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07ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2021. 

Aos vinte e seis 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, o Vereador Waldir Siqueira procedeu à leitura de um trecho da 
Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 12 de abril de 2021. O 
Senhor Secretário fez a leitura das Correspondências Recebidas de Diversos, que ficarão 
arquivadas na Secretária da Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS 
VEREADORES (A): VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Indicação, dispondo 
sobre realizar inspeção e notificação de aparente ligação clandestina de esgoto na rede de 
águas pluviais (boca de lobo), situada na Rua José Gimenes, esquina com a Rua Clemente 
Brito da Silva, no Jd. Jequitibá II. Indicação, dispondo sobre realizar estudos que visem à 
instalação de Protocolo de atendimento em todos os serviços municipais, com atendimento 
presencial, telefônico e/ou digital. Indicação, dispondo sobre solicitar que os proprietários dos 
imóveis, sitos com frente para a Rua Pedro Ronchin, entre a Rua Orlando Sala (Jd. Do 
Bosque) e Avenida Antonio Guarati (Jd. Icaraí), procedam com a instalação de calçada e 
mureta. Indicação, dispondo sobre notificar os proprietários dos imóveis situados entre o 
Residencial Padovan e Residencial Domingos Valério para que realizem a limpeza dos locais. 
Indicação, dispondo sobre instalar redutor de velocidade de veículos (lombada) na Rua Pedro 
Ronchin, entre a Rua Orlando Sala (Jd. Do Bosque) e Avenida Antonio Guarati (Jd. Icaraí).  
Indicação, dispondo sobre realizar reparo da rede de esgoto situada no limite do Residencial 
Domingos Valério e o córrego Santa Clara, fundos com as residências da Rua Augusto 
Perucchi. Indicação, dispondo sobre realizar limpeza dos taludes (arrimos) que fazem fundos 
com as residências da Rua Augusto Perucchi no Residencial Domingos Valério. Indicação, 
dispondo sobre realizar estudos que visem à aquisição de testes rápidos da Sars-cov (Covid-
19), para testagem em massa, por intermédio de convênio com secretaria Estadual de Saúde 
e/ou com recursos próprios. Indicação, dispondo sobre criar página no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Ibaté, bem como, perfil nas redes sociais, para divulgação e promoção de adoção 
consciente dos animais sob a guarda do Centro de Zoonozes Municipal. Indicação, dispondo 
sobre realizar reparo do Nome de Ibaté, de Alvenaria, sito às margens da Rodovia Washington 
Luiz (SP-310), na saída da Rua Floriano Peixoto no Conj. Hab. Pedro Riccó da Silva. 
VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Indicação, dispondo sobre realizar a 
recuperação da Estação Ferroviária. VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA, 
IVANILDO DE OLIVEIRA LINS, RONALDO RODRIGO VENTURI E WALDIR SIQUEIRA: 
Projeto de Lei, dispondo sobre divulgar os dados dos Conselhos Municipais na página oficial 
da Prefeitura e da Câmara Municipal na internet. Decisão: Encaminhado para as Comissões 
Permanentes. Requerimento, dispondo sobre solicitar da Prefeitura informações acerca do 
Programa Cidades Digitais. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, população que nos assiste, 
funcionários da Câmara, imprensa. Este requerimento que estamos apresentando é simples; 
seu objetivo principal é que foram divulgadas, em 2018, algumas matérias referentes ao 
programa Cidades Digitais, do Governo Federal, foi uma conquista do Município, que teria Wi-
fi livre nas praças, praças do Icaraí, praças do Cruzado, em frente à escola João Jacinto, e na 
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Praça Central, isso em 2018. Então quais informações estamos pedindo: em que pé está esse 
programa, se já foi finalizado, se já terminou, os benefícios que trouxe ao Município (a gente 
sabe que trouxe vários benefícios para as repartições), mas para a gente conhecer um pouco 
mais do programa e saber se vai ser instalado ainda o Wi-fi, se vai ser liberado Wi-fi nessas 
praças e se teria possibilidade de liberar, inclusive, para outras também. Então é esse o nosso 
requerimento. É só um pedido de informação simples. Era só isso. Obrigado. VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: Nobres Vereadores, nós estamos apresentando este requerimento, 
tendo em vista que, quando eu estava como Vereador, se não me falha a memória, em 2013, 
nós estivemos em Brasília para buscar esse convênio, juntamente com o Prefeito Interino, 
João Siqueira, inclusive com o Vereador, que é do partido do Ronaldo, o Fábio Gomes, e 
outros Vereadores para buscar esse Convênio. Depois, o Prefeito Interino, João Siqueira, saiu, 
e o Alessandro voltou como Prefeito que ganhou na Justiça, ele estava com problema na 
Justiça, tinha sido cassado e aí acabou voltando, porque ganhou em Brasília e voltou e era 
para ele ter dado continuidade. Eu não sei se foi ele ou se em 2016 eu saí, não fui reeleito, e, 
agora, em 2018, em algumas matérias, o Executivo parece que conseguiu, segundo algumas 
matérias que nós vimos. Agora só falta ser implantado nas praças públicas para beneficiar a 
nossa população. Por isso nós estamos aqui apresentando esse requerimento, um simples 
requerimento para termos uma informação para passamos à população que vem nos cobrando 
nesse sentido. Sem mais, Senhor Presidente. Decisão: Aprovado por unanimidade. 
Indicação, dispondo sobre solicitar do Senhor Silvio Cesar Tronco, Gerente Industrial da 
empresa Raízen; do Senhor João Alberto Fernandez de Abreu, Diretor-Presidente da empresa 
Rumo logística; do Senhor José Otávio Martins Figueiredo, Diretor-Executivo da 
Concessionária AB Triângulo do Sol; e do Senhor José Roberto Monte, Diretor-Executivo da 
Destilaria Nova Era, a destinação de recursos financeiros ou materiais (alimentos não 
perecíveis) para montagem de cestas básicas a serem doadas para as famílias carentes de 
nossa cidade. Indicação, dispondo sobre realizar adequações na Rua Eduardo Apréia, na 
confluência com as Ruas Genarino da Silva, Sebastião Vergis e Francisco Silva, no Jardim 
Mariana. Indicação, dispondo sobre implantar sistema de recebimento de tarifas e tributos 
municipais por meio de cartão de débito e de crédito, bem como do PIX. Indicação, dispondo 
sobre implantar uma pista de saúde no entorno da área institucional da Avenida Maestro Adão 
de Oliveira, no Jardim Domingos Valério. Indicação, dispondo sobre elaborar um Plano Diretor 
de arborização no Município. Indicação, dispondo sobre realizar estudos que visem à redução 
de velocidade no entorno do Hospital e Maternidade Municipal, bem como à melhoria na 
sinalização, de forma a mitigar o barulho, especialmente noturno, que incomoda os pacientes 
ali internados. Indicação, dispondo sobre a implantação de um laboratório de análises clínicas 
dentro do Hospital e Maternidade Municipal. Indicação, dispondo sobre realizar treinamento 
por meio de curso de capacitação em urgência e emergência para os servidores da Saúde, em 
especial os profissionais de enfermagem e motoristas de ambulância. Indicação, dispondo 
sobre implantar barreiras sanitárias nas entradas da cidade, com orientação e realização de 
teste rápido para Covid-19 para pessoas de outras cidades que venham para Ibaté. Indicação, 
dispondo sobre realizar a aplicação espacial de inseticida nas ruas da cidade, de forma a 
minimizar a quantidade de pernilongos, incluindo o mosquito da dengue. VEREADORES 
ÉDISON FERNANDO DA SILVA E JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Indicação, dispondo sobre 
instalar cestas de lixo na Praça São Benedito, em frente à Rua Tiradentes, no Centro. 
VEREADORES (A): Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento do 
senhor Anderson Leandro Recco e do senhor João Batista dos Santos, conhecido como João 
da Água. Decisão: Aprovada por unanimidade.  ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR 
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DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Boa tarde, Senhor Presidente. Boa tarde, Senhores 
Vereadores. Boa tarde, imprensa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Vou falar das 
minhas indicações. Uma é relacionada ao Hospital. Um primo meu ficou internado. Na parte da 
noite, é muito barulho, muita moto, muitos carros que não respeitam a velocidade; fazem muito 
barulho e estou pedindo para tomarem alguma providência, colocar placas de sinalização para 
diminuir a velocidade e o barulho. A pessoa já está ali, já está doente, internado, já não está 
com a cabeça boa e esses barulhos como consequência fica complicado. Pedimos para que o 
Executivo olhe com carinho e melhore. Outra indicação é uma Pista de Saúde. A gente sabe 
que não é o momento, mas, no Domingos Valério, nas duas avenidas do Domingos Valério, na 
Avenida Maestro Adão de Oliveira, eu faço caminhada ali, muitas pessoas da cidade fazem 
caminhada ali e me cobram constantemente. A outra é uma situação que a cidade está 
vivendo, que o país está vivendo, não é muito boa. A gente está correndo atrás de recursos. 
Na sessão passada, fizemos uma indicação a respeito de aumentar as cestas básicas, porque 
estamos sendo muito cobrados, acredito que todos os Vereadores, e a gente fez indicações 
diretas pedindo recursos às empresas. Inclusive, eu fiz uma diretamente para a que eu 
trabalho, a Destilaria Nova Era. Tive uma resposta boa. Eles entraram em contato com o 
pessoal da assistência, com a Adrianinha, já tem bons resultados em mãos, já foi aprovado, 
vai fazer uma doação. Eu espero que todas as empresas para as quais a gente está fazendo 
essa indicação ajudem, porque o momento é muito complicado, é um momento em que todos 
sabem que a necessidade está muito grande e temos que ajudar. Eu sabia que poderia contar 
com o pessoal da Nova Era, José Roberto Monte, Josimar me ajudou bastante. Hoje eu só vim 
falar isso. Na semana que vem vai ser divulgado e eu venho agradecer. Só isso, Senhor 
Presidente. A SEGUNDA, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Boa tarde, Senhor Presidente, 
Vereadores, todos os que nos ouvem pela rádio. Eu quero deixar aqui, Vereador Damião, 
como você fez agora a indicação à empresa Nova Era, realmente eles entraram em contato 
com a Assistência Social e já está tudo engrenado, aproximadamente 500 cestas que vão 
conseguir doar para a Assistência Social. Quero falar da campanha. Todos falam que houve a 
campanha Conexão Solidária, em parceria da Prefeitura com a EPTV, no sábado, dia 17, e os 
alimentos foram doados para a Assistência Social. Agradeço a cada um que levou seu quilo de 
alimento. No total, nós recebemos 910 quilos de alimento, que conseguimos reverter. Eu falei 
com a Adriana, até para procurar em números, que o Vereador tinha me pedido agora, eu não 
sabia falar, mas liguei para ela, e me falou que foram revertidos em cestas; nós conseguimos 
montar os alimentos e foram feitas 83 cestas básicas, com vários itens em cada uma. Tudo o 
que recebemos, procuramos colocar igual em todas as cestas. Então deixo aqui o meu 
agradecimento. Foi uma campanha muito boa. A gente sabe a situação que todos estamos 
passando. A Assistência Social, como eu disse na sessão passada, na indicação do Vereador, 
tinha um número de cestas básicas, o Prefeito, com a pandemia, no ano passado, pediu que 
aumentasse esse número de cestas, porque a demanda foi crescendo muito com o 
desemprego, com essa situação que a gente está vivendo, e ele aumentou mais 120 cestas, 
além das 200 que a gente já tinha, já adquiria para as famílias. Também, ele esteve com a 
Adriana, que é a assessora do departamento, na semana retrasada, dizendo para ela fazer um 
levantamento das famílias, que ele não quer ninguém passando fome; se precisar aumentar a 
cesta, ele vai aumentar, se a Prefeitura precisar comprar, ele vai comprar. Isso eu falo porque 
eu estava junto, então estou falando o que eu ouvi. Quero deixar meu agradecimento à 
Guarda Municipal, que fez uma campanha interna e doou nesta campanha da Conexão 
Solidária. Também quero falar da campanha Vacina Contra a Fome, que é uma parceria com a 
Secretaria da Saúde, Assistência Social e do Esporte, em que temos as caixas para serem 
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depositados os alimentos nos postos de vacinação, que é a UBS do Cruzado, do Icaraí e da 
Popular. Então está lá, toda sexta-feira a Assistência Social passa para pegar a arrecadação e 
está sendo muito bom. Nós estamos utilizando muito. A doação está sendo muito legal. As 
pessoas estão participando. Então eu peço para que participem mesmo. Quem pode doar tem 
que doar. Eu acho que agora é um momento que a gente precisa se unir para atender a 
população mais carente. Então eu deixo aqui o meu agradecimento a todos. O TERCEIRO, 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Senhores Vereadores, nobre Vereadora, todos os 
presentes, venho aqui para falar algumas indicações que nós fizemos. Venho solicitando ao 
Executivo que implante um curso para que faça uma análise de capacitação de urgência e 
emergência para os servidores públicos da Saúde, em especial para os motoristas e 
enfermeiros; muitas pessoas vêm nos cobrando. O motorista vai fazer um socorro e, 
geralmente, vai com enfermeiro, principalmente quando é solicitada a UTI, e o motorista não 
tem um curso preparatório, um curso de primeiros socorros. Se não me falha a memória, acho 
que são três motoristas que têm o curso que estamos pedindo. O próprio enfermeiro, tem 
muitos enfermeiros que não têm esse curso. Então é por isso que estamos pedindo para que o 
Prefeito ajude esses profissionais a se capacitarem para atender melhor nossa população. 
Outro pedido é sobre o laboratório dentro do Hospital, implantar um laboratório dentro do 
Hospital para que os médicos tenham um suporte melhor, uma condição melhor para atender 
a nossa população. Todos vocês sabem que eu sou um dos Vereadores que sempre está 
dentro do Hospital, quase todos os dias estou dentro do Hospital e sou muito cobrado pela 
população. Represento a todos, não só a mim e os demais Vereadores; eu vou lá para 
representar a Câmara. Quando a população nos cobra, está cobrando a Câmara, pede para a 
gente solicitar as melhorias para a nossa população. Estava no Hospital, como de costume, e 
acompanhei uma moça, se não me falha a memória, de seis a sete vezes ela estava indo ao 
Hospital tomar uma medicação. Ela sente dor e eles passam só a medicação para a dor e ela 
vai embora, tendo febre a semana inteira, todos esses dias, ela tendo febre. Eu, conversando 
com ela, me falou: “Vereador, eu precisava passar com um médico, fazer uns exames. Eu fui 
até o médico, conversei com o médico, o médico me deu uma boa atenção”. O médico até 
falou para mim: “Vereador, se eu tivesse um laboratório aqui, (isso foi pedido até do médico) 
dentro do Hospital, eu simplesmente fazia uma coleta de sangue, um exame rápido, demora 
40 minutos, um exame de urina”. Então, precisa fazer isso. Então, se o Executivo tem a 
intenção de fazer um novo Hospital, ao invés de fazer um novo Hospital, ali mesmo, no próprio 
Hospital, tem um espaço muito bom para fazer um laboratório ou, então, pode até fazer uma 
contratação com a terceirizada para ficar ali atendendo 24h a nossa população. Então, é nesse 
sentido que estamos aqui pedindo esse laboratório, porque o que acontece? A pessoa passou 
no Hospital, o médico não pode fazer uma guia para ela fazer o exame. Ele até falou: “Sou 
proibido de dar uma guia. Podia fazer uma guia e ela ia fazer o exame de urina, de sangue e, 
infelizmente, eu não posso fazer isso. Ela tem que passar no PSF, e o médico da família vai 
dar a guia para fazer qualquer tipo de exame”. Nesse caso, ela vai ter que perder um dia para 
passar no médico, no PSF ou na UBS ou no Ambulatório, depois vai ter que pedir autorização, 
depois vai ter que fazer o exame. Então ela vai perdendo, querendo ou não, de dois a três dias 
a mais. Se essa pessoa está com uma infecção, assim como nós tivemos uma moça que veio 
a falecer com 23 anos. Essa moça que faleceu, do Icaraí, foi várias vezes, todas as vezes que 
ela passou no Hospital, só davam remédio para dor e mandavam embora, remédio para dor e 
mandavam embora. Quando ela foi parar nos Hospital, já estava com uma infecção muito 
forte, foi internada, transferiram ela para São Carlos, ficou na UTI por vários dias e veio a óbito 
nessa semana que passou, como todos devem saber. Então, se nós tivéssemos aqui este 
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laboratório dentro do Hospital, eu acho que não teria acontecido esse grave... não teria perdido 
essa vida. Como a nobre Vereadora Néia comentou a respeito da população que vem nos 
ajudando junto à Campanha Solidária, que nós pedimos, nesta Casa, para ajudar a nossa 
população. Nós temos só a agradecer a todos os que vieram ajudar nosso Município e foram 
até o serviço social. Agradeço a todos. Foram arrecadados, como a nobre Vereadora 
mencionou, faço minhas palavras da nobre Vereadora, uma tonelada, até mais, não é, nobre 
Vereadora? Uma tonelada de alimento para a nossa população. Tem outro rapaz que vem 
fazendo esse trabalho também, que é o Natan. O Natan esteve ontem, em praça pública, 
fazendo essa campanha solidária também. Quero agradecer ao Natan pelo seu trabalho e pela 
sua dedicação para a nossa população. Gostaria de agradecer também o Secretário da Saúde 
de São Carlos, o Palermo, que vem prestando um trabalho excelente aqui, principalmente para 
este Vereador, que tem o contato dele direto. Nesta semana, eu estava no Hospital, o médico 
estava atendendo uma criança e, segundo o médico, ele achava que a criança tinha de quatro 
a cinco anos, e eu ouvi ele no telefone tentando transferir essa criança para São Carlos e não 
conseguiu. Inclusive, ele entrou em contato com uma funcionária nossa, que trabalha, se não 
me falha a memória, na UBS do Cruzado. Ele fez o contato com ela para fazer a transferência, 
estava trabalhando em São Carlos e fez o contato com ela, que falou: “Não, interna no 
Hospital aí mesmo, doutor”. Ele falou: “Não, não posso internar essa criança, ela está muito 
fraquinha, tem um monte de problema, está com uma infecção muito forte e não tem 
condições de essa criança ficar aqui. Aqui não temos recurso, não tem equipamento no 
Hospital para dar um diagnóstico para essa criança. Por isso estou pedindo”. Só sei que ficou 
aquela discussão com essa médica. Nisso chegou a Elaine, que prestou até um bom 
atendimento, se preocupou com a situação e o médico falou: “Elaine, infelizmente, estou 
tentando uma vaga para transferir essa criança, que está passando por consulta, mas aqui não 
tenho como fazer nada. Precisa ser internada, mas aqui não adianta. Então estou pedindo 
para transferir para São Carlos, mas, infelizmente a doutora tal falou que não tem condições”. 
Eu me prontifiquei, falei: “Doutor, posso intervir nesse sentido para ajudar essa criança? Eu 
tenho contato com o Diretor Palermo, de São Carlos, que dá um bom atendimento para nós; 
todos os nossos pedidos ele vem atendendo”. Naquele momento mesmo, mandei mensagem 
para ele, que me respondeu na hora. Falei: “Doutor, ele está perguntando qual a situação da 
criança, passa a situação da criança”. Perguntou a idade, falei, cinco anos mais ou menos, 
como o senhor mencionou. Passei o meu celular para o médico, que já ficou dialogando com o 
Palermo e conseguiu, através do Palermo. Questão de segundos, a Elaine entrou no sistema 
falou: “Mas já está liberada a vaga para essa criança. Foi liberada”. “Quanto tempo faz?” “Tem 
dois minutos”. Falei: “Então, foi o Diretor. Acabei de falar com ele; foi o Diretor que ajudou a 
transferir essa criança”. Então é isso o que nós temos que fazer. Nós temos que agradecer a 
toda a população, ao Diretor Palermo que vem atendendo nossa população. O Ivan Lins está 
com a mãe internada. Falei com ele ontem, meia noite. Meia noite e um ele mandou resposta: 
“Amanhã cedo estou indo lá. Vou interceder no sentido dessa senhora”. Hoje mesmo ela foi lá 
e fez o exame também. Só temos a agradecer a parceria que nós temos com a cidade de São 
Carlos, que vem ajudando muito nossa população. Sem mais, Senhor Presidente. O 
QUARTO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Sobre as nossas indicações 
apresentadas, eu vou falar de algumas delas. Uma delas é a elaboração do Plano Diretor de 
arborização. Já foi muito falado em campanha, eu falei, outros também falaram, propuseram; 
já é uma conversa que vem de algum tempo. Vão falar: “Ah, mas vai fazer um Plano Diretor de 
arborização, Ronaldo? E a Saúde?” É saúde também. Claro que não estou falando para fazer 
um plano a toque de caixa, não é assim. Você tem que fazer todo um diagnóstico, um estudo 
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antes de fazer esse plano. Eventualmente, você tem que contratar até uma empresa para 
estar fazendo. Mas qual a importância? Primeiro, pelo menos, da minha parte, eu tenho 
recebido várias cobranças de pessoas que falam: “Ronaldo, que árvore que eu posso plantar?” 
Principalmente em bairros novos como o Domingos Valério. “Qual árvore que eu planto?” “A 
Prefeitura fornece?” “Não, não está fornecendo”. “Você já foi?” “Não, não está fornecendo”. 
“Ok”. “Que árvore que eu vou plantar?” Eu falei: “Olha, vou tentar ver”. E aí a gente tenta ver 
com algum técnico, alguma coisa, para ver qual árvore plantar. Se você já tem um Plano 
Diretor, já vai estar com a cidade... “Esse tipo de árvore eu posso plantar. Neste bairro eu 
planto esse. Neste bairro eu planto esse”. Você vai ajudar a Saúde de que forma? Poluição 
atmosférica, poluição sonora, do barulho que a gente reclama muitas vezes, ela abafa esse 
barulho. Tem a questão do clima, do microclima, que vai melhorar. Então, cidade arborizada é 
sempre positivo. Ibaté plantou bastante, tem os arboredos. Sem dúvida, foram plantadas 
muitas árvores nos últimos tempos, mas, agora, na questão das ruas que nós precisamos 
avançar um pouco. Horacio, fique à vontade. EM APARTE, VEREADOR HORACIO CARMO 
SANCHES: Obrigado pelo aparte. Realmente, nesse quesito, o Prefeito Municipal tem levado 
a sério. Como eu trabalhei, durante oito anos, na vice-prefeitura, o Prefeito plantou 157 mil 
árvores, então ele criou 11 arboredos na nossa cidade. Não sei qual critério foi usado, qual 
qualidade de muda, mas eu dou os parabéns para o nosso Prefeito. VEREADOR RONALDO 
RODRIGO VENTURI: Com certeza. Por muito tempo, eu acho que era o João Vitor à frente, 
João Vitor Rosa, meu amigo, um abraço para ele inclusive, que estava à frente colaborando 
nessa parte, junto à Prefeitura. O que estou dizendo, principalmente, claro que os arboredos 
também são importantes, fundamentais, ajudam. Tudo ajuda. Qualquer árvore que a gente for 
plantar vai contribuir. Mas nas ruas agora. Está saindo loteamento novo. Vocês vão lembrar da 
época, década de 80 para quem já está um pouquinho próximo da minha idade, que foi 
plantada uma árvore padrão na cidade inteira. Enfim, foi a decisão que se tomou naquele 
momento. Eu até acho que não foi a mais adequada, mas arborizou a nossa cidade. Pode 
falar, Horacio. EM APARTE, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Realmente, eu 
acho que foi até o Guarati que fez esse plano, mas eu acho que foi até sem critério, porque, 
hoje, o que nossas calçadas e muros estão arrebentadas em nossa cidade... Parabéns pelo 
projeto, a indicação que você está fazendo, porque, com o Plano Diretor, realmente vai saber o 
tipo de árvore você vai poder plantar na sua casa, porque até em encanamento de banheiro 
essas árvores já entraram. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Essa árvore foi 
algo positivo, do ponto de vista da cidade, mas trouxe essas consequências. Muitas pessoas 
ficaram bravas, mataram as árvores, deram um jeito de a árvore morrer. Então, o Plano Diretor 
é para isto: para fazer de uma forma organizada, plantar um tipo de árvore que é para o nosso 
clima também. Outra indicação apresentada por nós é a Aplicação Espacial de Inseticida. O 
nome é bonito, é o Fumacê. Aplicação Espacial de Inseticida nada mais é que o Fumacê. 
Claro que a gente via isso mais na época Sucen, da Dengue, etc. Era mais comum a gente ter 
isso, mas, nos últimos anos, com o avanço da Dengue, acabamos tendo. É importante, não só 
para a Dengue, a Dengue acaba sendo um pouco esquecida por causa da COVID, mas 
também dos pernilongos de uma forma geral, porque o pessoal tem reclamado muito; em 
diversos bairros tem tido reclamação referente ao número pernilongos. Encanto do Planalto, 
por exemplo, o pessoal falou que está assim, tem hora que parece que vai carregar a pessoa. 
Tem gente que tem alergia. Tem a questão de transmissão de doença, que é um problema, 
tem a questão da alergia, que muitas pessoas crianças e até adultos têm alergia. É uma 
indicação para o Prefeito olhar com carinho. É bom para a saúde principalmente. Outra 
indicação nossa é referente à barreira sanitária na entrada da cidade. Quando a gente fala em 
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barreira sanitária, não é barrar a entrada, você vai fazer um levantamento. Vou dar o exemplo 
de Araraquara, porque passei por isso semana passada em Araraquara: pegou os meus 
dados, aonde eu ia, o que ia fazer, perguntou se tenho algum problema de saúde, etc., uma 
fichinha, coisa rápida, e fez o teste rápido. Enquanto eu estava ali, havia umas 40 pessoas 
fazendo, claro que em Araraquara o fluxo de veículos de fora é muito maior, mas fez. Quinze 
minutos depois, já estava o teste. O teste é 100% seguro? Não. É outra discussão. Mas 
minimiza bastante. Por exemplo, em Araraquara, conseguiram pegar 75 pessoas que estavam 
contaminadas e não sabiam. Você vai montar uma barreira em cada entrada? Óbvio que não. 
Nem Araraquara consegue fazer, nem cidade maior. Mas é uma forma de minimizar, você não 
vai resolver, barrar totalmente a entrada. Às vezes as pessoas têm esta impressão: você fala 
barreira sanitária, para tudo. Claro que seria o ideal: fecha todas as entradas, deixa entrar só 
uma e testa 100% quem vier de fora. Mas a gente sabe que, do ponto de vista prático, é muito 
difícil. Você vai formar uma fila e não consegue fazer isso. Então o que vai fazer? Pega um dia 
a entrada do Cruzado, você vai fazer ali, nos horários principais, que têm picos de entradas de 
veículo. Nós já discutimos muito isso. Acho que, praticamente, todos os Vereadores já falaram 
em algum momento aqui sobre isso. Estamos apenas formalizando, porque o problema 
continua, não parou. Ibaté viveu a sua semana mais letal na pandemia, foram 10 mortes. Nós 
tivemos uma semana com nove em fevereiro, salvo engano, e agora são 10 mortes. “Ah, são 
mortes que vêm de pessoas que já estavam internadas também?” Sim, mas são 10 mortes, 10 
pessoas. Inclusive fizemos moção para duas delas e é extensiva a todos porque são muitas 
famílias que foram arrasadas pela COVID. Então estamos com a pandemia a todo vapor. Não 
é porque flexibilizou que a gente tem que ficar com a sensação de que está tudo bem, tudo 
tranquilo, segue, vamos ficar todo mundo sem máscara que está tudo certo. Outro ponto, o 
Damião já comentou. Solicitar às empresas a questão de alimento ou recurso financeiro. É 
mais fácil para empresa, a gente sabe, dar o alimento não perecível, a cesta básica ou dar o 
alimento para montar a cesta, que seja. Então foi solicitado à Nova Era, já estava pronto para 
fazer para a Nova Era, nisso o Damião já vinha conversando lá, enfim, já estava encaminhado, 
já estava tinha até ligado nesta semana na Assistência, como a Néia disse, já está tudo certo. 
Graças a Deus, a gente agradece muito o Senhor José Roberto Monte e toda a equipe da 
Nova Era. Nós estamos solicitando também para outras empresas de grande porte, que é a 
Raízen, Triângulo do Sol e a Rumo Logística. As duas outras empresas são concessionárias, 
não são daqui necessariamente, mas são concessionárias daqui. A gente poderia pedir para 
outras empresas do Distrito, mas a gente sabe que a crise está grande e afetando a todos, 
então fomos nas maiores e esperamos que, da mesma forma que a Nova Era já de um retorno 
na conversa verbal inicial com o Damião, que também as demais empresas.... É uma junção 
de forças neste momento. Às vezes, uma empresa grande, 500 cestas, 1000 cestas, para eles 
é pouco, mas, para o Município ajuda e ajuda muito. São muitas famílias que podem ser 
atendidas. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: É uma indicação que solicitamos 
principalmente para a Usina da Serra, que já nos ajudou quando eu fui Vereador, eu acho que 
o seu Horacio foi Vereador na época, que foi pedido para todos os Vereadores, inclusive eu 
queria até reforçar para todos os Vereadores se quiserem assinar para a gente ter mais força 
para verem que nós estamos pensando na cidade, na população, que tudo o que eles 
puderem nos ajudar será bem-vindo. A Usina da Serra, Raízen, ela nos ajudou muito e foi a 
pedido dos Vereadores que estavam na época, nós solicitamos, e eles nos ajudaram com 
combustível, álcool, e, naquela época, eles doaram R$ 5.000,00, se não me falha a memória, 
todo mês para o Município para ajudar com o Hospital. Então, tudo isso que nós, aqui, 
estamos aqui enviando, essa solicitação e peço que, em respeito aos demais Vereadores, que 



 

 
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

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

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

 

Sessão Ordinária de 26.04.2021 – Fls. 8 

 
todos assinem. Obrigado. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Eu reforço o convite 
para que todos assinem. A partir do momento que a indicação passa, já passa a ser de todos. 
Se puderem assinar, reforça o pedido nosso. Muito obrigado. Era isso que tinha para expor. O 
QUINTO, VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Boa tarde, nobres Vereadores, 
Vereadora. Boa tarde a todos da imprensa, a todos que trabalham conosco nesta Casa, a 
todos os que nos assistem. Quero falar sobre nossas indicações. Hoje indicamos ao 
Excelentíssimo Prefeito que permita que a população faça, na Prefeitura, o pagamento de 
seus tributos por cartão de crédito, débito ou PIX também. À vontade, Vereador. EM APARTE, 
VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Sobre essa questão, já há um estudo, inclusive 
com a mesma empresa que hoje administra o sistema, para que não haja acréscimo de custos 
ao Município, nem também o custo mínimo aos munícipes, para que sejam instaladas as três 
opções: a via crédito, débito e também PIX. Então é muito importante ver que os Vereadores 
estão pensando nisto, que a Administração está pensando nisto, em modernizar a 
Administração e, mais do que modernizar, é dar ao cidadão a possibilidade de uma melhora 
Administração financeira. Hoje sabemos que o dinheiro digital, de plástico, é muito mais 
comum é nosso meio do que o físico. Você pode conversar com os comerciantes, o 
pagamento, quase em sua integralidade, agora é feito mais por meios digitais do que por meio 
físico. Então, é muito importante a solicitação, a indicação de vossas senhorias, mas também 
deixar registrado que já há esse estudo. Inclusive, para que seja a custo zero para o Município 
e, também, para o contribuinte. Muito obrigado, Vereador. VEREADOR IVANILDO DE 
OLIVEIRA LINS: Muito bom. Muito bom saber que já tem um estudo, mas vamos manter 
nossa indicação, porque entendemos que isso é muito importante para todos nós, 
contribuintes. Também queremos falar sobre a indicação que os nobres Vereadores já 
comentaram que são os pedidos que estamos oficializando a essas empresas do nosso 
Município. Eu não vou deixar de falar a respeito do pedido à Triângulo do Sol. Pedimos que, se 
eles puderem estender a mão para o nosso Município, nossa população vai agradecer de 
coração, porque sabemos que, depois desta pandemia, nosso Município tem 
aproximadamente 37 mil pessoas, e temos grande desemprego, e esse povo vem sofrendo, 
sofrendo muito e muitos passando necessidade. Por isso, estamos focando esses pedidos a 
todas essas empresas que venham nos ajudam, nos apoiam e fazer com que os necessitados 
matem sua fome. Gostaria de agradecer ao nosso amigo Fábio Gomes por ter nos dado a 
iniciativa dessa indicação, a qual o Vereador Édison nos diz que já tem algum estudo na 
Prefeitura e isso é muito bom, muito interessante. O Fábio nos falou a respeito dessa 
indicação, acatamos sua ideia. Tomara que realmente saia do papel, e o nosso povo vai 
agradecer muito. Estamos indicando ao Excelentíssimo Prefeito para fazer uma adequação na 
rotatória na Rua Eduardo Apreia, no final do Jardim Mariana, tendo em vista que a rotatória 
ficou, com aquela bola do meio, muito grande. Ali presenciamos eu, Ronaldo Venturi, Damião 
Sousa e Waldir Siqueira duas ou três vezes, mas sempre está acontecendo, os caminhões 
vêm das usinas, os bitrens, e não conseguem fazer a rotatória sem ter que subir ou na calçada 
ou da própria base, no meio da rua. Então, pedimos ao Excelentíssimo Prefeito que faça um 
estudo de reduzir aquela bola do meio ou substituir por blocos de tartarugas, como aquelas 
que foram feitas no Jardim Cruzado, na saída para a Bandeirantes e para o Centro da cidade. 
Muito obrigado, Presidente. Nada mais. O SEXTO, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA 
SILVA: Boa tarde, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, população de Ibaté 
que nos assiste, membros da imprensa presente, a todos os que nos acompanham via 
internet. Quero comentar algumas das indicações feitas e aproveitar para agradecer algumas 
indicações que foram e que estão sendo realizadas. Uma delas, eu já aproveito para fazer um 
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gancho em relação à indicação dos nobres Vereadores, que eu até aproveito, nós fomos 
convidados a assinar a indicação sobre as cestas básicas e eu agradeço, de público, a todos 
por esse convite e serei signatário sim, com muito prazer, dessa indicação, desse pedido. 
Agradeço a todas as iniciativas de populares, de empresas, de entidades, de igrejas, que têm 
feito diferença na vida das pessoas durante este período. Já fazem em condições normais, 
porque, infelizmente, temos uma sociedade ainda muito desigual, ainda com muitas diferenças 
sociais e precisamos, cada vez mais, diminuí-las. Essas entidades, pessoas e empresas têm 
sempre um papel fundamental quando têm esse olhar social. Eu venho desse olhar social. 
Desde os meus 14 anos participo de programas, coordeno programas sociais, então sei da 
importância que eles têm para o final, para a pessoa que está lá na ponta. Até aproveitando 
parafraseando um versículo. Talvez você não tenha a Bíblia como regra de fé, e eu não digo 
que você precise ter, mas, se você não a tem como regra de fé, provavelmente você a tenha 
como um livro histórico, filosófico importantíssimo para a nossa vida, e tem um versículo de 
Tiago 1,27, que diz que a verdadeira religião que Deus, o Pai, aceita como pura e imaculada é 
cuidar dos órfãos e das viúvas, em suas necessidades e não se contaminar com as impurezas 
deste mundo. Então, uma das bases de todo o cristianismo e também das demais religiões é o 
cuidado com o próximo, com o vulnerável, com as pessoas com necessidades. Por isso eu 
agradeço pelo convite, serei sim signatário. Voltando para o agradecimento inicial, queria 
pedir, se possível, para os Vereadores que foram coautores dessa indicação, sobre a 
arborização. Nós sabemos que há, sim, um plano municipal de arborização. Os novos bairros 
são entregues com arborização. Pelo que verifiquei, nos bairros que pude andar, Domingos 
Valério, Jardim do Bosque, se não me engano Jardim das Palmeiras também está sendo 
entregue com as árvores conhecidas como Resedá, mas é apenas um tipo. Esse plano é 
muito importante porque nós sabemos que cada área tem sua microbiologia, sua reserva; nós 
sabemos que, apesar de estarmos em Ibaté, um território não tão grande, temos diferenças 
territoriais, a mata atlântica e a mata de transição que vai para o serrado. À vontade, Vereador. 
EM APARTE, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Só para complementar. Além 
disso, se você planta só um tipo de árvore, se acontece de ser acometida por uma praga, 
dizima a população de árvore na cidade. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Nós 
tivemos, até há pouco tempo, alguns anos, depois foi tratado esse problema, com as palmeiras 
que nós temos pela cidade, deu uma praga de lagartas, mas isso foi tratado, mas o Vereador 
tem razão. Por isso é importante, eu até peço de público, para se possível ser signatário dessa 
indicação, porque o meu agradecimento inicial é justamente pelo atendimento parcial, e eu sei 
que será atendida na integralidade, tanto o meu quanto do Vereador Jean, a indicação para 
preservação das nossas matas e dos nossos arboredos, principalmente as matas ciliares. 
Podemos verificar que, na semana passada, foi iniciado este processo para a criação desses 
aceiros, que são áreas limpas, entre uma área que pode ser um local de um futuro incêndio e 
para que esse incêndio não se torne um incêndio florestal, não passe para as matas. Então, 
iniciaram no final do Jardim Padovan, atrás do Domingos Valério, ainda falta terminar a parte 
ali, e acredito que isso vai se estender para toda a cidade, para todos os arboredos e isso é 
muito importante. Por isso deixo meu agradecimento ao Prefeito Municipal, José Luiz Parella, 
aos seus secretários e, em especial, à equipe que fez a limpeza, porque, mais uma vez, quero 
deixar registrado que foi um trabalho muito bem feito, com cuidado. Quem tiver essa 
curiosidade e quiser verificar, pode ver que foram preservadas todas as árvores, não houve 
depredação do meio ambiente, degradação do meio ambiente. Pelo contrário, foram lá para 
limpar e, alguns lugares que havia árvores deslocadas, conseguiram fazer a curva; um 
trabalho muito bem feito. Então, agradeço não sei o nome do operador da máquina que esteve 
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lá, mas este agradecimento é em especial a sua chefia e a você pelo trabalho exemplar que foi 
feito. Outra questão sobre a arboviroses, que é a questão do FUMACÊ, está sendo realizado 
na cidade, foi realizado, há duas semanas, no Mariana, também no Jardim... no Residencial 
Mariana. Eu acredito que faça parte, inclusive falei com a Secretária de Saúde tempos atrás, 
ela falou que faz parte da prevenção das arboviroses. A gente fala muito da Dengue, mas eu 
tive a oportunidade de participar do Conselho Municipal de Saúde, de reuniões tanto do 
Conselho Municipal, Regional e Nacional de Saúde, e essa questão da arboviroses, que são 
as doenças que podem acontecer por transmissão de mosquitos, e esses mosquitos 
geralmente acontecem em regiões de mata, de local alagado, onde há esta possibilidade de 
proliferação e, também, alimento e esconderijo. Então, por isso é arbovirose e por isso tem 
esta técnica do FUMACÊ, que é a disseminação do inseticida. Isso é geral e nós, por conta da 
COVID-19, estamos deixando de lado as outras causas de doença na nossa região, na nossa 
cidade. Então isso é muito importante. A indicação é muito boa, mas apenas para registrar que 
verifiquei que já tem sido feito, mas é importante que seja feito na cidade toda e, 
principalmente, nos lugares onde a incidência e o desgaste são ainda maiores. Fique à 
vontade, Vereador. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: O nobre Vereador 
mencionou que já foi feito em qual bairro? VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Eu 
tenho certeza absoluta no Jardim Mariana e no Residencial Mariana, porque duas pessoas, 
que são da minha família e que residem nesses bairros, acabaram me informando que lá foi 
feito. Isso a questão de duas semanas. Mas eu acredito que é um trabalho que já está sendo 
feito, porque é contínuo. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Que bom. Então é 
sinal que já vai dar continuidade, então acredito que daqui até o final deste mês, do próximo 
mês, acho que já está toda a cidade. Hoje é dia 25? 26. VEREADOR ÉDISON FERNANDO 
DA SILVA: Nós precisamos entender também que as equipes estão empenhadas em várias 
ações, da COVID, vacinação, vacinação da gripe, que também vai se iniciar ou se iniciou 
agora. Então tem essas questões, mas está sendo feito também. Mas isso é muito importante 
para evitar. Também aproveitar este momento, nós estamos falando sobre isso para que as 
pessoas mantenham seus quintais limpos, sem a possibilidade de um futuro criadouro, para os 
mosquitos, tanto para a disseminação de doença, quanto também pelo incômodo que geram. 
EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Sim, verdade, Vereador. Bem lembrado, a 
população tem que nos ajudar também, porque não podemos nos esquecer de que a Dengue 
mata também. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Sim. EM APARTE, 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Muito obrigado, Vereador, pelo aparte. VEREADOR 
ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Outro agradecimento que gostaria de fazer, eu faço até me 
antecipando, não sei se os demais Vereadores farão, é em relação ao ITV, aos Vereadores do 
PSDB, Instituo Teotônio Vilela, que é um instituto de pesquisas e capacitação, ligado ao 
PSDB, e nos presenteou com o Manual do Vereador, para que possamos nos manter 
atualizados. Eu até aproveito para dizer que, nas minhas redes sociais, se você não me 
acompanha e quiser, por favor me acompanha nas redes sociais, tanto no Facebook, 
Instagram, YouTube, eu tenho sempre postado as minhas informações lá, e eu fiz uma 
pesquisa querendo saber o que as pessoas têm achado do nosso mandato de forma geral, o 
que acham da política e de mim, especificamente. Uma das perguntas que fiz foi quais eram 
as características que mais eram necessárias para um bom político, e dentre todas, sempre 
vai valer a honestidade, isso é fundamental, mas isso não é nem uma característica, é um pré-
requisito. Nós temos que colocar isso como base. Sem honestidade, o resto tudo desmorona, 
desabafa. A segunda, que mais se destacou, é o preparo: buscar sempre conhecimento, estar 
preparado, buscar conhecimento das áreas que nós vamos discutir e, também, sobre o 
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cotidiano. Por isso agradeço ao ITV, Instituo Teotônio Vilela, por ter também nos 
proporcionado, a nós, membros do PSDB, a possibilidade de nos mantermos atualizados e 
mantermos a possibilidade de buscar informações, porque nosso trabalho tem um fundamento: 
melhorar o bem-estar da população de Ibaté. Nosso objetivo não é aprovar leis, não é 
fiscalizar, isso é a nossa atribuição, é o que temos que fazer: legislar, fiscalizar, propor. Mas o 
fundamento, o resultado, aquilo que nós queremos que isso cause é o bem-estar social, da 
nossa população, e isso pode vir através de leis, indicações, fiscalização. Então é muito bom 
saber que nós temos um partido que pensa assim, que tem nos ajudado a buscar esse 
conhecimento e também saber que todos os Vereadores que estão aqui estão empenhados a 
buscar cada vez mais conhecimento para melhorar a minha e a sua vida, porque nós vivemos 
em sociedade. Se a política funciona, a nossa vida melhora. É isso que temos que entender. 
Sobre as indicações, e agora muito rapidamente, porque o meu tempo está se esvaindo, uma 
das indicações fala para que se realizem os testes rápidos de COVID-19, da sars-cov, em 
todos os moradores de Ibaté ou na maior parte dos moradores de Ibaté, principalmente 
naqueles que estejam, em maior vulnerabilidade, seja social ou imunológica; que o Município 
busque, através da Secretaria Estadual de Saúde, recursos para que seja feito um convênio, e 
esses testes venham ao Município. Porque algumas cidades já conseguiram convênio com a 
Secretaria Estadual de Saúde e, se não for possível, que haja, então, essa análise, esse 
estudo, para que seja feito com recursos próprios, para que conseguimos diminuir. Vereador 
Ronaldo deu um exemplo da barreira sanitária, isso seria referente às outras cidades, eles 
fizeram essa indicação e é muito importante, mas é importante fazermos também dentro da 
cidade, com nossos moradores, porque, da mesma forma que outras pessoas vêm até aqui e 
não sabem que estão contaminadas, nós temos várias pessoas que podem estar 
contaminadas, são assintomáticas ou têm sintomas muito pequenos e não buscam o teste. 
Nós sabemos que o teste mais preciso, aquele teste pela via oral, tem demorado bastante 
para sair; não é apenas uma questão do Município de Ibaté, pelo contrário, o Governo do 
Estado centralizou essa testagem no Instituto Butantan e em algumas clínicas específicas e, 
por isso, a demanda tem aumentado e, consequentemente, o tempo de espera tem 
aumentado. Se você tem um teste rápido, consegue, se não 100%, pelo menos ter uma base 
um pouco mais fiel e mais rápida, porque essa pessoa, até ser positivada, vai estar com a 
possibilidade de contaminar, porque ela não tem restrição. “Ah, ela está com sintoma”, mas 
ela, necessariamente, não tem restrição. Então, nas cidades que nós vimos que tem diminuído 
seu índice de mortalidade, de contaminação, nós vemos isto, que tem sido feito o teste rápido, 
de forma bem ampla. Por isso nós fizemos essa indicação. Outra indicação importante, as 
demais eu falo depois, eu coloco nas minhas redes sociais, é a criação de uma página no site 
oficial da Prefeitura e criação de perfis específicos para o Centro de Zoonozes. Acho que todos 
os Vereadores sabem, senão todos estiveram lá grande parte dos Vereadores estiveram no 
Centro de Zoonozes, verificaram que há a necessidade realmente de reformas, já foram feitas 
indicações por todos nós para que sejam feitas essas reformas, enfim, mas também tem um 
trabalho muito bom sendo feito. Nós temos que Ibateé se tornou uma grande referência, 
talvez, durante um período tenha perdido um pouco desse investimento, mas o Centro de 
Zoonozes de Ibaté se tornou uma referência para a nossa região porque foi pioneiro e hoje nós 
vemos que um dos principais problemas que tem lá é devido à superlotação tanto de cães 
quanto de gatos. Essa indicação é para que seja criado esse local de promoção da adoção 
consciente, para que esses animais sejam apresentados à população, que seja feito todo o 
processo de triagem, mas seja feita a adoção consciente. Se nós diminuirmos a quantidade de 
animais lá, o atendimento também poderá ser melhorado. Os funcionários, a equipe tem que 
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se desdobrar entre os atendimentos à população e aos animais sob a guarda. Aproveito para 
falar para a população: nós precisamos ter a consciência de que os animais de estimação são 
a nossa responsabilidade; não minha, não dos Vereadores, não de outro cuidador, mas de 
todos nós ibateenses, por isso tomem cuidado, cuidem de seus animais. Muito obrigado, 
Senhor Presidente. O SÉTIMO, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Boa tarde, 
Senhor Presidente, Vereadores, Vereadora, imprensa escrita e falada e aos funcionários da 
nossa Casa. É com imensa tristeza que falo da moção do senhor João, do senhor Anderson, 
mas já estendo meus sentimentos a todos os familiares da nossa cidade que foram assolados 
pela morte causada por esta doença. É com muita tristeza porque o João trabalhou comigo na 
lavoura da Fazenda Palmital; é uma excelente pessoa, todo o pessoal da Prefeitura adorava 
ele por ser muito competente, sempre educado, sempre atendendo o que a gente pedia para 
ele. O Anderson, todo mundo conhece, uma pessoa sorridente, muito afetuosa e é com muita 
tristeza que eu falo dessa moção. Estendo, de novo, a todos os familiares da cidade de Ibaté. 
Quero falar da indicação da estação ferroviária. Eu acho que o Presidente pediu para ser 
museu, mas eu, em 2010, 2011, eu fiz um ofício para a Secretaria da Cultura de São Paulo. 
Fui levar em mãos para eles e, até hoje, não obtive resposta. Acredito que, com essa 
indicação (e estendo a todos os Vereadores) para o Prefeito, pelo menos para ele dar uma 
cara bonita naquela estação, porque ela representa a nossa cidade. Hoje nós temos o 
comércio lá perto e o que você vê de coisa feia, não vamos citar as coisas, mas de coisa feia 
que acontece ali, principalmente à noite. Então, se desse uma reformada na estação 
ferroviária, colocasse a vigilância para dar uma olhada, eu acho que seria um ponto de visita 
da nossa cidade. Estive vendo, na semana passada, na quarta-feira, um topógrafo naquela 
região. Acredito que seja daquela indicação que nós fizemos, eu espero que Deus abençoe 
que seja isso aí, eu vi o topógrafo, então, estou adiantando para vocês porque eu vi. Quero 
falar, mais uma vez, eu sei que é impossível aumento de salário neste ano por causa da 
pandemia, mas peço para o Prefeito que, em 2022, olhe com carinho principalmente para os 
profissionais da Prefeitura, da Saúde, Educação e funcionários que trabalham na rua, porque 
neste ano já não vai ter aumento, não pode. Então, que ele olhe com carinho 2022 e faça. 
Porque o Prefeito sempre gostou de dar aumento para o funcionário público, sempre foi afetivo 
com relação a isso. Acredito que ele deve estar magoado, sentido, por não poder ter feito 
nada. Mas eu peço um reforço para ele em 2022, que ele olhe com carinho em relação aos 
funcionários da Prefeitura, que perderam o 14º, o salário aniversário. Quero também estender 
os parabéns ao pessoal da Saúde pela vacinação. Você viu como está tranquilo? Todo mundo 
bem estruturado. Eu fui tomar vacina na Popular, me senti lisonjeado porque que maravilha de 
atendimento das enfermeiras, das atendentes. Então, está de parabéns todo o pessoal da 
Saúde, principalmente as pessoas que estão aplicando a vacina. Era só isso, Presidente. 
ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 231/2021, DE 15 DE ABRIL DE 2021. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 
Especial no valor de R$ 164.980,00, decorrente de recursos do Fundo Nacional da Saúde, por 
força da Portaria GM/MS nº 3659/2020, para aquisição de materiais permanentes para 
Atenção Especializada em Saúde. DISCUSSÃO: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA 
SILVA: Esse projeto, que estará em votação, visa à abertura de um Crédito Especial para 
aquisição prioritariamente de equipamentos para a Maternidade Municipal de Ibaté. É um 
recurso oriundo da luta contra a COVID-19, mas há um regramento específico para que parte 
dos recursos o Ministério da Saúde e também das secretarias estaduais de saúde seja 
destinada à atenção especializada, e o serviço de maternidade é um serviço especializado. 
Então nós conseguimos porque nos enquadramos nas portarias do Ministério da Saúde, isso é 
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uma questão de partos; se não me engano 250 até 480 partos por ano receberia um valor 
adicional para que pudesse ser feita uma reestruturação, comprados equipamentos. Dentro 
dos equipamentos, existe um equipamento cardiológico para exames e manutenção 
cardiológica, também incubadoras, estetoscópios, enfim, são vários equipamentos que, até 
olhando o valor deles, nós analisamos isso, o valor deles, individualmente, não é tão alto, mas 
a soma deu um valor considerável. Acredito que não haverá nenhum tipo de problema para a 
aprovação desse projeto, uma vez que não são recursos do Município, são recursos oriundos 
do Ministério da Saúde para essa finalidade específica, porque estamos enquadrados em todo 
esse regramento. Muito obrigado, Senhor Presidente e demais Vereadores. VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: O Vereador Édison já mencionou; são diversos aparelhos, 
equipamentos, enfim, berço aquecido (eu até anotei aqui), berço para recém-nascido, carro de 
emergência, oxímetro de pulso, detector fetal, as incubadoras que o Vereador mencionou, 
cardiotocógrafo, que aí só o médico sabe e profissional da saúde, mas é cardiológico. O valor 
dá um pouquinho mais de R$ 160.000,00, lembrando que é um dinheiro que veio do Governo 
Federal. O dinheiro entrou no caixa da Prefeitura, nós estamos abrindo o crédito para poder 
usar esse recurso, que, obviamente, não estava previsto no orçamento, que é feito em 
setembro do ano anterior, e não tinha como o Município ter a previsão de que iria entrar esse 
recurso, por isso que vem através do chamado Crédito Especial. Era só isso, obrigado. 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: Venho à Tribuna, novamente, para estar cobrando o funcionário, hoje eu 
vou citar o nome dele porque, infelizmente, está deixando a desejar. Fizemos várias 
indicações para ele estar mexendo na Praça próxima à Popular, assim que passa no pontilhão 
da Popular, que entra na Popular, tem aquela primeira praça, que está toda deteriorada. Eu 
tirei foto novamente. Eu gostaria que o Roni tomasse uma providência; a população está 
questionando ali. O piso está todo solto, cheio de pedra. Vai lá, faz uma limpeza, tira aquelas 
pedras dali da praça, corta aquele mato, porque tem muito mato. Tem muita reclamação, o 
povo está reclamando muito. Outra coisa, eu comuniquei, na sessão passada, que tem o corte 
de uma árvore, que foi solicitado na Prefeitura há mais de um ano. Então se o Roni não tem 
condições de trabalhar, não está dando conta de trabalhar, Senhor Prefeito, eu gostaria que 
Vossa Excelência contratasse outra pessoa. O Roni ganha aproximadamente R$ 6.000,00, eu 
vou citar logo o valor que ele ganha. Então, se ele não tem condições de arcar com a 
responsabilidade dele, então que o Prefeito coloque outra pessoa e divida o salário. Coloca 
outra pessoa, ele ganha R$ 3.000,00, o outro mais R$ 3.000,00 e põe lá mais uma pessoa 
para ajudar a fazer alguma coisa para a nossa cidade; é muita cobrança, nós estamos sendo 
cobrados. Somos nós, Vereadores, que somos cobrados pela população. Essa senhora dessa 
árvore está indignada, a árvore vai cair em cima da casa dela; está correndo um risco muito 
grande. Eu já passei para ele, já passei o endereço. “Eu vou lá, Vereador. Eu vou lá”. Eu vou 
lá desde a primeira sessão. Eu cobrei ele na primeira sessão em janeiro, foi no dia 25 de 
janeiro. Puxa vida, e até hoje ele não teve um tempo para mandar alguém fazer a poda dessa 
árvore. Ele vai esperar cair? Vai esperar cair em cima de alguém, de uma criança, porque lá é 
cheio de criança. Então, Prefeito, eu gostaria que Vossa Excelência cobrasse. Eu sei que isso 
vai chegar ao Prefeito. Cobra o Roni para ele tomar essa providência, porque o Roni está 
deixando a desejar. Eu acho que não é justo o Município pagar um salário tão alto para uma 
pessoa ficar só passeando de carro para cima e para baixo. Ele tem que trabalhar, tem que 
mostrar serviço. Se ele não está tendo condições, ele pede um outro cargo que seja menos 
trabalhoso para ele dar conta, porque desse ele não está dando conta. Sem mais, Senhor 
Presidente.O SEGUNDO, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Eu gostaria de fazer 
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uma solicitação à Presidência, em nome da Câmara, seja encaminhado um ofício de 
congratulação à Capitã Karina Rioli Pavan e ao Capitão Renato Gonzalez. À Capitã Karina, 
pelo trabalho realizado até hoje frente à nossa cidade. Algumas pessoas, eu acho que 
verificaram isso, que, nestes últimos dias, por determinação da Secretaria Estadual de 
Segurança, alguns batalhões do Estado de São Paulo sofreram uma reestruturação, dentre 
eles, o 38º Batalhão de Polícia Militar, que é o batalhão que Ibaté faz parte. Nós éramos a 2ª 
Companhia, do 2º Pelotão do 38º Batalhão. A sede do Pelotão é Ribeirão Bonito, era Ribeirão 
Bonito, que atendia Ribeirão Bonito, Ibaté e Dourado. Qualquer necessidade de pedido de 
apoio, teria que ser feito a Ribeirão Bonito, se Ribeirão Bonito não pudesse fazer, aí seria feito 
a São Carlos, que é a sua chefia imediata e, aí, então seria feita essa distribuição. Hoje, não. A 
partir da última semana, com essa reestruturação, a Capitã Karina, que estava aqui, cuidando 
da nossa cidade, a quem, mais uma vez, eu agradeço todo o trabalho, empenho e, mais do 
que isso, todas as vezes se mostrou disponível a esta Casa, ao CONSEG, Conselho de 
Segurança, e também a todos os moradores de Ibaté. Sempre se mostrou à disposição, 
sempre esteve ao alcance de todos nós para prestar informações e também buscar 
alternativas. A partir dessa reestruturação, ela não está mais cuidando da nossa cidade, não 
está mais sob seu comando. Volta, então, o antigo conhecido nosso, o Capitão Renato 
Gonzalez, que volta a ser o Capitão responsável por nossa cidade, uma vez que Ibaté, hoje, 
integra a 1ª Companhia, que fica com parte de São Carlos e Ibaté. Com essa reestruturação, 
agradecemos à Capitã Karina e damos essa congratulação e damos as boas-vindas, 
novamente, ao Capitão Renato Gonzalez. Aproveitando um pouco da fala dos meus 
antecessores, uma indicação muito importante, que não deu tempo para que eu falasse em 
Oradores, mas que é importante, é para que a Prefeitura, em todos os serviços municipais de 
atendimento à população, seja instalado o serviço de protocolo de atendimento. Sabemos que 
alguns serviços municipais já têm e, em tese, todos teriam que ter, mas, na prática, vemos que 
alguns serviços não têm esse protocolo. Quando você liga fazendo algum pedido: “Olha, eu 
gostaria que fosse feita tal coisa”. “Eu preciso que seja feito tal reparo”, não é feito um 
protocolo de atendimento, que é aquele número que se dá. Através desse número, você 
consegue fazer o acompanhamento, tem a devida data em que foi feito o pedido: “Meu pedido 
foi feito tal dia, tal hora”. Tudo isso é muito necessário para que também a gente possa 
entender casos como esse citado agora recentemente, nós já sabemos que, infelizmente, às 
vezes, até pelo grande aumento dos serviços municipais, por conta do aumento da cidade, 
acontece às vezes de ficarem esquecidos alguns pedidos, ficam para trás e não temos como 
fazer essa cobrança efetiva. Então, não é só para cobrança, inclusive para melhorar toda a 
organização. Nós pedimos que seja nos locais que ainda não é feito dessa forma, seja feito o 
protocolo de atendimento. Chega lá, faz seu pedido, seja presencial, por telefone ou via digital, 
este também eu acredito que seja nosso próximo passo: passar vários serviços de 
atendimento para a via digital, seja pelo aplicativo, site ou às vezes até pelo Whatsapp. Mas é 
importante isso durante o período de agendamento de consultas. Um pedido antigo da 
população, foi feito por diversos Vereadores, inclusive por mim, era que fosse feito um serviço 
maior de atendimento via telefone para que fosse feito o agendamento das consultas. Neste 
último período foi realizado, agradeço, mais uma vez, à Secretária da Saúde, à Elaine, toda a 
sua equipe, aos funcionários e também ao Prefeito, José Luiz Parella, por terem atendido 
esses pedidos. Agora pedimos também para que seja atendido esse pedido para que 
possamos ter uma melhor organização de todo o trabalho realizado na cidade. Muito obrigado, 
Senhor Presidente e demais Vereadores. O TERCEIRO, VEREADOR RONALDO RODRIGO 
VENTURI: Quero falar de alguns temas que a gente acaba recebendo, reivindicação das 
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pessoas. Ou não cabe indicação, no meu modo de entender, ou fazer indicação seria até 
exagero, gera vergonha alheia. Uma é a reabertura do cemitério. São Carlos autorizou a 
reabertura, Araraquara autorizou a reabertura no decreto do dia 22 agora e, pelo que vi no 
decreto, não consta, as pessoas que tentaram fazer visita não conseguiram. Eu não sei se não 
foi tratado sobre esse assunto, se ficou vago, no limbo, não se tratou, não sei. O que eu vi no 
decreto, não menciona nada que estaria reabrindo. São mães que perderam seus filhos que 
me procuraram e querem ir lá. Elas até entenderam, durante o período emergencial, na fase 
vermelha emergencial, muito embora, na minha opinião, e aí é opinião, cada um tem a sua, 
não sou da área da Saúde, mas visita durante a semana no cemitério. Quantas pessoas vão 
ao cemitério? Que contaminação gera no cemitério? Tudo bem que veio isso de Estado, mas, 
agora, cidades vizinhas já reabriram. Então fica aqui como um apelo ao Prefeito, a sua 
assessoria, ao Comitê que, se ainda não está autorizado, se estiver autorizado, de alguma 
forma ao entendimento que está autorizado, então ele deixa isso claro, publique uma matéria, 
deixe claro para todos, avise os funcionários. Caso não esteja, que tente adicionar, fazer uma 
edição nova, um novo decreto, permitindo essa abertura não só para visitação, para trabalho 
também. Eu acho que seria importante para o pedreiro fazer seu trabalho; ele pode trabalhar 
em todo canteiro de obra, em todo lugar, por que ali... vai ficar um aqui, outro lá, outro lá, não 
vejo que seja um problema. Limpeza, estão permitindo um dia da semana, pode ir lá quem 
trabalha com isso, ganha a vida com isso; trabalhavam todos os dias. Que contaminação que 
vai gerar? Do ponto de vista porque morreu uma pessoa com COVID, não, não é essa a 
questão; a questão é a aglomeração. É claro que, em dias festivos, entre aspas, acaba tendo 
uma quantidade maior de pessoas; não estou falando disso, estou falando do dia a dia. É só 
permitir. Já é tanto sofrimento. E as famílias que perderam seus entes que não puderam nem 
os velar por causa da COVID e agora não conseguem ir ao cemitério também? Então é dor em 
cima de dor. Fica remoendo aquilo. Para algumas pessoas, o cemitério... a pessoa nem vai. 
Cada um tem sua fé, mas, para quem entende que tem que estar ali cuidando. Fora que 
aquela parte nova, uma parte que estava bonita, com flores, etc., acabou morrendo boa parte, 
e eu sei porque as pessoas vieram falar para mim, eu não fui e outra coisa, se a gente pode 
fazer velório quando não é COVID e pode ter três horas, duas horas de velório, gera 
aglomeração. Pode falar o que for, acaba gerando um pouquinho de aglomeração. Então a 
vista.... Eu prefiro acreditar que acabou passando, ficando, não se discutiu esse tema. Então, 
fica aqui como sugestão, um apelo mais do que uma sugestão em nome de todas as pessoas 
que têm seus entes lá e gostariam de fazer essa visita. Outra indicação, e essa eu falei que 
não precisa de indicação, é tampa em bueiro de esgoto. Eu sei que está tendo furto, o pessoal 
rouba quando é de ferro e tem aquele outro material que está sendo usado, aqui, em Ibaté 
também e nos outros municípios que não tem valor comercial, então não roubam. O que está 
acontecendo? Está ficando muito tempo, quando alguém tira uma tampa, fica lá. Tinha uma no 
Domingos Valério que eu não sei se tampou, mas estava lá o buraco há semanas. Ali, na 
Adelmo Trevisan, tem um com essa situação, logo na baixadinha, pode ver, tem uma tampa 
ali. Não é só questão. Tem risco de alguma criança cair ali dentro e tem também o mau cheiro. 
Você passa ali, perto da CBT, depois da Bandeirantes, Édison, se passar ali você vai sentir o 
cheiro. Você vai observar pelo cheiro, vai perceber pelo cheiro. É só para tentar agilizar mais a 
volta dessas tampas. Eu sei que é complicado, que às vezes você está enxugando gelo: rouba 
aqui, você vai lá tampar, mas tem coisas que está demorando demais. A gente faz indicação: 
“Ah, é manutenção do dia a dia, não precisa indicar”, aí a gente não indica e não faz. Estou 
aqui deixando como uma indicação verbal, para não precisar formalizar isso, que não tem 
cabimento. Outra situação da Lei Aldir Blanc. Agora foi aprovada na Câmara dos Deputados, 
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estou só esperando a sanção presidencial que deve ocorrer, senão a Câmara vai derrubar o 
veto dele, não adianta, por tudo o que a gente já viu. Então, eu espero que a Prefeitura já 
esteja com as tratativas em andamento. A Prefeitura tem feito alguns estudos, como o Édion 
mencionou em algumas indicações nossas, espero que também esteja fazendo o estudo já 
para, quem sabe, na próxima sessão, mandar o projeto de lei de crédito especial para a gente 
já aprovar o uso desse recurso. Lembrando que são R$ 265.000,00 que veio para a área da 
cultura. Lei Aldir Blanc é cultura, COVID, mas relacionada à cultura. Outro ponto, e aqui vai 
mais um apelo, é com relação às cestas básicas. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu 
estava na presença do Waldir, do Ivan e do Damião também, a gente esteve na Assistência, 
em um dia que estava tendo a campanha, nós passamos por lá, fomos muito bem recebidos, 
agradeço à Adriana pela recepção. Perguntando sobre as cestas, questionando algumas 
coisas, é dada a cesta para a pessoa? Aí ela falou: “Dá o leite também”. “Duas caixas? Que 
legal!” “Não, dois litros”. Dois a três que eu acho que estão dando. A pessoa pega cesta mês 
sim, mês não. Quando não tem criança, ok, até passa, mas, quando tem criança, fica 
complicado. Estamos falando que Ibaté está dando 300 cestas hoje, se a gente pegar o preço 
comercial do litro do leite de R$ 3,15, dá R$ 11.000,00, se eu der uma caixa por mês; se eu 
der duas, eu gasto R$ 22.000,00, eu estou falando do preço que está no mercado. Se a gente 
pegar esse preço de licitação, etc., acaba caindo. Então, o valor é muito pequeno, talvez o 
Prefeito nem saiba disso. Se souber, eu acho que já providenciando, se não souber fica aqui, 
eu sei que a gente tem uma boa audiência no Paço Municipal, então eu espero que a 
assessoria passe para ele se não estiver sabendo ainda. Faça isso. Pelo menos uma caixa de 
leite com 12 leites para dois meses. Eu sei que é difícil para o Município, a manta é curta e tem 
que cobrir tudo ao mesmo tempo, mas, neste momento, saúde social tem que ser priorizada. 
Não tem gente. Obrigado, boa semana a todos. Que Deus os abençoe. O QUARTO, 
VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Venho agradecer, em nome dos funcionários 
do postinho, do PSF do Jardim Icaraí, pela reforma concluída nesta semana; ficou boa, ficou 
legal, mas ainda tem algumas coisas que precisam melhorar e a gente vai estar cobrando: 
médico precisa urgente, dentista tem que voltar, porque tiraram e a gente vai estar cobrando 
no dia a dia. Espero que o Executivo faça por onde. Uma reclamação que tenho a fazer do 
parquinho na Rua Pedro Ronchin, na travessa com a Rua Antônio Barbano. No começo do 
nosso mandato, nós fizemos uma indicação para que fosse feito um Centro Cultural, porque 
Jardim Icaraí e Aparecidinha não têm nada, nada, lazer, nada. Levamos os assessores do 
Prefeito lá e eles viram e concordaram que caberia um Centro Cultural ali. Na cidade inteira 
foram reformados todos os parquinhos, então, os moradores de lá estão com a esperança que 
esse Centro Cultural seja feito nesse local. Para isso, os assessores falaram que era uma 
mudança de lei, mas que teria como fazer sim e nós estamos no aguardo. Outra crítica, não 
sei se o Executivo não gosta, se os assessores dele não gostam é de lombada. Nós somos 
cobrados demais, muitos, muitos querem lombada, e lombada é segurança. A gente fez 
bastante pedido de lombada, espero que o Executivo olhe com carinho e comece a fazer. A 
outra reclamação. Eu, como falo sempre, quando tenho que elogiar, eu elogio; mas, quando eu 
tenho que criticar, eu critico também.  Roni, pelo amor de Deus, eu não quero nem ligar mais 
para o Roni. Não dá. Não atende ninguém. “Ah, vou tal dia”. Eu penso assim: a pessoa tem 
que ter uma programação. “Ah, eu não vou nesta semana”. Pode ser no outro mês, mas vá. O 
que ele tem contra mim? Eu acho que ele tem alguma coisa contra minha pessoa, só pode. Eu 
não vou mais ligar, eu só espero que os responsáveis acima dele tomem providências, não 
para tirar ele de lá, só cobra ele, fala: “Começa a atender os Vereadores. Atende o Jean, 
atende o Waldir, atende o Édison, atende o Damião’. Todo mundo é igual. Nós estamos 
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pedindo não é para mim não, não é para o Ronaldo, não é para o Ivan, não é para o Waldir. 
Nós estamos sendo cobrados, nós estamos pedindo para a nossa população. Então é chato. 
Eu falei que não gosto de ficar citando nome em Tribuna, porque é um assunto muito chato, 
delicado, é pessoal, e eu não gosto desse tipo de coisa, mas eu espero que ele comece a 
atender a gente, porque senão vamos ter que tomar outras providências e eu não sei a que 
ponto vai chegar. Na Gelindo Thamos, tem um caso que já vem há anos e anos, que é a falta 
de energia; uma família sofre há anos e anos com a falta de energia nesse lugar. Eu acho que 
o Senhor Executivo, no final dela, lá em cima, perto da estrada. A CPFL foi lá, olhou, avaliou, 
falou que iria voltar, não voltou, espero que seja concluído. As galerias pluviais, tem muitas 
sem tampas. Eu citei sessão passada. O Senhor Vereador Édison falou que já está no 
aguardo, mas essas que eu citei já estão há quatro anos; não é coisa de uma semana. Uma 
senhorinha caiu. Tenho prova, tenho testemunha, se ralou toda dentro da galeria. Então, é por 
isso que a gente cobra do Roni, porque é uma coisa que eu sei que tem como ser feita, tem 
como ser feita. É uma coisa simples. Depois, o Senhor Executivo vai à rádio. O que a gente 
está pedindo são coisas do dia a dia. Então está bom, comece a fazer, o que nós precisamos 
é disso. Sem mais, Senhor Presidente. Boa semana a todos. Nada mais, foi encerrada a 
sessão às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, lavrada esta ata, que será assinada, 
depois de aprovada pelo Plenário.  
 


