON
FERNANDO DA SILVA: Outra coisa que é importante pontuar, excelente indicação
de vocês, mas também é a questão do vandalismo. Infelizmente temos sérios casos
de vandalismo com as placas, bueiros, enfim, vários equipamentos públicos vêm
sofrendo com isso. Então isso também acaba atrapalhando essa situação. Obrigado
pelo aparte. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Com certeza. E tem
também a questão que o pessoal chega a levar embora o postinho da placa, leva o
poste, leva tudo. Essa situação que o senhor mencionou em relação a furtos diversos
na cidade, na rede social a gente cansa de ver; e nas nossas andanças, também.
Estão levando tudo. Essas grelhas de bueiro, tampas de esgoto estão sendo levadas.
É uma nova situação, uma nova realidade que estamos vivendo. Então, para a placa,
você vai evitar tudo isso, inclusive o roubo, porque está pintada, se apagar um pouco,
faz uma manutenção simples e pode ser uma solução. Outras cidades estão
adotando, por que não aqui também? Outra indicação é referente ao vazamento de
esgoto. Não está vazando o esgoto neste momento, no José Giro, no córrego do
Tanquinho. Logo depois do Tanquinho, na sequência, tem um córrego que vai passar
em alguns sítios, e vai encontrar, se não me engano, com São Martinho, com São
João. Ali tem uma bomba de recalque de esgoto, mas não seria isso, é uma bomba
que empurra o esgoto dali para a estação de tratamento que existe para baixo do
Camará. Essa bomba está sempre tendo problema. Só este ano, pelo que me
passaram, foram umas duas ou três vezes pelo menos que eu tive que passar
adiante para darem uma solução. Quando dá problema, até resolverem o problema, é
muito esgoto que vai para o córrego. Então vai para os sítios que acabam utilizando a
água; todo um problema que acaba gerando ali. Acredito, não sou técnico, não fui
ver, nem tenho capacidade para ver isso, mas pode ser uma questão de
dimensionamento, porque aumentou muito a quantidade de bairros ali, inclusive o
José Giro. Isso pode fazer com que ela não comporte em determinados períodos. O
que pedimos é uma avaliação para ver a bomba, como está a situação e se, de fato,
é necessário... EM APARTE, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Com
relação a essa bomba de esgoto, até o ano passado, em que eu era Vice-Prefeito, eu
fazia essas correções de trocar bomba, mandar arrumar. Quando o Governo do
Estado fez esse programa da lagoa de tratamento de esgoto, vieram umas bombas
importadas, e elas dão muito pau. Quando eu era Vice, juntamente com o Prefeito, Zé
Parella, nós fizemos a aquisição de uma bomba por experimento no Jardim América e
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deu excelente resultado. Agora o Prefeito já comprou uma outra que está para baixo
do rodeio, também de grande capacidade e não é submersa, é totalmente fora do
poço de esgoto. Segundo o Luiz Fernando, do setor de compras da Prefeitura, o
Prefeito vai colocar, em todas as estações, a bomba fora do poço para não quebrar
muito e dar problema de vazamento. Realmente, quando acontece isto, de a bomba
dar um problema lá em baixo, até você tirar essa bomba, lavar, mandar fazer a
manutenção, ou até colocar outra, realmente, vaza um pouco de esgoto, mas o
Prefeito está tendo todos os cuidados e, com certeza, essa da José Giro também vai
comprar. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Eu agradeço, Vereador,
porque é um problema que vem, o senhor sabe, de anos e anos, não é de agora, é
um problema recorrente de esgoto que acaba gerando, além do passivo ambiental
que gera, gera um estresse, uma complicação para todo mundo que está logo abaixo
do córrego. Então é importante a colocação do senhor. Espero que seja comprado,
trocado, vai ser importante para o município, para o meio ambiente e para a
população e sitiantes que estão ali. Outra colocação que quero fazer, e aí vai na linha
que o Édison fez das duas indicações, parabéns pelas indicações da xepa, de ligar.
De repente até acho que eles estão ligando, é importante fazer essa ligação para a
segunda dose, porque o cadastro está lá, está atualizado, e nós temos que vacinar.
As pessoas, às vezes, têm esta percepção, às vezes passou mal na primeira dose,
não quer tomar a segunda. Tem que tomar, vá tomar, é importante. Tenha certeza
que, quem já teve COVID por tudo que tenha sintomas, e às vezes tem gente que
fala: “Ah, mas o sintoma da vacina foi até pior do que o da COVID que eu tive”. Ainda
assim, é melhor que o estresse, de todo o psicológico abalado que você passa tendo
COVID, mesmo não tendo sintomas graves. Vários aqui já tiveram e sabem do que
eu estou falando. Além disso, uma indicação nossa, que vai ao encontro, é a questão
da divulgação. Antes, quero parabenizar todo trabalho que é feito pela equipe
responsável pela vacinação, começando pela secretária, enfermeiras, pessoal que
cuida da limpeza, pessoal da UBS, estão fazendo um trabalho excelente; eu sei que é
desgastante. Por mais que a gente fale: “Tem que dar vacina a todo momento”, não é
fácil. Elas trabalham de segunda a sábado, são três vacinas diferentes que geram
estresse, porque tem que estar ali com muito cuidado, cada vacina é para uma idade
diferente, chegam pessoas que não querem tomar aquela vacina e não tem jeito
porque, para aquela idade, é a vacina A ou B. O importante é tomar vacina seja qual
for. “Ah, mas eu queria essa”. Não. Tome a vacina que tiver, vai ser importante para
você e para sua imunização. Feitos esses parênteses, pedimos para divulgarem com
certa antecedência. Não estou colocando que tem que divulgar todo o calendário
como fez o Estado, por exemplo. Como Ibaté está escalonando, dividindo um pouco
as idades, até para não sobrecarregar, eu acho que isso é muito válido, é para não
dar tumulto nas UBSs. Por exemplo, faixa dos 40 aos 42, se não for começar todo
mundo junto, já divulga: “42 vai ser tal dia. 41 vai ser tal. 40 vai ser tal”. O próximo
grupo de vacinação vai ser dos 35 aos 39 anos. Você não vai começar dos 35 aos 39
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tudo de uma vez. Também faz essa divulgação: “39 anos, tal dia. 38 tal dia. 37...”,
enfim. Porque as pessoas ficam muito ansiosas. Já estão com o nível de ansiedade lá
em cima. E quando a gente recebe, por exemplo: “Agora vai vacinar os 44 anos”, aí
fica aquela ansiedade para saber quando vai vacinar o 43, e as pessoas questionam
muito isso. Inclusive na página da Prefeitura, questionam comigo, e a gente não tem
a resposta. Ninguém está pedindo para antecipar muito, pelo menos dentro do grupo,
que vai ser vacinado, essa divulgação mínima, porque as pessoas trabalham. Vai
gerar esta previsibilidade, que eu acho muito importante. Além disso, eu acho que
outra indicação importante que colocamos e o Damião já comentou, e eu só quero
agradecer. Primeiro quero agradecer ao assessor da Deputada, Deputada Graciela,
partido Liberal. Ele veio a Ibaté dia 24 de junho, estivemos reunidos com ele no
restaurante Planalto, conversamos com ele, foi muito solícito. Dentro da conversa que
tivemos, dentro da linha de atuação da deputada também, fizemos essa indicação
pedindo algumas coisas para ela. É óbvio que a gente tem ciência de que é difícil
conseguir todas essas coisas; se vierem, maravilha, vai ser bem-vindo para a cidade
de Ibaté com toda a certeza. Há uma disposição da Deputada e de sua assessoria de
ajudar, colaborar com a cidade, com a gente, e a gente precisa disso. Como o
Damião disse, a gente precisa de recursos; é um compromisso de campanha também
buscar recursos com deputados. Então a gente está fazendo esse trabalho. Como o
Damião mencionou: aparelho de mamografia, ambulância, pedimos um veículo para
transporte de pacientes também, construção da arena esportiva, o bairro depois pode
ser definido; obras de infraestrutura, não só para lombadas, como também para
recapeamento asfáltico. Pode ser que não consiga para lombada, mas consegue para
recapeamento, já ajuda a Prefeitura de alguma forma. E o caminhão de hidrojato e de
sucção, às vezes você vai desentupir o esgoto, você coloca a mangueira e empurra
para baixo a sujeira, e gera o problema lá embaixo. Se tiver um equipamento de
sucção, você suga e resolve o problema; então é muito importante também. Era isso
o que eu tinha para dizer, Senhor Presidente. Muito obrigado. O QUINTO,
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Quero fazer meu agradecimento ao assessor da
Deputada Graciela que veio a Ibaté para atender a nós, Vereadores, para dar uma
melhor atenção e disponibilizar alguma emenda parlamentar para nosso município.
Esperamos que ela nos ajude, porque infelizmente temos poucos deputados que vem
ajudando nosso município. Então, aquele deputado que tem interesse em nos ajudar
será bem recebido pela nossa população, pode ter certeza. Só esperamos que, se
por acaso, ela fizer alguma emenda, que o Prefeito olhe com bons olhos para nosso
município, não para nós, Vereadores. Nosso interesse é trazer benefício para o
município. Não adianta buscar emenda e chegar na hora o Prefeito negar, assim
como foi negado o ônibus que conseguimos. Pedimos os respiradores e falaram que
estariam vendo e até hoje não tivemos resposta também. Então isso é um descaso
para com o deputado que está com boa intenção em ajudar o município. Eu acho que
deveria, pelo menos, ter um pouco mais de transparência do Executivo para nos dar
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alguma informação aos pedidos que nós enviamos para o deputado, e o deputado
pede para nós, para nosso município, assim como os respiradores e nós enviamos e,
até a presente data, não tivemos a resposta se iriam acatar ou não, assim como o
ônibus que dispensaram. Então só temos a agradecer pelo esforço do assessor do
deputado e à deputada por disponibilizar o seu assessor para estar nos atendendo.
Muito obrigado. Quero também destacar que nós fizemos, no início do nosso
trabalho, algumas indicações solicitando melhorias na UBS do Jardim Mariana, tendo
em vista que temos fotos da situação do prédio, que está com enxurrada dentro do
balcão do atendimento quando chove. Então não tem nem condições de as pessoas
ficarem no balcão de atendimento. Também a garagem, que descobriu o telhado e,
até a presente data, não tiveram a capacidade nem de ir ao local. Eu acho que é um
descaso com os pedidos desses Vereadores. Não pedimos para nós, pedimos para a
população e para os próprios trabalhadores que ali estão, que passam dificuldade em
época de chuva. Com essa seca que deu, daria para eles verem esse problema.
Gostaria que o Prefeito analisasse com carinho; iremos dar um prazo para ele.
Espero que não volte a chuva, se voltar, eu vou lá gravar e postar na internet. Teve
um médico que falou que Vereador vai na internet para falar, cobrar o Prefeito, mas
quando a gente não tem um bom relacionamento com o Prefeito, a gente é obrigada
a usar a internet, porque, se tivesse um bom relacionamento, poderia chegar até o
Prefeito e falar: “Olha, Prefeito, está acontecendo isso, isso e isso. O senhor pode
resolver essa situação para gente?” Então não iríamos usar a internet para cobrar o
Executivo. Tem mais, estive também visitando o Centro de Zoonoses, que continua
com o mesmo problema, está todo deteriorado; portas todas arrebentadas,
vazamento de água, infiltração. Eu acho que o Prefeito deveria analisar, olhar com
carinho, porque é difícil uma pessoa trabalhar naquela situação. Nós já citamos em
tribuna, já fizemos a indicação, enviamos até foto. Então peço para que analise, faça
a reforma, a ampliação para recolher mais animais que estão na rua. Gostaria que o
Prefeito ou a assessoria do Prefeito olhasse com carinho, porque, se não olhar, assim
eu falei do UBS do Mariana, que eu vou colocar na internet, eu vou colocar do Centro
de Zoonoses também; vou começar a jogar na rede social para a população ver como
estão as áreas públicas, porque o Prefeito já falou em rádio que ele vem fazendo a
manutenção anualmente e não é isso o que está acontecendo. Era isso o que eu
queria falar sobre essas indicações. Na sessão passada, eu não falei devido a minha
situação, e eu não comentei nada a respeito da indicação que Vossa Excelência
colocou, nobre Vereador Horacio, inclusive uma indicação de grande importância que
é pedir para o Serviço Social vá até a casa das pessoas para que elas sejam mais
bem auxiliadas, atendidas, para fazer uma triagem como Vossa Excelência
mencionou, e a Vereadora Néia saiu em defesa dizendo que eles vão até o local
quando é caso urgente. Negativo. Eu discordo da palavra dela. Há casos de pessoas
não terem nada no Serviço Social. “Pede lá um gás para você”. “Pede uma cesta
básica” e a pessoa não ter nada dentro de casa. Eu fui presenciar e a pessoa não ter
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nada, e a pessoa foi à Assistência Social, não foi atendida e falaram que tinha que
fazer um cadastro para ser atendida. Então isso é um descaso com a nossa
população. O senhor está de parabéns, Vereador, de fazer essa cobrança. A
Vereadora saiu em defesa porque trabalha naquele setor, mas eu acho que ela não
está tendo essa informação do que vem acontecendo. Eu, como sou uma pessoa que
gosta de ir à casa das pessoas, conversar olhando no olho, eu procuro: “Como está a
sua situação?” “Ah, Waldir, entra na minha casa que você vai ver”. Então eu vi com
meus próprios olhos, então eu sei que é isso que vem acontecendo. O PRESIDENTE,
VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Vereador, a Néia está pedindo um
aparte. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Depois ela pode falar na Explicação
Pessoal, porque, se eu for dar o aparte para ela, meu tempo já está se esgotando,
porque eu ainda não concluí. Você me desculpa, nobre Vereadora. Então, hoje
mesmo teve uma pessoa que foi lá pedir um gás. Ela tem três crianças em casa e
falaram que não tem condições dar um gás. Pelo amor de Deus! Em plena pandemia,
a pessoa tem que ficar se humilhando para receber uma cesta básica. Nós
recebemos, assim como ela falou que foram divididas as cestas, que a empresa Nova
Era doou para o município. Em momento algum eu não vi a Vereadora fazer um
agradecimento ao empresário que doou as cestas básicas para o município, para a
população. Então nós temos que agradecer porque foi a única empresa que cedeu
500 cestas básicas. Não importa se era igual às da Prefeitura ou se eram inferiores,
mas teve uma boa intenção. Eu quero agradecer o empresário. Inclusive, ele cedeu
mais ainda, já doou mais ainda na Casa do Idoso. Então eu quero agradecer ao
empresário pelo carinho que está tendo para com a nossa população. Então,
Vereadora, eu acho que nós temos que cobrar. Vossa Excelência, como está naquele
setor, precisa lutar mais pela população e cobrar. Como Vossa Excelência está ali,
fala: “Olha, Vereador, podem até acontecer algumas falhas de alguma casa a gente
não ter feito isso, mas nós fazemos”. Mas, na verdade, não faz. Não faz. Eu já fui
várias vezes. Então isso tem que ser feito. Eles têm que tirar o traseiro da cadeira e
fazer a visita, a triagem. Não falar assim: “Venha aqui, traz seus documentos para eu
ceder uma cesta básica para você”. Assim como eu pedi para a funcionária ir lá e ela
não deu a cesta básica porque a funcionária era de São Carlos: “Ah, não, funcionária
de São Carlos”. E essa outra que eu pedi, que é funcionária de Ibaté, que foi lá para
pedir e falaram que ela tinha que levar os documentos dela. Por que eles não foram
até a casa dessa funcionária e falaram assim: “Funcionária, você não tem nada na
sua casa? Me passa seu endereço”. Tem que trabalhar assim: “Passa seu endereço,
funcionária, que nós vamos até a sua casa e ver a sua condição para ver se
realmente você está precisando e nós vamos ceder a cesta básica para você, porque
nós temos muitas cestas básicas”. Se 300 cestas básicas estavam dando, e o
Prefeito falou que 350 iriam melhorar... O PRESIDENTE, VEREADOR VALENTIM
APARECIDO FARGONI: Deu o tempo, Vereador. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA:
Então, é essa a minha indignação. Sem mais, Senhor Presidente. ORDEM DO DIA:
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PROCESSO CM. Nº 245/2021 DE 27 DE ABRIL DE 2021. INTERESSADOS:
Vereadores Ivanildo de Oliveira Lins, Damião Rogério de Sousa, Ronaldo Rodrigo
Venturi e Waldir Siqueira. ASSUNTO: Dispõe sobre divulgar os dados dos conselhos
municipais na página oficial da Prefeitura e da Câmara Municipal. DISCUSSÃO:
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Com relação a esse projeto de lei que
estamos apresentando, ele visa a dar maior transparência. Hoje, no site da Prefeitura,
se a gente entrar vai ter um link para acessar os três conselhos, porém as
informações são poucas, no nosso entendimento, são poucas. Vai ter o que? De
repente vai ter lá a lei que criou, alguma resolução. Pedimos para ter o nome dos
integrantes, titulares e suplentes, isso aí eu vi que alguns conselhos já têm, mas tem
que ter, por força de lei; dados para contato, o calendário anual de reuniões. Quando
não tiver esse calendário anual de reuniões já divulgado, porque determinados
conselhos não exigem isso, o que tem que ser feito? Com antecedência mínima
razoável, divulgar isso no site da Prefeitura e da Câmara. Nós tínhamos colocado até
um prazo de antecedência mínima, porém, por orientação do jurídico da Câmara, nós
tivemos que suprimir esses prazos e, dentro da Comissão de Constituição de Justiça,
da qual eu faço parte com o Waldir e o Édison, nós suprimimos para atender ao
parecer jurídico da Câmara. É complicado não determinar prazo, porque, para mim,
antecedência mínima tem que ser uns quatro, cinco dias antes, mas o Executivo pode
entender que é um dia antes. Então fica complicado. Mas aí poderia sugerir uma
interferência do Poder Legislativo no Poder Executivo, tem toda uma explicação
jurídica que nós acatamos. Nós queremos então essa divulgação por essa lei e
também que seja disponibilizada a ata de todas as reuniões, sejam ordinárias ou
extraordinárias, eventuais resoluções e recomendações aprovadas pelos conselhos.
Isso é importante porque, às vezes, a pessoa quer participar de alguma reunião do
conselho e ela não sabe nem como ir, aonde ir, quando tem reunião e quando não
tem. Nós mesmos, Vereadores, para sabermos quando vai ter reunião do conselho,
temos que ligar; quando não vem o convite, ligamos para alguém, tentamos garimpar
a informação. Então vai dar total transparência da questão dos conselhos municipais.
Também, se a pessoa não foi, ela vai pegar a ata, vai ler e vai ver o que foi discutido
naquela reunião. Então eu acho que só contribui para a transparência do município,
da administração. É um projeto super válido e eu gostaria de contar com a aprovação
de todos os Vereadores. Muito obrigado. VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA
LINS: Faço das palavras do Vereador Ronaldo as minhas palavras. Porque
basicamente esse projeto vem trazer mais transparência, no que diz respeito a todos
os conselhos municipais. Colocamos esse projeto e queremos pedir a todos os
Vereadores que votem pela transparência, que nos ajudem nesse projeto com seu
voto se acharem interessante como nós achamos. Obrigado, Senhor Presidente.
Nada mais. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Gostaria de dizer que
meu voto será favorável a esse projeto. Sempre fui e sempre vou ser a favor da
transparência. Não vai gerar custo ao Poder Executivo. Como disseram os
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Vereadores, na Comissão de Constituição e Justiça, a qual eu presido, analisamos o
parecer jurídico, tivemos que fazer algumas adequações ao projeto inicial; foi
apresentado um projeto substitutivo que teve a aprovação dos integrantes da
Comissão de Constituição e Justiça, e eu acredito que é coerente a essa necessidade
que temos de deixar o trabalho do agente público, seja ele agente político ou servidor
público, deixa-lo cada vez mais transparente, porque estamos lidando diretamente
com a vida das pessoas, com os recursos das pessoas. Tudo o que atuamos afeta
direta ou indiretamente a sociedade de modo geral. Então eu sou a favor da
transparência, como fui a favor do projeto do voto aberto para análise de vetos,
também sou favorável, porque a transparência é sempre importante em todos os
setores da administração pública. Obrigado, Senhor Presidente. DECISÃO: Aprovado
por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 267/2021, DE 11 DE MAIO DE 2021.
INTERESSADO: Vereador Édison Fernando da Silva. ASSUNTO: Dispõe sobre
afixar placa com número do disque denúncia da violência contra a mulher, 180.
DISCUSSÃO: O AUTOR: Esse projeto, basicamente, tem um fundamento: todo local
que faz atendimento público passaria a ter a obrigatoriedade, simples, básica, de
instalar uma placa do disque denúncia referente à violência contra a mulher. No site
da Câmara Municipal, inclusive, gostaria de destacar isso, que, independentemente
de lei ou não, logo na página inicial, no canto direito, tem uma placa: Não se cale,
diga não à violência contra a mulher. Ligue 180. Ligue 190. Ligue 100. Acesse o site.
Inclusive, existe também a possibilidade de baixar um aplicativo dos Direitos
Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e Defesa da Mulher, comandado pela
Ministra Damares. Tudo isso é basicamente para fazer uma coisa, Senhor Presidente,
Vereadores e População de Ibaté: que nós tentemos, de alguma forma, diminuir os
casos de violência contra a mulher. O disque 180, que é o que estamos colocando
aqui, não é um substitutivo ao 190, da Polícia Militar. Toda ação ostensiva, você está
vendo um crime acontecer, você pode e deve ligar no 190. O disque 180 tem um foco
específico para a violência contra a mulher. Então, a mulher violentada, a pessoa que
está em situação de violência, seja ela física, psicológica, vias de fato, ou seja,
recebeu agressão mesmo, tem a possibilidade de, ligando no 180, ter informações de
onde pode buscar apoio para sair dessa situação, onde no município ela pode
procurar a defensoria pública, a promotoria, se tiver algum serviço. Eu vou aproveitar
para falar agora de uma das indicações que fiz que é para a criação de um centro de
acolhimento para pessoas em vulnerabilidade. O maior dos motivos para que as
pessoas não denunciem os agressores é porque são dependentes dos agressores
muitas vezes; dependente financeiramente, a sua família, seus filhos dependem
desse agressor. Se essas mulheres denunciarem, já aconteceu isso, já vivenciei
casos assim quando eu estagiava antes de me formar em Direito, de mulheres que
fizeram a denúncia, o agressor foi preso preventivamente, seu companheiro, seu
marido, enfim, que a havia agredido, colocado sua família em risco, e, na audiência,
ela chegar e falar: “Não, não. Ele não me bateu”. “Mas a senhora disse no inquérito,
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no seu depoimento à polícia que ele tinha batido, esganado você, que ele te jogava
no chão, chutava a sua cabeça”, e, na audiência, ela dizer: “Não, não. Isso não
aconteceu”. Sabe por quê? Porque ela dependia e, durante esse período em que ele
ficou preso, ela não tinha como manter sua casa, seus filhos e, por isso que, alinhado
à questão da denúncia, eu faço como indicação e estou tentando trabalhar também
com a possibilidade de uma emenda, de algum programa do Governo Federal e
Estadual para que seja criado esse centro de acolhimento, que ele seja não só de
acolhimento, mas para preparar a pessoa física, psicológica e, talvez, até
profissionalmente para não depender mais do seu agressor. Temos números,
infelizmente, cada vez mais que nos atormentam em relação à violência contra a
mulher. Apenas no ano de 2020, tivemos 105.000 denúncias de violência contra a
mulher. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 60% das pessoas que sofrem
agressão sequer denunciam; algumas, por desconhecimento; outras, por medo; mas
o principal caso, pela dependência. Então, esse projeto eu estou apenas fazendo um
link com a indicação, a indicação é outra coisa, mas ele, pelo menos, traz a nossa
vida cotidiana, você vai ao mercado e vai ver uma placa dessa, vai a um escritório e
vai ver uma placa dessa, à igreja, A igreja tem esse papel social muito importante e
precisa debater com mais afinco, mais profundamente problemas como esse. Então,
todas as pessoas que estiverem em ambiente de atendimento público vão ver uma
placa como essa e vai gerar nas pessoas essa consciência ou, pelo menos, o meu
objetivo com esse projeto é fazer com que isso aconteça, gere nas pessoas a
consciência de que nós precisamos parar de simplesmente falar da violência contra a
mulher e começar a agir. O primeiro passo é denunciar os agressores para que
paguem pelos crimes que estão cometendo. Espero que os nobres Vereadores sejam
favoráveis a esse projeto. Mais uma vez eu repito: não gera custo algum ao
Executivo, as empresas terão um custo baixíssimo que é apenas para realizar essa
placa; é uma coisa muito simples. Existe o modelo no site da Câmara que podem
baixar, posso disponibilizar nas minhas redes sociais o arquivo já para a impressão
para quem quiser, enfim. É simplesmente fazer isso para que paremos de
simplesmente achar que a violência contra a mulher é errada. Acho que ninguém aqui
discorda disso, que violência de qualquer forma é errada, principalmente contra a
mulher ou pessoas em situação de vulnerabilidade. Nos causa nojo, repulsa, ver uma
pessoa que, na hora em que mais precisa, acaba sofrendo por pessoas mais
próximas a ela. Apenas para concluir, eu espero a compreensão de todos os
Vereadores e peço o voto favorável neste caso para continuarmos lutando contra
esses casos de violência que precisam ser mitigados da nossa sociedade o mais
rápido possível. Obrigado, Senhor Presidente e demais Vereadores. VEREADOR
RONALDO RODRIGO VENTURI: De fato é um projeto importante porque colabora
para essa questão. O Édison já falou tudo, eu não tenho muito o que estar falando, só
quero colocar minha posição favorável a toda e qualquer iniciativa como essa que
visa a combater qualquer tipo de violência, violência contra a mulher, contra a
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criança, enfim. É um ato de covardia que temos que combater no dia a dia. Como
existe este instrumento que é este telefone específico para a denúncia de violência
contra a mulher, nada mais justo estar afixado em estabelecimentos tanto públicos
quanto privados, como forma de incentivar também as pessoas a tomarem
conhecimento, porque muitas vezes elas não têm o conhecimento de que existe esse
canal de comunicação, para que as mulheres possam fazer a denúncia até de forma
anônima e poder ter uma solução, quem sabe, para o seu problema. Meu voto é
favorável. Era só isso. VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: O Vereador
Édison e o Vereador Ronaldo já falaram tudo. Então só quero frisar que também sou
contra qualquer tipo de violência e que meu voto é favorável. Obrigado, Presidente.
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 279/2021, DE 11 DE MAIO
DE 2021. INTERESSADOS (A): Vereadores (a). ASSUNTO: Dispõe sobre alterar
dispositivo da Lei Municipal nº 3171, de 15 de outubro de 2019. DISCUSSÃO:
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: É só uma explicação para a
população entender o que estamos votando. Existe uma lei que determina que tem
que ser afixado em locais públicos e privados, que façam atendimento ao público, o
símbolo do autismo, que tem preferência, etc. É uma lei de autoria da Ex-Vereadora
Regina e está só sendo feito um acerto, o valor da multa em caso de
descumprimento. Na verdade, não tinha essa previsão, nós fizemos um requerimento
em nome de todos os Vereadores pedindo explicações da Prefeitura do porquê não
tinha sido implantado e uma das questões colocadas foi a questão da multa. Então
está sendo corrigido isso na lei, acertado. Eu aprovei para falar também que, no
nosso requerimento, a gente falou da lei referente à carteirinha dos autistas, que é
uma cobrança. Eu não sei se já começou; até onde eu sei, não, porque as mães
continuam cobrando e, de fato, facilitaria muito para as mães das crianças, dos
adolescentes autistas. Por exemplo, esses dias teve uma situação da vacinação, e a
mãe teve que comprar que o filho era autista. Se ela tivesse a carteirinha, na hora já
estaria comprovado. Então é urgente que a Prefeitura comece a emitir a carteirinha.
Só aproveitei o espaço para expor isso também. Muito obrigado, Senhor Presidente.
VEREADOR ÉDISON FERNADO DA SILVA: Gostaria de deixar claro que também
sou favorável a esse projeto. Como disse o Vereador Ronaldo, ele é uma adequação
ao projeto de autoria da Ex-Vereadora e Ex-Presidente desta Casa, Regina, que
sempre foi muito sensível a essas questões de saúde e segurança dos mais
vulneráveis. Também destacar a atuação, no primeiro momento, da Vereadora Néia,
que foi quem trouxe este debate a nós, toda a Câmara acabou se inteirando melhor
deste debate para que pudéssemos fazer essas verificações, o requerimento que foi
feito em nome da Câmara toda, principalmente também para que fosse apresentado
os critérios que são necessários para a emissão da carteira de identificação da
pessoa com TEA, Transtorno do Espectro Autista; existem vários itens que são
elencados. Então tudo isso é importante. O meu voto é favorável. Destaco a ExVereadora Regina pela sua atuação na formulação das leis e a Vereadora Néia
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também por ter trazido esse debate um pouco mais afundo conosco, que resulta
nesta alteração e esperamos o mais breve possível também na emissão das
carteirinhas e que essas pessoas, em situação de vulnerabilidade, com a condição do
TEA, tenham a possibilidade de estarem, cada vez mais, resguardadas nos seus
direitos. Obrigado, Senhor Presidente. VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Como o
Vereador Ronaldo disse, a gente tem pressa, entramos com requerimento pedindo
que a Prefeitura, como já tem, foi um projeto da Vereadora Regina, uma lei aprovada
na Câmara, e a gente tem pressa na questão da carteirinha. Como todos sabem, já
citei a questão do departamento onde trabalho, de Promoção Social, a procura é
muito grande, temos mães que vão lá para saber informações sobre a carteirinha,
que ajudaria muito em vários aspectos. Mas estamos aqui. Esta Casa entrou com
requerimento para que o Executivo faça, o mais rápido possível. Estamos aqui para
ajudar, colaborar. Que o Executivo realize o mais rápido possível e coloque isso em
prática, porque a população precisa muito. Sem mais, Senhor Presidente. DECISÃO:
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 286/2021, DE 26 DE MAIO DE
2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre criação do
Departamento Municipal de Trânsito – DMT e a Junta Administrativa de Recursos de
Infração – JARI. DISCUSSÃO: VEREADOR ÉDISON FERNADO DA SILVA: Eu não
gostaria de discutir o mérito do projeto, apesar da pertinência gigantesca que ele tem,
porque sabemos que é necessário discutirmos, mas, como há algumas divergências,
eu acredito que seja unânime, ou pelo menos de grande parte dos Vereadores. Eu
tive contato com o Vereador Ronaldo, o Horacio também entrou em contato comigo,
porque tem algumas dúvidas nesse projeto. Então, para que haja melhor discussão e
também um melhor entendimento desse projeto de lei e da aplicação a partir da
nossa aprovação ou não, eu gostaria de pedir o adiamento desse projeto e que fosse
analisado por esta Casa o adiamento do projeto. DISCUSSÃO DO REQUERIMENTO DE
ADIAMENTO DO PROJETO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Sou favorável
ao adiamento. Tinha preparado bastante coisa para falar sobre o projeto, mas vamos
poder discutir um pouco mais. É um projeto complexo, difícil. Então, nada melhor do
que termos um prazo maior. Como estamos dentro do prazo ainda, que são 45 dias
para analisarmos, eu sou favorável ao adiamento. VEREADORA SIDNÉIA MONTE:
Eu também só quero deixar registrado que também sou favorável ao adiamento. Até
em conversa com o Vereador Horacio, Vereador Édison, eu acho que existem umas
dúvidas que eu tenho e eu quero saná-las, então eu sou favorável ao adiamento.
VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Acompanho os Vereadores também pelo
adiamento do projeto. IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Eu também voto pelo adiamento.
VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Também sou favorável ao adiamento,
porque tem alguns itens que não dá para concordar. Então vamos sentar, vamos
conversar para que fique bom para todos os lados. Sem mais. VEREADOR JEAN
GLEI RUBIO TOMAZ: Também sou favorável ao adiamento. Obrigado. VEREADOR
WALDIR SIQUEIRA: Eu sou favorável ao adiamento, tendo em vista que já queria,
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em meu primeiro mandato, o Prefeito já queria apresentar um projeto assim, igual a
esse, criando a zona azul em Ibaté, e eu sou contra esse projeto. Por isso, eu sou a
favor do adiamento do projeto para discutirmos melhor. DECISÃO: Requerimento de
adiamento aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 262/2021 DE 30 DE
ABRIL DE 2021 (Segunda Discussão e Votação). NTERESSADA: Prefeitura
Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para
elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro do ano de
2022. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Só para a
população que nos assiste entender, mas hoje eu não vou ser chato fazendo toda a
explicação do que é a LDO. Como o próprio nome diz, Lei de Diretrizes
Orçamentárias, traz as diretrizes para montar o orçamento para o exercício de 2022.
Como é o primeiro ano do mandato, vai vir também o Plano Plurianual, que é para
quatro anos. Estamos votando nessa lei que traz as diretrizes para o próximo ano e,
no final de setembro, vamos votar, até dezembro, a gente tem que votar o orçamento
do município que vai definir quais são as despesas, as receitas bem especificamente.
Esse só traz as diretrizes. Era só isso, Senhor Presidente. Eu sou favorável.
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO,
VEREADOR DAMIÃO ROGERIO DE SOUSA: Quando tem que criticar, eu critico;
quando tem que agradecer, eu agradeço. Então venho agradecer a todo o pessoal da
Saúde, faxineiros, enfermeiros, médicos, que estão fazendo o trabalho contra a
COVID, passando por grandes apuros. Sabemos que não está fácil, que a cobrança é
muito grande, pessoal não aceita, reclamações para todos os lados, no hospital, nas
UBSs. Agradeço à Elaine, que está fazendo esse ótimo trabalho. Temos que elogiar.
Sabemos que falta um pouco de investimento. A Secretária da Saúde faz um bom
trabalho, a gente acompanha, sabemos o que ela passa. Não é fácil administrar a
cidade inteira. Também agradecer alguns médicos, porque alguns dão trabalho. A
gente não vê a hora que o Senhor Executivo entre em contato com a Elaine e troque
essa cooperativa do Hospital, porque o que dá mais trabalho para nós são alguns
médicos, porque tem alguns excelentes que recebem grandes elogios. Quero
agradecer também o pessoal que trabalha na área da COVID, o pessoal do esporte, o
Diretor Raul Seixas, Elivelto, Pelé, o Soneca, etc., tem mais alguns que eu não
conheço todos, porque estão dando uma ajuda muito grande para o pessoal da área
da COVID, segunda a sábado, na correria. Tudo bem que eles não estão exercendo a
função do esporte, mas estão dando uma grande ajuda na parte da Saúde e, um
pouco antes, ajudaram também na arrecadação de alimentos, isso foi muito
importante. Temos que agradecer a eles também, que estão fazendo um ótimo
trabalho ajudando o pessoal da Saúde. Eu quero que o Senhor Executivo avalie com
carinho porque teve alguns Vereadores que até confirmaram que já estava em
andamento a respeito do PIX. A população está cobrando muito. A gente vai pagar
uma conta, não tem condições de pagar no dinheiro, e a gente quer poder pagar no
PIX ou no cartão de crédito. Que comece o mais rápido possível a atender na
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Prefeitura para pagarmos nossos impostos. O Banco do Povo, espero que seja
inaugurado mesmo, como o Senhor Vereador Édison falou na nossa indicação que
vai ser junto com o Poupatempo. Espero que isso seja realizado, porque precisa
muito. Outra é a sanitização por ozônio, que a Senhora Vereadora falou na minha
indicação da semana passada que já estavam fazendo e não estão, só estão fazendo
a dedetização de álcool 70 nas ambulâncias. Eu acho que isso é muito importante,
que o Senhor Executivo avalie com carinho e comece a fazer. Outra é a respeito do
projeto que entrou hoje. Ainda bem que conseguimos o adiamento, acho que esse
projeto não deve nem voltar para a Câmara. O Senhor Executivo tem que parar com
isso, o momento em que estamos passando e entrar com um projeto desses. Ainda
bem que foi retirado pelo menos, vai voltar, mas eu espero que nem volte, porque o
senhor tem que pensar que a população está pensando e o senhor vem criar um
Departamento Municipal de Trânsito, com área azul, com guardas de trânsito
aplicando multa. Isso não existe. A gente tem que passar e deixar bem claro para a
nossa população. Eu espero que esse projeto não volte e, se voltar, eu espero que os
Senhores Vereadores analisem com carinho e pensem na população e não no
Prefeito, porque não está fácil para ninguém, ainda mais para o comércio que vai
sofrer muito com isso. Sem mais, Senhor Presidente. O SEGUNDO, VEREADOR
ÉDISON FERNADO DA SILVA: Gostaria de deixar registrado os meus parabéns a
toda a população de Ibaté pelo aniversário da cidade, no último dia 24, 128 anos de
feliz história. Tenho orgulho de ser ibateense. Infelizmente nasci em outra cidade,
mas com orgulho também, gosto de lá, nasci na Maternidade Gota de Leite, em
Araraquara; meu RG é natural de Araraquara, mas minha teve a sua gestação toda
em Ibaté, fui criado toda a minha vida na cidade. Apesar de meu parto ter sido feito
em Araraquara, sou cidadão ibateense, amo muito esta cidade. Ibaté é realmente o
Encanto do Planalto, isso é bom a gente se lembrar. Apesar dos problemas, sobre os
quais estamos aqui para discutir, há muita coisa boa em nossa cidade. Outra questão
que quero citar, eu recebi algumas informações em relação a minha indicação da
ligação para a segunda dose, tem sido feita e será intensificada ainda mais, mas, em
alguns casos, mesmo com a confirmação dos dados na primeira vacinação, as
pessoas não atendem o primeiro telefonema ou aquele telefone não é da pessoa que
foi vacinada. Mesmo com a confirmação, isso tem acontecido, mas, mesmo assim,
será feita a ampliação da vacinação. Sobre a questão da comunicação dos dados,
que o Vereador Ronaldo fez, os Vereadores fizeram uma indicação sobre a
disponibilidade dos dados, eu também acho que é importante tentar o máximo
possível, ser o mais rápido possível, antecipar as informações, mas a gente também
tem que entender as limitações da equipe de comunicação da Prefeitura. Gostaria de
parabeniza-los, porque nós temos hoje uma comunicação muito melhor do que
tivemos nas últimas gestões, pelo menos essa é minha análise. Hoje conseguimos ter
essa comunicação através das redes sociais, Instagram, Facebook, principalmente,
além também da possibilidade de pegar as imagens que são formalizadas lá e nós
PRESIDENTE

1° SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ
Encanto do Planalto
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP
Fone/Fax: (16) 3343-1233
Sessão Ordinária de 28.06.2021 – Fls. 18
mesmos ou a própria população fazer a transferência dessa imagem via Whatsapp,
isso é muito importante. Se for possível, que seja feito antes. Sabemos das limitações
porque também eles passam essa informação a partir do momento que recebem e
recebem porque dependem do recebimento das vacinas, enfim. Também gostaria de
dizer que algumas pessoas me questionaram em relação à vacinação, por que às
vezes tem uma defasagem tão grande entre o número de vacinas recebidas e o
número de vacina aplicada. Um dos motivos é que o site é gerenciado pelo Governo
do Estado de São Paulo e ele tem um delay, ou seja, da informação passada pelo
município até o Estado publicar tem uma diferença, o que acaba que, como o
Vereador Ronaldo citou, em alguns momentos, mais vacinados do que vacinas
recebidas; em alguns momentos, vacinas recebidas com a diferença de aplicados de
3.000. Então isso é importante citar. Para concluir, dia 14 agora, foi o dia Mundial da
Doação de Sangue e eu gostaria de reforçar, como doador de sangue que sou, desde
os meus 16 anos, eu ia fazer minha doação, faço até hoje. Estou triste porque agora
tenho que esperar seis meses para fazer a doação, porque tive que tomar antibiótico
por conta da COVID-19, mas gostaria de reforçar isto para a população de Ibaté: doe
sangue. Você que pode, que tem sua saúde intacta, não tem nenhum problema, isso
só tem a lhe auxiliar fisicamente e emocionalmente, porque sua doação auxilia
pessoas que precisam de transfusão de sangue constante e também em casos de
acidente, cirurgia. Então era isso o que eu gostaria de dizer. Muito obrigado,
população de Ibaté. Uma ótima semana a todos nós. O TERCEIRO, VEREADOR
HORACIO CARMO SANCHES: Eu só queria deixar registrado sobre a moção que
fizemos em relação ao aniversário de Ibaté. Deixar os parabéns. Cidade Encanto do
Planalto, 128 anos, à nossa população que a gente adora muito. Infelizmente, devido
à COVID-19, não houve nenhuma festa, desfile, mas, se Deus quiser, ano que vem
tudo voltará ao normal. Quero deixar registrado aqui a indicação que fiz em relação
às cestas básicas, a vista nas casas, não foi uma crítica, porque eu falei muito bem
do trabalho dos assistentes sociais, que está sendo bem feito. Eu estive conversando
com a Adriana e colocando para ela o que eu gostaria que fosse feito e ela me disse
que já está sendo feito. Quando uma pessoa chega até o Vereador para pedir uma
cesta básica e a gente indica para a Assistência Social, eu falei para a Adriana:
“Adriana, mais uma vez eu vou falar para você: não é crítica, mas eu gostaria que
pessoa, que já é cadastrada, que você verificasse com carinho se ela recebeu no
mês anterior ou se não recebeu, e quando a pessoa não é cadastrada, que você
enviasse uma pessoa para fazer uma visita na casa dela para ver se realmente ela
está precisando daquele mantimento, porque já teve caso de eu fazer visita na casa e
encontrar cerveja na geladeira”. Então é por isso a minha indicação que eu fiz, para
que realmente alguém da Assistência Social fosse até a casa dessa pessoa. Se ela
tiver realmente precisando, que ela leve a cesta, porque deixar, por exemplo, para
amanhã ou para depois de amanhã, a fome não espera. Então era essa a situação
que eu coloquei. Não é crítica, pelo contrário, elogio as nossas assistentes sociais,
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mas eu ficaria muito contente se fizessem esse trabalho. Outra coisa são meus
sentimentos às pessoas da COVID-19. Nós perdemos esses dias dois amigos do
Icaraí, o Rolão, o Celso, o Genisvaldo. Tudo gente nova, gente com saúde. Então,
por favor, vamos evitar aglomeração, vamos usar máscara, álcool em gel, vamos ter
calma com as festas. Não é fácil. Rolão era um menino que eu conheci na Fazenda
Santana, jogou com a gente na Usina da Serra. Não só ele, mas todos os familiares
que estão sofrendo com essa maldita doença. Recuperação da esposa do Giliardi, da
cozinheira do hospital. Enfim, todos aqueles que estão se recuperando. Eu peço a
Deus e a Nossa Senhora Aparecida que proteja todo mundo. Boa noite a todos. O
QUARTO, VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Primeiramente, quero
agradecer aos nobres Vereadores e Vereadora que votaram e nos ajudaram em
nosso projeto. Quero frisar sobre uma pequena situação, a qual eu comentei na
sessão passada, sobre os ecopontos. Pedi para que o Executivo mandasse fazer a
limpeza com mais frequência e, sendo assim, os ecopontos lotados ontem, durante o
dia e até a noite. Ecoponto do bairro José Giro. Tivemos denúncias, inclusive nos
enviaram fotos de fogo queimando durante o dia e à noite, tendo que irem caminhões
da Prefeitura apagar o fogo nesse ecoponto. Acredito que se fizessem essa limpeza
com mais frequência, evitaria o transtorno de ficar deslocando caminhão, questão de
logística mesmo. Precisa que isso seja limpo com mais frequência para evitar esse
tipo de transtorno. Era isso o que tinha para falar. Boa noite a todos que nos
assistem. Fiquem com Deus e tenham uma ótima semana. Sem mais, Senhor
Presidente. O QUINTO, VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Quero falar sobre
um assunto que a população está cobrando muito deste Vereador das indicações que
foram feitas. Estão pedindo para ver com o Poder Executivo o que pode ser feito
sobre as nossas indicações e dar um carinho para gente, para população e que
possam fazer essas obras que estamos pedindo. Só isso, Senhor Presidente.
Agradeço e parabenizo Ibaté pelos 128 anos, uma cidade maravilhosa. Desejo uma
boa semana a todos e fiquem com Deus. O SEXTO, VEREADOR RONALDO
RODRIGO VENTURI: Com relação à vacinação, o Vereador Édison comentou muito
bem. Além do sistema, tem uma questão também do próprio lançamento. Na hora em
que você está vacinando, não consegue estar lançando ao mesmo tempo. Esse
lançamento tem demorado no sistema, porque tem uma lentidão, etc., às vezes cinco
minutos, sete minutos, oito minutos, para lançar cada vacinação feita. Então isso
demanda e a gente estava com problema nessa questão, pelo que deu para
observar. Final de semana chegou a mais de 100%, porque tem as sobras dos
frascos, vem 10 doses, às vezes você consegue tirar 11 doses do frasco. Então, no
final de semana estava essa situação no vacinômetro. Hoje, já está com uma
diferença de 1500, porque chegou, possivelmente, lote novo para vacinação dos
próximos grupos, então por isso que tem essa sobra. É importante explicar para a
população, porque, de fato, ela nos cobrou sobre isso. A principal explicação é essa;
não que não tenha outras situações como um pouco que fica guardado para a
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segunda dose para o pessoal que já está certo para tomar a segunda dose. Alguma
coisa nesse sentido. É uma complementação ao que o Vereador Édison falou. Quero
falar sobre as barreiras sanitárias, que foi uma indicação nossa. Vou ser sincero, eu
não sei se estão fazendo ainda, eu não vi nada hoje, mas é porque talvez eu não
observei. Mas o ideal é com o teste rápido na barreira, aí é uma barreira sanitária. A
barreira que só orienta, mede febre eventualmente é... Febre, por exemplo, a minha
esposa não teve febre, eu tive, ela não teve. Então é muito [...]. A orientação melhor,
como eu disse na internet, no Facebook, é melhor iniciativa fazer isso do que
simplesmente a gente ficar assistindo e não fazer nada, mas o ideal, eu sei das
dificuldades, é fazer com o teste rápido na barreira. Inclusive, reforço, precisamos
ampliar a testagem em Ibaté. Se não dá para fazer em massa, mas nós precisamos
ampliar em alguns grupos, em alguns bairros específicos, como São Carlos está
fazendo, por exemplo. Só voltando nas vacinas, a comunicação na Prefeitura, que o
Édison falou, eu quero também mencionar que melhorou muito depois que a
Prefeitura veio com o Facebook, Instagram; melhorou demais a comunicação. Muitas
informações nós obtemos diretamente dali. Eu espero a informação oficial que sai no
site da Prefeitura, mas hoje, a rede social tem um impacto muito grande, uma
abrangência muito grande. Então foi um avanço muito neste mandato que tivemos em
termos de rede social da Prefeitura e, consequentemente, transparência. Agradeço
por uma indicação nossa que foi feita da dedetização dos bueiros. Isso é um serviço
corriqueira, mas fazia tempo que não faziam. A gente agradece bastante sempre ao
pessoal da Saúde, e eu quero fazer um agradecimento aos garis, coletores de lixo.
Imagina, você está pegando o lixo, quer dizer, a chance de contágio também existe.
São pessoas que já foram mencionadas por outros Vereadores, e eu quero registrar o
meu agradecimento a eles, porque, às vezes, a gente fala do pessoal da Saúde, sim,
a gente tem que falar, agradecer a equipe toda e temos agradecido, mas lembrar
deles também. Nós tivemos uma reunião, eu, o Vereador Damião, não sei se todos
foram convidados, eu acredito que não, mas alguns foram. Eu e o Damião
conseguimos, o Ivan estava com problema na internet, não conseguiu participar, que
foi com o pessoal dos funcionários públicos. Praticamente eram funcionários da
Educação, que estão trabalhando em cima do Plano de Carreiras. Passaram para
gente o que eles estão lutando até aqui. A grande demanda que existe hoje é
conseguir uma reunião com o Poder Executivo, sentar em uma mesa e dizer: “É isso
o que a gente quer”, e a Prefeitura falar sobre a parte dela também. Então isso é
fundamental, que o Executivo atenda os funcionários públicos. Existe uma Comissão
constituída e tem que ser atendida, isso é básico. O que nós podemos fazer,
enquanto Câmara, é pedir e depois, se for o caso, vamos receber, na Câmara
Municipal, e conversar com eles já que o Executivo está tendo essa resistência.
Obrigado. Ótima semana a todos. A SÉTIMA, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Só
quero fazer uma colocação sobre as cestas básicas. Primeiro quero colocar que sou
grata, sim, sou grata por qualquer doação que seja feita para o Serviço Social, seja
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com 10 kg de alimentos, 100 kg de alimentos, 1 kg de alimento. A gente tem gratidão
por todos aqueles que podem doar, seja lá o que for. Então a minha gratidão é
grande. Quando citei a questão da cesta básica que a empresa doou, não foi
desmerecendo ninguém, foi só dizendo que foram itens, em que a gente teve que
fazer uma complementação para poder dar uma cesta básica inteira. Mas foi com
muito grado. Eu citei a questão dos itens, mas foi de bom recebimento porque serviu
para nossa população. Então eu sou grata, sim, por qualquer doação que seja feita
para o Serviço Social. Como eu já falei aqui, temos o atendimento, o agendamento
que é aberto para as cestas, temos os dias em que são entregues as cestas. Em
caso emergencial, a gente atende, sim, a população. Se for preciso, a gente vai fazer
a visita, sim. Então, quando eu digo que as pessoas que vão ao Serviço Social, que
procuram, é porque eu estou lá, sim. Não é porque eu estou lá que estou falando, é
claro que eu estou lá porque eu estou falando. Eu estou falando porque eu estou lá e
estou vendo e sei como é o serviço. As pessoas que vão lá, que já têm o cadastro,
fazem o agendamento para pegar a cesta, mas, se aparece uma pessoa que tem
uma emergência, a Assistente Social vai até a casa se for preciso. Agora, a
documentação a população tem que levar, porque, se qualquer um ligar, pedir uma
cesta, um gás, e a Assistência Social doar, nós vamos ter que doar para a cidade
inteira. Então o cadastro tem que ser feito, a população é atendida, sim, só que
existem os critérios, o protocolo: tem que levar a documentação, a gente tem que
fazer o formulário, fazer a visita se for preciso. Então, a população que é emergencial,
a gente faz a visita, realiza visita e faz o atendimento. Muito obrigada, Senhor
Presidente. O OITAVO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Eu discordo das suas
palavras, porque todas as vezes que as pessoas me pedem alguma coisa, a primeira
coisa que faço, eu vou à Assistência Social, fui muito humilhado na Assistência
Social, fiquei lá para fazer a documentação, fiz a documentação, e eles, até hoje, nem
retorno me deu, e eu não tenho o que [...] da minha casa, portanto, é isso o que eu
mencionei. O que Vossa Excelência também falou foi a respeito da cesta. Você, em
momento algum, mencionou deu os parabéns ao empresário pelo esforço que ele
teve e pela boa intenção, é isso, porque Vossa Excelência não teve a capacidade de
chegar e agradecer. Então nós temos que agradecer. É que nem Vossa Excelência
mencionou, seja um pacote de arroz, seja uma lata de óleo, seja uma caixa de
fósforo, a pessoa ajuda com aquilo que pode. Nós temos que agradecer sim. E outra,
Serviço Social tem verba para atender a nossa população e tem que atender e
atender bem, é obrigação atender a nossa população. E a nossa população é uma
população muito carente. Ainda mais agora com esta pandemia. Hoje mesmo uma
moça ligou para mim pedindo um gás, eu falei: “Vai lá e procura a Néia, porque a
Néia falou que vai a sua casa ver se realmente está precisando, ela falou na última
sessão. Então você procura a Néia, pede para ela ver se está te atendendo, se ela
vai pedir para alguém ir lá na sua casa. Se não for, depois você me fala”. Eu estou
aguardando a resposta dela. Eu falei para ela que tinha um compromisso hoje, estava
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fora de Ibaté e tinha um compromisso na Câmara, ia chegar na sessão, ia chegar em
cima do horário, ia estar meio corrido, “mas vai lá e procura. Agora, se não te
servirem, você me procura que eu compro o gás para você, mas, segundo eles [...]
precisando”. Eu só quero que o Serviço Social atenda melhor a nossa população,
porque o dinheiro não é da funcionária que está ali; o dinheiro é do Governo. O
Governo já destina que é para atender a nossa população. Sem mais, Senhor
Presidente. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezessete horas e quarenta e sete
minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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