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05ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2021.
Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis
horas, no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida
pelo Vereador Valentim Aparecido Fargoni, secretariada pelo Vereador Édison
Fernando da Silva e com a presença dos seguintes Vereadores (a): Damião Rogério
de Sousa, Horacio Carmo Sanches, Ivanildo de Oliveira Lins, Jean Glei Rubio Tomaz,
Ronaldo Rodrigo Venturi, Sidnéia Monte e Waldir Siqueira. Foi feito um minuto de
silêncio em homenagem às vítimas da COVIDI-19. A seguir, o Vereador Ronaldo
Rodrigo Venturi procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por
unanimidade, a ata da sessão ordinária de 08 de março 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: Indicação, dispondo sobre instalar
um quiosque na Praça localizada em frente à Avenida Ézio Morganti, entre as ruas
Antônio Donatoni e Joaquim Vicente, no Parque Industrial Antônio Guaraty. Indicação,
dispondo sobre instalar um redutor de velocidade de veículos na Rua Antônio Gardini,
entre os números 282 e 285, no Jardim Cruzado II. Moção, dispondo sobre votos de
congratulações à nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de São Paulo, na
pessoa do Presidente, o Deputado Carlão Pignatari. DISCUSSÃO: VEREADOR
ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Boa tarde, Senhor Presidente; Senhores
Vereadores, Senhora Vereadora, membros da imprensa, toda a população de Ibaté
que nos assiste. Essa moção visa, simplesmente, a felicitar e congratular a nova Mesa
Diretora da Assembleia Legislativa, do Estado de São Paulo, na pessoa do Presidente,
o Deputado Estadual do PSDB, Carlão Pignatari, que está sucedendo o Deputado
Cauê Macris, que também é do PSDB e hoje ocupa a Casa Civil do Governo do
Estado de São Paulo. Então, eu gostaria de deixar, em nome do PSDB de Ibaté, aqui,
representando os meus colegas, Vereador Jean, Vereador Horacio, demais membros
do PSDB ibateense e também todos os Vereadores desta Casa, as nossas felicitações
e congratulações à nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Muito obrigado,
Senhor Presidente. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR HORACIO
CARMO SANCHES: Indicação, dispondo sobre instalar um redutor de velocidade de
veículos (lombada) na Rua Rio de Janeiro, próximo ao número 220, no Jardim Encanto
do Planalto. VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Indicação, dispondo sobre instalar
iluminação pública na praça localizada em frente à E.M.E.F. Brasilina Teixeira Ianoni,
no Jardim Cruzado. Indicação, dispondo sobre reparar o vazamento de água
localizado na Rua Benedito Fernandes Frade, em frente ao número 112, no Jardim
Cruzado. Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento de Sônia
de Moraes. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO
DE SOUSA, ÉDISON FERNANDO DA SILVA, IVANILDO DE OLIVEIRA LINS,
RONALDO RODRIGO VENTURI E WALDIR SIQUEIRA: Projeto de Resolução,
dispondo sobre revogar e alterar os dispositivos da Resolução nº 069/1991 (Regimento
Interno da Câmara Municipal de Ibaté), de modo a transformar em voto aberto a
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apreciação dos vetos. VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA, IVANILDO
DE OLIVEIRA LINS, RONALDO RODRIGO VENTURI E WALDIR SIQUEIRA:
Indicação, dispondo sobre solicitar do senhor Julio Cesar de Oliveira, Gerente de
Negócios da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, a poda da árvore localizada
na Rua Cesar Corneta, próximo ao número 131, no Conjunto Habitacional Antônio
Moreira. Indicação, dispondo sobre deixar de fornecer, temporariamente, a merenda
na escola nos moldes convencionais, voltando a fornecer a cesta de alimentos para as
famílias com alunos matriculados na rede municipal de ensino ou que, no mínimo,
passe a fornecer a merenda escolar através de marmitas para que as famílias dos
alunos matriculados na rede municipal possam retirar nas escolas. Indicação,
dispondo sobre separar o atendimento de emergência de adultos e crianças no
Município. Indicação, dispondo sobre encaminhar um projeto de lei concedendo
isenção de IPTU do proprietário de imóvel residencial ou locatário de imóvel
residencial que for responsável contratualmente pelo pagamento do referido tributo,
quando diagnosticado com doença grave ou que possua dependente nesta condição.
Indicação, dispondo sobre manter funcionário na Farmácia do Hospital Municipal
durante as 24 horas do dia. Indicação, dispondo sobre encaminhar projeto de lei para
Câmara Municipal com o objetivo de criar uma bonificação aos servidores da Saúde
que atuam na linha de frente no combate à COVID-19. Indicação, dispondo sobre
realizar melhorias no setor de fonoaudiologia infantil. Indicação, dispondo sobre
intensificar a propaganda de conscientização da população sobre a necessidade de
medidas de proteção à COVID-19. Indicação, dispondo sobre utilizar resíduos de
construção civil na recuperação das estradas e vias. VEREADORES ÉDISON
FERNANDO DA SILVA E JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Indicação, dispondo sobre
instalar cestas de lixo na Praça São Benedito, em frente à Rua XV de novembro, no
Centro. Indicação, dispondo sobre instalar iluminação pública na travessia da linha
férrea, na Rua Major José Inácio, no Centro. Indicação, dispondo sobre realizar o
nivelamento do solo no conjunto de chácaras ao final da Rua Adelmo Trevisan, bem
como estudar a possibilidade de implantar um bolsão para facilitar o escoamento de
água pluvial. VEREADORES VALENTIM APARECIDO FARGONI, ÉDISON
FERNANDO DA SILVA E JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Indicação, dispondo sobre
realizar plantio de árvores ao redor do Campo de Futebol, localizado entre as ruas
Aldebrando Boni e Marta Boni Drapé, no Jardim Primavera. VEREADORES (A):
Projeto de Resolução, dispondo sobre alterar os seguintes dispositivos da Resolução
nº 069/1991 (Regimento interno da Câmara Municipal de Ibaté): inciso II do artigo
356º, bem como os artigos 357º, 358º e 359º, a fim de guardar compatibilidade com o
Decreto-Lei Federal nº 201/1967. Requerimento, dispondo sobre solicitar da Agência
Ambiental de São Carlos, São Paulo, o prazo para a realização da vistoria no
Loteamento Jardim das Palmeiras II, bem como a emissão do Laudo Operacional.
Discussão: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Este requerimento, na
verdade, veio por uma solicitação da população. Todos os Vereadores, aqui presentes,
acabaram recebendo, de alguma forma, algum tipo de pedido dos adquirentes do
Loteamento Residencial aqui, em Ibaté, denominado Jardim das Palmeiras II, de
propriedade, construção e corporação da empresa RPS Engenharia. Ao que nos
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consta e ao que nos constava na época, com os pedidos dos adquirentes, é que o
loteamento estava pronto, mas que a construtora não fazia a entrega, não estava
fazendo as devidas vistorias de entrega da obra. Então nós fomos verificar por que.
Nós entramos em contato com a construtora, enviamos um e-mail na sexta-feira, dia
26 de março, que foi respondido pelo Diretor de Engenharia, o Senhor Paulo Flaquer
Filho, a quem eu agradeço aqui publicamente. Foram várias questões que nós
levantamos, mas as principais eram: se havia alguma pendência relacionada à
liberação das obras por parte da Prefeitura, se faltava a Prefeitura emitir algum
documento, algum laudo para a liberação das obras, se faltava a execução de algum
tipo de obra, se havia alguma obra pendente e se estava dentro do prazo. Então, nos
foi informado o seguinte: primeiro, apesar do que nós ouvimos de alguns adquirentes,
a obra, contratualmente, está dentro do prazo. Pelo contrato, foi isto o que eles nos
responderam, o prazo de entrega das obras de finalização era dezembro de 2020, que
poderia ser prorrogado, inclusive há uma cláusula no próprio contrato que prevê essa
possibilidade de prorrogação por 120 dias úteis, que daria, aproximadamente, 180 dias
corridos, mais ou menos junho de 2021. Então, a finalização completa poderia ocorrer
até junho de 2021. Então, o primeiro ponto é que as obras estão dentro do prazo, mas,
realmente, as obras estão prontas: as casas foram concluídas, toda a infraestrutura,
parte de iluminação, de água, enfim, tudo está pronto, exceto um único documento que
não é de responsabilidade da Prefeitura (inclusive, eles citaram que a Prefeitura
acelerou o processo para a liberação de todos os documentos para que não houvesse
atraso na entrega das unidades), mas está faltando a emissão do Laudo Operacional
pela CETESB, que é a Companhia do estado de São Paulo responsável pela liberação
ambiental. Em suma, eles fazem uma vistoria no início, para fazer a regularização
ambiental e, no final, a vistoria final para a liberação operacional e, aí, então, a entrega
das unidades. Essa vistoria já foi solicitada, conforme nos informou o Diretor, o Senhor
Paulo Flaquer Filho, ela já foi solicitada à CETESB, só que a CETESB ainda não veio
fazer. A própria construtora comunicou a Prefeitura, dizendo que foi solicitada à
CETESB, para que Prefeitura fizesse então um novo requerimento à CETESB, dando
mais força a esse pedido, e, então, achamos, por bem, esta Casa, já que nós
recebemos também essa solicitação, os nove Vereadores, e agradeço, em especial,
ao Vereador Ronaldo, que foi quem mais tratou, junto a mim, esse assunto, mas todos
os Vereadores tiveram a sua participação e receberam esse pedido; eu, também, e
reforço os meus agradecimentos, porque nós estamos, em conjunto, reforçando esse
pedido. O que queremos é que, simplesmente, a CETESB faça essa fiscalização o
quanto antes essa inspeção e, então, libere o laudo para que possa ser feita a entrega.
Nós sabemos que estamos em um período extremamente difícil de pandemia. Muitas
pessoas perderam rendimentos, muitas pessoas, que compraram as casas, estão
pagando aluguel e não aguentam mais pagar o aluguel e a taxa de obra, que, cada
vez, fica mais alta, mais próxima ao valor total da parcela. Então, pedimos gentilmente
à CETESB que faça o quanto antes essa fiscalização e, quando houver a
possibilidade, a liberação do laudo e a consequente a liberação das unidades para a
entrega, que, inclusive, pelo que foi dito pelo Diretor, está prevista para o final de abril
deste ano. Então, final deste mês que agora começa, inclusive, será chamada uma
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reunião virtual com os adquirentes para passar estas novas informações, e aqueles
que não tiverem esta informação agora que estamos passando será passada
oportunamente nesta reunião virtual que a construtora fará com todos os adquirentes
lá, deste loteamento do Jardim das Palmeiras. Muito obrigado, Senhor Presidente.
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Senhoras e Senhores. Eu acho que o
Édison já deu toda a explicação do que está acontecendo, de toda a parte técnica e
muito bem explicado. É importante para vocês, que estão nos assistindo e que, de
repente, adquiriram a casa no Jardim das Palmeiras II, é que a gente está correndo
atrás. A partir do momento em que chegou ao conhecimento de nós, Vereadores, o
problema que existia, a gente está atrás. Se fosse alguma pendência da Prefeitura, é
claro que, de repente, seria até mais fácil para nós, porque a gente ia lá, conversava,
tentava resolver o quanto antes. Não. Não tem pendência. É com a CETESB, que está
em home office, tem uma série de complicações em função da pandemia. Mas, com as
ações da construtora mais a ação da Prefeitura, que está cobrando, e, agora, este
requerimento, a gente acredita que a chance aumenta muito para que dê certo o
quanto antes. A gente entende o que vocês estão passando. Algumas pessoas me
relataram até crise de ansiedade, de depressão, porque a pessoa fica esperando. Na
verdade, lá atrás, houve um anúncio que poderia ter sido entregue em 2020, lá em
abril, maio, e aí veio a pandemia, aí atrasou, e aí complicou, e as pessoas vão ficando
com aquela ansiedade. Sem contar, como mencionou o Édison, que as pessoas estão
com o rendimento menor, estão tendo que pagar a prestação e pagar aluguel também
ao mesmo tempo. Então, fica uma situação muito difícil. Então, vocês, do Jardim das
Palmeiras II, a Câmara de Ibaté está fazendo a parte dela, correndo atrás, dentro do
que nos cabe para tentar ajudar vocês neste momento. Obrigado. Decisão: Aprovado
por unanimidade. Indicação, dispondo sobre implantar galeria pluvial para captar a
água que passa ao lado da antiga estação ferroviária, na Rua José Mascagna. Moção,
dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento do radialista Oliveira Júnior,
vítima da COVID-19. Decisão: Aprovada por unanimidade. Moção, dispondo sobre
votos de agradecimento aos profissionais da Saúde, à Guarda Municipal, Polícia
Militar, Polícia Civil, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Fiscalização, garis
e coveiros pelo trabalho desempenhado no enfrentamento à COVID-19 em nosso
Município. Discussão: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Esta é uma
moção da Câmara Municipal, de todos os Vereadores, assinada por todos, para todos
os profissionais mencionados, que estão em uma batalha, que já passou um
pouquinho de um ano. A gente colocou não somente os profissionais da Saúde, como
outros profissionais que estão envolvidos de alguma forma com esta questão da
pandemia. Fica aqui registrada, mais uma vez, que outros Vereadores já falaram sobre
isso em momentos anteriores, e a gente ratifica o nosso agradecimento a todos esses
profissionais. A gente sabe das dificuldades, do estresse que estão passando. Você vê
ali, no Hospital, não é fácil, gente; chegou a ter 14 pessoas, 15, se não me engano,
internadas com COVID. Graças a Deus, deu uma amenizada. Meio que flutua, não tem
jeito; a pandemia vai flutuando, melhora, piora. Então imagina o estresse dessas
pessoas. Até com pessoas intubadas ali dentro. Então, não é fácil; estão vivendo em
um estresse muito grande. A gente gostaria de melhorar salário? Sim. Mas não tem
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como de repente, fazer uma melhoria grande no salário, então a gente propôs uma
bonificação, seria o caminho, como outras cidades estão pensando; a insalubridade de
40%, às vezes 20, pode ser uma forma de estar valorizando eles. Obrigado.
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Boa tarde, Senhor Presidente. Boa tarde, demais
Vereadores. Boa tarde a todos os presentes. Quero agradecer à Rádio de Tudo Um
Pouco que vem prestigiando nosso trabalho e à Rádio Encanto do Planalto. Esta é
uma moção que é um prazer de estar votando. Infelizmente, nossos trabalhadores
vêm lutando para salvar vidas, principalmente o pessoal da linha de frente da COVID.
Para ser real, todos os funcionários da Saúde vêm passando por dificuldade no
trabalho. Inclusive eu sou um Vereador que acompanha, estou sempre dentro do
Hospital, acompanho o trabalho do funcionalismo público do Hospital. Houve dias em
que teve 15 pessoas internadas e 12 funcionários. É muito difícil para eles, inclusive
para a enfermagem, enfermaria, para os médicos. Médicos que estão atendendo a
COVID, sai da sala da COVID e vai atender uma pessoa que chega com dor de
barriga. Ele sai da sala da COVID e vai atender o outro. Nós já pedimos até para que o
Prefeito colocasse mais um funcionário público, um médico para atender só COVID.
Então, eles estão fazendo o que podem. Você vai lá e olha no olhar dos funcionários o
sofrimento que eles estão passando, trabalhando muito. Então é muito difícil. Houve
médico que chegou até discutir com paciente, eu tive que intervir. Então é muito difícil.
Quero deixar meus parabéns a eles e a todos os funcionários públicos que vêm
trabalhando na linha de frente com a COVID. Obrigado a todos. VEREADOR
HORACIO CARMO SANCHES: Boa tarde, Senhor Presidente, Senhores Vereadores,
Senhora Vereadora, pessoal da imprensa, funcionários da nossa Casa e a todos os
que nos assistem. Muito justa esta homenagem para todos os que estão empenhados
nesta luta para tomar conta desta maldita doença que está assolando os lares dos
nossos familiares, parentes, população. Então, fica aqui o meu agradecimento em
nome desta Casa, de todos os Vereadores para todos os que estão na linha de frente,
principalmente os enfermeiros do nosso Hospital, dos médicos; o pessoal da linha de
frente do nosso Hospital. Já estou contente com algumas coisas que estão fazendo
para o pessoal da enfermagem do Hospital. Já estão concedendo refeição para o
próprio Hospital nesta semana. Então, já está do meu gosto, porque isso, quando eu
estava à frente do Hospital, eu reivindiquei almoço e janta para o pessoal do Hospital,
e agora, mais do que nunca, muito tarde, mas foi bem feito. Parabéns aos envolvidos.
Agora só resta incorporar o pedido que eu fiz: o 14º e o salário aniversário no holerite
desses funcionários. Muito obrigado. Decisão: Aprovada por unanimidade.
ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Quero aqui deixar um
pouco da minha fala a respeito dos acontecidos. Não podia deixar de falar que este
Vereador foi atacado pelo Prefeito José Luiz Parella e, segundo ele, ele foi à rádio e
falou deste Vereador e falou da minha irmã. Ele falou da dívida da minha irmã. Quero
deixar bem claro aqui, Senhor, Excelentíssimo Senhor José Luiz Parella que este
Vereador, eu não vou deixar de te cobrar, eu não vou deixar de fazer os meus
requerimentos como eu venho fazendo, eu não tenho medo de Vossa Excelência.
Vossa Excelência já fez perseguição com o rapaz, sequestrou o filho do Roberto
Volpiano, torturou o filho dele. Não é por isso que tenho medo de Vossa Excelência,
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tá? Então quero aqui deixar bem claro que nada vai fazer este Vereador se calar, está
bom? E o senhor foi à radio falar que este Vereador está devendo R$ 40.000,00 na
Prefeitura. É mentira. Seu mentiroso. O senhor tem que falar a verdade. Então mostra.
Eu desafio o senhor a mostrar esses R$ 40.000,00 que este Vereador deve e que
minha irmã deve. Porque é o seguinte: a casa que o senhor citou, no Jardim Cruzado,
foi uma casa que eu e minha irmã compramos e doamos para aquelas famílias que
têm 12 crianças (na época tinha nove, hoje tem 12 crianças pequenas). Eu fiz uma
doação, só que tem duas filhas que não trabalham, só andam na rua pedindo, e eles
tinham interesse em vender a casa. Portanto, eu pedi para que minha irmã colocasse
no nome dela para que eles não vendessem a casa. Então eu fiz essa solicitação,
minha irmã acabou acatando, e a dívida é dessa família. Então, Prefeito, meça as suas
palavras para falar deste Vereador, está bom? E quanto à rádio de Tudo um Pouco,
quero deixar meus parabéns, por ter vindo prestigiar o nosso trabalho gratuitamente,
sem cobrar R$ 1,00, assim como o Jean vem também aqui. Já tem a rádio que o
Parrela vai falar. Eu quero deixar um nome fictício, fictício de “Bastião”. A rádio do
Bastião é uma rádio que vem aqui recebendo, se não tiver 15 ou 16 anos, é beirando
isso aí; ele sempre recebeu dinheiro tanto desta Casa quanto da Prefeitura. Então, ele
fica sempre mamando na teta. Ele mama na teta e depois vai lá e fica falando mal de
Vereador também. Então ele tem que ter respeito com esses Vereadores, respeitar o
Vereador. Porque, se o Vereador abrir a boca aqui para falar, não vai ficar bom não,
heim? Porque ele não é tão bonzinho, tão certinho com as contas dele não. Eu vejo
falar muito mal dele. Inclusive, esse Bastião chegou a sair candidato e teve uns 105
votos e depois não saiu mais candidato. Na rua, eu andei conversando com muita
gente, e o pessoal falava muito do Bastião, que Bastião devia muito; falavam: “Não,
Bastião não tem voto aqui não”. “Eu acredito que ele deve ter a votação de vocês aí.”
“Não, aqui não. Aqui não tem voto não”. Então, Bastião, faça seu trabalho sem mexer
com esses Vereadores, que, se mexer, eu não tenho papa na língua, eu não tenho
rabo preso com ninguém, tá? Quanto ao Prefeito, eu não falei do Prefeito, eu falei do
cassado do Alessandro. Ele foi cassado no meu mandato, se não me falha a memória
em 2013, e ele é ficha suja. Esta Casa votou no projeto, que é um projeto de minha
autoria (já falei nesta Tribuna) de ficha limpa e revogaram essa lei para deixar esse
ficha suja trabalhando aqui na Prefeitura, que é um incompetente, fez projeto
inconstitucional para votar nesta Casa. Inclusive, esse projeto que foi votado, o
Prefeito falou até na rádio de doação para eu doar o meu salário. Para este Vereador
doar o salário, que, se este Vereador doar cinco, ele doa 10; se eu doar 10, ele doa
20. É muito fácil ele falar de doação de salário, porque esse Prefeito, quando teve
loteamento do Domingos Valério, esse Prefeito embargou a obra do Domingos Valério.
Aí eu procurei (porque eu tinha comprado um terreno naquele local) para saber por
que as obras estavam paradas. O Márcio me informou que Prefeito Zé Parella tinha
chamado ele: “Embargou, o Prefeito me chamou e me pediu R$ 200.000,00 para
liberar a obra que estava embargada”. Então, Prefeito, o senhor não é tão honesto
assim não para querer falar de doar salário. Doar salário deste jeito, pedindo R$
200.000,00. Isso aí, o que eu estou falando está em processo. Inclusive ele foi julgado
aqui, em Ibaté, foi condenado, ele entrou com recurso e foi recusado o recurso dele
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também; já perdeu o recurso também. Então, tudo o que este Vereador fala é verdade;
não falo mentira. Então, Prefeito, lava a boca para falar deste Vereador. Tá bom?
Presta atenção, porque este Vereador não tem papa na língua não. Tá bom? Vocês
me desculpem, os ouvintes, por falar algumas verdades aqui, nesta Tribuna, porque o
Prefeito foi à rádio e falou deste Vereador. Já que ele falou deste Vereador, por isso
este Vereador está falando dele. Tá bom? Quanto ao Alessandro, nós vamos ainda
tomar providência. Eu ainda quero apresentar um projeto de Ficha Limpa, porque esse
Alessandro não é competente para estar nesta Prefeitura. Sem mais, Senhor
Presidente. O SEGUNDO, VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Boa tarde,
meus nobres Vereadores, Vereadora e a todos os que trabalham conosco nesta Casa.
Boa tarde à imprensa, aqui presente. Boa tarde a todos os que nos assistem. Quero
falar sobre duas indicações que eu fiz para esta sessão. Indicação essa que indicamos
ao Executivo a voltar a fornecer a cesta de alimento às crianças do nosso Município.
Entendendo que muitas dessas famílias estão em extrema necessidade e, assim,
recebendo essa cesta, vai alimentar os seus filhos. Indicamos também, para o
Excelentíssimo Prefeito, a instalação de ventilador de teto na sala de fazer exames de
orelhinha no Hospital, assim como providenciar o trocador para as crianças que são
atendidas nesse local. Também indicamos ao Prefeito que faça aquisição de um
armário e também de equipamentos como jogos educativos para o setor da Fono, no
ambulatório, tendo em vista que esses equipamentos são de grande importância para
o desenvolvimento de um bom atendimento a todos que necessitam desse setor.
Obrigado, Senhor Presidente. Nada mais. O TERCEIRO, VEREADOR DAMIÃO
ROGÉRIO DE SOUSA: Boa tarde, Senhor Presidente. Boa tarde, Senhores
Vereadores. Boa tarde a todos os que nos assistem. Vou falar sobre minhas
indicações. Uma é a respeito da Saúde, do Hospital. O momento em que estamos
vivendo é um momento complicado, momento que estão tendo bastantes perdas de
entes queridos, de conhecidos; e eu estou com uma indicação para tentar ajudar, para
evitar aglomerações a respeito das crianças, porque esta nova cepa veio para afetar a
todos, principalmente as crianças. Pensei em fazer uma indicação para atender as
crianças separadas, em outro posto de atendimento, como, por exemplo, o
Ambulatório. Vai evitar aglomerações, vai ajudar bastante nesta parte da COVID, eu
creio. Outra indicação minha é que nós estamos sendo muito cobrados acerca das
chácaras que tem ao redor do Município. A Prefeitura tem um gasto por ano de
manutenções de duas a três vezes por ano dessas ruas, estradas. Uma empresa de
Ibaté procurou a gente e falou que já prestou serviço para a Prefeitura; fez doações de
um material que é triturado. Procurou a gente, eu, o Ivan, o Ronaldo e o Waldir, para
fazermos uma indicação sobre esse material que ele trabalha. A gente tinha feito uma
indicação no Banco da Terra I e o Banco da Terra II para serem feitas as reformas. Eu
passei para ele procurar os órgãos responsáveis, os departamentos, que é o Roni e o
Eduardinho. Ele foi atrás dos dois e fizeram uma rua lá no Banco da Terra I. Aí a gente
foi lá olhar o serviço, que é muito bom; vai ser bom para os moradores, para todo
mundo. Bom para a Prefeitura, que vai evitar gastos, que faz manutenções, como o
Paulo Melo fez uma reportagem que tem um gasto de três, quatro vezes por ano para
fazer essas reformas nas estradas, nos sítios. Então, abre uma licitação, Senhor

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ
Encanto do Planalto
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP
Fone/Fax: (16) 3343-1233
Sessão Ordinária de 29.03.2021 – Fls. 8
Executivo, e coloque à disposição se houver outras empresas que possam disputar
para fazer esse tipo de trabalho, porque vai ser bom para todos. Essa rua foi feita lá, e
eles cobram todos nós, não só a mim, o Waldir, o Valentim, que mora lá; todos, todos
estão envolvidos. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Obrigado pelo
aparte, Vereador. Bem lembrado, Vereador. O trabalho que foi feito lá foi um ótimo
trabalho. Inclusive, nós estivemos lá nesse final de semana, sexta-feira, para verificar o
trabalho que foi feito, conversamos com o pessoal, as pessoas ficaram muito
contentes. Sem contar que o empresário que cedeu esse material, segundo ele, tem
uma durabilidade de cinco anos para ficar... VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE
SOUSA: De três a cinco anos. Se fizer o serviço correto, bem certinho, de três a cinco
anos. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: De três a cinco anos sem ter
que mexer. Então é uma empresa que vai muito ajudar o nosso Município, e é um
serviço barato, não é caro, porque é entulho triturado. Muito obrigado pelo aparte.
VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Além disso, ele faz a limpeza de todo o
entulho da cidade. Separa o resíduo, tritura o material e faz tipo o asfalto, fica quase
um asfalto. Fica top. Quem não viu ainda e quiser acompanhar, fez uma rua lá no
Banco da Terra, tapou alguns buracos, serve para tapar valeta. É um serviço muito
qualificado. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Parabéns ao Executivo
que prestou o serviço lá e parabéns ao empresário que cedeu o material para fazer o
trabalho. Quando se faz um serviço que é bem feito, a gente tem que elogiar.
Obrigado. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Agora esperamos que o
Executivo, junto a seus assessores, procure ajudar esses sitianos. Agora, a respeito
de umas cobranças é a respeito da Rua Noel Facchina, um buraco em frente à
garagem. É chato ficar vindo aqui, falando isso, ainda mais que passaram lá, é no
Encanto do Planalto II, da DBC, é muito grande o buraco, é chato a gente vir cobrar,
mas tem que cobrar, não tem jeito. Inclusive, já passaram recapeando, mas não
fizeram esse buraco. O outro é na Antônio Perucci, em frente a uma garagem também.
Se fosse buraco normal, eu nem estaria aqui falando; é na Popular, número 48, estou
citando até o endereço e o número. O outro é na Élio Stella. Foram lá, fizeram um
buraco, no Antônio Moreira, CDHU II, número 30. Se puder passar lá, ajuda a gente,
porque a gente está sendo cobrado muito. O outro é na Rua Nicola Hercoli, número
383, no Jardim Aparecidinha, Icaraí. Sem mais, Senhor Presidente. Muito obrigado. O
QUARTO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Dentro das indicações que
foram apresentadas, quero mencionar a questão da nossa proposta para que o
Executivo envie um projeto de lei, assim que possível, para isenção de IPTU para
pessoas que têm doenças graves, seja o proprietário, seja o locatário, desde que com
algumas regras: não pode ter dois imóveis, não pode, por exemplo, ser proprietário de
um imóvel acima de 300m (em algumas cidades são 400, eu dei uma reduzida). Eu
acho que seria importante. Muitos municípios já adotaram, e é uma sugestão para o
Executivo de mandar esse projeto de lei para a gente. Não seria para este ano, seria
para o próximo ano. EM APARTE, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA:
Existe uma lei no Município, que eu acredito que ela só precisa ser atualizada para os
valores reais agora, porque ela já tem previsão dos 300m de área, 70m de área
construída e dois salários mínimos. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI:
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Mas para doença grave? EM APARTE, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA
SILVA: Não. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Geral. EM APARTE,
VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Geral. Já existe essa lei para o
Município, só que precisa ser atualizada de acordo com a questão da correção
monetária, ver se há a necessidade, por exemplo, de implementar, ao invés de dois,
três salários mínimos. Enfim, mas eu concordo com a indicação. Essa lei precisa ser
revista para ser atualizada. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Essa
indicação nossa fala em três salários mínimos. O câncer, por exemplo, vamos falar do
câncer, que é uma doença devastadora, que muitas pessoas têm. É uma série, a
gente elenca todas as doenças possíveis. Eu agradeço ao Édison, Vereador Édison, e
a gente pode estar olhando em cima dessa lei já existente e melhorar. Muita gente
questiona sobre isso, sobre a existência ou não da lei, porque, muitas vezes, não é
divulgado. Meio que comum, a Prefeitura não vai ficar divulgando: “Tem aqui uma
isenção para você”, mas a gente, como Câmara, de repente, pode estar fazendo isso
também e estar atualizando. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA:
Realmente o nobre Vereador falou. Já existe essa lei, inclusive a Casa não pode ter
mais de 70m de construção. Eu acho que é muito pequeno 70m de construção. Hoje, a
maioria das casas são muito mais que 70m de construção. Então ela precisa ser
adequada, precisa fazer algumas adequações para beneficiar a nossa população.
Inclusive, na agilidade também, porque já houve pessoas que já fizeram a solicitação e
ficou muitos e muitos, e as pessoas não dão resposta, o Executivo, no caso o Jurídico,
não dá a resposta para a pessoa. Inclusive, as pessoas nos procuram para reivindicar
seus direitos. Obrigado pelo aparte. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI:
Imagina, eu que agradeço. São coisas semelhantes, mas elas não são exatamente
iguais. Porque a lei que existe (agora estou me lembrando dela) fala da metragem
quadrada, visa o que? Àquela pessoa, de uma renda menor. Você está atendendo ela.
Essa daqui (claro que é da renda também baixa), mas ela já traz uma metragem maior,
poque o objetivo é doença grave. São semelhantes, talvez tenha que complementar,
adicionar um artigo naquela lei, vai chegar ao mesmo lugar. Os objetivos são
parecidos, mas não são iguais. Em relação a outra indicação aqui, foi da concessão de
bônus aos profissionais da Saúde, porque a Lei Complementar 173/2020 permite para
profissionais da Saúde e durante a pandemia só; pós-pandemia têm que ser vistas
outras situações, como mencionou muito bem o Horacio, que tem que ser feita a
questão da incorporação do 14º, 15º, sim, isso tem que ser feito. Agora, de momento,
a bonificação ou, pelo menos, que está numa indicação nossa de 08 de fevereiro, que
já mencionei um pouco antes na sessão, da questão da insalubridade que seria uma
forma de a Prefeitura estar ajudando um pouco mais esses profissionais que estão em
uma situação difícil. A gente sabe que o salário é baixo, sempre trabalharam muito e,
agora, estão trabalhando muito vezes muito. Absurdamente. Acho que muito mais até
que o dobro, o triplo. Então eu acho que eles merecem essa valorização. Então a
gente gostaria que o Executivo olhasse com carinho para essa indicação. Também
quero mencionar (aproveitando que estamos falando dos profissionais da Saúde),
começou, como bem disse o Vereador Horacio, a servir o almoço. Na indicação que a
gente fez em 08 de fevereiro, porque a gente tinha feito uma visita e teve essa
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cobrança, pois servia, parou de servir, e eles gostariam que voltasse a servir, até para
não ficarem se deslocando, aumentando o risco de levar o vírus aqui e acolá. Nós
colocamos na indicação que fizemos do Hospital, relacionamos vários itens, e um
deles era esse do almoço. Então a gente fica muito contente por estar sendo servido
agora. Era uma demanda dos funcionários que canalizamos na indicação, mas que
também já tinha sido pedida por outros vereadores e que está sendo atendida. Então a
gente fica contente. Mencionar mais algumas indicações que foram feitas. Uma é
coletiva, de todos os Vereadores, que é da antiga estação de trem. Ao lado, passa
uma quantidade absurda de água quando chove, porque pega da Avenida, pega vários
pontos e desce tudo ali. Aquela água sai na linha do trem e depois vai se espalhar, só
que ela não se espalha tanto, ela vai pegar uma propriedade que tem ali, provocando
vários danos. Inclusive, a gente anexou as fotos. Conversamos antes e aí “vamos lá,
vamos fazer uma indicação de todos”, porque é uma situação complicada. Acho que
quase todos os Vereadores foram cobrados sobre isso, e é uma melhoria importante.
EM APARTE, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: O conduto recebe toda
aquela água da Avenida São João, que passa por baixo da linha, ela não se espalha,
ela canaliza em um lugar só. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: A ideia é
se espalhar, mas hoje ela está descendo reto. EM APARTE, VEREADOR HORACIO
CARMO SANCHES: Ela está descendo reto, porque tem uma galeria feita ali. Nós
fomos fazer uma visita lá, e eu vi. Realmente, está fazendo uma erosão tremenda no
terreno de um dos proprietários. Isso é da época do Everaldo, eu fui lá ver com ele a
pedido do Prefeito, a gente olhou. Vai ter gasto para a Prefeitura? Vai, mas eu acho
que é um bem necessário para a população, para um popular que mora em nossa
cidade. Consequentemente, a água da cidade está descendo no terreno dele. Então,
nada mais justo se o Prefeito mandasse o Daniel, que é engenheiro da Prefeitura, dar
uma olhada lá para ver o mínimo possível de gasto, já que não pode gastar muito,
para ajudar essa família que está sendo assolada com esses gastos que tem ali.
Realmente a erosão é muito grande. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI:
Certo, Horacio. Muito obrigado pela contribuição. Outras indicações que a gente
apresentou foram mencionadas aqui a maior parte. Eu acho bem interessante também
a questão da merenda, que o Ivan comentou aqui, de a gente voltar com o kit. Muita
cobrança em cima disso desde o ano passado, eu acho que vocês pipocam isso na
rede social. O gasto, como eram feitas essas cestas de alimentação (pelo menos foi
isto que nos foi informado pela Secretária de Educação na época, a Andreinha, que
estava junto com a Ivani, inclusive, ela estava na transição) era o mesmo recurso da
merenda, só que estava sendo usado para as cestas, depois, com a ideia de voltar
com o ensino presencial, voltou a servir a merenda na escola para estar chamando; é
uma forma também de contribuir para que as crianças voltassem. Embora, com o
aumento da pandemia, estavam indo uma ou duas crianças por sala de aula, e agora
parou tudo. Então a gente gostaria que o Executivo desse uma analisada com carinho
nessa indicação, pois é uma cobrança muito, muito grande. Quantos alunos nós temos
hoje na rede, perto dos 5000 alunos? 4400. Então seria uma quantidade grande de
famílias que de repente poderiam... é uma forma de estar ajudando também,
colaborando com as famílias. Sei que não é o propósito inicial da merenda escolar,
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mas é um momento ímpar que a gente está vivendo. Então eu quis fazer esse adendo.
As demais foram explicadas também, como essa já tinha sido. Era isso o que eu tinha
para expor no momento. Obrigado. O QUINTO, VEREADOR HORACIO CARMO
SANCHES: Estou muito sentido hoje para falar não só de um grande amigo que é o
Oliveira Junior, mas um grande radialista que nos deixou por causa dessa doença.
Oliveira, meu amigo; como treinador de futebol, Tonho, para mim ele era Tonho,
porque nós fizemos várias partidas de futebol, e ele, como técnico; e eu, como diretor.
Então deixou um vazio muito grande não só na família ibateense, mas na região toda,
porque o programa do Oliveira Junior foi 20 anos de rádio DBC. Então não é fácil um
locutor ficar durante 20 anos no rádio fazendo o mesmo programa, com a mesma
alegria, com a mesma vontade, sempre levando o nome de Ibaté aonde ele ia. Então
fico muito triste. Quero deixar também minhas condolências a todos os familiares, a
todos os que perderam para esta maldita doença que está nos assolando. Eu peço
mais uma vez: gente, por favor, se cuide, use máscara, use álcool, distanciamento.
Vamos deixar um pouquinho de nos divertir para depois a gente se divertir em dobro.
A gente tem que ficar dentro de casa, não tem como. Se você sai de casa, você pega
a doença. Se você aglomerar, você pega a doença. Deixo aqui minhas condolências a
todos os familiares que perderam seus entres queridos, em especial o Tonho, que era
meu amigo. Quero também falar do comércio. Está me dando uma tristeza tão grande
de ver nossos pequenos comerciantes enterrados em dívida. A gente está de mãos
atadas. Eu acho que a gente precisa sentar, nós, Vereadores, eu, Jean, Néia,
Valentim, Waldir, Édison, Damião, Ronaldo e Ivan e ver alguma coisa que a gente
pode fazer por esses comerciantes, porque não está fácil. Se esta pandemia perdurar
por mais dois ou três meses, eu não sei o que a gente vai fazer. EM APARTE,
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Realmente, Vereador. Vossa Excelência está de
parabéns por citar essa situação, porque está ficando difícil para os nossos
trabalhadores, os nossos comerciantes, lojistas. Eles estão desesperados, porque só
estão se endividando. Dívida chegando. Vão chegando as contas, e eles não estão
trabalhando, então fica difícil para eles. É conta de luz, é alimentação, gasto com
filhos. Com a pandemia, pega alguma doença, o gasto é muito grande, eu sei porque
eu passei por isso. Isso porque a gente tem condições, imagine aquelas pessoas que
não têm condições, que são os comércios pequeninos. Então tem pessoa aí que está
até trabalhando escondido. Eles estão colocando grade e teve comerciante que
mandou até denúncia para mim, falou: “Waldir, acha que isso aí está certo? Lá no
Cruzado, todo mundo trabalhando. No Icaraí, todo mundo trabalhando.” Eu vou fazer o
que? Ir lá e prejudicar o trabalhador? Eu acho que deveria, assim como Vossa
Excelência falou, reunir, junto com o Executivo os nove Vereadores, fazer um ofício
para o promotor e colocar umas medidas para essas pessoas trabalharem. Coloca
grade. Eu vejo pessoas que trabalham como cabeleireiro, que precisa trabalhar. Ele
pode atender uma pessoa por vez. Coloca uma proteção. Atende por hora. Lojista
atende uma pessoa, não precisa ir dois, três lá para serem atendidos. “A gente vai
atender, mas vai atender um por vez”. Tem como trabalhar nessas condições. O
supermercado não está trabalhando? Supermercado não fechou. Eu acho que tem
condições. O que está faltando é organização. Ter um jeito, porque, senão, muitas
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pessoas vão morrer de fome. Não vai morrer só de COVID não. Muito obrigado pelo
aparte, Vereador. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Recapitulando, eu fico
triste porque são familiares iguais a gente e muitos deles vive daquele comércio dele.
Eu fiz um projeto, eu não, aqui, no Brasil, quase não se faz, se copia muito, e eu copiei
um projeto de uma cidade, coloquei na mão de vocês, vocês se lembram muito bem
disso, mas a gente não colocou esse projeto, porque, fatalmente, será bloqueado.
Então a gente conversou muito sobre isso aí, mas nós precisamos pegar, sentar, nós,
Vereadores, talvez, junto com o Prefeito, e ver o que podemos fazer para o comércio
de Ibaté, senão vai ser uma quebradeira total no que vem. Vai ser difícil esse pessoal
se manter em pé. Não vai ser fácil não. Outra coisa que eu até comentei com o
Ronaldo. É uma ideia. Uma andorinha sozinha não faz verão, mas eu acho que nós
nove podemos nos unir também e fazer, junto aos empresários da nossa cidade
(porque a gente tem empresário forte aqui, viu, Ronaldo? Empresário forte e de bom
coração) fazer uma arrecadação grande de cesta básica, pelo menos para dar uma
suprida pequenininha para a nossa cidade, porque dá dó da nossa população, vivendo
há um ano já nesta pandemia com falta de recurso, com falta de dinheiro. A gente está
na rua e está vendo. Meu Deus do céu, a gente tem que fazer alguma coisa. Por favor,
vamos lutar em prol da nossa população de Ibaté. Obrigado. A SEXTA, VEREADORA
SIDNÉIA MONTE: Boa tarde, Senhor Presidente, Vereadores, os que nos ouvem. Eu
vou falar da indicação que eu fiz do vazamento de água. Faz uns 15 dias, alguns
moradores me procuraram para me informar que estava havendo um vazamento de
água. Eu entrei em contato com o departamento de água três vezes para eles irem lá
ver. Passaram-se 15 dias, e hoje, novamente, a moradora me ligou dizendo assim:
“Vereadora, você viu o meu pedido do vazamento de água?” Eu disse a ela assim: “Vi,
liguei no DAE três vezes e, até agora, eles não foram lá verificar o vazamento”. Então
eu acho que é um descaso. É uma coisa que a gente nem precisava indicar. A gente
pega o telefone, já liga direto no departamento, na secretaria, e já faz esse serviço de
ligar, de pedir, mas não adianta. Você liga, falam que vão. Você liga de novo, eles
falam que vão e está lá, 15 dias água vazando, e ninguém foi ver. Então, pelo menos,
pela indicação eu venho aqui. De repente, o Prefeito, que escuta a nossa sessão (eu
acredito), possa dar uma ordem para ir lá e resolver. Gente, é um problema tão
simples, é um problema simples, é só ir lá e resolver. É uma coisa que eu nem
precisava estar aqui falando. Eu já liguei. Antes de vir aqui falar, eu já liguei. Já falei
com o diretor do DAE, depois falei com outro que atendeu e não lembro o nome agora:
“Não, a gente vai lá ver”. Quer dizer, e não vão e está lá e as pessoas cobram a gente,
porque a gente é Vereador. Vocês sabem, eles vêm cobrar, e a moça me ligou hoje
dizendo: “Poxa vida, faz 15 dias que está vazando água e ninguém vem ver”. Então,
quem sabe o Prefeito, que está ouvindo agora a sessão, possa dar uma ordem, ele,
como Prefeito, porque eu, como Vereadora, não resolveu nada, aí eles consigam
resolver o problema? ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 153/2021, DE 05 DE
MARÇO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre
abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 35.000,00, proveniente dos
recursos financeiros recebidos pelo Governo Federal através do Ministério de
Desenvolvimento Social para o programa Criança Feliz, destinados para aquisição de
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materiais permanentes de escritório e informática. Discussão: VEREADOR
RONALDO RODRIGO VENTURI: É um projeto simples. Mas, só para as pessoas que
estão nos assistindo, nos acompanhando, entenderem. É um Crédito Adicional
Suplementar. O que quer dizer isso? Já existe uma dotação orçamentária, que alguns
chamam de ficha, enfim, já tem lá uma marcação no orçamento para se fazer. Ah,
desculpa, neste caso específico, não, é um Crédito Adicional Especial. Então não tem
a rubrica e foi criado. Ele é no valor de R$ 35.000,00, é um convênio federal, é para o
Programa Criança Feliz. Então é um Crédito Especial. Então, o que acontece? Não
está no orçamento, eles vão lá e criam, é criado, a Prefeitura está pedindo autorização
para criar, para poder usar esse recurso federal de R$ 35.000,00. Obrigado.
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 154/2021, DE 05 DE
MARÇO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 93.059,13, através do superávit
financeiro, apurado no exercício anterior, referente aos recursos recebidos durante o
exercício de 2020, destinados para ações de enfrentamento da emergência pública
decorrente do Coronavírus (COVID-19), da Secretaria Municipal de Promoção e BemEstar Social. Discussão: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Da mesma
forma do projeto anterior que o recurso era do Ministério de Desenvolvimento Social,
Projeto Criança Feliz, esse é referente à verba da COVID para Assistência Social.
Também é uma suplementação, é um orçamento do ano passado, que veio para este
ano no valor de R$ 93.000,00 que vai para Assistência Social, para ser utilizado no
combate à COVID-19. Obrigado, Senhor Presidente. DECISÃO: Aprovado por
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 179/2021, DE 12 DE MARÇO DE 2021.
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre alterar dispositivos
das leis municipais nº 3.269, de 10 de fevereiro de 2021, e nº 3.274, de 23 de fevereiro
de 2021. Discussão: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Este projeto,
simplesmente, é para corrigir a previsão no orçamento, na Contabilidade. Então, nas
leis foi feita uma previsão, foi verificado com a Contabilidade que a previsão precisava
ser alterada. Então esse projeto só altera isso, mas mantém a destinação dos
recursos. A primeira é referente aos R$ 100.000,00 para a compra do aparelho de
ultrassonografia, que será utilizado no Centro de Referência da Mulher; e a segunda é
referente aos R$ 400.000,00 destinados ao enfrentamento da COVID do FUNDEB
para a Educação, que, caso não seja utilizado para equipamentos, que era a previsão
inicial, será então utilizado para pessoal. Então é apenas essa alteração; correção, na
verdade. Obrigado, Senhor Presidente. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.
PROCESSO CM. Nº 182/2021, DE 16 DE MARÇO DE 2021. INTERESSADA:
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional
Suplementar no valor de R$ 1.200.000,00, através de Superávit Financeiro apurado no
exercício anterior, para atender despesas referentes à desapropriação de imóveis.
Discussão: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Este projeto demanda um
pouquinho mais de explicação, mas também será rápido. É um projeto muito
importante, destinado ao Executivo Municipal. Eu até fiz questão de trazer a ementa. O
projeto, na verdade, visa ao seguinte: houve, entre aspas, uma sobra no orçamento do
ano passado de R$ 1.200.000,00, então pede para que seja criado um orçamento
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neste ano para que esse valor seja utilizado para uma futura aquisição de áreas onde
serão prioritariamente, conforme a justificativa do Executivo, expansão do Distrito
Industrial de Ibaté. Então esse dinheiro pode ser utilizado para a desapropriação de
uma área para expansão do Distrito Industrial de Ibaté, o que fomentaria a
possibilidade de trazer novas empresas e, consequentemente, a geração de mais
empregos, algo importantíssimo que nós temos ouvido muito as pessoas de Ibaté, os
moradores de Ibaté falarem que isso é importante demais. Então, para a ampliação do
Parque Industrial, também para a desapropriação de uma área onde seria construído
um novo hospital municipal, há uma ideia do Poder Executivo para que haja uma
melhoria no sistema de saúde. Nós sabemos que precisamos melhorar ainda mais o
sistema de saúde. Nós tivemos progressos, principalmente nos bairros, com as
construções das UBSs, PSFs, mas o Hospital, apesar da reforma, ainda precisa de
uma reestruturação maior; e o Ambulatório, também. Então, a construção desse novo
hospital visaria a isso e separaria o serviço ambulatorial do serviço de urgência e
emergência e também serviços de cirurgias eletivas, o que melhoraria o atendimento
da população de Ibaté. Então, esse valor também é para esta futura negociação, já
existem negociações em andamento, mas elas ainda não foram fechadas; então, esse
valor seria utilizado também para isso. Também para a construção de um PSF, no
Jardim América; a construção de um novo PSF, Posto de Saúde da Família, lá no
Jardim América, regionalizado. Para a adequação da área de algumas vias públicas de
ligação do bairro Antônio Moreira e Jardim das Palmeiras, facilitando o acesso ao
Centro, desafogando as ruas que nós já temos; então também serviria para um estudo
de viabilidade viária. Também para estudo de uma nova área para buscar um
consórcio para as novas casas populares, que, prioritariamente, o Poder Executivo
disse que tende a ser no prolongamento do Antônio Moreira, mas pode ser em uma
área de maior viabilidade financeira de algum outro estudo. Enfim, esperamos que
tudo isso saia do papel, porque são temas extremamente importantes. Nós estamos
falando de geração de emprego para a cidade, moradia popular, saúde de qualidade,
mobilidade urbana e saúde regionalizada no PSF do Jardim América. Então este é um
projeto muito importante. Esse valor, em si, não dá para fazer todas essas obras, mas
é um início; dá a possibilidade de a Prefeitura iniciar as discussões para
desapropriação. Então por isso acredito que este projeto não terá nenhum problema
na hora da aprovação, que todos os Vereadores veem, como eu, a importância da sua
aprovação e também da verificação dessas áreas. Óbvio que nosso é de sempre
fiscalizar, por isso que nós fizemos alguns pedidos antes mesmo de apresentar o
projeto, porque faltavam algumas informações, mas a Prefeitura disse que está em
estudo. Quando as áreas forem realmente escolhidas, nós esperamos que este projeto
volte e realmente voltará para a aprovação desta Casa, porque nós sempre buscamos
isso para sermos mais transparente com a população de Ibaté. Muito obrigado, Senhor
Presidente e demais Vereadores. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Com
relação a este projeto de lei, até gerou uma pequena polêmica em uma ou outra
postagem que eu vi, que é direito do cidadão concordar ou discordar do projeto;
concordar ou discordar do nosso voto, qualquer cidadão tem esse direito. Mas meu
compromisso aqui é justificar o meu voto. Primeiro, antecipo que é favorável. Segundo,
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por quê? Como disse o Vereador Édison, R$ 1.200.000,00 para fazer todas essas
coisas é difícil, porque, se a gente for pagar uma área para casa popular, uma área
para o hospital, com R$ 1.200.000,00 é difícil. Mas, como ele falou, de repente, dá
para dar início à discussão. Aqui, nós não estamos aprovando nem a desapropriação,
nem a construção, nós estamos aprovando a destinação de verba orçamentária para
que? Se ao longo do ano surgir uma área ou dentro dos estudos que estão sendo
feitos “essa área é interessante para a gente”; pintou convênio com o CDHU, por
exemplo, “só precisamos da área”, vai lá e tem condição de utilizar esse recurso para
essa finalidade. Por que não poderia votar contra? Estamos falando de casa, de
saúde, que é o hospital. Aí a gente até podia discutir: “Ah não. Podia pegar esse
dinheiro e investir no Hospital que está hoje.” Ok, cada um tem uma interpretação, mas
eu acho importante pensarmos em avançar as casinhas. Claro que precisa melhorar
aqui, mas se conseguirmos, amanhã ou depois... Lembra daquela promessa do Dória
que até o Édison mencionou aqui? Tem uma promessa do Dória. De repente a gente
consegue um convênio com o Estado para ajudar na construção ou na manutenção
desse novo hospital. Então é interessante. Então, votar contra casa não dá; votar
contra Saúde não dá. Adequações de rua. Uma delas, o Édison acabou passando, é a
Adelmo Trevisan, o seu alargamento, que foi inclusive objeto de requerimento nosso,
que a gente fez o requerimento aqui, na Casa, aprovado por todos. Outra coisa, tem
outros, porque fala assim: que é lá, também no Antônio Moreira com o Jardim das
Palmeiras e outros. Por exemplo, ligação do Bandeirantes com o Domingos Valério, foi
um pedido desta Casa; vários Vereadores fizeram, nós também fizemos, o Horacio fez.
São coisas importantes que estamos cobrando do Executivo. Então fica inviável, seria
impossível votarmos contra para uma coisa que, ao meu ver, no meu entendimento,
traz benefício. EM APARTE, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: O dinheiro
é pequeno, mas, nas mãos do Prefeito, eu tenho certeza de que ele vai distribuir bem.
Sem falar que é um superávit do ano de 2020, não é um dinheiro tirado
espontaneamente; é um superávit, o Prefeito vai aproveitar para várias coisas na
nossa cidade. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Aproveitando. O
superávit, o que é? Pensando nas empresas, para ficar mais fácil, seria lucro e
prejuízos acumulados. Sobrou um valor, não é só esse R$ 1.200.000,00, tem mais
alguma coisa que sobrou, eu não vou lembrar agora de cabeça, e desse montante que
sobrou do ano passado, ele está pegando e destinando este R$ 1.200.000,00. Poderia
ser também outra coisa? Poderia, mas aí no entendimento dele é isso e, no meu
entendimento, tem que ser aprovado. Então eu voto a favor. VEREADOR WALDIR
SIQUEIRA: Nobres Vereadores. Sobre este projeto nós ficamos até em dúvida e
viemos aqui para analisar. É um projeto muito bom, que não tem, assim como o nobre
Vereador falou, não quer dizer que esse dinheiro vai ser para construir hospital, vai ser
para construir uma... as casas populares. Esse dinheiro pode até ser. Ele pode pegar,
ali na Popular mesmo, onde eu moro, na Popular II, na sequência tem uma área que
está parada. Se o Prefeito, futuramente, tiver uma verba que vem do governo, que tem
até uma promessa que o nobre Vereador falou, do Governador Dória, ele pode
desapropriar aquela área, praticamente para dar continuidade na casa popular do
CDHU. Então é um projeto bom, que vai beneficiar a nossa cidade. Então, jamais nós
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podemos votar contra um projeto desse. Assim como este Vereador sempre falou: Não
sou oposição, se eu fosse oposição, eu até poderia votar contra; eu quero o melhor
para a nossa cidade. Vamos votar a favor, que é um projeto que nós temos que pensar
futuramente na nossa cidade. Muito obrigado. Sem mais, Senhor Presidente.
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO,
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Só quero deixar um cumprimento sobre a fala do
Prefeito, que o Prefeito falou que este Vereador está cobrando, que a cidade está boa,
que está começando. Na verdade, ele não está começando, ele está há 16 anos no
poder. Ele ganhou no primeiro e no segundo mandatos, fez sucessor, que foi o
Alessandro, Ficha Suja, e hoje ele está aí novamente, vai para 20 anos. Então ele não
começou, ele está dando continuidade no trabalho dele. Agora eu quero só colocar um
áudio, de uma moça que ligou para mim, mandou um áudio para mim. Então eu vou
colocar só para o Prefeito ouvir que não é este Vereador que fala, quem fala é o povo:
“Waldir, não tem como você pedir para esse povo limpar esta praça aqui? Sem
condições. Cachorro meu está pegando carrapato dessa praça. Tá sujo demais. Sem
condições aqui, Waldir. Pelo amor de Deus. Nem que você venha amanhã dar uma
olhada. Tira uma foto e posta no Face. O Prefeito não está falando que está tudo limpa
a cidade? Mostra para ele onde está limpo. Deve ser o nariz dele”. Então está aí. É o
povo que cobra o Vereador. Então, o Vereador que vem aqui, ele vem aqui para cobrar
o que vem acontecendo na nossa cidade. Então, este Vereador e os demais
Vereadores, é o nosso trabalho. Nós ganhamos, não é ruim, é um salário muito bom,
mas temos que fazer valer o salário que nós ganhamos, temos que cobrar sim o direito
da nossa população, porque, querendo ou não, ela paga os seus impostos. Então
temos que fazer o nosso papel. Sem mais, Senhor Presidente. O SEGUNDO,
VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Mais uma vez eu quero falar da moção
que nós, nove Vereadores, fizemos para as vítimas desta maldita doença que está
assolando Ibaté. Deixei para falar em Explicação Pessoal especialmente da minha
família. Há 15 dias eu perdi o meu tio, muito querido, Jair Eufrades, todo mundo, João
Cabelo. Eu não poderia deixar de, nesta sessão, eu garanto que não vou chorar, mas
poderia até chorar por ele, porque foi uma pessoa que, quando eu cheguei em Ibaté,
com 14 anos, ele me acolheu em sua casa, onde morei quase um ano ou mais. Depois
veio meio irmão, que é do Bartira Lanches, também morou na casa dele. Então, eu
jamais poderia deixar de estender meu sentimento a esse meu tio, que foi para mim
um pai na minha chegada à cidade de Ibaté, que hoje eu considero a minha cidade.
Então eu fiquei muito triste, mas deixei na Explicação Pessoal para falar exatamente
disto, da ajuda que meu deu quando adolescente. Se eu sou o que sou hoje eu devo
muito a meu tio e aos meus primeiros patrões que foram Nello Morganti e Ivo Morganti.
Tudo o que tenho hoje de capacidade, hombridade, graças a Deus, devo tudo a eles.
Então, moção para todos os falecidos por esta doença, em especial para o meu tio,
João Cabelo. Abraço a todos. O TERCEIRO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE
SOUSA: Boa tarde, Senhor Presidente. Boa tarde, Senhores Vereadores. Boa tarde a
todos os que estão nos assistindo. Meu discurso hoje vai ser para agradecer ao
Excelentíssimo Prefeito por ter atendido a duas indicações que nós quatro fizemos.
Uma é a passarela do Jardim Cruzado, um lugar que estava muito perigoso; ficou mais
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de um mês no escuro e, junto com a CPFL, deu tudo certo; fizeram a iluminação lá. A
outra é o PSF do Jardim Icaraí, onde está sendo feita a reforma que tanto cobrei.
Graças a Deus. Mais de 15 anos sem ser reformada, e estão fazendo. Só isso. Sou
um Vereador que, quando tem que agradecer, eu agradeço; quando tem que cobrar,
eu cobro. É isso aí. Agradeço a todos. Obrigado. O QUARTO, VEREADOR
RONALDO RODRIGO VENTURI: Finalizando praticamente os trabalhos de hoje, eu
quero fazer uma menção, poque houve um comentário (o Vereador Édison passou) a
respeito das casas que estão sendo feitas. Aliás, tem um projeto para se fazer essas
casas no Primavera, José Giro e Icaraí; é do projeto Casa Verde e Amarela; não é
CDHU. Estamos falando das casas populares seriam em relação ao CDHU. Com
relação ao superávit, é o que é apurado no balanço financeiro, na hora que fecha o
exercício: receita menos as despesas é igual ao quanto que sobrou. Aliás, receitas
menos despesas, e tem as despesas que viram de um ano para o outro, que são os
restos a pagar, só para tentar explicar. Sobrou, por exemplo, R$ 10.000.000,00, eu
tenho R$ 8.000.000,00 de restos a pagar, ou seja, de despesas que eu ainda vou
pagar no ano seguinte, ou seja, minha sobra é de R$ 2.000.,00, é o que está livre.
Então só para ficar claro o que é o superávit, mas, depois, mais tarde, tem live e eu
posso estar explicando mais se for o caso. Estes últimos dias foram bem complicados,
a gente passou por dias terríveis em Ibaté no número de mortes. Não é só em Ibaté. A
gente fala Ibaté, porque é nossa casa. A gente está aqui, mas eu vivo muito, no meu
dia a dia, em Araraquara e lá também situação bem difícil; melhoraram os números
significativamente, mas, ainda assim, está bem difícil. Passou também um período
muito difícil lá, e a gente está cada vez mais próxima. Quem ainda não pegou tem
alguém que já pegou, e aí a gente começa. Ainda pegar, tudo bem, a gente pega,
temos Vereadores que pegaram e, graças a Deus, estão aqui com a gente, estão bem,
recuperados, mas, infelizmente, algumas pessoas nos deixaram; pessoas muito
próximas, que conhecemos há muito tempo, outras que a gente não conhece, mas
sentimos a dor pela família a tal ponto que eu tive alguns dias (estou aqui em
Explicação Pessoal, me abrindo) meio deprimido com a situação. Você fica ali,
deprimido, começa a ver, abre o Facebook, que é uma rede social que uso muito,
“morreu, morreu, morreu”; começa a dar uma dor no coração da gente, que tem
família, começa a ficar com a cabeça... É complicado. É um momento muito difícil que
a gente vive. A gente viu, hoje teve mais uma paciente, tem um vídeo de mais uma
paciente saindo do Hospital, mais os dois que tiveram e estão se recuperando. Então
dá (eu até publiquei, teve mais gente que publicou) uma esperança; enche o coração
da gente de esperança. Não, está ruim. A coisa está ruim? Está? Está. Está morrendo
muita gente? Está. A gente está perdendo muita gente querida? Está. Mas tem muita
gente também que está conseguindo sobreviver, sair desta situação, graças a Deus.
Mas é um momento difícil que a gente vive mesmo. Estou me abrindo para vocês dos
dias que não foram fáceis. Ademais, com relação ao trabalho de Vereador, de uma
forma geral, são quase 90 dias de trabalho. Compromisso assumido em campanha foi:
legislar, fiscalizar, ou seja, o básico que um vereador tem que fazer para honrar o
salário. Eu tenho trabalhado desta forma, vou continuar trabalhando. O que eu
entender que é correto, vou votar a favor, vou justificar e aí, claro, cada um tem o
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direito de opinar se eu fiz certo ou se fiz errado, é um direito de cada cidadão, mas vou
fazer. Se eu entender que tem cobrar, eu vou cobrar. Se eu entender que tem que
fazer requerimento, vou fazer e digo eu, porque estou falando em meu nome, mas é
claro que, por muitas vezes, a gente faz o trabalho conjunto. Mas então a gente vai
continuar da mesma forma porque o compromisso é contribuir para a renovação
gradual da política de Ibaté, para a melhoria. Eu acho que tem que melhorar. A
renovação é constante, ela tem que ser constante. A mudança é constante em
qualquer coisa, na vida da gente, na política, enfim, na cidade; está sempre mudando,
está em mutação. Então a gente tem que tentar aqui dentro, nós nove, acho que este
é o espírito dos nove, é contribuir, de alguma forma para a gente melhorar a nossa
cidade, a política da cidade, é esse o nosso objetivo e esse vai ser o que eu pretendo,
que foi o meu compromisso de campanha e é o que pretendo levar ao longo dos
quatro anos. Se em algum momento eu me desvirtuar, é o que eu falo para o pessoal,
pode puxar a orelha do Ronaldo, não tem problema. Gente, ademais, uma ótima
semana, próxima quinzena que a gente... até a próxima sessão. Para a população de
Ibaté e para todos vocês, famílias, eu desejo uma feliz e abençoada Páscoa, que Deus
abençoe a todos, e que a Páscoa represente para a gente uma mudança, da mesma
forma que na Páscoa original a libertação do povo israelita da escravidão, que, para
muitos, é a ressureição de Cristo, na minha religião que é a Católica, é que seja um
momento para a gente de libertação, pelo menos o início da libertação deste vírus que
a gente já comentou. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Nada mais, foi
encerrada a sessão às dezessete horas e quarenta e três minutos, lavrada esta ata,
que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.

