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08ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2021. 

Aos dez dias do mês de maio 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. A seguir, o Vereador Damião 
Rogério de Sousa procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por 
unanimidade, a ata da sessão ordinária de 26 de abril 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: Projeto de Lei, dispondo sobre 
afixar placa com número do disque-denúncia da violência contra a mulher,180, em 
estabelecimentos públicos e privados que se situem nos limites territoriais do Município 

de Ibaté. Decisão: Encaminhado às Comissões Permanentes. VEREADOR HORACIO 
CARMO SANCHES: Moção, dispõe sobre votos de congratulações a todas as mães 

pelo Dia das Mães. Discussão: O AUTOR: Boa tarde, Senhor Presidente; Senhores 
Vereadores, Vereadora, imprensa, funcionários da Casa e todos os que nos assistem. 
É com imenso prazer que congratulo a todas as mães mundiais, brasileiras e, 

principalmente, ibateenses. Minha mulher também está fazendo aniversário hoje, 
aproveito para dar os parabéns para ela. Decisão: Aprovada por unanimidade. 

VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Indicação, dispondo sobre instalar um 
redutor de velocidade de veículos na Avenida Monsenhor Frederico, em frente ao 
número 285, no Bairro São Benedito. Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar 

pelo falecimento do Senhor Antônio Rubo. Decisão: Aprovada por unanimidade. 
VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo sobre solicitar 

do Senhor Henrique Duchêne, Presidente da empresa Adubos Vera Cruz; do Senhor 
Douglas Peccin, Diretor-Executivo da empresa MP Agro Máquinas Agrícolas; do 
Senhor Luís Hórus, Diretor-Administrativo da empresa Hórus Cobertura; da Senhora 

Silvia Cristina Nishihara, Assistente de Recursos Humanos da empresa Pistelli Pelz; e 
do Senhor Mauro Artur Herszkowicz, Diretor-Presidente da Viação Paraty estudos que 

visem à destinação de recursos materiais ou financeiros para a montagem de cestas 
básicas a serem destinadas às famílias carentes da nossa cidade, ou para a compra 
de respiradores, álcool em gel e demais equipamentos para o Hospital Municipal. 

VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA, IVANILDO DE OLIVEIRA LINS, 
RONALDO RODRIGO VENTURI E WALDIR SIQUEIRA: Requerimento, dispondo 

sobre solicitar informações da Prefeitura Municipal acerca do fornecimento de cestas 
básicas pelo município e dos beneficiários de programas sociais. Decisão: Aprovado 
por unanimidade. Indicação, dispondo sobre instalar iluminação pública na Avenida 

Pavão, próximo à empresa Adubos Vera Cruz, no Distrito Industrial; bem como em 
parte da Rua José Mascagna, às margens da ferrovia, no Centro. Indicação, dispondo 
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sobre instalar placas denominativa de rua em diversos bairros da cidade. Indicação, 
dispondo sobre instalar redutores de velocidade de veículos nas seguintes localidades: 

Rua Tancredo de Almeida Neves, na altura do número 536, no Jardim Mariana; Rua 
Visconde de Pelotas, nas proximidades com o cruzamento da Rua João Altéia; e Rua 
Estanislau Apréia, nas proximidades das empresas Vetro e Sidertec. Indicação, 

dispondo sobre realizar ações permanentes de apoio técnico e operacional aos 
pequenos agricultores de nossa cidade, em especial os voltados para agricultura 

familiar. Indicação, dispondo sobre realizar a recuperação do trecho final da galeria 
pluvial localizada na Rua João Menzani, na altura da Rua Gotardo Zotesso, no Jardim 
Icaraí. Indicação, dispondo sobre realizar conserto de imóvel localizado na Rua Ivo Di 

Genova, número 278, no Jardim América, atingido em manutenção realizada pela 
Prefeitura. Indicação, dispondo sobre realizar a substituição do poste padrão de 

energia elétrica, localizado na Avenida Santa Rufina, na esquina com a Rua Salve Nilo 
Zecchin, próximo ao reservatório de água localizado junto à Mata do Menzani. Moção, 
dispondo sobre votos de congratulações à Destilaria Nova Era, na pessoa do seu 

Diretor-Executivo, o Senhor José Roberto Monte, pela doação de cestas básicas para 
a Assistência Social do Município. Discussão: VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE 

SOUSA: Boa tarde, Senhor Presidente. Boa tarde, demais Vereadores. Boa tarde, 
imprensa. Boa tarde a todos os que estão nos assistindo. Venho aqui agradecer à 
empresa em que trabalho, agradecer ao senhor José Roberto Monte por ter acatado 

esse pedido. Neste momento tão delicado pelo qual estamos passando, muitas 
pessoas estão precisando. Agradeço ao Departamento de RH, à Gislaine Rios, que fez 

a correria para que desse certo esta grande conquista. Quero dizer que agradeço 
muito e tenho muito orgulho de fazer parte deste time da Destilaria Nova Era. Muito 
obrigado. EM APARTE, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Aproveitando 

essa moção, apenas para citar que também saiu uma matéria que a Destilaria Nova 
Era também fez a doação de álcool 70% para a Prefeitura para a utilização tanto no 

Hospital quanto nos demais serviços públicos. Então quero deixar esse 
agradecimento, que é um serviço que tem sido feito com a própria destilaria; ela 
sempre vem atendendo as solicitações tanto desta Casa quanto, principalmente, do 

Poder Executivo e, sobretudo, da assessoria de ação social do município. Obrigado, 
Vereador. Só para deixar registrado esse agradecimento também. VEREADOR 

DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Esperamos também que as outras empresas façam 
o que a Era fez. O momento em que estamos passando em nossa cidade é muito 
delicado e precisamos muito que as outras empresas façam o mesmo que a Destilaria 

Nova Era fez. Muito obrigado a todos. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Boa tarde, 
nobres Vereadores. Boa tarde, Senhor Presidente. Boa tarde, nobre Vereadora. Boa 

tarde, aos comunicadores da imprensa, que vêm prestigiar nosso trabalho. Boa tarde a 
todos os que vêm acompanhando o trabalho desta Casa. Jamais a gente poderia 
deixar de usar esta Tribuna para fazer este agradecimento à empresa Nova Era, que 

vem ajudando nosso município, doando as 500 cestas básicas para a nossa 
população. A pedido destes Vereadores, desta Casa, que nós solicitamos, na última 

sessão, nós apresentamos esse pedido, e ele, rapidamente, olhou a situação da nossa 
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população, que todo mundo tem conhecimento, que tem muitas pessoas carentes, 
sem contar com esta pandemia também, há muitas pessoas passando dificuldade por 

causa do desemprego; muitas pessoas ficaram desempregadas, e ele vem nos 
ajudando. Só tenho que deixar meus agradecimentos ao empresário. Espero que o 
Prefeito, quando esse empresário precisar, não meça esforços para ajudar também na 

medida do possível, dentro da Lei. Muito obrigado, Senhor Presidente.  Decisão: 
Aprovada por unanimidade. VEREADORES HORACIO CARMO SANCHES E 

ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor Décio Borges de Queiroz. Discussão: VEREADOR 
ÉDISON FERNANDO DA SILVA: É triste vir aqui para fazer mais uma moção de 

pesar, infelizmente pelo falecimento de uma pessoa tão querida e, neste caso 
também, o marido da Ex-Vereadora, Ex-Presidente desta Casa, a senhora Regina 

Queiróz. Nós deixamos nossos votos de pesar, a nossa sincera e humilde 
consternação diante deste momento. Sabemos que não só a família, mas todos que 
conhece a família, que são amigos e também das demais famílias ibateenses que vêm 

sofrendo perdas. Nós, mais uma vez, reiteramos, hoje, na pessoa, infelizmente, do 
senhor Décio, mas essa moção estendemos a todas as famílias, que, infelizmente, 

perderam os seus entes queridos. Obrigado, Senhor Presidente e demais Vereadores. 
Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADORES (A): Projeto de Lei, dispondo 
sobre alterar o artigo 2º da Lei Municipal nº 3171, de 15 de outubro de 2019. Decisão: 

Encaminhado às Comissões Permanentes. Requerimento, dispondo sobre solicitar da 
Gerência Regional e Estadual de Habitação; do Excelentíssimo Senhor Flávio Amary, 

Secretário Estadual de Habitação; e do Excelentíssimo Senhor Cauê Macris, 
Secretário Estadual da Casa Civil, informações acerca da entrega de eletrodomésticos 
aos contemplados no sorteio habitacional do Município de Ibaté. Discussão: 

VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Todos nós recebemos vários pedidos 
da população de Ibaté e, por isso, nós estamos oferecendo esse requerimento em 

conjunto. Inclusive, também gostaria de registrar que a primeira pessoa a levantar 
essa demanda e a nos trazer essa demanda, além da população, foi o Vereador 
Horacio falando dessa possibilidade, que, pelo jeito, realmente aconteceu. Quando nós 

estávamos iniciando nossas conversas era apenas uma possibilidade de que apenas 
parte das 286 famílias que foram contempladas na segunda fase do CDHU e 

receberam a sua residência, receberiam, então, os eletrodomésticos, que também foi 
prometido aos moradores no ato do seu sorteio. Lá em outubro de 2019, com a 
presença do Governador João Dória Junior, ele fez essa promessa no púlpito, no 

palco, para todos os moradores, reafirmou essa promessa em entrevistas a várias TVs 
locais e regionais e também a emissoras de rádio, e as pessoas, com razão, têm 

cobrado esta Casa para que se posicione buscando essa informação. Cabe ressaltar 
que o CDHU é um projeto do Governo do Estado de São Paulo. O município tem um 
convênio com a Secretaria Estadual de Habitação e com o CDHU, mas quem faz a 

construção, destinação de recursos, e também, neste caso, ainda mais, a destinação 
de equipamentos de eletrodomésticos é a Secretaria Estadual de Habitação, CDHU ou  

a quem de direito. Inclusive, nesse requerimento, a gente pergunta sobre isso, porque 
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nós não sabemos de onde vieram os recursos para essa aquisição. Então, nós 
queremos saber se veio da Secretaria Estadual de Habitação, se veio do Fundo de 

Solidariedade, enfim, pode ter vindo de qualquer lugar da administração estadual e 
nós queremos saber. O pior, o próprio Vereador Horacio nos trouxe esta informação, 
moradores também nos trouxeram, que, das 286 unidades, parte delas (e aí nós 

pudemos apurar extraoficialmente), cerca de 22 unidades não receberam os 
eletrodomésticos. Primeiro, foram prometidos quatro eletrodomésticos: uma geladeira, 

um fogão, um micro-ondas e um interfone, e foram entregues apenas a geladeira e o 
micro-ondas. Nós já agradecemos por essa entrega, mas, ainda assim, faltam os 
outros dois equipamentos. À vontade, Vereador. EM APARTE: VEREADOR 

HORACIO CARMO SANCHES: Só para deixar claro. A Prefeitura não tem nada a ver 
com a entrega dos eletrodomésticos, porque várias pessoas do CDHU, indagaram que 

poderiam fazer manifestação na frente da Prefeitura. Eu falei: “Não, senhor. Não pode 
porque (até pode), mas a Prefeitura não tem nada a ver com a entrega dos 
eletrodomésticos. A Prefeitura fez a parte dela: comprou o terreno, doou o terreno, 

acompanhou a construção das casas e acompanhou o dia da entrega, que o 
Governador, no auge da sua empolgação, prometeu os quatro itens e, infelizmente, 

não está cumprindo. Hoje eu entrei em contato com o Benê, do CDHU, e o Walter, que 
fez a entrega das casas, comentei com o presidente. Eu falei: “Benê, é o seguinte, 
você, como o Diretor Regional do CDHU de Araraquara, você tem que fazer um 

pronunciamento para o Governador.”. Por que ficou muito feio. Ao invés de entregar os 
quatro itens, entregaram só dois e 19 pessoas vão ficar sem. Por isso estamos 

aprovando esse requerimento justamente para que possamos, que o Governador tome 
conhecimento e voltem a entregar os eletrodomésticos completo. VEREADOR 
ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Obrigado, Vereador. Realmente, eu falei isso no 

início e volto a dizer: é um convênio feito, mas a responsabilidade da Prefeitura foi o 
terreno, a doação e o acompanhamento da obra. Tudo o que vier após isso, tanto a 

construção, a entrega, inclusive a entrega dos eletrodomésticos. Houve uma cerimônia 
on-line de entrega dos eletrodomésticos, isso nós sabemos extraoficialmente, em que 
a Prefeitura não participou. A única coisa que a Prefeitura fez foi ceder local para 

armazenamento desses eletrodomésticos até a entrega, mas não participou em 
absoluto de nenhum momento, tanto da promessa quanto da aquisição e muito menos 

da entrega. É isto que nós estamos questionando: se entregou para a parte apenas, 
mesmo que tenha sido a maior parte, cerca de 265 dos 286, isso extraoficialmente, a 
gente quer saber se é isso mesmo, mas por que esses outros, que também foram 

contemplados com a casa, também tiveram toda a sua lista, o seu checklist 
preenchendo; todos eles, realmente, cumpriram à risca os requisitos do CDHU, porque 

eles não tiveram direito à entrega? Então nós queremos saber se há algum outro 
problema que nós não temos conhecimento, que pode haver, pode haver algum ilíci to, 
pode haver algum problema, nós não sabemos. Mas, o que foi nos informado, grande 

parte desses casos, não. Os moradores falaram: “Estou em dia com minhas contas, fui 
contemplado, sou eu mesmo que moro na casa”. Então nós queremos e por isso nós 

pedimos ao Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria Estadual de 
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Habitação e a Secretaria da Casa Civil, e também do escritório regional e estadual do 
CDHU, que é a empresa estatal responsável pela construção, administração e entrega 

dessas unidades. Então nós vamos continuar cobrando, só que precisamos cobrar a 
quem de direito. Neste caso, não é a Prefeitura. Quando nós temos que cobrar e hoje 
nós aprovamos requerimentos endereçados à Prefeitura, nós fazemos isso, mas, 

neste caso em específico, nós precisamos saber de quem realmente tem a 
responsabilidade, que é a Secretaria Estadual de Habitação, Secretaria da Casa Civil 

e o CDHU. Muito obrigado, Senhor Presidente e demais Vereadores. VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: A minha indignação e a de todos os moradores dali é que o 
Governador subiu no palanque e fez uma promessa política, ao meu ver, é uma 

promessa política. Ele prometeu dar esses eletrodomésticos a todos, a todos, ele não 
colocou que seriam dados àquelas pessoas de baixa renda, àquelas pessoas que 

iriam deixar as suas prestações em atraso, pessoas inadimplentes no caso. Então, 
vem aqui, entrega, entre aspas, para meia dúzia de pessoas e outras ficam sem 
receber. As pessoas estão indignadas, e elas vêm cobrar, como o Vereador falou, do 

Prefeito, dos Vereadores e acham que é o Prefeito que tem a responsabilidade, o 
Prefeito não tem a responsabilidade. Quando a responsabilidade é do Prefeito, eu falo: 

“A responsabilidade é do Prefeito”, agora, quando a responsabilidade não é dele, eu 
tenho que defender também. Então a responsabilidade não é do Prefeito. Eu quero 
deixar bem claro a todos que estiverem nos assistindo que pode passar para os 

moradores do bairro que a responsabilidade não é do Prefeito, nem do CDHU, é do 
Governador, porque quem subiu no palanque fazer a sua política, falando que doaria 

esses eletrodomésticos aos moradores, foi ele, o João Dória. Então, João Dória, o 
senhor tem que cumprir com seu papel. Se Vossa Excelência mencionou que estaria 
doando esses eletrodomésticos à população, muitos não precisam, mas a maioria 

precisa. Então eu acho que nada mais justo nós cobrarmos do Governador uma 
posição para nós passarmos à população. Eu ainda vou cobrar, nós estaremos 

cobrando o Governador em todos os momentos. Principalmente quando chegar época 
de política. Este Governador vai subir na Tribuna e vai lembrar a população desse 
Governador, a enganação que ele veio fazer com a população, para que a população 

não esqueça na hora de votar, porque muitas pessoas ficam iludidas com promessas 
de político e acabam votando: “Ele deixou para trás, mas eu vou votar”. Então nós 

lembraremos a canalhice que foi feita com a nossa população. Sem mais, Senhor 
Presidente. Decisão: Aprovado por unanimidade. ORADORES: O PRIMEIRO, 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Quero mencionar alguns acontecimentos durante a 

semana. Como todos sabem, acho que todos os Vereadores também são muito 
cobrados sobre a nossa saúde. Infelizmente, estamos passando por uma grande 

dificuldade com médico, como sempre estivemos, não é a primeira vez. Nessa quinta-
feira, fui indagado com várias cobranças, de várias pessoas que estavam no setor de 
COVID para serem atendidas, algumas estavam desde as quatro e meia da tarde e 

começaram a me comunicar a falta do médico às 19h. As pessoas estavam 
indignadas. 19h, 20h e foi passando e nada de o médico fazer o atendimento. Eu falei: 

“Eu vou subir até o Hospital”, eu não estava na cidade. Falei: “Estou chegando, mas 
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eu vou até o Hospital e ver o que está acontecendo”. Entrei em contato com a Elaine, 
a Elaine nos atendeu muito bem, como sempre vem nos atendendo, e falou: “Waldir, 

só tem um médico atendendo, mas já está vindo um outro”. Falei: “Está bom, Elaine” e 
passei para as pessoas que estavam me cobrando. Como passou meia hora, uma 
hora, daqui a pouco mais uma hora e nada, ela falou: “Inclusive, o Vereador Horacio 

está aqui, tentando ajudar, mas, até agora, não veio médico”. Eu falei: “Eu vou subir aí 
e ver o que está acontecendo”. Cheguei no Hospital, comecei a conversar com os 

funcionários e fui informado que quem estava ali, em atendimento, eram dois médicos: 
o doutor Pizzolato e o Daniel Robalinho. O Daniel Robalinho, segundo informação, o 
Daniel Robalinho é aquele médico, acho que todo mundo sabe, toda a população 

sabe, a maioria da população sabe, porque foi um áudio que foi muito visualizado pela 
população, e todos os Vereadores têm o conhecimento também. Daniel Robalinho é 

aquele dorminhoco, que eu peguei dormindo no Hospital, dentro da sala de 
atendimento. Peguei ele por três vezes. Eu estava ali, ele achou que eu tivesse ido 
embora, voltei, peguei ele dormindo. Acordei ele, pedi para ele atender, com 

educação. Na terceira vez, ele veio me maltratar, eu fui obrigado a gravá-lo, perdi a 
paciência e acabei falando algumas verdades para ele que tinha que ouvir. Nosso 

Hospital está fazendo papel de... só vem basculho para Ibaté, porque esse Daniel 
Robalinho já foi expulso de seis hospitais por negligência, e nós recebemos resto. Só 
resto nós vamos receber? Então ele, na quinta-feira, quando houve esse episódio do 

atendimento, que as pessoas estavam me cobrando, inclusive o seu Horacio estava 
presente, o Robalinho estava em atendimento, atendimento não, ou ele estava 

dormindo ou eu não sei o que ele estava fazendo, eu não peguei ele novamente, 
porque até mencionei a Elaine, falei: “Elaine, esse médico não pode estar no nosso 
município mais. Você me desculpa, mas eu não quero, eu não vou admitir que esse 

médico venha atender a nossa população, porque ele está vindo aqui só para ganhar 
dinheiro, porque ele não está atendendo”. Porque, se quatro e meia da tarde tinha 

pessoas ali para serem atendidas, e ele não estava atendendo e foi embora às sete, 
então ele veio só para enrolar. Então, provavelmente ele veio só para dormir”. Então 
fica aqui a minha indignação a esse médico. Quero deixar bem claro que a 

responsabilidade nem é do Prefeito, do Executivo, porque ele nem tem ciência do que 
está acontecendo. EM APARTE: VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: 

Obrigado pelo aparte, Vereador. Naquele dia, de imediato eu liguei para o Prefeito. 
Eram nove horas e catorze minutos da noite. Liguei para ele porque eu tinha certeza 
de que o Prefeito não estava sabendo, e eu já disse, em algumas sessões, que o 

Prefeito não compactua com doutor dorminhoco. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: 
Dorminhoco mesmo. EM APARTE: VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: 

Então, ele não compactua de jeito nenhum. Então, o que aconteceu? De imediato, eu 
liguei para o Prefeito, Prefeito pediu para eu ligar para a Elaine. Falou: “Já tenho um 
provedor no Hospital, o Doutor Francisco, um excelente advogado de São Carlos... 

VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Sim. Só que ele não estava no momento. EM 
APARTE: VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Também chamado por Chico 

Maricondi. Fazia uma semana que ele estava trabalhando e falou: “Horacio, eu 



 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP 

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

 
Sessão Ordinária de 10.05.2021 – Fls. 7 

 

coloquei o Doutor Francisco exatamente para proibir isso. Inclusive, eu estava 
conversando com o Vereador Édison, já estava movendo duas ações com os dois 

médicos, uma sindicância interna. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Qual médico? O 
Doutor Robalinho? EM APARTE, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Eu 
quero dizer que o Prefeito, quando ele toma conhecimento dessas situações do 

Hospital, ele toma as devidas providências. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Tem 
que tomar, ele é o Prefeito. EM APARTE, VEREADOR HORACIO CARMO 

SANCHES: É o que ele vai fazer. Em seguida, a diretora dessa empresa, ligou para 
mim, perguntando o que estava acontecendo. Eu falei assim: “Cléia, está faltando 
médico, bem. É nove e meia da noite e o médico não chegou. Só tem um atendendo”. 

São duas frentes no Hospital: uma da COVID e uma do normal. Eu falei : “E se 
acontece alguma emergência, que o médico precisa sair... VEREADOR WALDIR 

SIQUEIRA: Esse é o problema, né? EM APARTE, VEREADOR HORACIO CARMO 
SANCHES: como vai fazer? O Hospital vai ficar sem? ” Ela falou: “Está duro”. Eu falei: 
“Mas a gente não quer saber disso. O Prefeito não quer saber disso”. Quem leva 

depois na Tribuna é o Prefeito, porque ele não contrata, ele não faz, entendeu? Um 
monte de coisa. Eu falei: “Então, você que tem que resolver esse problema; vocês 

ganham para isso. Como você está ligando para mim às dez e quarenta, você poderia 
ter ligado às sete horas da noite que eu tenho certeza que você recebeu alguma 
denúncia”. Então quero deixar bem claro que o Prefeito está tomando as providências. 

Está difícil? Está. Porque acontece o seguin te: os médicos, hoje, estão partindo para 
hospital particular. Estão pagando o dobro, você acredita nisso? Estão pagando o 

dobro, então vão demandando tudo para os hospitais particulares. Obrigado pelo 
aparte. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Obrigado por completar o meu raciocínio e 
com o que vem acontecendo com nossa população, porque quem paga o preço é a 

nossa população e quem é cobrado são os Vereadores, nem é o Prefeito; as pessoas 
cobram do Vereador. Então, se o vereador não estiver levando o problema para quem 

é responsável que, no caso, quem é a responsável pela Saúde é a Elaine. Assim, 
como Vossa Excelência falou, Vereador, o Prefeito... é difícil ficar sabendo mesmo. Ele 
só vem saber de algumas coisas quando nós usamos a Tribuna, porque, às vezes, 

nem tudo chega para ele. A Elaine, em todos os momentos que eu entro em contato, 
ela sempre dá um bom atendimento, mas, infelizmente, essa empresa que o município 

contratou que vem dando problema para a nossa cidade. Então, segundo informação, 
a Elaine falou até em dispensar essa empresa para fazer um processo seletivo para 
ver se vem mais médico para o nosso município. Então, é disto que precisamos: um 

bom atendimento, um atendimento de melhor qualidade para a nossa população. Nada 
mais justo pelo valor de imposto que nós pagamos. Deixa eu falar um pouco aqui a 

respeito da entrega do Jardim das Palmeiras. Eu acredito que todos os Vereadores 
estão sendo cobrados. O Prefeito inaugurou, se não me falha a memória, dia 30 foi 
entregue a chave. Inaugurou e entregou a chave, foi início das entregas, depois houve 

pessoas que foram pegando por sequência. Só que tem pessoas que estão pagando a 
segunda parcela, já pegou a sua chave, fez a solicitação da água. Muitos moradores 

que adquiriram essas casas, fizeram a solicitação que, segundo eu constatei, tem que 
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ir até a Prefeitura procurar o Pajé para solicitar a ligação de água. Muitas pessoas 
foram até antes de pegar a chave da casa. Acredito que já tinha as casas marcadas; 

eu acho que o nobre Vereador tem esse conhecimento. Então, se todos já estava com 
suas devidas casas, alguns já fizeram sua solicitação, muitos fizeram no início de abril 
e, segundo informação que passaram lá, com 15 dias estariam ligando a sua água. Até 

a presente data, não foi ligada a água, que estão fazendo a instalação dos 
hidrômetros. Eu fui buscar informação junto com os futuros moradores, apesar de que 

tem pessoas que estão morando lá sem água e sem luz. Então, eu acho que essa 
inauguração foi, ao meu ver, falta de consideração com a nossa população. Eu acho 
que o Prefeito deveria cobrar a empresa e, antes de entregar a chave, ligar a água. 

Como ele fala: “Depois o morador tem que fazer a solicitação da energia”. Gozado 
que, agora, a empresa RPS falou que eles estão pedindo a energia; estão mesmo, eu 

até estive presente, fui muito bem atendido pela Ana e, agora, eu até fui procurar a 
Prefeitura com essas pessoas pedir informação para saber quem é este terceirizado. 
Vocês acreditam, nobre Vereadores, que eu falei com o Guilherme, me falaram que 

era ele. O Pajé não estava presente e falou que o Guilherme poderia me ajudar, que 
ele era o responsável. Guilherme me falou que ele não era o responsável e não 

apareceu o pai da criança. Falei para o Guilherme: “Guilherme, você jamais podia 
fazer isso. Como vai entregar a chave de uma casa que não tem água para morar? 
Não tem energia. Isso é uma falta de respeito para com a nossa população”. Falei para 

o Guilherme: “Guilherme, quem é essa empresa que é terceirizada? ” “Vou passar para 
você, Waldir, o contato”. Isso foi na sexta-feira, até hoje o Guilherme não me passou. 

Parece que estão escondendo a pessoa que terceirizou o serviço. Eu fui até o Jardim 
das Palmeiras, três funcionários para fazer o serviço. Então, se fosse para fazer com 
três funcionários, o nosso município não ia fazer, não precisaria terceirizar o serviço. 

Então eu acho que está faltando um pouco de responsabilidade com o Executivo. Eu 
gostaria que dessem uma atenção melhor para a população. Vamos ajudar a 

população, essas pessoas que estão pagando aluguel e vêm pagando as prestações 
também. Está difícil para muitos moradores. Tanto é que tem pessoas lá que estão 
morando lá sem água e sem luz. Na Explicação Pessoal eu falo mais um pouquinho. 

Eu só quero que o Prefeito atenda nossa população e ajude a resolver o problema 
mais rápido possível. Sem mais. O SEGUNDO, VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA 

LINS: Boa tarde, Senhor Presidente, nobres Vereadores e Vereadora, a todos que 
trabalham conosco nesta Casa. Boa tarde à imprensa e a todos que nos assistem. 
Quero falar sobre nossas indicações. Indicamos ao Senhor Executivo fazer a 

substituição de um poste situado na Rua Santa Rufina, esquina com a Rua Salve Nilo 
Zecchin, que se encontra quebrado, completamente quebrado, está até tombado, 

correndo risco de, a qualquer momento, cair e tomara que não caia em cima de 
ninguém. Indicamos também ao Executivo para fazer lombadas. A gente sabe que 
lombada está meio difícil de sair, a gente está sempre cobrando, não só eu, mas todos 

os Vereadores desta Casa. A cada sessão, trazemos esse pedido, cobramos também 
para que sejam feitas aquelas que foram indicadas. Pois bem, o povo vem pedindo, e 

a gente vem trazer a demanda do povo. Então vim trazer mais três pedidos de 
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lombada: uma lombada naquela avenida do Parque Industrial, ao lado do Jardim 
Cruzado, há fluxo grande de veículos assim também como de pessoas, que também 

vão ao seu trabalho, andando a pé; está acarretando grande risco. Ali os carros vêm 
em grande velocidade e pode ser que, em algum momento, venha a causar algum 
acidente. Portanto a gente pede que o Prefeito olhe com bons olhos e coloque um 

redutor de velocidade para que essas demandas sejam atendidas. Pedimos uma 
lombada no Jardim Mariana, na Rua Tancredo de Almeida Neves, também na Rua 

Visconde de Pelotas, Jardim Santa Terezinha; na Avenida Visconde de Pelotas, 
esquina com a Rua Augusto Alteia. Então a gente pede, mais uma vez, 
encarecidamente ao nosso Excelentíssimo Prefeito que venha atender as demandas 

do povo, que não são nossas, Vereadores, são do nosso povo. Eles pedem para 
gente, e a gente vem trazer a voz do povo. Então, encarecidamente, Senhor Prefeito, 

eu peço mais uma vez: atenda a voz do povo. Obrigado, Senhor Presidente. Nada 
mais. O TERCEIRO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Boa tarde, Senhor 
Presidente. Boa tarde, Senhores Vereadores. Boa tarde, imprensa. Boa tarde a todos 

que nos assistem. Vou falar sobre as indicações que fizemos. Uma é sobre recuperar 
uma galeria pluvial no João Menzani, na altura com a Rua Gotardo Zotesso. É um 

assunto chato de falar, mas está um serviço muito desagradável. Inclusive, nós 
passamos lá, está um buraco muito enorme, misturando água pluvial com esgoto. 
Nicola foi lá, consertou o esgoto, mas, a qualquer momento, vai cair a metade do 

asfalto, porque está chegando próximo ao barranco; está no brejo, mas está chegando 
próximo à rua. Gostaria que o Senhor Executivo mandasse alguém lá para avaliar e 

fazer um procedimento para que não cause nenhum acidente. Outra indicação nossa é 
sobre colocação de placas indicativas nas ruas. Há muitas ruas que não têm placas, e 
essa indicação é dos motoboys que vão fazer entrega e perdem muito tempo. Não 

custa, tem que ter nome das ruas, e em muitos lugares estão faltando placas. Então 
gostaria que alguém avaliasse isso e fizesse essa indicação, porque eles estão 

sofrendo muito, perdendo muito tempo e estão atrasando as entregas, estão culpando 
a falta de placas nas ruas. Sem mais, Senhor Presidente. O QUARTO, VEREADOR 
ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Pude verificar que realmente este assunto do Jardim 

das Palmeiras ainda tem gerado bastante discussão; vários moradores fizeram 
perguntas durante a semana. Eu até aproveito, o Vereador Jean pediu aparte ao 

Vereador Waldir, se quiser me apartear agora, fique à vontade. Vi que Vossa 
Excelência não se inscreveu como Orador, mas se quiser, fique à vontade. EM 
APARTE, VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Obrigado pelo aparte, Vereador. 

A respeito do Jardim das Palmeiras, eu tenho um imóvel lá também e falou que a hora 
que entregasse a posse do imóvel já poderia se cadastrar para ligar a água e a força. 

Eu fiz o procedimento deles e, depois de dois dias, fui à Prefeitura, peguei a taxinha 
normal que tem que pagar e liguei na CPFL para solicitar a força. Ela me perguntou 
qual era o endereço, e muitas pessoas estavam entrando em detalhe, porque o que 

acontece? Na rua, tem um nome, embaixo, tem um número, às vezes a pessoa dava o 
nome e não se encontrava cadastrado no bairro, tinha que dar o número. VEREADOR 

ÉDISON FERNANDO DA SILVA: O número da rua? EM APARTE, VEREADOR 
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JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Da rua, justamente. Automaticamente, ela solicitou e, no 
pedido que foi feito, quando deu a posse da chave, ela falou que já ia comunicar a 

CPFL. Ligamos na CPFL dois dias depois, a CPFL falou que já estava em 
encaminhamento, já ia fazer a vistoria do imóvel para fazer a ligação da força. O 
procedimento foi simples. Obrigado pelo aparte, Vereador. VEREADOR ÉDISON 

FERNANDO DA SILVA: Eu gostaria de aproveitar, porque eu, desde o início do 
mandato, nós todos, na verdade, nós temos um compromisso com a verdade e uma 

coisa que eu sempre faço antes de me posicionar em qualquer situação é buscar a 
informação correta para poder entender. Temos que levar em consideração algumas 
coisas no bairro. Primeiro, eu não descarto a essencialidade da ligação de água e 

energia, pelo contrário, água e energia é fundamental, tanto que são serviços 
concessionados, mas são serviços públicos. São concessionados, às vezes, à própria 

Administração Pública, como no caso de Ibaté a água, ou, às vezes, concessionados a 
autarquias ou empresas privadas, e também a energia, que é uma concessão estadual 
que, no nosso caso, é a CPFL Paulista, mas tem a Elektro, Eletropaulo, enfim, tem 

outras tantas outras empresas que são concessionárias desse serviço, mas, 
realmente, é um serviço público, por isso nosso pedido de informação sempre vai ser 

feito aqui. Mas uma coisa que eu falei quando nós falamos do CDHU é que nós temos 
que buscar a quem de direito. Primeira coisa, o empreendimento do Jardim das 
Palmeiras II está cadastrado no Programa Habitacional de Interesse Social Casa 

Verde e Amarela, que é o antigo “Minha casa, minha vida” faixa II. Se você entrar no 
regulamento dessa faixa pela Caixa Econômica Federal e pelo Ministério Federal da 

Habitação, essas casas não são entregues com ligação de água e energia, porque ao 
usuário é cobrada uma taxa para essa instalação. Então, por lei, elas não são 
entregues. Algumas cidades eu fui buscar algumas jurisprudências, algumas empresas 

fizeram a ligação antecipada dos dois serviços e várias empresas sofreram ações 
coletivas dos moradores que não haviam autorizado esse pedido expressamente. Por 

isso que, para auxiliar os moradores, a empresa, no ato da entrega das chaves, tem 
solicitado uma autorização; ela solicitou essa autorização do dia 30 até o dia 07, 
porque cabe lembrar que foi dia 30 que iniciou; cerca de 80 casas por dia foram 

entregues até o dia 07, sexta-feira agora. Então, o bairro só foi completamente 
entregue no dia 07, sexta-feira agora, passada. Nós estamos na segunda, então, 

sexta, sábado e domingo. O bairro foi entregue completamente no dia 07. Outra coisa 
interessante, eu não estou defendendo A ou B aqui, eu só estou trazendo a realidade 
e realmente tenho que explicar isso, porque nós temos que fazer pedidos, mas não 

podemos fazer exigências, porque, em alguns casos, não é responsabilidade de um ou 
de outro; é só isso que eu quero explicar. Primeiro ponto é a diferença da posse e da 

propriedade. Todo morador, quando comprou a unidade, assinou um contrato de 
financiamento habitacional; na verdade é um contrato de alienação, onde a 
propriedade do imóvel já é dele; ele comprou a casa, é dele. A única questão é que ela 

fica alienada à instituição financeira, que, neste caso, é Caixa, até o pagamento; ela 
fica dada em garantia, mas a propriedade já é dele. Se você olhar na matrícula do 

imóvel, o nome está no dele, o proprietário é ele, a pessoa que assinou o contrato. Só 
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que ele não tem a posse direta do imóvel, se ele não tem a posse direta do imóvel, a 
responsabilidade pelo imóvel e pelo serviço no imóvel não é dele, é de que tem a 

posse, que, no caso, é a construtora. Então, até a entrega da chave, a 
responsabilidade era da construtora, tanto que, em alguns casos, falando da energia 
elétrica, houve furto de cabos, e nós sabemos disso. Segundo a empresa foram 

poucos casos, mas aconteceram. O que a empresa se disponibilizou? Como disse o 
Vereador Jean, no ato da entrega, eles pediram uma autorização, inclusive, quem 

autorizou, autorizou por escrito, teve que assinar para que não tenha problema judicial 
com a empresa dizendo que ela pediu um serviço que não foi autorizada a pedir e já 
tem uma comunicação com a Secretaria Regional da CPFL, através do senhor Julio, 

que, de acordo com a programação, a CPFL vai avisar: “Nós vamos instalar hoje a 
ligação da casa Z, da Quadra O, por exemplo. A empresa vai e faz a ligação dos 

cabos para evitar novos furtos. Alguns moradores me questionaram: “Minha casa não 
foi entregue com a infraestrutura correta”. Concordo com você e, como advogado aqui 
falando, você tem todo o direito de exigir que a empresa faça essa instalação 

urgentemente. Porém, eu preciso destacar isto, se furtarem de novo seus cabos até a 
instalação, a responsabilidade é sua, porque agora você tem a posse e a propriedade 

do imóvel. Então eu quis fazer esse esclarecimento para que as pessoas pudessem 
entender e concordo que nós precisamos exigir da CPFL que faça mais rápido a 
ligação da energia e da Prefeitura que faça da água. Só que, ao que me consta, eu 

tenho ido uma vez por dia, inclusive aos finais de semana, ao bairro e tenho 
acompanhado a instalação. Já foram instalados, de 429 unidades, 227 hidrômetros, 

isso até hoje de manhã. Os imóveis em que não tinham sido instalados os 
hidrômetros, estava sendo instalado o Cap, que é uma tampinha no imóvel, você pode 
verificar isso, eu tenho vídeos que fiz no bairro hoje, falei com a empresa que estava lá 

instalando, porque eles já vão pressurizar o sistema, provavelmente nos próximos 
dias, entre amanhã e quarta-feira, para liberar a água dos que já estão morando lá. 

Então, as casas foram entregues do dia 30 ao dia 07, foi iniciado pela Prefeitura a 
partir da posse do imóvel e só 280 mais ou menos, não me lembro o número certo 
agora, fizeram o pedido oficial da ligação da Prefeitura, mas a Prefeitura está fazendo 

a ligação de 100% dos hidrômetros. Qual é a diferença? Vai ficar fechado o registro. 
Quando a pessoa fizer o pagamento, a Prefeitura vai lá e abre a chave. Aparte, 

Vereador, fique à vontade. Era só para explicar essa situação e não perder o 
raciocínio. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Muito obrigado pelo 
aparte, Vereador. Então, minha indignação é que tudo que Vossa Excelência 

mencionou não reza no contrato, não fala lá que as pessoas vão receber o imóvel e 
vão aguardar 30 dias para fazer a ligação de água e de luz.  VEREADOR ÉDISON 

FERNANDO DA SILVA: Concordo com Vossa Excelência, mas isso é um problema, 
por isso que nós temos que buscar a responsabilidade. O contrato é elaborado pela 
Caixa Econômica Federal, as regras do “Minha casa, minha vida” estão disponíveis no 

site da Caixa Econômica Federal. Então eu concordo com Vossa Excelência, só que 
nós não podemos imputar uma responsabilidade que não é de direito dessa pessoa ou  

dessa personalidade jurídica, essa é a questão. Então eu concordo com Vossa 
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Excelência, por isso que nós estamos aqui cobrando que esse atendimento que a 
Prefeitura está fazendo em relação à água, porque é isso que cabe a ela, seja 

realmente terminado o quanto antes. Em todos os momentos, que eu falei, foi  
justamente isto: que essa ligação tem que ser feita mais rápido. E nós temos, em três 
dias de trabalho, três, quatro dias de trabalho, 220 de 429. EM APARTE, VEREADOR 

WALDIR SIQUEIRA: Então, nobre Vereador, é o que eu estou mencionando. Deveria 
constar no contrato, isso é obrigação da empresa, ela deveria constar em contrato. 

VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: O contrato do “Minha casa, minha 
vida”... EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: “Vocês vão pegar o imóvel, 
vocês vão pegar sem água e sem luz, e a responsabilidade vai passar a ser de vocês”, 

isso não reza no contrato. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Vereador, 
eu concordo com Vossa Excelência em partes, porque, como eu disse, todas as regras 

do “Minha casa, minha vida” estão disponibilizadas no site da Prefeitura, mas, se 
algum morador se sentir lesado, pode cobrar a quem de direito. Só que, ao meu ver, 
juridicamente, a responsabilidade pelo contrato não é da Prefeitura, a Prefeitura não 

tem como verificar o contrato. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Mas 
eles têm obrigação de verificar. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Claro 

que não, Vossa Excelência. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Como 
que eles vão autorizar uma obra e não vão verificar o contrato? VEREADOR ÉDISON 
FERNANDO DA SILVA: Eles autorizam o empreendimento de toda a infraestrutura e 

isso foi entregue inclusive... EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Mas aí 
discordo de Vossa Excelência. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: O 

senhor pode discordar, mas nós estamos imputando responsabil idade diferente. EM 
APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Não, eu acho o seguinte: eu, como 
Prefeito, eu iria... Vossa Excelência vai fazer uma construção, eu quero exigências 

minhas como Prefeito. Eu não posso prejudicar a nossa população e a população que 
está sendo prejudicada. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: É que senão 

eu não vou concluir os outros temas, mas eu agradeço pela vossa participação e, só 
para concluir, concordo em parte com Vossa Excelência, mas discordo que é uma 
responsabilidade da Prefeitura, porque a Prefeitura segue também o checklist que é 

passado pela Caixa Econômica Federal. Mais uma vez, é um consórcio de ações, e a 
Prefeitura, neste caso, o que ela nem entra com dinheiro, nem doação de terreno, ela 

simplesmente faz a liberação do projeto. Lá nós temos áreas institucionais que 
seguem o Plano Diretor e o Plano das Cidades, desenvolvimento regional. Nós temos, 
além das áreas institucionais, temos as APPs, que são de preservação. Toda 

infraestrutura foi entregue, a infraestrutura básica foi entregue, um serviço 
concessionado individual é foi entregue e, segundo a lei, esse serviço cabe ao 

morador. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Mas o principal não foi 
dado. É o que eu mencionei na Tribuna. Eu mencionei foi isso, Vossa Excelência. 
Obrigado pelo aparte. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Esta discussão 

é importante porque chega à população. Como eu disse, nós não estamos aqui para 
defender A ou B, nem a empresa, nem a CPFL, nem a Prefeitura. Nós cobramos a 

Prefeitura para que faça essa entrega o mais rápido possível, só que nós temos três 
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dias de trabalho, a partir da posse, que eu acabei de explicar a diferença entre posse e 
propriedade, e a Prefeitura entregou 220 instalações além dos outros serviços. Então, 

ao meu modo de ver, ela tem cumprido com seu papel legal. Se nós poderíamos ter 
feito mais, aí é uma questão de entendimento. Mas decretar incompetência, eu acho 
que acaba extrapolando também a nossa competência nesse caso, mas concordo com 

os moradores, por isso tenho passado lá, falado com eles, deixado meus contatos, 
para que eles possam falar comigo. Em todos os dias eu estive lá, antes de vir aqui 

hoje, eu estive lá no Jardim das Palmeiras, estive em duas UBSs e no Hospital 
Municipal. Então, assim como os demais Vereadores, estou rodando a cidade para 
verificar as demandas e trazer aqui, para o nosso conhecimento, e também para o 

conhecimento a quem de direito. Agora, antes de finalizar, eu tenho apenas dois 
minutos, quero deixar um rápido agradecimento à Guarda Municipal, à Polícia Militar 

de Ibaté, esqueci, não anotei o nome do Sargento que atendeu a ocorrência e também 
à Polícia Ambiental de São Carlos, por terem atendido o chamado de moradores lá da 
Bandeirantes, do final da Bandeirantes, que eu estive lá também no sábado, depois de 

vir do Jardim das Palmeiras, sobre uma capivara que estava lá muito debilitada, 
provavelmente tinha sofrido algum maus-tratos ou algum animal de grande porte teria 

atingido ela, ela não estava conseguindo se movimentar, por isso nós fizemos esse 
pedido, e a Polícia Ambiental veio, prestou os primeiros socorros e levou esse animal 
onde de direito para cuidar dele. Então gostaria de deixar isso claro. Voltando 

rapidamente à questão do CDHU, há cinco sessões eu fiz duas cobranças ao 
Governador João Dória: a entrega dos eletrodomésticos e o Hospital Essencial que foi 

prometido durante a campanha dele em Ibaté, que é para média complexidade. Até o 
momento, não tinham sido entregues nem os eletrodomésticos, foram entregues 
parcialmente, mas ainda não se falou, não chegou um real, ninguém mais fala sobre o 

Hospital Essencial. Então volto a repetir que nós estamos cobrando isso. Na próxima 
sessão, será apresentado um requerimento referente a esse Hospital Essencial, da 

previsão, da legalidade, enfim, de tudo aquilo que foi prometido durante a campanha. 
Nós sabemos que, durante essa pandemia, nós recebemos sim recursos, mas o 
município aumentou também demais a demanda por conta do aumento também de 

preços. Além do aumento de serviços, aumentaram muito os preços, insumos, 
medicamentos. Por exemplo, oxigênio, nós gastávamos cerca de 7000, 8000/mês; 

hoje nós estamos gastando mais de R$ 90.000,00, uma pelo aumento da demanda e 
também pelo aumento do curso. Então, tudo isso pesa para o município; precisamos 
dessa cobrança. Deixo a questão do novo diretor do Hospital, nós esperamos que, 

com o trabalho dele, essas reclamações caiam muito, porque a nossa população 
realmente merece esse atendimento e é uma resposta das nossas reclamações e, 

sobretudo, do Poder Executivo para a entrega do melhor serviço no Hospital Municipal. 
Obrigado, Senhor Presidente e demais Vereadores. O QUINTO, VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores 

Vereadores, população que nos assiste, funcionários, imprensa. Vou agradecer o 
atendimento de uma solicitação verbal que foi feita nesta Tribuna a respeito da 

reabertura do cemitério, que a gente discutiu, foi um clamor de todos os Vereadores e 



 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP 

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

 
Sessão Ordinária de 10.05.2021 – Fls. 14 

 

foi reaberto logo na sequência; eu acho que a sessão foi na segunda, no decreto da 
quinta-feira, salvo engano, já estava previsto, houve uma questão de dúvidas, se era 

para o cemitério também ou não, aí no sábado já foi reaberto, e a população 
agradeceu. Então a gente agradece ao Executivo pelo atendimento dessa solicitação; 
é uma solicitação, como o Ivan sempre diz, da população. Outra questão é (em 

relação ao Jardim das Palmeiras, eu vou falar dele também, porque eu sei que a 
população está... tem bastante gente assistindo, eu vou comentar sobre também um 

pouquinho depois) duas indicações que nós apresentamos. Eu queria mencionar a 
questão das ações permanentes aos pequenos agricultores, ação de apoio, apoio 
técnico, apoio com maquinário. Nós já tivemos, em Ibaté, há muitos anos, tinha a casa 

da agricultura, tinha um apoio maior. Depois, já na própria gestão do Parella, nós 
tivemos também um apoio significativo com a patrulha agrícola, etc., também veio essa 

parte mesmo no governo depois, que veio na sequência. Isso foi se perdendo ao longo 
do tempo. Existe, até onde eu sei, um trator, uma coisa ainda, mas o apoio, pelo 
menos eu estive conversando com o pessoal do Banco da Terra, que está faltando, 

precisa um pouco mais de auxílio técnico, isso a despeito de eventuais compras que o 
município faz em função da lei, etc. Então um apoio técnico e um apoio com, de 

repente, ter um agrônomo à disposição, etc. Esse é um trabalho que, mesmo não 
sendo agrônomo, mas quem fazia esse tipo de assessoria, no governo Parella, era, 
por exemplo, o João Vitor Rossi. Então é um pedido para que isso volte ou melhor, o 

pouco que tem a gente acelere um pouquinho para poder ajudar os pequenos 
agricultores. Outro ponto que quero colocar é em relação à iluminação pública. Nós 

citamos dois trechos em frente à Rua Luiz Pavão, próximo a Adubos Vera Cruz; 
também solicitamos na Rua José Mascagna, que é a mesma rua que a gente solicitou 
melhorias em relação à drenagem urbana, tem alguns postes que têm iluminação e aí 

fica um pedaço sem e depois volta a ter lá na frente. Então está um pouco escuro ali e 
se torna perigoso até pelo local, próximo à linha do trem, da rodovia. Então é uma 

solicitação que fazemos também. Outro é o conserto do imóvel. A pessoa até falou 
com o Waldir, lá na Ivo Di Genova, no Jardim América. A Prefeitura fez a limpeza do 
local e, ao que consta, pelo menos é o que foi relatado pelo morador, a máquina bateu 

no canto da casa, temos até as imagens, a gente anexou, abriu um buraco e provou 
um trinco. Talvez, ali, na hora, não viu, estava fazendo o serviço, não viu, foi embora. 

Então a gente está fazendo essa indicação para estar... Claro, Vereador. Fique à 
vontade. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Sobre essa indicação que 
nós fizemos não haveria nem necessidade de apresentar uma indicação dessa, mas, 

infelizmente, temos que apresentar porque o Roni que é o responsável por esse 
trabalho. O Roni, tudo o que a gente pede, ele não faz. Então, tudo o que nós formos 

solicitar, vai ter que apresentar documento, deixar documentado, para depois 
cobrarmos quem? O Prefeito. Porque, já que ele não se responsabiliza, não é 
responsável pelo trabalho dele, nós vamos responsabilizar o Executivo. Muito 

obrigado. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Em relação ao Roni, eu não 
posso falar muito porque algumas coisas que a gente passou de forma até conjunta, 

em determinados momentos, elas foram atendidas, às vezes demorou  um pouco por 
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causa do serviço, etc., mas foram atendidas, e outras coisas, que vocês passaram, de 
fato não foram. Então, houve essa opção para fazer essa indicação até porque é algo 

bem problemático, porque mexeu na estrutura da casa, então tem que fazer uma 
vistoria, é uma coisa um pouco mais complexa para poder ver no que a pessoa vai ter 
direito de ressarcimento, mas que tem, tem. Se a pessoa entrar com ação vai ganhar, 

mas, de repente, a gente evita uma ação com o Executivo atendendo nossa indicação. 
Outro ponto é sobre o Jardim das Palmeiras. Eu não vou polemizar, olhando tudo, 

claro que engenheiro deu a obra pronta, é fácil, mas analisando o que aconteceu, a 
reclamação da população, vocês que estão nos ouvindo, que são do Jardim das 
Palmeiras, independentemente da questão legal (eu não estou falando para fazer nada 

ilegal), tudo bem, foi feito, é assim, após a chave, antes disso não poderia; poderia ter 
pedido uma autorização anterior. Eu entendo, modestamente, não sou advogado como 

o Vereador Édison, mas poderia ter sido pedida essa autorização prévia aos 
moradores. Por que isso? Porque esse embrolho do Jardim das Palmeiras vem de 
tempo. Era para ter sido entregue no final do ano, pelo menos as pessoas esperavam 

isso porque estava no contrato. Havia uma previsão contratual sim, nós já falamos 
aqui, de que poderia ser prorrogado por mais 180 dias, se não me falha a memória. 

Então está dentro do prazo do que foi prorrogado, ok. Só que isso gerou para as 
pessoas, as pessoas tinham aquela expectativa, tinham contratos de aluguel 
vencendo, então é compreensível que as pessoas estejam em uma ansiedade muito 

grande para poder tomar posse de fato e poder morar no local e ter água e ter energia. 
Essa revolta que gerou para muitas pessoas, que estava precisando, que estão 

pagando aluguel, prestação, tudo ao mesmo tempo e precisam se mudar e, às vezes, 
estavam com o contrato de aluguel vencido, é totalmente compreensível. Então, o que 
eu acho que poderia ter sido feito? É o que falei, engenheiro de obra pronta é fácil, 

mas fica como sugestão para até outros empreendimentos que a gente tiver. De 
repente, antes da entrega, antes de fazer essa entrega, 15, 20 dias antes, um mês 

antes, a empresa chama os moradores, pega essa autorização e já dá andamento, 
porque, de fato, todo mundo já sabia onde era a casa, etc. Então seria uma forma de 
até ajudar a população. Eu penso assim, posso estar enganado. Não. Eu acho que a 

população toda está pensando da mesma forma. Porque a gente pode ter lei disso, lei 
daquilo, lei daquilo outro, eu entendo perfeitamente, eu compreendo; a gente tem que 

seguir a lei, a Administração Pública tem que seguir a lei, mas tem que seguir, acima 
da lei, o bom senso. Bom senso acima de tudo, Princípio da Razoabilidade. Então tem 
alguns princípios também que norteiam além da Legalidade. Então eu acho que faltou  

isso. Um pouquinho mais de bom senso. A população não estaria brava e hoje ela 
cobra com razão. Sabe o que estão perguntando em rede social? Quando vai ligar a 

água. E eu não tenho esta resposta hoje, se alguém tiver, me fala, porque foi falado 
alguma coisa para vários moradores, na semana passada, que amanhã uma parte já 
estaria ligando. Se alguém tiver, pode falar, porque a gente já passa isso para a 

população que está nos assistindo também; é uma cobrança que eu também estou 
tendo e acho que todos os Vereadores estão tendo. Se chegar essa informação em 

algum momento aqui, a gente passa para a população também. Aproveitando o Jardim 
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das Palmeiras, uma cobrança que a população já está fazendo é me relação a ônibus.  
A gente não fez ainda, vamos registrar na próxima sessão essa indicação, mas, desde 

já, deixo um pedido verbal para que a Prefeitura avalie, junto com a empresa 
concessionária, a Paraty, a colocação de linha de ônibus até o Jardim das Palmeiras, 
porque ficou longe e tem pessoas que saem para trabalhar muito cedo, às vezes está 

noite ainda e ali ficou, claro, tem cana de um lado, cana do outro, então... Claro, 
Vereador, fique à vontade. EM APARTE, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE 

SOUSA: Bem pensado. Hoje, tiveram duas reclamações sobre isso, de dois 
moradores que se mudaram para lá, sem água, sem força. Eu achei um absurdo, mas 
vocês já discutiram, eu ia subir para discutir. Estão cobrando isso, porque eles 

trabalham na Santa Casa e, além de morarem na última rua, está muito escuro, então 
é uma boa indicação. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: É um pedido 

verbal, só para a gente adiantar o pedido que vai ser feito daqui a 21 dias, na próxima 
sessão, mas aí já fica esse pedido para o Prefeito. É o que eu sempre falo: a gente 
tem uma boa audiência no Paço Municipal, então é uma questão de pegar, quem tiver 

assessoria, já ir providenciando; às vezes não vai precisar nem de indicação, já vai 
conversando. Há outros bairros também novos que não tem a linh a; a gente sabe 

disso também, já fizemos indicação sobre isso. Mas a questão do Jardim das 
Palmeiras, é um bairro novo, como estamos falando dele então, estávamos falando 
sobre esse tema agora há pouco, resolvemos trazer isso para o debate. EM APARTE, 

VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Obrigado, Senhor Vereador. 
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Bom, era isso o que eu tinha para 

expor. Obrigado. O SEXTO, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Senhor 
Presidente, mais uma vez, boa tarde a todos. Quero aqui externar minha sincera 
homenagem ao Dia das Mães novamente. São as mães guerreiras, porque para gente 

é fácil chegar em casa, você faz o seu trabalho de 10, 12h, mas a mãe continua 
trabalhando, até 22h, 23h. Então são as verdadeiras guerreiras. Meus parabéns a 

todas do mundo, do Brasil, em especial, as Ibateenses. Com relação à moção do 
senhor Décio, carinhosamente chamado, esposo da Regina, que foi presidente desta 
Casa, batalhadora. Nossos sentimentos para ela, que Deus abençoe, que ela consiga 

suportar essa dor incrível. Senhor Presidente, eu recebi um ofício em meu nome, 
direto, do Executivo com relação ao requerimento dos Vereadores em relação à CBT. 

Eu, particularmente, estou satisfeito com a resposta que o Prefeito deu até o momento. 
Mesmo porque ele citou no ofício que eu conhecia a empresa e que eu conhecia o 
proprietário. Eu queria ter tido a grata satisfação de ter ido à empresa para conhecer 

mesmo o Diretor-Executivo da Asa Alumínio e a empresa, que dizem que é muito 
grande e muito bonita. Mas eu, infelizmente, não fui, então eu não conheço a empresa 

citada pelo Executivo, dizendo que eu conheço. Mas, com relação à resposta do 
requerimento que ele nos deu, particularmente, no momento, estou satisfeito. Parte do 
Senhor Presidente, eu gostaria de saber se os outros Vereadores que fizeram (porque 

nós aprovamos por unanimidade; foram oito votos a zero), então eu gostaria de saber 
dos outros Vereadores se vocês também estão contentes com a resposta até o 

momento. Se alguém quiser falar, eu dou o aparte, tranquilo. Mas repito: não conheço 
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a empresa. No momento em que fomos visitar essa empresa, eu não fui convidado. 
Mas repito: estou satisfeito com a resposta do Prefeito até o momento. Sugiro também 

para o Presidente, já que até o Executivo sugeriu, e eu e o Vereador Édison 
sugerimos, um ofício para que ele venha aqui para nos dizer o que está acontecendo, 
se está tudo em ordem, e por que da inadimplência que está acontecendo na 

Prefeitura.  EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Nobre Vereador, Vossa 
Excelência mencionou a respeito dessa resposta, mas este Vereador não recebeu 

essa resposta. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Está aqui. EM APARTE, 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Mas eu não recebi. Em questão de conhecimento 
da empresa, eu estive, antes de votar no projeto nesta Casa, presente na empresa; 

uma excelente empresa, muito grande, tem um depósito imenso, maquinário e é uma 
empresa que enche os olhos das pessoas que entram ali para visitar. Então este 

Vereador esteve presente lá com alguns vereadores, e nós ficamos muito felizes com 
toda a reunião, com toda a conversa que teve, mas agora fiquei indignado depois que 
eu, em dezembro de 2015, nós votamos, ou 2016, se não me falha a memória. Depois 

eu saí, não fiquei como vereador e fiquei de suplente como todos sabem. Agora eu fui 
reeleito, apresentei o requerimento, por que, até a presente data, nós não tivemos a 

empresa em funcionamento, e eles teriam em contrato, no que a gente votou aqui, o 
prazo de seis meses para gerar emprego e foi dado um desconto de mais de R$ 
7.000.000,00 para essa empresa para gerar emprego. Então pela resposta que eu 

obtive anteriormente, segundo ele, a Cetesb não estava autorizando. Então por que 
não foi feito isso? Porque já foi feita uma análise daquela terra com proprietários 

anteriores, então já tinha uma análise dessa terra. Agora essa empresa foi beneficiada 
nestes mais de R$ 7.000.000,00 de desconto e, até agora, nem dinheiro, nem 
emprego. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Mas o Vereador não acha que, 

através do Presidente, a gente fazendo esse convite para o proprietário da empresa vir 
aqui para a gente ter uma opinião concreta, porque fica a palavra do presidente da 

empresa contra a da gente, então, ele vindo aqui, não é Presidente? PRESIDENTE, 
VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Essa é a opção mais certa.   EM 
APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Eu, ao meu ver, o que tem que ser feito é 

o Executivo receber estes R$ 7.000.000,00 que foram dados de desconto, porque, no 
contrato, o que rezava no contrato era essa proposta, proposta de emprego para a 

nossa população. Por isso que este Vereador votou a favor, porque se eu soubesse 
que ia ter todo este problema, pode ter certeza de que eu iria ter votado contra. Muito 
obrigado pelo aparte. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Pois não, 

Vereador. EM APARTE, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Só para, a 
título de esclarecimento, a resposta parcial veio, 80% veio, vieram os itens 

respondidos. Eu até cheguei a comentar em Tribuna sobre um deles, que a gente 
precisaria fazer um cálculo para chegar a um valor; eu brinquei até na Tribuna. 
VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Mesmo porque requer tempo, não é? 

EM APARTE, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: O que não veio foi a 
questão da dívida. Justamente a composição do quanto era a dívida e o quanto foi 

descontado. O Vereador Waldir está falando de R$ 7.000.000,00 e a gente não tem 
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esse número em mãos, então faltou isso. O Executivo, na ocasião da resposta, disse 
que precisaria de mais tempo porque teria que fazer o levantamento no Fórum, etc. 

Então a gente está aguardando. Não fizemos nem uma cobrança adicional em relação 
a isso, porque entendemos que isso demora mesmo, é um procedimento, tem que 
levantar as informações, etc., muito embora pode ser... podia dizer assim: “Já era para 

ter isso na mão, lá atrás, que deve ter feito alguma coisa, mostrando qual foi o 
desconto, oficialmente, ali dentro da Prefeitura. Mas se não tem, se tem que fazer o 

levantamento, a gente está aguardando, sem problema nenhum. Então, não estamos 
criando problemas adicionais com isso. Quanto à reunião, estou aguardando; foi uma 
proposta do senhor, do Édison, naquele requerimento. Eu até falei: “Eu gostaria de 

aguardar a resposta primeiro para a gente fazer a reunião”. Veio a resposta, uma parte 
dela. Então eu acho que já devia ter feito essa reun ião; pode marcar. Senhor 

Presidente, fica aqui o meu pedido para que marque essa reunião. Vamos conversar 
sim. Vamos sentar Câmara, empresa e Prefeitura e aí a gente tira a limpo o que está 
acontecendo, por que não está gerou empregos. PRESIDENTE, VEREADOR 

VALENTIM APARECIDO FARGONI: Sem dúvida. EM APARTE, VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: Se tem motivo mesmo é a Cetesb que é problema, 

que não tem como, como foi passado, e foi passado isso para nós. Ok, mas o que é 
preciso para resolver? Lá são matrículas separadas. O Édison mencionou que está 
tudo junto, no embrolho está uma coisa só; no processo está tudo junto. Não tem 

como a gente tentar resolver de alguma forma isso? A Prefeitura via justiça? Sei lá, a 
gente precisa tentar alguma coisa. O que não pode é ficar parado. Então eu estou à 

disposição para participar da reunião se for marcada. Obrigado. VEREADOR 
HORACIO CARMO SANCHES: Obrigado. Pois não, doutor. EM APARTE: 
VEREADOR EDISON FERNANDO DA SILVA: Reforçando a questão, Vereador, e 

agradecendo o aparte, reitero a questão de que também faço parte do convite, de 
fazer o convite para o proprietário da empresa para que ele venha aqui, para que 

possamos entender. Só para deixar explicado, Vereador, o senhor falou que não tinha 
recebido o requerimento, mas no final disse que recebeu a resposta do requerimento. 
Não ter concordado com a resposta, o senhor tem plena opção de concordar ou não. 

Mas, inclusive, no requerimento que Vossa Excelência, junto com o Vereador Ronaldo, 
me apresentaram, tinha um CD em que constavam o processo e aí nós discutimos 

essa situação, de que o processo, apesar de as áreas serem de três matrículas 
distintas, só para explicar o que significa a matrícula: é a descrição do imóvel. Você 
tem uma casa, na sua casa, você pode ter, no mesmo condomínio, várias matrículas 

ou fichas, ou você pode ter uma só para tudo. Nesse caso, na antiga fábrica da CBT, 
são três áreas e, ao que nos consta, a área de contaminação é apenas uma, mas a 

Cetesb conseguiu, judicialmente que, para fins do processo, as áreas sejam 
consideradas unificadas. Então isso impossibilita todas as áreas. A Justiça não 
autorizou separar, então todas as áreas têm que ficar improdutivas até que o processo 

seja resolvido. Por isso que o convite é tão importante para sabermos se realmente 
isso.  VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Mas é justamente isso que a gente 

está pedindo para o Presidente desta Casa para que ele certifique, para que mande o 
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ofício para que a gente esclareça esses dados. Da minha parte, eu já falei. 80%, 90% 
do requerimento o Executivo respondeu. Não é fácil tirar cinco, seis anos de uma 

empresa, é meio complicado. Mas, com o diretor vindo à Câmara Municipal, a gente 
consegue tirar dele todas as informações corretas. EM APARTE: VEREADOR 
EDISON FERNANDO DA SILVA: O problema também é que isso pode causar essa 

discordância e nós temos a inadimplência do ano passado, que são mais de R$ 
250.000,00 que não foram pagos no IPTU. Então precisamos saber se isso é verdade, 

pelo menos, ao que nos consta, é isso, para ver se isso é verdade e justamente 
porque, apesar de não estar produzindo desde que a lei foi aprovada, ele pagou, 
inclusive a lei consta, ele pagou os débitos com desconto e veio pagando, a partir de 

então, os débitos do ano, mesmo sem produção e, no ano passado, parece que não 
foi pago. Então a gente precisa conversar sobre isso, porque é uma perda significativa 

no orçamento, na arrecadação do município. Obrigado. VEREADOR HORACIO 
CARMO SANCHES: Então, Senhor Presidente, fica aí a sugestão. Muito obrigado. 
PRESIDENTE, VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Respondendo ao 

Horacio, pode ficar tranquilo, eu vou encaminhar... fazer essa reunião com o 
proprietário da Asa Alumínio, junto com todos nós, Vereadores, para vermos a melhor 

opção a ser tomada; o que poderia fazer para ajudar o nosso povo em relação a 
emprego e o que foi tratado nesses anos anteriores em que eu não estive, assim como 
o Waldir também, nesse ano. Então fico encarregado, sim, e vamos fazer contato com 

ele e vamos trazê-lo para fazer uma reunião conosco, com todos os Vereadores. O 
Presidente comunicou, nos termos do Regimento Interno, que foi recebido o Projeto de 

Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, em 30 de abril. Nada mais, 
foi encerrada a sessão às dezessete horas e trinta e três minutos, lavrada esta ata, 

que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.  

 


