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06ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2021.
Aos doze dias do mês de abril 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, a Vereadora Sidnéia
Monte procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata
da sessão ordinária de 29 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 solicitar do Senhor Julio
Cesar de Oliveira, Gerente de Negócios da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL,
o reparo na iluminação pública situada na Rua Josafá da Cunha, em frente aos lotes
34 e 35, da Quadra 05, no Jardim Padovan. VEREADOR HORACIO CARMO
SANCHES: Indicação, dispondo sobre solicitar do Senhor Julio Cesar de Oliveira,
Gerente de Negócios da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, a remoção do
poste situado em frente a uma garagem residencial na Rua Nicola Hercoli, número 83,
no Jardim Icaraí. Moção, dispondo sobre votos de agradecimento aos motoristas de
ambulância pelo transporte de pacientes com COVID-19. Discussão: O AUTOR: Boa
tarde, Senhor Presidente. Boa tarde, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora,
pessoal da imprensa, funcionários da Câmara Municipal e a quem nos assiste. Esta
moção, nada mais justo, porque nós já fizemos moção para o pessoal da linha de
frente, da Saúde, todo mundo falou, mas eu faço esta moção hoje, em nome de todos
os Vereadores também, pelo motivo do qual nossos motoristas passam diariamente
carregando esse pessoal com esta maldita doença, não é fácil. Chegar em casa todos
os dias. O psicológico deles está lá em cima, nas alturas e, graças a Deus, Senhor
Presidente, Senhores Vereadores e Vereadora, nós não tivemos uma reclamação
ainda com relação ao trabalho desses motoristas. Portanto, fica aqui o meu
agradecimento. Eu acho que, em nome de todos os Vereadores desta Casa, damos os
parabéns a todos os motoristas e ao chefe do setor, que é o senhor João, que está
comandando muito bem esse setor. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Boa tarde,
Senhor Presidente. Boa tarde, demais Vereadores. Boa tarde, nobre Vereadora. Boa
tarde, aos ouvintes que vêm acompanhando nosso trabalho. Boa tarde, ao Fábio, que
vem prestando um trabalho para a Câmara para levar ao conhecimento da população
o trabalho desta Casa e, também, o Augusto Neto, da rádio Encanto do Planalto.
Quero destacar o requerimento que Vossa Excelência apresentou. Parabéns ao
funcionalismo público em geral. Como o nobre Vereador falou, o motorista vem
colocando sua vida em risco, diretamente com a COVID, para estar ajudando nossa
população. Nada mais justo o Executivo dar uma boa remuneração a eles, que
colocam sua vida em risco. Nós, Vereadores, todos nós, apresentamos aqui um
pedido para que olhe com carinho, para dar um incentivo a eles, tendo em vista que,
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hoje, foi retirado o 14º e o 15º salário do funcionalismo público. Então, dinheiro tem
para estar ajudando o nosso funcionalismo. Sem mais, Senhor Presidente. Decisão:
Aprovada por unanimidade. VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI:
Indicação, dispondo sobre solicitar do Senhor Pedro Duarte Guimarães, Presidente da
Caixa Econômica Federal, estudos que visem à implantação de uma Casa Lotérica no
Jardim Cruzado. VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA, IVANILDO DE
OLIVEIRA LINS, RONALDO RODRIGO VENTURI E WALDIR SIQUEIRA. Indicação,
dispondo sobre solicitar que a Prefeitura Municipal encaminhe ofício à Secretaria
Estadual de Saúde, com cópia para o Deputado Estadual Sebastião Santos, para
recebimento de respiradores. Indicação, dispondo sobre contratar, em caráter
emergencial, pelo menos mais um médico e profissionais de enfermagem para o
Hospital e Maternidade Municipal. Indicação, dispondo sobre implantar uma ciclovia
na rua XV de Novembro, entre a Avenida São João e o trevo de acesso à Usina da
Serra, bem como construir calçada. Indicação, dispondo sobre realizar melhorias no
Complexo Esportivo do Parellão. Indicação, dispondo sobre construir uma travessia
segura de pedestres (“lombofaixa”) na Rua Floriano Peixoto, próximo a ao cruzamento
com a Rua Domingos Cardoso, em frente ao supermercado existente no local.
Indicação, dispondo sobre realizar o desentupimento e recolocação da grade de
proteção nas bocas de lobo que se encontram nas seguintes localidades do Jardim
Domingos Valério: Rua Francisco Lopes da Silva, em frente aos números 776 e 771; e
Rua Victor Alves de Deus, próximo ao número 1064. Indicação, dispondo sobre
ampliar o número de cestas básicas disponibilizadas para a população, especialmente
neste momento de pandemia. Indicação, dispondo sobre implantação de Balcão de
Emprego no Município. Indicação, dispondo sobre implantar uma unidade do Banco
do Povo no Município. VEREADORES JEAN GLEI RUBIO TOMAZ E ÉDISON
FERNANDO DA SILVA: Indicação, dispondo sobre realizar acero ao redor das matas
ciliares e arvoredos de propriedade do Município, bem como notificar os proprietários
dos terrenos particulares para que também o façam. VEREADORES (A):
Requerimento, dispondo sobre solicitar da Prefeitura Municipal informações sobre o
andamento da regulamentação da Lei Municipal nº 3.257/2020, que dispõe sobre a
Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, bem como o
andamento da regulamentação da Lei Municipal nº 3.171/2019, que dispõe sobre o
dever de inserção do Símbolo Mundial da Conscientização sobre o Transtorno
Espectro Autista – TEA – no Município. Discussão: VEREADORA SIDNÉIA MONTE:
Boa tarde a todos. Este requerimento que a gente entrou, em conversa com os
Vereadores, eu comentei a questão da carteirinha, porque, como todos sabem, ali, no
Social, eu atendo muitas mães, e a procura tem sido grande sobre a questão da
carteirinha. A gente sabe que tem esta lei, que foi aprovada em 2020, inclusive foi de
autoria da Vereadora Regina, e também a lei 3.171/2019, também foi projeto de lei
dela, para a implantação da carteirinha e sobre a inserção do símbolo. Em conversa
com os Vereadores, eu propus de fazermos um requerimento, todos os Vereadores,
para a gente saber como está o processo disso, como anda essa questão para
regulamentar essas leis para por em funcionamento, porque, como eu disse, eu, ali, no
Social, a procura é grande, e eu, sabendo que essas leis foram aprovadas, inclusive
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fiquei de dar resposta para muitas mães, porque a gente está ali, aqui, nós,
Vereadores, batendo em cima, para ver com o Executivo como seria feito, onde seria
feito, pela Câmara, a gente estaria entrando com o requerimento, pedindo informações
para saber o andamento. Então, por isso, esse requerimento de nós, Vereadores, e eu
peço ao Executivo que mande uma resposta e que coloque, o mais rápido possível,
em funcionamento. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Boa tarde a todos.
Boa tarde, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, membros
da imprensa. Eu gostaria também de aproveitar parabenizando todos os membros da
imprensa aqui presentes e os demais pelo dia sete de abril, que se comemorou o Dia
do Jornalismo. Esta é a primeira oportunidade de estarmos juntos aqui, na Câmara,
então eu gostaria de parabenizar a todos vocês, que estão aqui presentes, que
cumprem com o papel essencial para a realização da democracia, para a manutenção
da democracia. A imprensa tem este papel de divulgar todas as ações, de informar a
população, e isso é muito importante. Por isso gostaria de registrar esta minha
parabenização a todos vocês pelo Dia do Jornalismo. Em referência ao requerimento,
a Vereadora Néia já explicou, e ela realmente falou com todos nós na última sessão, e
nós começamos, então, a buscar informações para fazer o requerimento. Existem
estas duas leis, a lei de 2019 e a lei de 2020, de outubro de 2020. A lei de outubro de
2020, que é a que mais tem sido cobrada, mas, tanto ela quanto a de 2019, são
geralmente essenciais, porque foi aprovada (apenas para exemplificar para a
população de Ibaté que está nos assistindo) uma lei federal que garante às pessoas
portadoras do Transtorno do Espectro Autista, são várias patologias, condições,
síndromes que estão caracterizadas dentro desse transtorno, e nós, normalmente,
colocamos só o autismo, mas existem outras condições também que são agrupadas
no TEA, que é o Transtorno do Espectro Autista, e a lei federal visa a garantir maior
acessibilidade dessas pessoas aos serviços. Então, garante prioridade e, para garantir
essa prioridade, primeiro passo: indicar, nos estabelecimentos onde há o atendimento
ao público, que existe também, entre as prioridades, a prioridade para o atendimento
às pessoas portadoras de TEA. Como é que se faz isso? Com a inserção do símbolo
do laço colorido. Você já deve ter visto isto: é um laço colorido, uma espécie de
quebra-cabeça de várias cores, esse é o símbolo universal do TEA. Todos os
estabelecimentos que trabalham com o atendimento ao público, sejam bancos,
lotéricas, Unidades Básicas de Saúde, tem lá, normalmente, a sua plaquinha:
atendimento a pessoas com deficiência, gestantes, a pessoas com 60 anos, com 80
anos ou mais, tem toda essa questão de prioridades; também assentos específicos no
transporte público coletivo. Essa lei, justamente, a lei federal, vem com este sentido, o
de regulamentar, de dar mais condição, de dar mais dignidade às pessoas que têm
esse transtorno. Então, a lei municipal, simplesmente, regulamenta a nível municipal o
que a lei federal já regulamentava. O segundo ponto, que é o mais importante, é a
emissão das credenciais, porque existem pessoas que podem aparentar fisicamente
algum tipo de transtorno, de deficiência. Se você vir, por exemplo, uma pessoa
sentada em uma cadeira de rodas, você já sabe que ela tem aquele tipo de deficiência.
Mas algumas condições não conseguem ser vistas a olho nu. Então, como elas são
comprovadas? Por meio da Carteira de Identificação, que tem uma série de requisitos
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que a lei já contempla; existe a necessidade de apresentação de laudo médico, de
documentos pessoais. Então, a emissão desta Carteira de Identificação garante que,
ao chegar a esses locais, com a apresentação dessa carteira, será, então, inserida
aquela pessoa no rol de prioridades. Então, isso é muito importante de nós dizermos
ainda mais neste mês de abril, porque dia dois de abril foi comemorado o Dia Mundial
do Autismo, que é uma das funções presentes no TEA. Então, isso é mais um avanço
para garantir acessibilidade, dignidade a todas as pessoas, condições melhores a
quem realmente tem essa necessidade. Muito obrigado, Senhor Presidente, demais
Vereadores e população de Ibaté. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Eu quero deixar
minha manifestação ao requerimento, de grande importância, assim como o Édison já
falou tudo; e a Vereadora Sidnéia, também. Eu só de gostaria ressaltar que muitos
projetos ficam só no papel. O projeto tem que ser colocado em prática, fazer funcionar,
fazer valer o direito do autista, que é o que estão cobrando muitos pais, mães. Já
fizemos até algumas reuniões cobrando o direito deles. Então, está aí. Esse é um
incentivo a mais e queremos que o Prefeito olhe com bons olhos e vamos dar
andamento para ver se conseguimos fazer isso sair do papel e favorecer essas
pessoas que são necessitadas. Assim como o nobre Vereador falou, às vezes você
está conversando com uma pessoa, se a pessoa não falar “eu tenho problema de
autismo”, você não sabe. Eu, em minhas andanças, fazendo campanha, tive
oportunidade de conhecer muitas crianças, adultos, que você olhando, você fala: “é
uma pessoa normal”, mas, realmente, a pessoa tem o problema do autismo. Então,
estão de parabéns todos os Vereadores e vamos cobrar o Executivo para que faça o
melhor para a nossa população. Muito obrigado, Senhor Presidente. Decisão:
Aprovado por unanimidade. Indicação, dispondo sobre realizar a recuperação da área
à margem da ferrovia, entre as ruas Washington Luiz e Professor Luiz Augusto de
Oliveira. Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
Leonildo Mascagna Cavicchioli. Discussão: VEREADOR RONALDO RODRIGO
VENTURI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, população
que nos assiste, funcionários, imprensa. Esta moção, de autoria de todos, para o
senhor Leonildo, votos de pesar para a sua família. O senhor Leonildo foi funcionário
por muitos anos em Ibaté; acho que todo mundo conheceu o senhor Leonildo, seja
trabalhando em ambulância, seja trabalhando com caminhão da Prefeitura, seja
tocando viola; é uma pessoa muito conhecida, muito querida em nossa cidade, um
amigo que tive o prazer de participar em uma eleição junto, esteve com a gente em
2012 em uma campanha. Então é uma pessoa que a gente conheceu muito e a família
dele é muito querida. Então, nada mais justo do que ter esta moção de pesar. Muito
obrigado. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Nada mais justo do que esta
homenagem ao senhor Leonildo da Ambulância e dizer para vocês que o nosso clube
da viola não será mais o mesmo, porque o senhor Leonildo fazia a abertura todos os
domingos; 8h30 da manhã ele já estava afinando sua viola para tocar aquela música
caipira que a gente tanto aprecia. Então, parabéns a todos vocês que fizeram esta
proposição ao senhor Leonildo. O primeiro clube da viola, se Deus quiser, em 2020, eu
tenho certeza que nós estaremos lá para prestigiar e para honrar o senhor Leonildo.
Decisão: Aprovada por unanimidade. Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar
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a todas as vítimas da COVID-19 em nosso Município. Discussão: VEREADOR
ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Eu não me manifestei na moção do senhor Leonildo,
eu já ia fazer essa manifestação agora, mas, também, é com pesar que nós temos
esta notícia do seu passamento; não só dele, mas de tantos outros ibateenses.
Infelizmente, nós já ultrapassamos a casa das cinco dezenas de ibateenses mortos
por conta da COVID-19. Nós temos visto um crescente aumento da mortalidade pela
COVID-19, isso é fruto de diversas situações, nós poderíamos ficar aqui falando sobre
elas, mas independentemente das situações que causaram esta tragédia em nosso
Município, no nosso Estado, no mundo, de forma geral, que nós temos que lembrar
sempre com elevada estima, com esperança pelos ibateenses que se foram neste
período. É triste falar sobre isso. Nós sabemos que, diariamente, várias pessoas
morrem de diversas situações, mas é muito complicado quando nós temos que lidar
diariamente com morte que talvez pudessem ter sido prevenidas se tivéssemos vacina
no tempo correto, tivéssemos uma pesquisa mais avançada, se tivéssemos tido
medidas não de restrição, mas de prevenção e cuidado, de educação da população e
isso tudo acaba nos acarretando uma situação como esta. Nós tivemos, recentemente,
uma jovem, nesta semana, de 29 anos, a Tatiane, irmã de um amigo meu, a quem
homenageio aqui, a todas as vítimas de COVID na pessoa dela. Apenas 29 anos,
Senhor Presidente, e ela perdeu a sua vida por conta desta doença. Nós sabemos que
morrer, todos nós vamos morrer um dia, mas é complicado quando nós temos que
lidar com esta situação sabendo que poderíamos ter tido medidas que poderiam, pelo
menos, diminuir a dor. A dor da perda é uma dor que até pode ser amenizada, mas
jamais pode ser apagada nos nossos corações. Todo mundo que já perdeu um ente
querido sabe disso, que a dor da perda ameniza, arrefece, mas, como uma cicatriz,
toda vez que você olha para ela, você se lembra do que aconteceu. Este é um
momento em que o Brasil chora por estar passando por sua maior flagelação.
Cicatrizes estão sendo marcadas nos corpos e nas vidas de milhões de famílias
brasileiras e do mundo. Então, eu estendo, aqui, a todas as famílias ibateenses que
perderam os seus entes queridos, meu voto de profundo pesar. Quando nós vemos
essas pessoas, nós nos damos conta de que a vida é muito mais importante do que
qualquer outra situação, Senhor Presidente. Muito obrigado. Decisão: Aprovada por
unanimidade. ORADORES: A PRIMEIRA, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Senhor
Presidente. A gente cobra, mas a gente também agradece. Então, na sessão passada,
eu fiz uma indicação sobre o vazamento de água no Cruzado e hoje eu subo aqui para
agradecer ao Departamento de Água, aos funcionários, os quais, depois da indicação,
no outro dia, eles foram lá e já cessaram o problema. Então, quero deixar aqui meus
agradecimentos aos funcionários do DAE. O SEGUNDO, VEREADOR WALDIR
SIQUEIRA: Quero ressaltar algumas indicações que fizemos. A implantação de um
Balcão de Emprego. A gente já vem cobrando, há muitos anos, desde outros
mandatos meus, eu venho cobrando e, até agora, não foi colocado. Hoje nós temos a
internet. É muito prático. Pode colocar, faz um site e divulga na internet, não vai ter
gasto nenhum. O próprio Município pode criar um site e colocar um Balão de Emprego
sem custo nenhum. É uma coisa muito simples que vai beneficiar nossa população.
Então eu gostaria que o Prefeito olhasse com carinho para essa indicação que
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estamos apresentamos. Estamos apresentando também os respiradores. Uma
solicitação foi enviada para este Vereadores e demais Vereadores, Ronaldo Venturi,
Ivan Lins e o Damião. O Deputado Sebastião Santos nos enviou no sentido de a
Prefeitura encaminhar um ofício à Secretaria da Saúde para que possa pleitear esses
respiradores para o nosso Município. Esses respiradores são muito importantes. Eu
gostaria que o Prefeito olhasse com carinho e vamos deixar a política de lado, não é
porque o deputado não é do partido do PSDB, ele não é nem do meu partido, eu sou
do PTB, ele é de outro partido. Nós estamos aqui lutando pelo melhor para a nossa
cidade. Eu gostaria que o Prefeito, a assessoria do Prefeito olhassem com carinho e
não fizessem como fizeram com o ônibus, dispensar um ônibus de quase R$
400.000,00, que foi através desse deputado, que foi falado que o deputado quer
ganhar vantagem. O Deputado só quer ajudar nosso Município. O Deputado só tem
boas intenções, e eu vejo que hoje, não temos deputados aqui que vêm nos ajudando,
pelo menos agora, no nosso mandato até agora não chegou nada; chegou mandato
passado. Então vamos olhar com carinho e pensar na mortalidade. Acabamos de votar
na moção de pesar por falecimento. Isso é muito triste. Nós só estamos votando em
moção de pesar, moção de pesar, toda sessão é moção de pesar porque vem
falecendo muita gente na nossa cidade; não só na nossa cidade como no mundo
inteiro, infelizmente. Então, esses respiradores, se nós tivermos mais respiradores...
eu hoje estive no Hospital, eu vou ao Hospital quase todos os dias, lá tem 10 pessoas
internadas. Hoje não, ontem eu estive. 10 pessoas internadas. Já pensou se, dessas
10 pessoas, se todas precisassem de respiradores? Como vai ficar a situação. Porque
UTI, para transferir para fora, está difícil. Ontem, uma moça fez uma live pedindo pelo
amor de Deus para conseguir uma UTI para a sua avó. Ela já tinha falado comigo, já
tinha falado com a Elaine, e a Elaine falou: “Waldir, estamos tentando, não só para
essa senhora, nós temos três; estamos aguardando três transferências”, mas, como
todos sabem, infelizmente, passa na televisão todos os dias, o Secretário da Saúde
vem falando que hoje, não só hoje, alguns dias atrás, iam começar a escolher as
pessoas para morrerem. Então, temos que tomar muito cuidado com os nossos
velhinhos, nossos pais, avós para não levar este vírus para dentro de casa. É muito
difícil ficarmos votando nessas moções. Então, Prefeito, assessoria do Prefeito,
gostaria que olhassem com carinho para esta indicação. Esta indicação não é do
Vereador, é para a população, é para beneficiar a nossa população. Vamos pensar
com carinho. Também quero ressaltar um pedido que estamos solicitando para mais
médico na área da saúde, mais enfermeiro. Se não me falha a memória, na quintafeira, eu estive no Hospital e, na ala da COVID, não tinha nenhum médico atendendo.
Isso era 10h da manhã. O médico chegou Às 10h55, se não me falha a memória,
chegou para atender e tinha muita gente. Inclusive, essa moça que veio a falecer, que
o Vereador Édison mencionou, estava lá, aguardando o médico para atender essa
moça e outras pessoas a mais. Nisso, esse médico chegou para atender, chegou
muito cansado. Você via em seu olhar que ele tinha passado a noite trabalhando.
Segundo informação, eu fui até conversar com a enfermeira. Perguntei: “O que está
acontecendo com o médico? Parece que está meio cansadão”. Ela falou: “Waldir, ele
passou a noite trabalhando. Como nós estávamos sem médico, a Elaine entrou em
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contato e pediu para que ele viesse para estar atendendo.”. Então esse médico veio,
ficou atendendo, eu fiquei por muito e muito tempo ali, e, cada pessoa que entrava,
demorava muito tempo para ele atender. Sinal de que é um bom médico. Porque tem
médico que a pessoa entra, nem senta direito na cadeira e já manda embora. Sinal de
que esse médico não estava diagnosticando nada. Eu até conversei com várias
pessoas que começaram a criticar, eu conversava com um, com outro, falava: “Tenha
um pouquinho de paciência, o médico acabou de entrar; estava sem médico, a
secretária pediu para que ele viesse atender vocês. Então ele chegou, está dando o
melhor dele, é um ótimo médico; conheço o médico e ele está fazendo o seu melhor.
Então tenha um pouquinho de paciência. Ele vai atender todos vocês.”. Eu conversei
com um, fui acalmando as pessoas, e ele foi atendendo todas as pessoas e, quando
foi mais tarde, eu voltei e não tinha mais ninguém; ele atendeu todo mundo. Já tinha
outro médico, já tinha mudado o plantão; eu fui depois das sete Então, é por isso que
hoje estamos pedindo mais um médico para ficar pelo menos na COVID para atender
a população, tendo em vista que sempre foi dois médicos. Antes da pandemia, antes
de acontecer este surto que vem acontecendo, sempre foi dois médicos. Nos meus
últimos mandatos em que fui Vereador até 2016, de 2005 a 2016, era dois médicos e
hoje ainda estão dois médicos. Então precisa mais um médico, tem que ter o terceiro
médico. Prefeito, olha com carinho. Vamos atender melhor a nossa população. Fique à
vontade, nobre Vereador. EM APARTE, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES:
Obrigado pelo aparte. Vou fazer uma defesa em nome do Executivo. Fiquei por um
ano e meio à frente do Hospital, e eu sei a dificuldade que é a contratação de médico.
Mas eu ouvi você falando que é um médico só, existem dois médicos. VEREADOR
WALDIR SIQUEIRA: Não, não. São dois médicos. Continuam dois médicos, desde o...
EM APARTE, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Só para não ficar
parecendo que está. O Prefeito, eu tenho certeza disso, eu acompanhei e acompanho.
Todos os dias ele tem reunião com a Elaine e com o Doutor na procura de médico,
mas é muito difícil, porque você vê, nesta pandemia, todos os médicos estão
esgotados. Está tudo esgotado. E você vê, o salário, que a Prefeitura paga para os
nossos médicos hoje, é um dos melhores da região. Mas é muito difícil a contratação
de médico, principalmente neste momento, nesta pandemia. VEREADOR WALDIR
SIQUEIRA: Obrigado por suas palavras, Vereador. Nobre Vereador, Vossa Excelência
até mencionou, e me fez até voltar atrás sobre as contratações de médico. Eu acho
que não é tão difícil não, porque eu estive, na semana, se não me falha a memória,
retrasada no Hospital, como todos sabem, eu vou ao Hospital quase todos os dias, e
vou lá para saber como está, se tem médico atendendo, se não tem. Então, eu passo
em frente ao Hospital, paro meu carro e vou lá. Cheguei lá não tinha nenhum médico
atendendo. Comecei a conversar com as pessoas que estavam ali, aguardando para
serem atendidas. Inclusive tinha um rapaz, com suspeita de fratura no seu pé,
conversei com o pai: “O que o senhor está fazendo? ” (é um conhecido meu). Falou:
“Meu filho teve um acidente e está com suspeita de fratura no pé”. Fui ver, perguntei:
“E o médico?” “O médico estava dormindo, mas ele veio, já atendeu, mas parece que
voltou a dormir”. “Mas atendeu?” “Atendeu.”. Nisso, o menino estava com o pé sendo
enfaixado. Eu falei: “Você tomou o seu medicamento?” “Tomei” “Como você está?”
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“Estou com dor, muita dor”. Nisso eles estavam indo embora, ele falou assim: “Eu
precisava de um atestado, mas o médico parece que não está mais aí”. Aí eu falei com
a enfermeira, ela falou: “Ele está aí, no consultório”. Bati na porta, entrei, o médico
estava dormindo, na sala do consultório. Eu falei: “Dá licença, doutor. Por gentileza, o
paciente que você acabou de atender precisa de um atestado e da prescrição médica,
se vai tomar algum medicamento”. Ele falou: “Não, não vai tomar medicamento, mas o
atestado dele está aqui; dei três dias para ele, porque não foi fratura, nem nada”. Eu
falei: “Está bom, doutor. Muito obrigado pela sua atenção”. E nisso, peguei o atestado,
entreguei para o pai, e o pai foi embora com o filho. Eu fiquei conversando com os
enfermeiros, no atendimento. Quando terminou o atendimento, veio uma enfermeira e
falou para mim: “Chegou um paciente que está com começo de infarto, e o médico foi
dormir novamente. Eu não estou aguentando mais esta situação”. Todos os
enfermeiros revoltados com ele. Falou: “Vereador, resolva alguma coisa. Esse médico,
toda vez que está aqui, ele só traz problema. Ele não quer trabalhar, veio para dormir”.
Eu falei: “Vá lá e fala com ele. Se ele está na sala do consultório, ele atende, tem que
te atender”. “Não. Se eu for lá, ele vai brigar comigo”. Eu vou dar uma estendida,
Senhor Presidente, só para eu concluir, se Vossa Excelência permitir. É um caso muito
sério isso. A enfermeira falou: “Não vou lá não, Waldir. Ele vai me maltratar”. Eu falei:
“Então você me dá aqui, eu vou lá falar com ele”. Bati na porta. Falei: “Dá licença,
doutor”. Ele estava dormindo novamente. Quando eu mencionei que havia um
paciente passando mal, que era para ele dar um atendimento, ele simplesmente falou:
“Vereador, o senhor está aqui para me fiscalizar? Aqui não é Câmara Municipal. O
senhor tem que fiscalizar o Prefeito. Vai lá fiscalizar onde eu durmo. Eu tenho o direito
de dormir. O senhor vem atrapalhar o meu sono?” Aí eu perdi a paciência. Comecei a
discutir com ele. Falei para ele: “Doutor, faz o favor: vá atender o paciente, depois nós
vamos conversar”. Ele atendeu o paciente e, depois disso, nós ficamos conversando,
discutindo, porque ele começou a me maltratar, me chamando de ladrão. Falou que
todos os Vereadores são ladrões. Eu falei: “Eu vou te processar”. Nisso eu peguei e
comecei a gravar. Ele falou: “O senhor está gravando?” Eu falei: “Estou gravando. E
eu quero pegar o senhor dormindo novamente que eu vou colocar na internet, seu
incompetente”. Aí comecei a pegar pesado com ele. Falei: “Aqui nós não estamos
pagando o senhor para dormir. O senhor é bem pago aqui para trabalhar”. Aí ele
começou a meter o pau, falar mal do Hospital, que aquilo está um lixo, que onde
dorme está um lixo, uma porcaria. Eu falei: “Então o senhor quer o que? Quer um
Hotel 5 Estrelas para o senhor?” Aconteceu todo esse fato. Eu conversei com a Elaine,
a Elaine falou que ele já tinha falado que iria embora. Eu falei: “Vai embora. Pode ir
embora. Pode ir embora, que eu vou chamar a polícia e vou fazer um Boletim de
Ocorrência de negligência médica”. Nisso, esse médico ficou ali, atendendo. Mas é um
péssimo médico. Depois eu volto a falar na minha Explicação Pessoal, eu vou falar
mais um pouco sobre esse médico. Não ficou só por aí. O TERCEIRO, VEREADOR
DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Boa tarde, Senhor Presidente. Boa tarde, Senhores
Vereadores. Boa tarde, imprensa. Boa tarde a todos os que estão nos assistindo. Uma
indicação que fizemos, nós quatro Vereadores. Nós sabemos o momento em que o
país está passando, que Ibaté está vivendo, não é muito boa, tanto na parte de
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emprego quanto na parte da Saúde. Eu gostaria de pedir ao Senhor Executivo que
aumentasse, junto com sua assistência, a cesta básica. Eu sei que já foram
aumentadas, mas as demandas que nós estamos recebendo, a turma está pedindo
bastante cesta básica para gente. EM APARTE, VEREADORA SIDNÉIA MONTE:
Obrigada pelo aparte. Só para colocar aqui sobre essa indicação. A gente tinha uma
quantidade de cestas que eram doadas mensalmente. Com a questão da pandemia, o
Prefeito aumentou essa quantidade, porque a demanda começou a crescer muito. Ele
chamou a Diretora da Assistência Social, Adriana, e pediu para ela levantar
mensalmente quantas cestas ela queria a mais. Então, já foi aumentado esse número.
No começo da pandemia, em meados de abril do ano passado, ele já aumentou essa
numeração. Inclusive, nesta semana, que eu pedi o aparte justamente para explicar, o
Prefeito chamou novamente a assessora do departamento, Adriana, eu estava lá, para
ela fazer um levantamento da demanda das cestas básicas. VEREADOR DAMIÃO
ROGÉRIO DE SOUSA: Que bom. EM APARTE, VEREADORA SIDNÉIA MONTE:
Que bom. Fico muito feliz também. A procura é grande, a gente sabe que muitas
famílias... eu estou lá, vocês sabem disso. O atendimento cresceu demais com o
desemprego, com esta questão da pandemia, as famílias desempregas. Então a
demanda cresceu muito. Não só com cestas, mas em questão de gás, energia elétrica.
As pessoas não têm emprego, as pessoas não conseguem se manter. Então, o que
eles fazem? Vão até a Secretária para pedir ajudar. Cresceu muito o número de
famílias. A gente estava acostumada a ter uma média de famílias que a gente já
atendia, mas, com esta pandemia, crescei demais. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO
DE SOUSA: Demais. EM APARTE, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: E o Prefeito,
como eu relatei, no ano passado ele já aumentou esse número de cestas e, nesta
semana, ele novamente conversou com a gente para a gente fazer o levantamento
para ele comprar mais cestas básicas. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA:
Muito obrigado, Senhora Vereadora. Fico muito feliz em saber que já foi acatado. A
gente fez esta indicação porque está demais. Eu não sei se os nobres Vereadores
também, igual a Senhora Vereadora falou. Eu ajudei bastante, mas meu papel de
Vereador não é este, por isso que eu queria passar diretamente para a Assistência,
porque está complicado, e sabemos a necessidade que a nossa população está
passando. Mas, como a nobre Vereadora falou, fico muito feliz que o Senhor Executivo
está vendo a possibilidade de aumentar. EM APARTE, VEREADOR WALDIR
SIQUEIRA: Obrigado pelo aparte, Vereador. Parabéns pela indicação. Precisa
aumentar mesmo o número. Eu até cheguei a conversar com a nobre Vereadora na
sessão passada para saber quantas cestas o Serviço Social estaria cedendo para as
pessoas carentes. Ela me passou que eram 300 e, na época do João Siqueira, quando
o João Siqueira entrou como Prefeito interino, ele aumentou para 240 e o Prefeito,
segundo a Vereadora, aumentou para 300 e, segundo ela, vai aumentar muito mais.
Então, precisa mesmo. Assim como a Vossa Excelência mencionou, não só Vossa
Excelência está sendo cobrado, assim como este Vereador vem sendo cobrado direto
nas redes sociais. Direto. É muita gente pedindo. Eu falo: “Você já foi procurar o
Serviço Social?” Aí: “Eu já fui, mas eles falaram que não podem me dar a cesta, que
não têm”. Eu falei: “Mas procura lá, vai lá, conversa”. Inclusive, eu até citei a
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Vereadora: “Procura a Néia. A Néia é uma pessoa que ajuda bastante as pessoas.
Procura ela. Se tiver cesta e se tiver condições, faz um cadastro. O Serviço Social vai
ceder a cesta para você”. Eu já levei muitas pessoas, e eles já cederam. Às vezes, eu
nem mando, às vezes eu mesmo entrego. Conheço a pessoa, sei da necessidade, vou
lá e compro do meu bolso. Final de semana, feriado... VEREADOR DAMIÃO
ROGÉRIO DE SOUSA: Até porque você percebe quando é necessário. EM APARTE,
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Porque tem muitas pessoas, a gente conhece.
VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Tem muito malandro. EM APARTE,
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Tem gente que é malandra, mas tem gente que
precisa mesmo. Então isso é uma necessidade. Com esta pandemia, nós temos que
pedir mesmo para que o Executivo ajude. Precisa ajudar muito mais mesmo, porque
não está fácil. Obrigado, Vereador pelo aparte. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE
SOUSA: Outra indicação que a gente fez é uma demanda do Domingos Valério, sobre
uma galeria de água pluvial. Pessoal, é chato a gente cobrar um assunto assim, na
Tribuna, mas é um assunto muito chato. Estamos sendo muito cobrados. É um serviço
que dá para ser feito. Está perigoso, não tem a grade, está tudo entupido. Foram lá,
estava coberto de terra, limparam. Já está lotado de terra de novo. Nós estamos sendo
cobrados muito nessa parte. Eu quero deixar bem claro que essa demanda... EM
APARTE, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Obrigado pelo aparte,
Vereador. Apenas para dizer que, realmente, existiram várias demandas levantadas
pela população e vários locais da cidade: Domingos Valério, Padovan, Cruzado,
Jardim América, e, pelo que me foi informado, inclusive pelo que verifiquei, já estão
sendo realizados os trabalhos de manutenção das galerias pluviais, das bocas de lobo
principalmente. Existiam muitas que estavam com a tampa quebrada. Ali, no Jardim
Padovan, já terminaram o serviço e disseram que o próximo seria (conversando com
os próprios pedreiros que estavam lá) no Domingos Valério. Então, já há uma
programação do Departamento de Obras da Prefeitura, isso conversando com eles
mesmo, e acabaram informando que há esta programação para fazer essa
recuperação. Como houve um período grande de reparos, por conta de outras
demandas, equipe pequena, focaram em outras demandas, agora, então, está sendo
feito esse reparo no Residencial Padovan. Pelo que me lembro, foram quatro galerias
que foram refeitas e ainda tem outros lugares: Jardim do Bosque, Jequitibá também
existe essa necessidade de fazer. Pelo que me informaram, no Departamento de
Obras, já tem essa programação para fazer a manutenção dessas galerias pluviais,
das bocas de lobo, enfim. Obrigado pelo aparte. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE
SOUSA: Obrigado você pela explicação. Então está explicado. EM APARTE,
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Só complementando que a gente já
tinha feito uma indicação de uma forma mais genérica, pedindo a manutenção das
galerias pluviais da cidade. De fato, tem várias e vários bairros a gente tem recebido
reclamação. Ali foi uma questão maior porque foi logo no final de janeiro, começo de
fevereiro, acho que estivemos nós dois lá. Nós fomos lá e tinha, na Rua Francisco
Lopes da Silva... VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Francisco Lopes. EM
APARTE, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Isso. Lá está entupido
mesmo. Lá, mais do que colocar só a grade, entupiu. Então, é assim: a chuva vem,
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passa por cima, dá risada e vai embora. É modo de falar, mas repercute lá embaixo,
nas casas para baixo. É uma questão de não só colocar a grade, precisa fazer de uma
forma também (a gente estava até conversando, não é, Ivan?), precisa chumbar e
muito bem chumbado, porque dá a impressão que as grades estão sendo retiradas.
VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Roubadas. EM APARTE, VEREADOR
RONALDO RODRIGO VENTURI: Não sei se estão roubando grade. A impressão que
dá é essa. Então, se não chumbar direito, vão levar embora. VEREADOR DAMIÃO
ROGÉRIO DE SOUSA: Vão levar de novo. EM APARTE, VEREADOR RONALDO
RODRIGO VENTURI: Vai colocar e vai tirar. Tampa de esgoto, que é de ferro, estão
levando embora. De vez em quando, acha um lugar com o buraco aberto, a gente
passa para a Prefeitura. São coisas simples que a gente passa adiante. Mas tem que
fazer. Além de desentupir, tem que chumbar bem, porque, senão, não vai adiantar, vai
enxugar gelo. Obrigado. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Completou o
que eu ia falar. É da tampa, que precisa chumbar, porque a gente suspeita que só
podem estar sumindo essas tampas, e é muita falta de tampa. Então, muito obrigado,
Senhor Presidente. Muito obrigado a todos. O QUARTO, VEREADOR IVANILDO DE
OLIVEIRA LINS: Boa tarde, Presidente. Boa tarde, nobres Vereadores, Vereadora, a
todos da imprensa, a todos e todas que trabalham conosco, nesta Casa e a todos os
que nos assistem. Hoje estarei indicando ao nosso Excelentíssimo Prefeito a fazer, na
Rua XV de Novembro, saindo da Avenida São João, sentido Trevo de Acesso à Usina
da Serra, a fazer a calçada e também uma ciclovia. Também indicamos ao
Excelentíssimo Prefeito uma faixa segura. Na verdade, é uma ultrapassagem segura
em frente à farmácia e ao supermercado que tem na esquina da praça São Benedito.
Pedimos para que o Executivo olhe com carinho para essas indicações e faça porque
a gente, e todos os que usam aquela travessia, entendemos que é bem pertinente.
Quero fazer uma colocação a respeito de uma indicação que fizemos há alguns dias,
em pedido à concessionária da Rodovia Washington Luiz para que fizesse um reparo
no acesso à rodovia na saída da cidade, sentido ao Jardim Cruzado, tendo em vista
que ali é um lugar muito perigoso. Quando o motorista vai pegar o acesso à rodovia,
tem o ponto cego e que, a qualquer momento, pode acarretar ali um grave acidente.
Tivemos hoje a resposta de que os engenheiros da concessionária estiveram no local
e entendem que lá está tudo correto. Quero deixar bem claro que nós, Vereadores,
fizemos aqui o nosso papel, que é de indicar melhorias, de entender que ali é um lugar
muito perigoso e pode, a qualquer momento, causar um acidente. Bom, portanto, nós
fizemos a nossa parte. Se amanhã ou depois, tomara que não, mas, se acontecer
algum acidente, nós fizemos a nossa parte. Agora, que eles sejam responsáveis.
Obrigado, Senhor Presidente. O QUINTO, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA
SILVA: Gostara de primeiro iniciar a minha participação na parte de Oradores dizendo
que, na última sessão, fizemos um requerimento no nome de todos os Vereadores à
CETESB para que ela pudesse fazer a inspeção e a devida liberação da licença
operacional do Loteamento Residencial Jardim das Palmeiras II. Eu acabei de ser
informado, Vereador Jean, comentou comigo, eu entrei em contato com a empresa
que, no dia cinco, já foi realizada uma reunião com todos os moradores, os
adquirentes virtualmente e que foi passado o cronograma de entrega das unidades.
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Gostaria aqui de deixar o meu registro de agradecimento aos demais Vereadores à
RPS, empresa responsável pela construção e incorporação desse loteamento, senhor
Roberto Chaves Pereira de Sousa, e o senhor Paulo Flaquer Filho, sócios dessa
empresa. Segundo o que nos foi passado pela sua Supervisora de Qualidade, as
entregas estão programadas a partir do dia 30 de abril. Então, a partir do dia 30,
graças a Deus, a essas pessoas são entregues as suas unidades e nós esperamos
que, além da entrega física, seja também um momento de alento neste período em
que estamos vivendo. Essas pessoas, então, terão a possibilidade de viver em suas
casas, de sair do aluguel, enfim. Casa, eu sempre trabalhei com construção civil, há
alguns anos eu trabalho com construção civil, e mais do que um simples bem material,
Vereador Waldir, a casa traz dignidade, sensação de pertencimento. Meus parabéns a
todos os adquirentes. Vocês, em breve, estarão com a chave da sua casa na mão,
podendo disfrutar, construir, constituir sua família se Deus quiser. Mais uma vez, eu
agradeço à empresa pela presteza em ter nos respondido naquele momento e por ter
feito a programação da entrega, e nós esperamos e vamos trabalhar para que seja
cumprida a programação de entrega. Caso não seja, nós voltamos aqui para reenviar
a nossa solicitação à empresa, mas acredito que tudo correrá bem. Agora, em relação
às indicações que nós fizemos, existem indicações que fizemos em conjunto, que os
demais Vereadores já apresentaram, indicações muito boas que nós concordamos e,
por isso, mantivemos o nosso compromisso de aprova-las por unanimidade. Duas
indicações, e uma delas eu quero falar rapidamente, mas com um profundo desgosto,
porque, como disse a Vereadora Néia, na última sessão, existem indicações que nós
não necessitaríamos fazer se quem de direito resolvesse esses problemas. Neste
caso, é a empresa CPFL, a Companhia Paulista de Força e Luz. Desde o dia 29 de
dezembro de 2020, eu fiz a reclamação, pedindo a substituição de duas lâmpadas no
Residencial Jardim Padovan; é um residencial novo, existem casas em construção, e é
um pedacinho de rua que é sem saída, porque a rua Francisco Lopes da Silva, que
vem do Domingos Valério, se encontra com a Felício Ibelli e aquela transversal, que é
do Jardim Padovan, se chama Josafá da Cunha. Os dois extremos estavam sem
iluminação. Fiz a primeira ligação, no dia 29 de dezembro de 2020, solicitando que
fossem colocadas as lâmpadas; os postes já estavam instalados, os braços de energia
estavam instalados, as lâmpadas estavam no lugar, mas não acendiam, Vereador
Waldir. Então, o que nós fizemos? De praxe: “Olha, vocês podem vir aqui?” Passamos
todo o endereço, número, quadra e lote, enfim. Existem algumas casas que já têm
número porque já foram construídas, já têm o Habite-se, e algumas estão na quadra e
lote. Um lado foi feito; o outro lado, não. Esse lado que não foi feito é o lado próximo à
mata, da nascente do Córrego Santa Clara, e lá não foi feito ainda esse reparo. Estão
utilizando aquele local para descarte de materiais, de lixo, de entulho. Já foram feitas
diversas limpezas pela equipe da Prefeitura, diversas limpezas; a última foi feita há
mais ou menos 15 dias, um processo grande de reparação, arrumaram-se as guias.
Agora foram lá, como disse em aparte o Vereador Damião, fizeram a reparação de
toda a parte de águas pluviais e, também, uma tampa de esgoto que tinha sido
roubada, como disse o Vereador Ronaldo. Várias tampas de esgoto pela cidade têm
sido roubadas, de ferro, por causa do preço que está o ferro, as pessoas estão
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roubando e vendendo. O que acontece? É inacreditável, Vereadores, inacreditável. Na
quarta-feira, desta semana, eu fiz uma live falando sobre um outro problema que eu
falo a seguir, mas aproveitei nela para comentar que, na segunda-feira, daquela
semana, tinha sido feito, há mais ou menos uma semana, tinha sido o feito o reparo, a
limpeza de toda aquela área, uma área, inclusive, de reflorestamento, e as pessoas
têm capacidade de ir lá e fazer o descarte de material de lixo residencial, de galhos de
árvores e plantas e produtos como sofá, guarda-roupas, enfim, tantas outras coisas. E
por que eles têm essa possibilidade? Porque a CPFL, até agora, não fez a iluminação.
Para vocês terem uma ideia, alguns vizinhos, já incomodados com esta situação,
colocaram câmeras de vigilância das suas próprias casas direcionadas para essa área
para poderem pegar as pessoas que estão fazendo isso e denunciar. Só que, sem
iluminação, não conseguem fazer essa identificação. Nessa última segunda-feira,
como eu disse, um carro esteve lá, uma pessoa de carro viu que havia movimentação,
eu, inclusive, estava próximo da minha casa, porque fica próximo à minha casa esse
local, e ficou disfarçando, andava um pouco. Quando nós entramos, ele jogou lixo lá,
lixo residencial e resto de guarda-roupa, alguma coisa desse tipo. Eu fico pensando,
Vereadores, nós temos bolsões, temos ecopontos espalhados na cidade. É uma outra
discussão se nós podemos ampliar. Existe até um projeto que, depois, eu vou até
compartilhar com os demais Vereadores, para poder ampliar esses serviços, às vezes
até em parceria com a iniciativa privada. Mas a questão é que já existem esses
pontos: na Popular, no Icaraí, no Cruzado. Como a pessoa tem a capacidade de fazer
o descarte nesses locais que são de responsabilidade nossa? Se é um local público, a
responsabilidade é minha, é dos demais Vereadores e de todos os cidadãos, porque,
infelizmente, nós estamos aqui para ser cobrados, sim, eu não estou fugindo a nossa
responsabilidade, porque estamos aqui para ser cobrados e para cobrar, só que,
infelizmente, a população, que também tem a sua responsabilidade, em grande parte
não tem cumprido com ela, por isso me indigna. Nesse caso, estou falando sobre a
CPFL, porque proporciona esse tipo de situação. Além desse descarte de lixo,
pessoas utilizam como se fosse um motel, vão com seus carros lá. Também
aconteceram, nesse local, por causa do tráfego de pedestres, assaltos por falta de
iluminação. Iluminação pública não é luxo, iluminação pública é questão de segurança
pública. Desde o dia 29, eu tenho os protocolos, o relatório das ligações, se a CPFL
quiser, eu posso anexá-los. Desde o dia 29 de dezembro de 2020 e, até agora, não foi
resolvido. Essa é uma indicação, como eu disse no início, que a Vereadora Néia disse
em outro momento, não era nem para nós estarmos lendo aqui, mas eu faço agora,
encarecidamente, este pedido à CPFL Paulista: façam a correção desta iluminação
pública para garantir segurança. À vontade, Vereador. EM APARTE, VEREADOR
HORACIO CARMO SANCHES: Vereador, obrigado pelo aparte, é rapidinho. Seria
muito fácil se a manutenção da CPFL, se eles fizessem a manutenção do jeito que
eles fazem a cobrança do usuário. Então... VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA
SILVA: Com a mesma velocidade, né? EM APARTE, VEREADOR HORACIO
CARMO SANCHES: Com a mesma velocidade. Me indigna você olhar, no Icaraí, na
Rua Nicola Hercoli, um poste na frente da garagem da pessoa. Será que o cara que
vai trocar a luz não está vendo que o poste está ali? Precisa nós, Vereadores, fazer
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um requerimento para que isso aconteça? É de indignar. É coisa de louco. Seria muito
melhor se eles fizessem o serviço primeiro, depois a cobrança. VEREADOR ÉDISON
FERNANDO DA SILVA: Perfeito, Vereador. Agradeço pelo aparte. É justamente isto:
nós pagamos e somos cobrados pelo pagamento dos nossos tributos e das taxas de
serviço, como no caso é, e todos somos responsáveis pelo pagamento, tem que
cobrar, tem que pagar, só que a prestação de serviço tem que ser condizente com a
cobrança e com o pagamento. Se há essa celeridade, então que seja célere também a
reparação. É inadmissível que tenhamos um decurso de tempo tão grande para
resolver um problema tão simples, que melhora a vida dos moradores próximos, para
as pessoas que passam ali, trazendo dignidade e segurança para todas elas. O último
ponto, neste momento, que eu gostaria de trazer é sobre uma outra indicação que eu
fiz em conjunto com o Vereador Jean, mas também a estendo a todos os demais
Vereadores. Uma coisa que eu acredito que nós todos já sabemos que vai acontecer,
que, agora, com o período de estiagem, os terrenos, que nós tivemos, até pouco
tempo, problema com mato alto, com lixo, entulho, consequentemente, com a
proliferação de insetos, de outros animais, animais peçonhentos, enfim, neste período
de estiagem o que tem acontecido? O mato está secando e, com o mato seco, vem o
fogo. Nesta semana, como eu disse, na quarta-feira, já teve um princípio de incêndio,
provavelmente realizado por alguma pessoa que passou e tacou fogo no mato, no
Jardim Bandeirantes, também com acesso ao Padovan. Fiz o agradecimento na live,
mas faço este agradecimento aqui, publicamente, ao departamento responsável, ao
almoxarifado da Prefeitura. Assim que eu vi a fumaça, fui até o local, liguei no
almoxarifado e, em 10 minutos, eles estavam com um caminhão pipa, fazendo a
contenção desse incêndio. Então eu agradeço a todos os envolvidos, às pessoas que
estiveram lá. Eu não anotei o nome, não me recordo de cabeça, por isso, não vou ser
leviano de citar e não lembrar, mas agradeço a todos os funcionários do departamento
por isso. Então nós fizemos essa indicação, pelo menos, que, neste momento, sejam
feitos aceiros, ou seja, áreas que propiciem a distância entre os terrenos e o mato
seco, com as áreas de mata ciliar, com arvoredos. Tanto nos terrenos de propriedade
da Prefeitura, quanto nos terrenos particulares. Que seja feita, então, a notificação dos
proprietários para que limpem os seus terrenos. Nós conversávamos sobre isso há
poucos dias. Terreno limpo não pega fogo. Se o seu terreno está limpo, não vai pegar
fogo. Então, a responsabilidade pelo incêndio é sua também. A responsabilidade pela
mata que pegou fogo, e o fogo teve início em seu terreno, é sua também. Eu gostaria
de, como advogado, trazer um detalhe: talvez você não saiba, mas é importante dizer
que, além da responsabilidade civil, cabe a você a responsabilidade penal por crime
ambiental. Se você propicia o incêndio de matas, de locais de preservação, é sua
responsabilidade civil e penal zelar pelo seu terreno e também pela reparação. Então,
esse requerimento é para que seja feito esse aceiro, a limpeza. Da última vez que foi
feito, há mais ou menos dois anos, foi feito, inclusive, com uma Patrol, não foi só com
a grade. Então ficou exatamente limpo, ficou muito bom. Então não tivemos casos tão
danosos desse incêndio. No último ano, o Vereador Horacio, como Vice-Prefeito, pode
me apartear se for o caso, esteve lá, na mata do Córrego Santa Clara e também em
outros locais, junto com o departamento, eu estava lá também, eu não era Vereador, e
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fui lá ajudar a conter um incêndio que estava entrando na mata. É nosso. Nós
reclamamos desse tipo de situação e nós, muitas vezes, somos os responsáveis.
Você, proprietário; eu, como Vereador; enfim, todos nós somos sociedade. Então faz
parte da nossa responsabilidade trabalhar para evitar que esses problemas
aconteçam. Começo de ano, época de chuva, a gente já sabe que tem mato alto,
então temos que trabalhar antes para prevenir. Ainda não começou, não teve muito
incêndio, mas vai começar. Então vamos trabalhar para prevenir isso. Notificamos
proprietários dos terrenos para que os mantenham limpos e, principalmente, nas áreas
de preservação ambiental para que seja feito esse aceiro para que diminua a
possibilidade de incêndios florestais. Muito obrigado, Senhor Presidente. As demais
ações, eu falo em Explicação Pessoal. O SEXTO, VEREADOR RONALDO RODRIGO
VENTURI: Com relação às indicações que nós apresentamos, estas, que vou
mencionar, foram apresentadas em conjunto por mim, Waldir, Damião e Ivan, e foi
recebida por todos e passa a ser de toda a Câmara também a indicação. Uma delas é
referente ao Complexo Esportivo do Parellao. É que a ementa, o resumo delas, às
vezes não deixa tão claro. Especificamente, nosso pedido é em relação logo na
entrada, onde fica a Guarda Municipal, os guardas ficam ali, tem o banheiro, é aquele
local. Nós anexamos até as fotos, porque estivemos no local: está com bolor na
parede, está com infiltração, precisa ser resolvida, porque senão não vai resolver
também só pintar; é uma melhoria nesse sentido. Recuperação dos dois banheiros,
que estão com problema; porta. São alguns detalhes lá dentro que a gente viu, coisas
simples até certo ponto e, também, relacionadas à questão do próprio guarda que fica
ali, ter uma mesa apropriada, uma mesinha para poder fazer sua refeição, que tem
direito, e uma cadeira para descanso, porque o pessoal da segurança tem esse direito
também. Então são coisas bem simples ali para resolver, mas importantes. Aproveitar
que está fechado, não está podendo ter. Tem o banheiro externo naquele mesmo local
que está com problema na descarga. São coisas bem simples, de manutenção, mas a
gente foi lá, fizemos a visita, estamos passando. É até uma forma de contribuir com a
administração para que saiba dos problemas que tem. Outro ponto, e esse daqui é
bem importante, é a questão do Banco do Povo. Eu fiz um levantamento no site do
Banco do Povo Paulista, nós temos 645 municípios em São Paulo, 537 têm Banco do
Povo, tem uma unidade, pelo menos é o que está no site. Ibaté não consta no site. Eu
posso estar enganado, mas acredito que Ibaté já teve, se minha memória não estiver
falhando, há muitos anos, nós tivemos. EM APARTE, VEREADOR WALDIR
SIQUEIRA: Muito obrigado pelo aparte, Vereador. Nobre Vereador, bem lembrado.
Esse é um ótimo pedido. Inclusive, nós já tivemos aqui, se não me falha a memória, no
meu primeiro mandato, em 2005 para 2006. Inclusive, quem era funcionário era o
Nicolinha, irmão do Nicola. O Banco do Povo beneficia muito a nossa população, os
microempresários, porque a margem de empréstimo é muito baixa, na época era de
1%... VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: 4.2 agora ao ano, mas é muito
baixo. 4.2% ao ano. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: 1% ao ano.
Então, hoje, até que aumentou bastante. Mas, mesmo assim, ainda é um projeto muito
bom, um convênio muito bom que o Município pode implantar porque vai utilizar dois
funcionários, um computador. Pode colocar para beneficiar principalmente, com esta
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pandemia, muitos empresários, microempresários, que vão precisar deste empréstimo.
O Prefeito precisa olhar com bons olhos; isso é importante, é de grande importância
para a nossa população. Obrigado, Vereador. VEREADOR RONALDO RODRIGO
VENTURI: De fato já teve mesmo, a minha memória não está falha. Com relação a
isso, são 4.2% ao ano, um juros muito baixos, 0.35% ao mês. Geralmente os
empréstimos, salvo engano, pelo que li, sairiam até R$ 21.000,00, é um valor baixo,
mas é, justamente, para atender o comerciante, o microempreendedor, e vai ser...
Claro. EM APARTE, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Eu fui até conferir
a informação para ver se era verdade ou não, porque eu tinha lido uma matéria e não
me recordava. Já há o convênio assinado com o Estado de São Paulo para a
instalação do Banco do Povo aqui, em Ibaté. Muito provavelmente, será instalado junto
com a unidade do Poupatempo, Mini Poupatempo que será instalado lá na Avenida
Eduardo Apreia, na Mariana. Provavelmente será instalado lá, mas já há esse
convênio com o Governo do Estado; ele já está terminando a sua formalização. Nesta
semana, inclusive, já saiu uma matéria... VEREADOR RONALDO RODRIGO
VENTURI: Sobre o Poupatempo saiu, né? EM APARTE, VEREADOR ÉDISON
FERNANDO DA SILVA: Sobre o Poupatempo. VEREADOR RONALDO RODRIGO
VENTURI: Não mencionou o Banco do Povo. EM APARTE, VEREADOR ÉDISON
FERNANDO DA SILVA: Sim, mas vai utilizar junto, e, como eu tinha visto uma matéria
anterior, eu fui confirmar essa informação. Acabei de ligar para a assessoria do
Prefeito, e eles me informaram que há, sim, essa tratativa para inclusão do Banco do
Povo junto com o Poupatempo. Está bom? VEREADOR RONALDO RODRIGO
VENTURI: Perfeito. Eu agradeço, Vereador Édison. É fundamental. Então, se já há
esta boa vontade da Prefeitura, se já há esse início de negociação, vou ressaltar,
ainda não tem o convênio, porque, inclusive, eu fiz essa consulta, não oficial, e não
existia, mas está em andamento como o Édison disse e não tem por que a gente
duvidar. Então está em andamento o Poupatempo que a gente viu, vai ser de grande
importância para a cidade, foi uma conquista para Ibaté e, somado, trazendo o Banco
do Povo também, todo pessoal, comércio, pequeno empreendedor, pequeno prestador
de serviço estão sofrendo muito com esta pandemia. Então ele vem muito ao encontro
dessa necessidade, dessa camada do empresariado local, então muito importante.
Muito obrigado, mais uma vez, Édison, pela sua informação. Outra questão é uma
indicação de todos os Vereadores. Como ninguém mencionou, eu vou mencionar.
Fala-se que cachorro de dois donos passa fome. É a indicação de um buraco que tem
à beira da linha do trem, entre a Rua Washington Luiz e Rua Luiz Augusto de Oliveira,
foi uma indicação que o Vereador Jean fez à concessionária de transporte ferroviário,
ele fez pela limpeza e, na ocasião, a gente conversou, e pedi para incluir, porque tem
um buraco, uma cratera, na verdade, que se formou ali. Veio a resposta de que a área
é da Prefeitura, não é que a área é da Prefeitura, o problema é da Prefeitura, porque a
Prefeitura joga a água da chuva ali, então a Prefeitura que tem que resolver.
Basicamente a Rumo disse isso para nós na resposta que veio a todos os Vereadores.
Então, agora, estamos solicitando, fazendo esta indicação para que a Prefeitura tome
as medidas. De repente, tem que colocar tubulação, algo do tipo, para evitar que
continue estragando, porque o buraco está grande, está próximo de uma casa, pode
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oferecer até risco, derrubar muro ou mesmo a casa. Fica escondidinho ali, a gente
acaba não vendo; foi relato de moradores que trouxeram esta demanda para gente, e
estamos passando para conhecimento da Prefeitura também. Outra questão é sobre a
indicação que o Waldir já comentou de contratação de médico e enfermeiras,
profissionais de enfermagem, enfermeira, auxiliar, técnico, enfim. Só reforçando essa
questão. O que tenho visto é que a gente tem dois médicos, já tinha dois médicos, ok,
esse é um problema. O problema está sendo maior na troca de turno. Na hora que
troca o turno, às 7h da manhã, por exemplo, tem acontecido bastante, às vezes o
médico (via de regra é médico da cooperativa) está em outro serviço, como foi
mencionado, às vezes ele tem que ficar lá para terminar algum atendimento, aí, até ele
chegar aqui, tem dias que chega às 11h, 10h, enfim. Está sendo cobrado, eu sei que a
Elaine cobra, e eu espero também que o Município (porque é um contrato que nós
temos com uma empresa), então o Município tem também que notificar essa empresa
formalmente. Eu espero que assim esteja fazendo. Se for o caso, multar a empresa
também, porque isso está previsto em contrato, então é uma questão de fazer todos
os procedimentos até para evitar problema para o próprio Município, porque alguém,
algum cidadão pode entrar com alguma ação, então o Município precisa estar
respaldado. Não vou fazer aqui um requerimento, pedindo informação sobre isso, mas
eu espero que esteja porque isso é a rotina da administração pública. Mas esse é um
ponto importante, que está estrangulando o Hospital, além da necessidade que a
gente vê de um terceiro médico ou médica, que seja, é essa questão da troca de turno.
Acontece à noite e várias vezes acontece. Vocês devem receber reclamação. Meu
celular tem dia que queima de reclamação referente a isso. Nós temos um problema
sério. A situação já não está boa com esta COVID e, além disso, tem esse problema
que nós temos com a cooperativa, que é a empresa contratada; alguns médicos são
de concurso, mas outros são da cooperativa. Mais um ponto é a questão da
enfermagem, precisamos de mais profissionais da enfermagem. Talvez médicos não
seja tão simples de contratar, ok, tem que ir atrás, tem que correr, está correndo?
Maravilha, mas profissional de enfermagem eu acho que a gente tem uma
possibilidade maior, porque é uma quantidade maior no mercado. Nós temos
situações, por exemplo, foi relatado 10 pacientes. Imagina a situação: tem 10
pacientes com COVID internados. Não está canalizado o oxigênio; a cidade nem
estava preparada para uma situação dessa. Então estão lá os tubos. Tem dois
enfermeiros cuidando dos 10, em quartos diferentes. Pode acontecer de acabar o
oxigênio de um, Deus me livre, (não estou dizendo que aconteceu, estou falando que a
gente tem que evitar que aconteça). Quando acaba um oxigênio aqui, as duas
enfermeiras estão cuidando de um paciente que está com uma situação mais
complicada. E aí? Então você tem que ter mais profissionais. Não é todo dia que tem
10 pacientes, tem vez que está com três, quatro; outras vezes chegou a ter 15. É um
momento muito complicado. Emergencialmente precisaria contratar esses
profissionais, correr atrás para contratar para dar uma amenizada e para evitar um
problema maior, que é o risco à vida. Eu acho que é o principal ponto. Só para
complementar, o Édison deu uma ótima notícia em relação ao que a empresa RPS, a
construtora já fez a reunião, foi o Jean que passou para ele, fez essa reunião,
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maravilha, porque o pessoal, do Jardim das Palmeiras II, está cobrando bastante.
Então agora a gente já vê essa perspectiva que dia 30, e está bem próximo, então a
gente fica contente e vamos estar acompanhando para ver se, de fato, isso vai
acontecer mesmo. Se não for, a gente cobra de novo. População, vocês que têm casa
lá, pode ter certeza que esta Casa vai estar cobrando e acompanhando. Muito
obrigado. O SÉTIMO, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Quero fazer uma
defesinha em relação à cesta básica, que o Damião fez a indicação, mas, como a
Vereadora Néia já enfatizou em março de 2020, eu estava na reunião quando a
Assistente Social chegou, falando que precisa aumentar a cesta. De imediato o
Prefeito falou: “Quantas?”, foram 130, não é, Néia? Então o Prefeito falou: “Pode
fazer”. Então eu quero deixar claro aqui com relação à entrega de cesta, o Prefeito é o
primeiro a combater isso; disso eu tenho certeza. O Prefeito, do jeito que ele gosta da
população e das crianças, jamais vai deixar de atender esse pedido. Eu tenho certeza,
como eu fiquei quatro anos com ele, eu sei da... Pois não, Vereador. EM APARTE,
VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Obrigado pelo aparte, Vereador. O
Senhor Vereador sabe para quanto a cesta básica vai aumentar? VEREADOR
HORACIO CARMO SANCHES: Não sei. Hoje, no momento, eu não sei. Mas, em
2020, em março, foram aumentadas 130. Agora eu não sei quanto está. Não posso
afirmar esse valor para você, mas posso pegar amanhã e passar para você com
certeza. EM APARTE, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Está bom.
Muito obrigado, Senhor Vereador. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: É só
para dizer que o Prefeito não faz conta de cesta básica, isso ele gosta de fazer e com
prazer. Eu tenho acompanhado, durante os quatro anos. Pois não, Vereador. EM
APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Vereador, se tratando de cesta básica. O
nobre Vereador, que tem mais acesso ao Prefeito, eu queria ver se Vossa Excelência
pode dar esta informação para este Vereador quanto às cestas das crianças, que o
Município estava dando para as famílias e parou de dar. Vossa Excelência tem
conhecimento se o Prefeito vai voltar a dar? Porque está tendo muita cobrança,
principalmente na internet sobre essa cesta. VEREADOR HORACIO CARMO
SANCHES: Eu acredito que sim, Vereador, mas houve um impasse de vão voltar as
aulas, não vão voltar as aulas, ficou aquele negócio. Você sabe que a transição de
compras de Prefeitura é um pouquinho demorada. Então eu não sei informar para
você no momento, mas posso pegar essa informação e passar para Vossa Excelência.
EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: É porque a população vem cobrando
muito de nós, Vereadores, não só de mim, como de todos os Vereadores. Eu acredito
que os Vereadores que têm as redes sociais estão acompanhando que a população
vem cobrando. Então é uma coisa que nós temos que ter essa informação. E o
Prefeito precisa estar repassando para essas pessoas, principalmente agora, nesta
época de pandemia. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Sem dúvida.
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Por isso que estamos sendo muito cobrados
através da cesta por causa disso. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Sem
dúvida, Vereador. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Muito obrigado.
VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Obrigado você. Pois não, Édison. EM
APARTE, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Apenas para complementar
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este assunto da cesta, Vereador. Eu também, assim como os demais, todos nós
estamos sendo marcados em publicações diariamente em várias publicações acerca
da cesta. Uma das respostas que tinha dado foi justamente que o Vereador Horacio
falou da dificuldade da mudança entre a oferta da merenda na escola e voltar com as
cestas. O que acontece é que, até sexta-feira, nós estávamos na Fase Emergencial,
as aulas presenciais estavam suspensas, apenas aula remota. A partir de segundafeira, o Estado tinha recomendado que fosse a partir de quarta, mas, por conta de toda
esta necessidade de logística, a partir de segunda-feira, retornam as aulas presenciais
no Município, ainda com aquele limite de 35%, mas continua a oferta de merenda na
escola. Então todos os alunos, inclusive aqueles que não forem estudar naquele dia,
mas que têm a necessidade alimentar, pode e deve ir à escola para fazer as suas
refeições. Quanto à disponibilização, acredito que há essa necessidade, mas aí não
seria da merenda; como disse a Vereadora Néia, dessa ampliação na Assistência
Social, porque a merenda vai ser distribuída nas escolas de forma presencial, inclusive
aos alunos que não estiverem na escala de aula, mas aqueles que precisam e
quiserem poderão fazer a alimentação nas escolas. Ampliando as cestas na
Assistência Social, acaba contemplando essas famílias mais necessitadas, a fim de,
como disse o Vereador muito bem, diminuir esse problema, essa necessidade que as
famílias vêm sofrendo neste período. Só gostaria de deixar este registro, porque foi a
informação que eu apurei, inclusive é a informação que eu tinha colocado como
resposta nas redes sociais. Muito obrigado. VEREADOR HORACIO CARMO
SANCHES: Podemos, a partir de amanhã, conversar com o Prefeito, com a
assessoria, com o chefe da merenda para, na outra sessão, dar informação melhor. Eu
quero agora, mais uma vez, deixar meus sinceros sentimentos a todos os familiares da
COVID-19, da cidade de Ibaté. Gostaria, Senhor Presidente, de enfatizar no caso
sobre o equipamento adquirido pela Prefeitura Municipal. Hoje venho a esta Tribuna
falar de uma conquista importante para a nossa população, que é a compra de Arco
Cirúrgico de última geração que possui sistema de imagem de alta resolução. O
equipamento foi adquirido por meio de um convênio entre a Prefeitura de Ibaté e o
Governo Estadual. A conquista é fruto de uma visita do Deputado Estadual Rodrigo
Moraes, no ano de 2019, ao consultório de Tratamento do Pé Torto Congênito,
instalado no Ambulatório Médico Municipal “Dr. Ivo Morganti”. Isso foi divulgado pela
imprensa oficial da Prefeitura, só se esqueceram na matéria de citar que este
Vereador, na época Vice-Prefeito, juntamente com a Ex-Presidente desta Casa,
Regina Queiroz, foram quem viabilizou a vinda do deputado ao nosso Município em
um sábado à tarde, e nem fomos citados na matéria oficial e nem mesmo a assessoria
do deputado que, após ver a matéria, teve que vir ao Hospital para poder divulgar a
conquista. Por que estou falando isso? Para que as pessoas saibam que este
Vereador é do PSDB e foi Vice-Prefeito por dois mandatos e tem algumas conquistas
também, assim como a Ex-Vereadora Regina que também participou ativamente para
que esse arco fosse comprado. Portanto parabenizo o deputado Rodrigo Moraes, seu
assessor Walmir Aguiar, membros do Democratas de São Carlos, e a Ex-Presidente e
Vereadora Regina Queiroz que batalharam para conseguir importante conquista para
nossa cidade. Por que estou falando isso? Porque a matéria que saiu não citou
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ninguém, nem este Vereador, que, no caso, era Vice-Prefeito, então fica aqui um
pequeno desabafo. Seria bom se tivesse uma lembrancinha para mim, porque eu
também corri atrás. Muito obrigado, Presidente. Uma boa tarde a todos. ORDEM DO
DIA: PROCESSO CM. Nº 183/2021, DE 25 DE MARÇO DE 2021. INTERESSADA:
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre reestruturar o Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS-FUNDEB.
DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Não vou entrar tanto no
projeto em si, porque tem bastante artigo, etc., senão a gente vai ficar até tarde. Só
para vocês entenderem, tem o FUNDEB, e existe o Conselho de acompanhamento
social, de controle social do FUNDEB, dos gastos do FUNDEB. Teve uma mudança na
Lei; foi criado o novo FUNDEB, é uma lei de dezembro, acho que entrou em vigor
agora, em dezembro, e a Prefeitura está fazendo a adequação; simplesmente a
adequação. Dentro da Comissão Mista, ele foi avaliado, nós vimos toda a questão,
teve Parecer Jurídico que foi favorável também. Nós, inclusive, eu fiz questão de
consultar pessoas da área para ver, passei o projeto: “Dá uma olhada para ver se tem
algum problema”, e está tudo ok, em conformidade com a Lei Federal. Então é
simplesmente uma alteração neste sentido. Não tem por que a gente votar contra. A
gente, claro, é favorável. Obrigado. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA:
Apenas para ratificar o que o Vereador Ronaldo e os demais Vereadores que
participaram da reunião da Comissão Mista. Este projeto, assim como o próximo
projeto que iremos votar e discutir oportunamente, visa a guardar a compatibilidade, ou
seja, verificar se a nossa Lei Municipal está adequada, coerente, similar à Lei Federal.
Foi isso que foi feito. Este projeto é de iniciativa do Poder Executivo, não há vício de
iniciativa, não há ilegalidade, não há inconstitucionalidade. Pelo contrário, inclusive ele
segue o rito do artigo 212 a, da Constituição da República do Brasil. Em seu artigo
sexto, só quero mencionar, traz a composição do Conselho, como será feita a
composição: quais serão os membros, de onde eles virão, enfim. No inciso primeiro,
das alíneas a até a alínea i, ele traz a composição. Serão membros, conselho tutelar,
professores, Poder Executivo, enfim, membros da sociedade, pais de alunos. Tem
todas as regras e as quantidades. Também, mais uma vez, isso não é obrigação do
Município, não foi o Município quem escolheu quem vai participar do Conselho: “Quem
vai participar do Conselho é fulano, sicrano, beltrano”, não. Quem faz essa distinção,
determinação é o Governo Federal, e o Município apenas segue essa recomendação.
Por isso, o meu voto é favorável à aprovação do projeto, por verificar, além da sua
compatibilidade e da sua legalidade, verificar a necessidade de estarmos sempre
andando de acordo com o mais moderno da legislação. Aproveitando até, eu gosto de
dizer que escolhi uma das piores profissões, que é o Direito, porque, por mais que
você estude diariamente, amanhã sempre terá algo novo. Todas as profissões têm as
inovações, mas o Direito traz uma mutabilidade, uma mudança, de uma forma muito
acelerada, e nós temos que estar muito bem guarnecidos, muito bem respaldados e
atentos a essas mudanças para manter também atualizada a nossa legislação.
Quando acharmos também por bem que essa legislação superior fere algum direito
fundamental para que possamos discutir no âmbito devido, na hora e local devidos.
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Muito obrigado, Senhor Presidente e demais Vereadores. DECISÃO: Aprovado por
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 184/2021, DE 25 DE MARÇO DE 2021.
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre alterar a Lei
Complementar Municipal nº 3.055/2017 (ISSQN), para fins de adequação às
alterações promovidas pela Lei Complementar Federal nº 175/2020. DISCUSSÃO:
VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: O projeto 184, agora em discussão,
assim como o projeto 183, visa a guardar essa compatibilidade da Lei Municipal à Lei
Federal no que diz respeito ao ISSQN, muitas vezes a gente ouve falar sobre isso:
“Você tem que pagar o ISS”, “O outro tem isenção de ISS”. O que é isso? ISS é o
Imposto Sobre Serviços, e QN é de Qualquer Natureza. Essa lei e o ISS, apesar de
ser um tributo municipal, de competência do Município, existem algumas regras que o
Município tem que cumprir para que haja uma garantia de equidade, que um município
não seja mais pesado que o outro para o contribuinte. Então, vamos dizer assim, a
norma geral é federal, depois para o município fazer as suas adequações. Aqui, mais
uma vez, o Município segue o que fez no projeto 183, segue a Lei Federal à risca.
Mais uma vez, não há nenhum tipo de problema jurídico, nenhuma ilegalidade, não há
vício de iniciativa. Aproveito para fazer uma explicação que fiz em campanha que
todos os projetos que visem a alterar algum tipo de tributo ou também todos, em tese,
regra geral, existem as exceções, em regra, todos os projetos que visem a alterar
tributos, criar taxas, que tenham algum impacto financeiro no orçamento do Município,
é de competência exclusiva do Poder Executivo. Isso serve para o Poder Executivo
Municipal, Estadual e Federal. Por exemplo, a Câmara Federal está fazendo a
Reforma Tributária, tem que passar por uma aprovação também do Poder Executivo
Federal, porque interfere diretamente no orçamento do governo federal, estadual e,
neste caso, do governo municipal. Existem algumas exceções. Estávamos discutindo
sobre isso e nós talvez façamos a apresentação de um projeto, mas, em regra é isso.
Gostaria de deixar isso claro, porque, muitas vezes, as pessoas nos questionam,
Vereador Valentim: “Por que o Vereador não obriga a fazer tal coisa?” E nós, como
Vereadores, não temos muitas vezes o poder da caneta do orçamento. O que fazemos
são pedidos, indicações, requerimentos, mas quem tem o poder da caneta de
determinar para onde, quando e como vai o dinheiro é o Poder Executivo e, neste
caso, é apenas uma simples adequação. Muito obrigado, Senhor Presidente e demais
Vereadores. VOTAÇÃO: Equivocadamente, o Vereador Waldir Siqueira votou
contrário à aprovação do projeto e justificou seu equívoco. DECISÃO: Aprovado por
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 196/2021, DE 30 DE MARÇO DE 2021.
INTERESSADOS: Vereadores Ronaldo Rodrigo Venturi, Damião Rogério de Sousa,
Édison Fernando da Silva, Ivanildo de Oliveira Lins e Waldir Siqueira. ASSUNTO:
Dispõe 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
apreciação dos vetos. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI:
Para quem acompanha sempre a sessão, às vezes a minha explicação aqui vai ficar
até chata: “De novo o Ronaldo falando disso”, mas é que a gente alterou a Lei
Orgânica e agora está alterado o Regimento Interno. É uma sequência de vezes que a
gente acaba explicando só para ficar bem claro para todos que nos assistem o que
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estamos alterando. Já mudamos a Lei Orgânica e estamos mudando o Regimento
Interno para quê? O veto. O que é o veto? Nós aprovamos uma lei de autoria dos
Vereadores, ou fazemos alguma emenda em uma lei que veio da Prefeitura. Isso vai
para o Prefeito sancionar a lei. Se o Prefeito entender que, do seu ponto de vista,
aquela lei não é adequada, ele pode vetar; é como se ele estivesse rejeitando a lei,
veta integralmente ou algum artigo específico da lei. Isso volta para a Câmara de
Vereadores para a gente fazer a análise: “Nós vamos concordar com o Prefeito ou
não? Ou vamos manter a lei que foi aprovada aqui?” É isso. Essa é a análise. Até
então, nos resquícios, lá atrás, esse voto era fechado, secreto: vinha aqui, votava.
Nesta legislatura ainda não teve nenhum caso, mas, nas outras, vai acontecer em
algum momento. Agora não é mais. A partir da aprovação, depois que for publicado,
deixa de ser um projeto de resolução e passa a ser aberto. É um projeto de autoria
minha, Ivan, Damião, Waldir e Édison e passa a ser de todos a partir do momento em
que todos aprovarem. Conto com o voto de todos. Eu tenho certeza de que não vai ter
nenhum problema neste projeto. EM APARTE, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA
SILVA: Esse projeto ele visa também guardar a compatibilidade com a Constituição,
que determinava o voto secreto e, desde 2013, extinguiu a necessidade de voto
secreto e aí fica a critério de cada Casa Legislativa decidir se o voto será secreto, se o
voto será aberto, mas, como disse Vossa Excelência nós todos concordamos que,
quanto mais transparente pudermos ser, o Vereador Horacio, na alteração da Lei
Orgânica, também reafirmou isso, tendo transparência, eu voto sim. Isso é importante
e, mais uma vez, indico que meu voto será favorável. Obrigado. VEREADOR
RONALDO RODRIGO VENTURI: Perfeito. Imagina, obrigado. Obrigado a todos.
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 207/2021, DE 30 DE
MARÇO DE 2021. INTERESSADOS: Vereadores e Vereadora. ASSUNTO: Dispõe
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.
DISCUSSÃO: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Já foi votada a alteração
da Lei Orgânica, agora, também, é o projeto de resolução. Sempre que a
apresentação de leis ou de algum tipo de normativo em diferentes leis, nós temos que
começar sempre primeiro pela maior, pela lei superior, no caso é a Lei Orgânica. Para
você que não entende muito bem o que é Lei Orgânica, é como se fosse a
Constituição do Município. Temos a Constituição Federal, a Constituição Estadual e,
no Município, nós temos a Lei Orgânica e, aí, temos os regimentos internos, que, no
caso, é a Resolução, Regimento Interno desta Casa. Já fizemos a votação referente à
alteração da Lei Orgânica para guardar compatibilidade com o Decreto-Lei 201/1967,
mais especificamente no seu artigo 5º, que determina o trâmite, rito de andamento de
uma denúncia. Todo cidadão pode fazer uma denúncia, desde que embasada, com
provas, para pedir a cassação do Prefeito ou de algum Vereador. Como é feita a
apreciação? De acordo com o Decreto 201/1967, essa apreciação ocorre da seguinte
forma: recebida a denúncia, ela é lida integralmente na sessão subsequente, e os
Vereadores presentes votam favoravelmente pelo recebimento da denúncia ou
contrário ao recebimento da denúncia. Então, como eu disse, a denúncia é
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apresentada, de acordo com toda a formalidade, mostrando fatos, provas e tudo mais,
lida e votada. Havia, além dessa informação, outras informações, requisitos no nosso
Regimento Interno. Então, inclusive, foi uma recomendação do Ministério Público
Estadual para que fizéssemos essa alteração, e, assim, foi feita tanto na Lei Orgânica
e, agora, também, acredito que será aprovado por todos os Vereadores para alteração
do Regimento Interno. Muito obrigado, Senhor Presidente. DECISÃO: Aprovado por
unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR WALDIR
SIQUEIRA: Quero dar continuidade à minha palavra sobre o fato que houve no
Hospital quanto doutor que estava dormindo. Nós começamos a debater, porque ele
se alterou comigo, assim como os demais funcionários até mencionaram que ele tem
mania de desrespeitar os funcionários, os próprios colegas de trabalho e comigo não
foi diferente. Só que comigo, eu mostrei para ele que eu tinha autoridade, eu falei para
ele que eu era uma autoridade. Ele falou que Vereador não é autoridade, que
autoridade é polícia. Eu mostrei para ele que eu era um Vereador atuante, que estava
ali para fiscalizá-lo e quando ele mencionou para mim que, se eu estivesse naquele
local, ele não iria mais atender ninguém. Eu, prontamente, falei para ele: “Já que o
senhor não vai atender ninguém, então o senhor faça isso; faça isso que este
Vereador não vai sair daqui”. Ele mencionou que ia embora. Falei: “Vai embora,
porque médico ruim igual ao senhor a gente não precisa, Ibaté não precisa de médico
ruim”. Eu entrei em contato com a Diretora da Saúde, a Secretária da Saúde, falei para
ela o que estava acontecendo. Ela falou: “Waldir, já estou sabendo. Inclusive ele falou
que vai embora”. Eu falei: “Estou aqui aguardando. Quero que ele vá embora mesmo,
que eu vou chamar a polícia e vou fazer um Boletim de Ocorrência por Omissão de
Socorro, porque tem um senhor aqui enfartando, e eu quero que ele faça isso. E eu
quero que ele deixa de atender, porque tem muita gente para ser atendida”.
Conclusão. Ela falou: “Nós já estamos resolvendo”. Eu falei: “Eu vou ficar aqui, eu não
vou embora. Eu quero ver se ele vai embora”. Conclusão: ele não foi e continuou
atendendo as pessoas. Saí, conversei com algumas pessoas que estavam
aguardando para ser atendidas e ele foi atender as pessoas e ele começou a falar mal
para uma moça. O esposo dela ligou para ela, ela deixou o telefone ligado e ele falou:
“Você não pode atender o telefone aqui”. Ela fez que só apagou a tela e fez que
estava desligado. Eu estava ao lado do marido dela, e o médico começou a meter o
pau, falou que a cidade não prestava, que a cidade era imunda, que a cidade não era
uma cidade boa trabalhar, que o Prefeito não estava nem aí para a cidade. Eu falei:
“Eu não estou aqui para discutir sobre Prefeito, eu vim aqui para saber sobre você,
porque eu tenho muita reclamação de você. Não é a primeira vez que tenho
reclamação do senhor. Quando perguntei seu nome, perguntei quem era o médico que
estava atendendo, eu fiz questão de entrar no Hospital para flagrar o senhor dormindo,
porque eu tinha certeza que iria pegar o senhor dormindo. O senhor deu sorte porque
eu ainda não filmei, porque, se eu tivesse filmado, iria colocar na internet”. Conclusão,
ele chamou a paciente para ser atendida e ele começou a maltratá-la, a falar mal da
cidade, do Prefeito, dos Vereadores e nós ficamos ouvindo. Então, se eu quisesse
processá-lo, eu iria até processá-lo, mas é que eu não quero perder meu tempo com
porcaria. Esse médico já vem aqui para a nossa cidade, se não me falha a memória, é
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a sétima cidade que ele é expulso por ser um péssimo médico, um péssimo
profissional. Então, é um médico que não merece estar na nossa cidade. Quando foi
segunda-feira, eu estive novamente no Hospital, não estava mais trabalhando no local.
Eu quero deixar a minha indignação ao funcionário da Prefeitura, eu já mencionei o
nome dele aqui, eu não vou mencionar de novo, mas, na próxima vez, eu vou
mencionar, que ele, tem uma senhora que a gente pediu para cortar uma árvore na
casa dela, já tem mais de um ano que ela pagou, já foi feita a análise, a árvore está
correndo risco de cair em cima da casa dela. Então ele está esperando cair. Então ele
sabe de quem eu estou falando. Então, se até a próxima sessão ele não tomar
providências, eu vou falar sobre o nome dele. E eu já falei: o Prefeito deveria colocar o
Vadilson, porque o Vadilson é um ótimo funcionário. Sem mais, Senhor Presidente.
Muito obrigado. O SEGUNDO, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Apenas
um esclarecimento que faltou em relação às casas do Jardim das Palmeiras. Como eu
disse, segundo o que a empresa passou, o início das entregas será dia 30 de abril,
mas o cronograma segue até dia 07 de maio. Então, você, que é adquirente lá e ainda
não recebeu, entre em contato com a empresa e peça para quando a sua quadra e
seu lote estão agendados para a entrega; será feita a entrega de acordo com aquele
cronograma. Então, não serão todas as casas no dia 30, será a partir do dia 30. Feita
essa correção, gostaria de ir a um ponto específico que é o seguinte: nós estamos
desde o começo da pandemia, obviamente, levando em consideração os pontos
necessários de ciência, educação, exemplos do que outras cidades têm feito e não
feito, mas o que me causou extremamente um espanto (e aí primeiro vou falar primeiro
de uma situação, depois eu vou complementar) é que, na última sexta-feira, o Governo
do Estado, através do Vice-Governador, Rodrigo Garcia, não estava presente o
Governador João Dória, mas estava presente o Vice-Governador, Rodrigo Garcia, que
disse o seguinte: que nós, o Estado de São Paulo, regressou à fase vermelha, que,
infelizmente, é uma fase muito restritiva, mas que, graças a Deus, nós conseguimos
retroagir, principalmente por conta do pequeno comerciante que tem ficado fechado há
muito tempo e, hoje, ele pode fazer pelo menos o take away, que é a entrega (nós até
conversávamos sobre isto, o Vereador Horacio, sobre essa necessidade que nós
temos de ficar colocando nomes em inglês), é a entrega na porta da loja, o delivery,
que é a entrega em casa. Então, agora, graças a Deus, o comerciante pode fazer isso.
Só o que me causou um espanto gigantesco, Vereador Waldir, é que, em março deste
ano, no dia 02 de março deste ano, foi publicado, no Diário Oficial do Estado de São
Paulo, que igrejas, que todas as religiões são consideradas essenciais; nós estávamos
na fase vermelha, Vereador, e foi decretado que era essencial. Sabe o que aconteceu
naquele momento? Foi decretado, então, que as igrejas poderiam abrir, lógico que
com uma limitação muito menor, com distanciamento social, utilização de máscara,
álcool em gel e o Governador João Dória, que sempre defende a ciência, porque ele
segue a ciência, isso é importante. Assim, é uma crítica a esse ponto, há outros
pontos, como a vacina, graças a Deus e ao Governador João Dória nós conseguimos
essa vacina, foi esforço dele indo contra, inclusive, ao Governo Federal. Então, muito
obrigado, Governador João Dória pela vacina, que o senhor conseguiu com o Estado
de São Paulo, com a força que Estado de São Paulo tem, de anos de governos
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austeros, que fizeram do Estado de São Paulo uma potência do Brasil e no nosso
continente. Tanto que hoje nós podemos, graças a Deus e a estas gestões de anos,
poder suprir não só as nossas necessidades como muitas vezes trazer ou levar alento
a várias partes do Brasil. Mas, em relação às igrejas, Governador, o que mudou na
ciência de março para cá? O que mudou em relação à essencialidade das religiões? O
senhor não revogou o decreto que declarou essenciais os serviços religiosos. O
senhor deve saber, como já deve ter recebido muitos outros casos desse tipo, o
chamado Mandato de Segurança, que é um dispositivo jurídico que tem como intenção
ir contra os desmandos, direitos inalienáveis que estão sendo vilipendiados, que não
estão sendo entregues. O senhor está sujeito, mais uma vez, e não o senhor, mas o
Governo do Estado, a ter que responder, mais uma vez, a mais uma ação, a mais um
mandato de segurança, porque descumpriu uma determinação sua. Em março, deste
ano, o senhor disse que igreja era essencial na fase vermelha, antes da fase
emergencial; igreja podia estar aberta e, agora, nós estamos novamente na fase
vermelha e agora igreja não pode abrir. O que mudou na ciência? Ou que mudou no
seu entendimento? Nós estamos cansados, Governador; nós estamos cansados,
Governo Federal, Presidente; nós estamos cansados, STF, de, a todo momento,
termos que ficar discutindo com esses assuntos de insegurança jurídica. A todo
momento nós estamos lidando com isto, com insegurança jurídica. Nós não sabemos
mais o que é lei e o que não é lei no Brasil. Repito o que disse em outro momento:
cadê o Hospital Essencial para Ibaté, Governador? Se nós tivéssemos Hospital
Essencial, estaríamos atendendo melhor a nossa população. Ibaté, até aproveito para
dizer, nós, eu, Vereador Valentim, Vereador Jean e todos os Vereadores aprovaram a
indicação para a compra de mais quatro VNI, Ventiladores Não Invasivos, que também
podem ser utilizados para intubação. Então, além dos três que nós já tínhamos ido do
material do centro cirúrgico, que era o quarto, nós temos agora mais quatro
equipamentos na cidade de Ibaté, totalizando oito. Nós podemos ter até oito pessoas
intubadas em Ibaté. Agradeço ao Poder Executivo por ter aceitado nossa indicação,
por já ter feito a compra e já estar no Hospital, também foi feita a contratação
emergencial dos fisioterapeutas específicos de dois profissionais de fisioterapia
respiratória para melhorar o tratamento. Nós sabemos da dificuldade do CROSS para
fazer a transferência de pacientes; hoje nós temos três aguardando, mas, ainda assim,
graças a Deus e à administração, que, mesmo não tendo formalmente uma UTI em
Ibaté, nós estamos atuando como uma UTI, temos equipamentos de UTI. O Vereador
Horacio falou sobre o arco cirúrgico; parabéns, Vereador, por seu trabalho e pelo
trabalho da Vereadora Regina em conseguir esse equipamento. Isso tudo precisa ser
enaltecido. O Executivo Municipal tem trabalhado para conseguir. Agradecemos ao
Executivo Municipal. Em relação aos médicos da AOS, eu até faço questão de frisar
que essa cobrança é essencial, Vereador Waldir. Inclusive, deu resultado há pouco
tempo. Um outro médico da cidade também estava tendo problema, conveniado a
AOS, não está mais sendo escalado para Ibaté por conta das reclamações. Eu estive
no Hospital, passei à Secretária da Saúde, a Elaine, e, agora, então, não está sendo
mais escalado para Ibaté. Disto que nós precisamos: continuar trabalhando em
conjunto para melhorar o serviço da nossa cidade. Muito obrigado, Vereadores, O
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TERCEIRO, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Agora são 18h15, eu vou
falar só meia hora, depois a gente vai embora. O Prefeito não compactua com médico
dorminhoco, disso tenho certeza porque fiquei no Hospital, eu vou repetir, porque eu
adorava quando eu atendia lá, no Hospital, o pessoal que chegava doente, eu era o
primeiro que ia lá ver o que estava sentido, antes do médico. Graças a Deus, sempre
deu certo, os atendimentos eram perfeitos. Eu cansei de acordar médico, de tirar ele
de dentro do quarto; isso é notório. O que nós precisamos fazer? Eu tenho certeza que
o Prefeito não compactua com isso e mais uma: o plantão do médico é 12 horas, então
ele ganha 12 horas por dia. Tem 1h30 de almoço então ele ganha das 7h às 19h.
Então é indignação mesmo o médico, você ter pegado ele dormindo. A chefe das
enfermeiras também poderia ter visto isso também, mas você fez o boletim, não fez?
Acho que você fez alguma reclamação por escrito junto à Elaine. Então está bom, era
só isso. Muito obrigado, uma boa noite a todos. O QUARTO, VEREADOR DAMIÃO
ROGÉRIO DE SOUSA: Estou subindo aqui para fazer um agradecimento e uma
crítica. Quero agradecer a todos os funcionários da área da saúde, a Elaine, que
acatou a indicação da gente, batalhou, está em cima batendo, em cima do Executivo
para que seja feita e foi concluída, o PSF do Icaraí. Quero agradecer ao Diretor do
DAE, todos os funcionários que fizeram a indicação nossa; indicação, não, perdão,
uma demanda que passamos diretamente para eles, no Jardim Icaraí, que vem
sofrendo há anos com a falta de água constante. Eles foram lá, fizeram um baita de
um serviço, e nós temos que agradecer. Outro é o departamento de elétrica, nós
pedimos para fazer a iluminação de um parquinho no Jardim Icaraí, fizeram também;
ali precisava muito. Como o Senhor Vereador falou, o Édison, iluminação é segurança.
Muito obrigado. Agora, a crítica. Quando a gente faz uma cobrança, não é pela gente,
é pela população, são demandas que vêm. A gente liga para os diretores, para os
cargos de confiança, e nem atendem, é chato; a gente manda áudio, não respondem.
Eu mesmo não gosto de subir à Tribuna para ficar metendo pau em cargo de
confiança. Eu penso em tudo, penso que todo mundo deve ter uma família, mas eu
acho que tem que tratar a gente também bem. Não vou ficar citando nome na Tribuna.
Eu espero que todos atendam todos nós, Vereadores, porque nós estamos brigando
pelo bem do nosso Município. Outra crítica maior é a respeito de lombadas. Sei que é
difícil, que é complicado, mas tem que fazer. Lombadas é segurança. O bairro
Domingos Valério está com emplacamento inverso, dá para melhorar na segurança,
mas ninguém respeita. O bairro Icaraí, na Rua João Menzani, precisa de uma lombada
urgente. Eu convivi ali, vejo o tanto de acidente que tem no dia a dia, principalmente
no final de semana. A Rua Nicola Hercoli também precisa de uma lombada em frente
ao número 721. A gente cobra, sabe que é difícil, mas eu tenho que cobrar, é meu
papel. A Salve Nilo é uma rua que vai sentido do bairro Icaraí ao Jardim do Bosque, no
Menzani, a gente já fez uma indicação, a gente sabe que ali é muito perigoso, precisa
fazer uma calçada. A outra é na Rua Miguel Ibelli, no Icaraí, uma rua que tem muito
acidente constantemente. Só isso. Obrigado, Senhor Presidente. Obrigado a todos. O
QUINTO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Só algumas considerações.
Quero voltar à indicação que a gente fez referente aos respiradores. São os
ventiladores pulmonares, inclusive são os que foram desenvolvidos pela USP, pela
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Politécnica na USP, está na Secretaria Estadual de Saúde. Mandando o ofício, e o
Deputado, Oa assessoria se dispôs a ajudar; não sei se existe um outro caminho, de
repente pode até existir também. Mas o Deputado, mais uma vez, se coloca à
disposição. Não sei se a Prefeitura tinha conhecimento disso, a gente não sabe. Mas o
fato é que o Deputado trouxe a conhecimento nosso, e nós estamos oficiando, através
dessa indicação, para que, querendo os respiradores, querendo os ventiladores, o
Édison mencionou, tem oito, vamos tentar buscar mais três, quatro. Então o Deputado
está à disposição havendo interesse do Município. Porque eu acho assim: amanhã ou
depois, se negar, a gente não pode falar que está faltando respirador, esse argumento
a gente não vai poder usar mais; “Eu não consegui comprar”, não, porque está sendo
doado (com dinheiro nosso, no fim da história, mas é pelo Estado). É uma situação
bem legal. Acho que vale a pena o Executivo dar uma olhada. Qualquer dúvida
também pode falar com a gente; a gente está à inteira disposição para poder ajudar. É
equipamento de saúde. Nós estamos aqui, sabemos que o momento é referente à
saúde, então estamos trabalhando em cima disso também. Outro ponto que quero
mencionar é que nós fizemos uma indicação dia 08 de fevereiro, se não me falha a
memória, pedindo a manutenção no Centro de Zoonoses, teve uma matéria nesta
semana, explicando, falando da quantidade de atendimentos, que é muito bom mesmo
o atendimento que é feito lá, isso é inegável, nunca foi dito o contrário. Agora o prédio
está precisando de uma manutenção legal lá: “O momento talvez não seja propício,
nós temos que analisar recursos para a Saúde”, é uma coisa que, inclusive, eu cobro
bastante, ok. Mas não vamos perder de vista isso. Fazer um projetinho, já vê a
questão da ampliação. De repente, já estão fazendo e eu não tenho conhecimento,
mas, se não estiverem, façam, porque a gente também precisa olhar. O que está
acontecendo? Está tendo um aumento muito grande de animais abandonados em
função da pandemia; parece que não, mas aumentou muito. Os cuidadores também
estão sob pressão, não estão conseguindo arrecadar ração como arrecadavam. Quem
tem que dar suporte é o Município. Na verdade, no fim, é o Município é o responsável.
Então, tentar dar uma ajudada ali um pouco mais ao Centro de Zoonoeses. Eu acho
que é válido, principalmente no momento que a gente está passando. Outro ponto é a
questão da valorização dos profissionais da Saúde, que a gente fala, fala, fala, elogia e
a gente vai continuar elogiando, eu vou continuar elogiando: parabéns mais uma vez.
A gente vai continuar cobrando para que o Executivo faça uma melhoria, seja através
do aumento da insalubridade, seja de uma bonificação, porque eles merecem. Não
que os demais não mereçam, mas é que o momento só permite para eles em função
da Lei Federal 173/2020, se permitisse para os demais, a gente estaria cobrando para
os demais. Para os demais, nós estamos já chegando, abril está aí, daqui a pouco é
maio, já foi feita indicação pelo Vereador Horacio aqui para incorporar o 14º e o 15º.
Eu acho importante isso andar para que venha um projeto até o final do ano para que
a gente possa aprová-lo para que, no ano que vem, a gente já tenha tanto essa
incorporação quanto o Plano de Carreira que foi mencionado também, foi apresentada
indicação. Tem indicação que já vem de outros mandatos até, isso eu acho importante.
Aproveitar o ano para que, primeiro de janeiro, a gente comece com Plano de Carreira
para os funcionários e com a valorização através da incorporação do 14º e do 15º.
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Para finalizar, eu quero falar em relação à Lei Aldir Blanc, eu vou falar de novo, já falei
aqui. Veio um recurso referente à COVID. Quando fala: “Veio R$ 4.000.000,00 para
Ibaté” veio, de fato, tem lá, tem uma prestação de contas inclusive no próximo site da
Prefeitura, no Portal da Transparência, específico da COVID, o que comprou, o que
não comprou. O pessoal pode até concordar, discordar, mas, enfim, está lá o relatório
e, na parte da Receita, tem R$ 265.000,00, não é redondo, mas é praticamente isso,
que veio para a Cultura, para os artistas da cidade, equipamentos, produtores da
cidade. Nós não podemos perder esse recurso. Em tese, veio em novembro e nós
tínhamos até dezembro para gastar, veio no atropelo. A gente já teria que estar com
uma estrutura cultural pronta, com artistas cadastrados, equipamentos todos
cadastrados, nós não temos isso na cidade. Ok, ficou complicado, posso até entender.
Então não vamos falar muito do que foi. Já foi, já foi. Agora, nós temos a seguinte
situação: está tramitando no Congresso, já foi aprovado no Senado, está na Câmara
dos Deputados para prorrogar o uso desse recurso, tanto o uso quanto da prestação.
Então, os R$ 265.000,00, que estavam praticamente perdidos, podem não estar mais,
aparentemente, já não estão mais. Sem contar que, mesmo sem essa lei, dá para
pleitear, junto à Secretaria Estadual de Cultura, a utilização desse recurso ainda.
Então a gente pede para a Prefeitura, pessoal que é específico da assessoria de
Cultura para ter um carinho especial, ver sobre isso, procurar ajudar os artistas.
Inclusive, os artistas, inclusive há alguns nos acompanhando nesta transmissão, estão
se reunindo. Ontem teve uma reunião on-line, para a qual fui convidado e participei,
em que foi debatido, falado muito sobre as possibilidades que tem de uso desse
recurso. Então, é um apelo que faço. Não estou falando em nome dos artistas, mas é
em nome de todos da cidade, porque isso ajuda a movimentar a cidade. Que não
percamos esse recurso. Havendo aprovação ou havendo alguma possibilidade da
Secretaria Estadual, que a gente use, porque são R$ 265.000,00 que ajudam toda
uma classe que está sendo, talvez, a mais afetada. Quem vive de evento, está aí o
Augusto Neto, e quem vive de arte está sofrendo além da conta, porque está tudo
proibido. Gente, muito obrigado mais uma vez. Tenham uma ótima semana. Deus
abençoe a todos. Boa noite. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezoito horas e
vinte e sete minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo
Plenário.

