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20ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2021.
Aos oito dias do mês de novembro 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, Édison Fernando da Silva, Horacio Carmo Sanches, Ivanildo de Oliveira
Lins, Jean Glei Rubio Tomaz, Ronaldo Rodrigo Venturi, Sidnéia Monte e Waldir
Siqueira. A seguir, o Vereador Jean Glei Rubio Tomaz procedeu à leitura de um trecho
da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 25 de outubro
de 2021. O Senhor Secretário fez a leitura das Correspondências Recebidas de
Diversos, que ficarão arquivadas na Secretária da Câmara. PROPOSIÇÕES
APRESENTADAS PELOS VEREADORES (A): VEREADOR ÉDISON FERNANDO
DA SILVA: Projeto de Lei, dispondo sobre criar o Conselho Municipal da Juventude.
Decisão: Encaminhado às Comissões Permanentes. VEREADOR JEAN GLEI RUBIO
TOMAZ: Indicação, dispondo sobre solicitar da senhora Elidiane Aparecida Bernardi
do Prado, Consultora de Relacionamento da CPFL Energia, o reparo na iluminação
pública da Rua José Mascagna, próximo ao número 700, no Jardim Encanto do
Planalto. VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo
sobre instalar um semáforo no cruzamento da Rua Araraquara com a Rua Itirapina, no
Jardim Cruzado. VEREADORES (A): Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor Flamino de Britto. DISCUSSÃO: VEREADOR HORACIO
CARMO SANCHES: Muito feliz a moção para o Senhor Flamino de Britto que, além de
ter sido chefe da nossa Guarda Municipal, prestando um relevante serviço à
população, também foi companheiro meu de serviço na Usina da Serra durante vários
anos. Inclusive, um grande benzedor de criança. Quero desejar que descanse em paz
e minhas condolências aos familiares. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Falar do
Senhor Flamino é gratificante, uma pessoa que faleceu com certa idade, toda perda é
muito ruim, está certo que morreu acima de, se não me falha a memória, 92 anos? Me
parece que é acima de 90 se não me engano. Como o nobre Vereador mencionou, foi
uma pessoa muito importante, foi chefe da Guarda, todo mundo gostava dele, a cidade
toda elogiava seu trabalho. Era uma pessoa muito querida, pai do nosso amigo que é
Guarda Municipal, o Benedito, também conhecido como Dito, que trabalha na
Prefeitura; uma excelente pessoa, herdou do pai o carisma de tratar as pessoas. Era
assim o Senhor Flamino, o Dito também é com todos nós, uma pessoa carismática.
Então sentimos muito a perda do seu Flamino. Deixo meu pesar pelo seu falecimento.
Rezo para todos os familiares, pois conheço uma boa parte deles. Meus sentimentos a
todos. Sem mais, Senhor Presidente. Decisão: Aprovada por unanimidade.
VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA, IVANILDO DE OLIVEIRA LINS,
RONALDO RODRIGO VENTURI E WALDIR SIQUEIRA: Requerimento, dispondo
sobre solicitar do Senhor Benedito dos Santos, Gerente Regional da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), unidade de
Araraquara, informações acerca da composição do acréscimo aplicado nas
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prestações. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse
requerimento vem ao encontro de uma reclamação que recebemos de mutuários do
CDHU. Na primeira parte que foi entregue, teve um aumento médio de 21% na
prestação do que vinha até agora para a nova prestação. Eu orientei falar com a
Eduarda, na Prefeitura, que é a representante, conforme foi dito pelo Senhor Horacio,
em uma sessão anterior. Essa pessoa foi, conversou e, na conversa, ela ligou, não
sabia exatamente o que estava acontecendo. Ligou no CDHU em Araraquara, e a
explicação dada é que, além dos 7%, (que foi falado que subiria 7% ao ano), mas é
uma diminuição do subsídio do Governo do Estado, segundo o que foi alegado, que
está no contrato que, de tantos em tantos anos, tem uma diminuição desse subsídio e
faz a parcela subir desse jeito. É um aumento muito alto para o momento em que
estamos vivendo, para qualquer momento seria. De repente, você sobe 22%. Há um
caso prático em que colocamos no requerimento, ele sai de R$ 566,54, uma prestação
já elevada, porque os dois trabalham etc., para R$ 692,26. Deu R$ 22,19% de
aumento. Então, isso foi uma pancada para a pessoa no momento de crise em que
estamos passando. Eu até entendo que tenha um contrato, assim eles disseram, e,
agora, esse requerimento é para eles colocarem no papel: “Olha, 7% é referente a
isso, tantos por cento é referente a isso” até para termos uma resposta para dar ao
cidadão que vem nos questionar e não temos a informação. Às vezes procuram a
informação, é dada, mas a moça também não vai ter os detalhes como a Gerência
Regional de Araraquara. O que pedimos é para que coloquem no papel e vemos o que
podemos fazer, se tem alguma margem para a Câmara atuar. Eu não sei,
sinceramente. Se tiver alguma coisa em contrato especificando isso, vai ser difícil, mas
eu vejo que a população... Eles podem até falar que foi avisado, que todo mundo que
assina o contrato tem que ler, mas, na hora em que a pessoa está ali, para pegar a
casa, ela vai ouvir “7%”, então é 7%, não vai ficar preocupada com os detalhes, com a
vírgula do contrato, isso ela não vai fazer. Imagine a situação agora se deparando com
esse aumento. Eu conversei com uma mutuária que paga R$ 170,00 e foi para R$
190,00; ela não sentiu muito, subiu um pouquinho, porque, para ela, esse percentual
de 21% é pouco, mas, para quem paga um pouco a mais, a cacetada foi grande.
Então se é assim a regra do CDHU, eu lamento muito. Vamos ver o que podemos
fazer, se há alguma margem, mas eu lamento muito se for isso. Se foi essa a
explicação dada, porque, mais uma vez, o Governo do Estado que, uma habitação
popular, fazer isso com o cidadão, sinceramente, é mais uma facada do Governo do
Estado no cidadão. Infelizmente é isso. Muito obrigado. VEREADOR WALDIR
SIQUEIRA: Nobres pares, eu estou indignado com essa atitude do Governo do
Estado. Este Vereador sempre acompanhou os moradores de conjunto habitacional,
tanto de CDHU quanto da COHAB, e nunca vi esse absurdo. Uma casa que dizem que
é para os pobres, para o morador sair do aluguel e ter uma condição de vida melhor,
pagar uma prestação de... Começar uma prestação de, vamos supor, R$ 200,00,
quando vira o ano, vem um absurdo. Houve dois aumentos durante o ano que eu
acompanhei. Muitas pessoas reclamaram com este Vereador quando eu estava
fazendo campanha, principalmente no primeiro conjunto que foi entregue, que a CDHU
estava aumentando demais as prestações. Eu falei que tinha alguma coisa errada
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porque nunca houve isso. Eu acompanho o trabalho, acompanhei os moradores da
CDHU onde eu moro, eu moro na COHAB, que pertence ao Governo Federal e esse
que é do Governo do Estado, que é da CDHU também. As prestações da CDHU
nunca foram esse absurdo, tem alguma coisa errada. Precisamos saber, assim como o
nobre Vereador mencionou, precisamos analisar esse contrato e ver, porque isso é
roubar a população, meter a mão no povo. Isso não é casa de pobre; há pessoas
pagando R$ 800,00, R$ 900,00 de prestação. Não tem condições. Uma casa que,
quando foi entregue, que este Vereador estava presente quando aprovamos o primeiro
loteamento (acho que o nobre Vereador Horacio era Vereador na época), comprometia
15% da renda do mutuário. Era essa a promessa que estava no contrato que
aprovamos e a pessoa fazia o comprometimento da renda. Se ele tinha uma renda de
R$ 1000,00, ia pagar uma prestação de R$ 150,00. Agora vem esse aumento absurdo
que é inadmissível. Não podemos aceitar, como representantes da população, não
podemos aceitar; precisamos tomar uma atitude e analisar, como o Nobre Vereador
falou, e ver o que tem que ser feito. Isso não pode estar acontecendo, isso é errado,
isso não existe. No meu conceito, casa popular, como o nobre Vereador mencionou...
Casa popular, isso não é casa popular, é casa de condomínio fechado, porque um
valor desse... Daqui a pouco, estará pagando mais do que um condomínio fechado.
Onde já se viu pagar R$ 800,00 de prestação. Tem muitos que pagam R$ 700, R$
600,00. Essas pessoas que colocaram a renda do esposo e da mulher e, às vezes, até
do filho. Com essa pandemia, veio o desemprego, a prestação manteve o valor. Muitas
pessoas não têm conhecimento que tem que procurar a CDHU e falar que a renda não
é essa, que a renda é essa. Então, eles têm que diminuir o valor. O que está
acontecendo com muitos moradores é que eles estão deixando de pagar, não têm
condições de pagar a prestação, eles têm que se alimentar, pagar a roupa para os
filhos, os custos diários. Assim como tudo vem aumentando, o custeio, a gasolina, gás,
alimentação, e as pessoas ficam sem pagar a prestação da sua casa, ficando
inadimplentes. Como foi mencionado na sessão passada, uma pessoa procurou a
CDHU ou a moça da Prefeitura que representa a CDHU e fez uma dilatação para
renegociar sua dívida. Aconteceu que aumentou mais cinco anos para essa pessoa
pagar. Isso vai virando uma bola de neve e não podemos deixar acontecer. Muitas
pessoas deixaram de pagar suas casas e não estão conseguindo mais, porque vão
fazer o acordo e aumentam ainda mais as prestações, porque a CDHU não vai perder,
porque já tem aquelas prestações atrasadas, vão fazer a dilatação e aumentam o
prazo, mas isso, no ano que vem aumenta e vence subsídio que cai, vem diminuindo.
Vem a Data Base que é cobrada anualmente, mas o salário não mexe, o salário está
estabilizado como é o caso de muitos funcionários públicos, que têm suas casinhas e
não tiveram o aumento de salário. Como vai pagar com o aumento da prestação da
sua casa? Então ficam sem pagar. Isso, Vereador, temos que ter uma boa resposta
para nos convencer de que estão certos, porque, a meu ver, não tem nada certo. Sem
mais, Senhor Presidente. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Tenho minha
opinião e vou dar uma sugestão. Como Vice-Prefeito por dois mandatos e também por
dois mandatos de Agende da CDHU, não ganhava nada, mas não deixava de
trabalhar, sempre tentando ajudar a população, principalmente os sorteados. 2017
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houve um problema na primeira entrega das casinhas: começou a cair azulejo,
vazamento de água. Foi um sacrifício tremendo para eu e o Prefeito conseguirmos que
viessem fazer o reparo em algumas casas. Não sei se fizeram em todas, eu saí em
dezembro de 2020 e não sei se fizeram em todas. EM APARTE, VEREADOR
WALDIR SIQUEIRA: Foi até bem lembrado sobre essas casas, a deterioração dessas
casas. Depois que foram entregues, é azulejo caindo, teto caindo, casa pegando fogo.
Então é outro descaso. Eles cobram um absurdo e entregam um péssimo material,
serviço, sem contar que tem pessoas que já foram procurar Vossa Excelência, que
pediu para que fossem sanar o problema de uma moradora. Aconteceu que foram lá,
fizeram uma gambiarra, ela continuou com o problema e está na mesma situação. É
um descaso com os moradores. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Nesse
período, corremos atrás dessas casas. Veio uma equipe que se alojou em uma casa
que estava vazia e começou a fazer a reparação. A cobertura da caixa d’água era toda
descoberta e vocês podem ver que hoje já foi feita até de tijolo a vista e eu fiz esse
acompanhamento. Não sei se foi feitos em todas, até 2020 estavam fazendo e eu
estava acompanhando. Agora vou resumir o que penso. No aumento de 2019, também
corri atrás. Alegaram que substituiu a seguradora e a seguradora veio com outro índice
de aumento para regularizar o contrato da casa. Na minha opinião, temos um Gerente
Regional em Araraquara, que eu o conheço como Senhor Benê. Então, vamos fazer
uma convocação para ele vir aqui com a documentação do porquê desses 22% de
acréscimo na mensalidade do contribuinte da CDHU. EM APARTE, VEREADOR
WALDIR SIQUEIRA: Eu até conheço o Benê, é uma ótima pessoa, presta um ótimo
atendimento para os Vereadores, tanto ele como o Walter. Então seria bom que
trouxessem para nós a documentação, nos explicassem porque é inadmissível o que
está acontecendo. Obrigado pelo aparte. EM APARTE, VEREADOR RONALDO
RODRIGO VENTURI: Só para complementar. Pedimos para colocar no papel, nem
convocar para vir (pode ser também, acho válido também), mas a gente pediu para
colocar no papel porque vem muita conversa. Às vezes, o cara vem, fala daqui, fala
de lá. Juridicamente, o Édison pode entender, a gente já vai ter mais dificuldade.
Então, é melhor colocar o preto no branco, no papel, para a gente saber exatamente:
“O problema é esse”, a partir disso, a gente vai discutir com ele. Se for o caso, a gente
vai lá. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: A minha sugestão é que o
Presidente faça esse ofício diretamente para o Senhor Benê, que é perto de
Araraquara e é ele quem comandou a construção desses lotes de casa do CDHU. É
pertinho de Araraquara. Nós tivemos problema de tentar resolver em São Paulo, você
liga para um, que manda ligar para outro, depois para o outro; aí só tentando falar com
Governador. Então eu acho que o Benê seria a nossa solução, que é uma pessoa que
atende muito bem a gente. Pediria para ele e para o advogado Renan, com quem
tenho muito contato, e o senhor Walter para nos explicar o motivo desses 22% que
foram o acréscimo na mensalidade do cidadão. EM APARTE, VEREADOR RONALDO
RODRIGO VENTURI: Perfeito, senhor Horacio. Eu acho que pode trazê-los sim, desde
que traga também por escrito. Eu acho que é válido e não foi só um não, porque eu
conversei com mais moradores e a média foi essa. Eu tenho na minha mão o contrato,
tenho tudo em mãos, mas eu conversei com outras pessoas no WhatsApp e me
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falaram. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Na época, Vereador, eu até
levantei, por exemplo, o Vereador citou um salário de R$ 1.000,00, seria R$ 150,00, só
que, na época, quando foram fazer a inscrição, algumas pessoas deram o salário do
pai, da mãe e do filho e foram R$ 4.500,00, o que daria uma mensalidade de R$
600,00. Depois, na pandemia e antes também foi caindo. A pessoa ficou sem serviço,
dois perderam o emprego. Nós acertamos muito detalhe com esse assunto de fazer a
revisão da mensalidade, de ver quanto realmente a pessoa está ganhando, para por a
mensalidade justa. EM APARTE, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI:
Perfeito. Obrigado. Decisão: Aprovado por unanimidade. Requerimento, dispondo
sobre solicitar da Prefeitura Municipal informações acerca da lei municipal nº
3.251/2020 (proibição de buzina de trem das 22h às 06h). DISCUSSÃO: VEREADOR
RONALDO RODRIGO VENTURI: Com relação a esse requerimento, eu tive
reclamação (e acho que os demais Vereadores já receberam) com relação à buzina do
trem. Eu vi muito em rede social, no ano passado deu bastante repercussão, neste
ano está até um pouco mais calmo, e havia gente que falava: “Ah, mas a buzina do
trem não me incomoda”, “Tem tantos anos que tem o trem, passa do lado”, passa do
lado da casa do Wagner, por exemplo, que é nosso Diretor, que está acostumado.
Primeiro que aumentou bastante nos últimos anos em função da quantidade de trens
que passam. Segundo, temos que pensar em quem está se incomodando com aquilo.
Eu não sei se tem 10, 1000, 2000, mas temos que pensar neles e foi feito. A Câmara
passada, pensando nisso, fez uma Lei Municipal. Temos o Valentim, a Néia, que eram
Vereadores na época, é a Lei 3251, que proíbe, das 22h às 06h, não pode ter buzina
de trem. Até hoje não vimos essa lei ser cumprida, a Lei, inclusive, prevê multa para a
empresa concessionária, no caso a Rumo Logística, mas também não sei se foi
aplicada. Perguntamos para a Prefeitura, porque primeiro temos que ver com ela. Até
a minha ideia inicial, quando eu conversei com o Waldir, Damião e Ivan, era de fazer
para a Rumo: “Rumo tem uma lei aqui que você não está cumprindo, você precisa
cumprir”. Mas, depois, analisando melhor, foi feito para a Prefeitura para ver se a
Rumo foi comunicada dessa lei. Porque eu sei que, uma vez publicada, ela se torna
pública e, em tese, a Rumo deveria ter a obrigação de saber da lei, mas é muito
complexo isso. É claro que vão alegar para gente: “Não temos conhecimento da lei”.
Então, não sei se a Prefeitura comunicou. Perguntamos para o Prefeito: Prefeito, a
Rumo foi comunicada sobre a lei? Se foi comunicada, passa para a gente se houver a
notificação, a comunicação e, se tiver uma resposta da Rumo também, para nos
passar. Outra situação que pedimos: Se teve algum tipo de multa que foi aplicada,
passar para gente também cópia da multa. Vocês vão falar que tem uma discussão em
cima disso muito grande, em vários municípios, e discute-se: “Mas isso é uma questão
federal, então o município não pode legislar, porque é uma questão federal”. São
Carlos já tinha ganhado no Tribunal de Justiça, a Rumo entrou com um agravo e São
Carlos ganhou novamente (saiu semana passada ou retrasada, se não me falha a
memória, no Jornal Primeira Página). Vou colocar uma parte da argumentação do
relator desse processo: Não se trata de regulamentação de serviço federal, mas sim
de norma relativa ao meio ambiente, uma vez que visa evitar o excesso de poluição
sonora no período noturno, bem como o uso de som sonoro não é a única forma
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existente e à disposição da agravante (no caso, a Rumo) para fins de garantir a
segurança dos usuários e/ou população lindeira do sistema ferroviário. Então, o
próprio relator do agravo da Rumo está dizendo: tudo bem, legislação federal para
cuidar de rodovia, mas, neste caso, estão falando de poluição sonora. Se é poluição
sonora, o município pode legislar. Aí é uma briga grande. O município está disposto a
fazer essa briga? Foi sancionada a lei. A Casa, no mandato passado, fez a lei, foi
aprovada, sancionada pelo Prefeito e, a partir de agora, tem a obrigação de fazer
cumprir a lei. Isso o que entendo. Espero que a Prefeitura tenha feito algo, se não fez,
que, a partir desta provocação, que faça. Se fez, vai mandar para gente e vemos o que
vai ser respondido. Se não fez, que faça. Se a resposta da Rumo que, possivelmente,
vai ser negativa, no sentido de que não vai poder cumprir, que a Prefeitura acione
judicialmente como fizeram os municípios de São Carlos, de Jales e outras cidades, é
só entrar, dar um Google e você vai ver várias situações que ocorreram e que os
municípios estão entrando na Justiça contra a Rumo, para fazer ela cumprir e
aplicando multa inclusive. Tem decisão judicial favorável aplicando multa, o Tribunal
de Justiça aplicando multa na Rumo. Era isso o que tinha para expor. Obrigado.
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Esse é um assunto muito sério. Estava comentando
até com o nosso Diretor Wagner que nós teríamos que entrar com pedido para que a
Rumo ajude o município a fazer um viaduto, tanto na passagem de nível na Popular
quanto próximo ao posto do filho do Prefeito. Precisamos ter condições para a
população, porque ali é um risco muito grande. Então, se fizer um viaduto, vai
melhorar o fluxo de veículo, sendo que teremos os veículos tanto subindo quanto
descendo e não terão que aguardar um descer para outro subir devido ao espaço que
é minúsculo, só tem passagem para um veículo só. Já iremos fazer, para a próxima
sessão, já com a anuência de todos Vereadores, e já fazer a solicitação para Rumo
para fazer o viaduto para o município, que entra com a contrapartida, pequena
também, que não pode ser tão grande, porque só leva vantagem aqui na cidade. Se
tratando de segurança, não temos segurança nenhuma, pelo certo, deveria tirar isso
do meio da cidade, só vem a prejudicar a população. Então, vamos cobrar nesse
sentido para ver se melhora um pouco o fluxo de veículos na passagem de nível. Sem
mais, Senhor Presidente. Decisão: Aprovado por unanimidade. Indicação, dispondo
sobre implantar rede coletora de esgotos no Distrito Industrial. DISCUSSÃO:
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: É importante cobrar isso, tendo em vista que o
Prefeito está indo para 17 anos e não investiu ainda no Distrito Industrial. Precisa ter
esse investimento para que venham mais empresas para o Distrito Industrial, porque,
nas condições em que o Distrito se encontra, é difícil o empresário querer se instalar
no Distrito naquelas condições. Então, nada mais justo, cobrarmos o Prefeito para que
pense com carinho para beneficiar a cidade; é a população que vai ganhar, porque as
empresas vão ver que o Distrito está adequado para se instalarem no local. Decisão:
Aprovado por unanimidade. Indicação, dispondo sobre reparar iluminação pública em
praças e na pista de caminhada da Avenida São João. Indicação, dispondo sobre
realizar a reposição da areia do recém-implantado parquinho infantil localizado na Rua
João Valério do Jardim Domingos Valério. Indicação, dispondo sobre disponibilizar
transporte escolar para as crianças do Jardim Domingos Valério e Jardim das
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Palmeiras II. Indicação, dispondo sobre providenciar a colocação de redutor de
velocidade na Rua Francisco Lopes da Silva, no Jardim Domingos Valério. Indicação,
dispondo sobre disponibilizar redes e bolas para a prática esportiva no Complexo
Esportivo Parrelão, na Popular. Indicação, dispondo sobre transformar em mão única
o trecho da Rua Gotardo Zotesso entre as ruas José Menzani e Valentim Toniolo, no
Jardim Icaraí. Indicação, dispondo sobre recuperar a iluminação do parquinho infantil,
localizado na Rua Belmiro Boni, no Jardim Icaraí. Indicação, dispondo sobre solicitar
do Senhor João Alberto Fernandez de Abreu, Diretor-Presidente da empresa Rumo
Logística, uma nova limpeza das margens da linha férrea no trecho urbano de Ibaté.
ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Quero
comentar sobre a indicação que fiz à CPFL, porque na Rua José Mascagna, nº 700, já
foi protocolado duas vezes; faz mais de meses que as lâmpadas precisam de reparo.
Já faz tempo que está para arrumar lá. Quatro lâmpadas queimadas no poste, está
uma escuridão e estamos cobrando a CPFL para que faça esse reparo com urgência,
porque o vandalismo está muito grande lá, muito roubo, muito escuro. Obrigado. O
SEGUNDO, VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Quero falar um pouco de
nossas indicações. Indicamos ao Prefeito fazer a instalação elétrica do parquinho
localizado na Rua Belmiro Boni, no Jardim Icaraí, assim como fazer a reinstalação do
campinho de areia situado ao lado. Também indicamos para fazer um estudo e, se
possível, colocar mão única na Rua Gotardo Zotesso, no Jardim Aparecidinha, tendo
em vista que esse trecho bem estreito, e os moradores ainda estacionam o carro e
assim fica difícil para os condutores passar um pelo outro naquele local. Pedimos
encarecidamente que o Prefeito olhe e faça um estudo e coloque mão única para
melhorar e evitar acidentes no local. Também indicamos e fazemos o pedido mais uma
vez e reitero que esta indicação já foi feita pelo Vereador Jean, que é para Rumo
Logística. Pedimos para que seja feita uma nova limpeza na linha do trem, tendo em
vista que vários moradores têm sua casa que faz fundo com a linha do trem e estão
reclamando constantemente, não só para mim, mas para vários Vereadores, da sujeira
que se encontra esse local. Então, reforçamos esse pedido do Vereador. Sem mais,
Senhor Presidente. O TERCEIRO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Eu
não me manifestei naquele momento, deixei para agora o meu pesar pelo falecimento
do Senhor Flamino de Britto, pai do Dito, tem uma família muito grande na cidade e,
como disse muito bem o senhor Horacio, além de ter sido Guarda Municipal,
funcionário público durante muitos anos, Chefe da Guarda, ele também fazia esse
trabalho de benzimento das crianças. Fez, até pouco tempo atrás, foram anos e anos.
A gente deixa aqui... Ele nos deixou com 90 anos, Waldir; foi uma vida longa e
ajudando as pessoas. Então, a gente deixa os nossos sentimentos ao Dito e a todos
da família. Sobre as indicações, o Waldir já comentou sobre a rede coletora de esgoto,
no Distrito Industrial. A gente sabe que fazer a rede de esgoto no Distrito inteiro hoje
não é algo simples e barato. O que sugerimos é que seja feito pelo nessa parte nova,
em que aprovamos recentemente. Vai ter uma área de expansão do Distrito, para que
as expansões que forem sendo feitas já contemplem a rede de esgoto. Claro que você
precisa dar uma destinação para ele, mas, ali, o fundo, salvo se eu estiver enganado,
ele está próximo da própria lagoa de esgoto que tem. Vai ter que fazer bombeamento,
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mas bombeamento tem em vários pontos da cidade, esse seria mais um apenas.
Então, seria importante o município pensar nessa parte nova e fazer isso. Depois,
gradativamente, buscando recursos (que eu não vou falar de novo onde) federais,
estaduais, que seja, e implantando aos poucos nas demais ruas do Distrito, eu acho
que tem que ser pensado dessa forma. Falar que vai pegar e fazer tudo de uma vez
não vai. Mas, pelo menos na parte nova, a gente começa a resolver o problema,
estanca o problema e, daqui para frente, tudo o que for expandindo, vamos
expandindo com a rede de esgoto, eu acho que seria um caminho a questão do esgoto
do Distrito para trazer... Tem empresa que tem a questão da sustentabilidade, ISSO
1400, então ela não virá para um Distrito que não tiver esse tipo de condição.
Inclusive, determinadas empresas, antes de jogarem na rede de esgoto, deveriam
fazer um tratamento prévio, porque depende do tipo de produto que manuseia e a
gente não tem nem uma coisa nem outra e, no fim, por vezes, acaba sendo jogado no
solo, contaminando, então é bem complicado. É questão de dar um passo para
começar a resolver. Outra indicação... Claro. EM APARTE, VEREADOR HORACIO
CARMO SANCHES: Só para reforçar: obrigado pela indicação que vocês fizeram
agora sobre o esgoto na área Industrial, mas eu também, na primeira semana, tinha
feito, na própria Casa, inclusive já tinha discutido essa passagem que fica perto da
lagoa do Domingos Valério, nas correntes; fica perto ali, é só uma sugestão. Mas
obrigado por ter reforçado a indicação também. VEREADOR RONALDO RODRIGO
VENTURI: Eu agradeço, Senhor Horacio, por ter mencionado que já fez. Como em
outras oportunidades, a gente vem reforçando da mesma forma que o Senhor Horacio
reforçou em outras ocasiões. Um reforça a indicação do outro. No fim, o importante é
que dê certo; o importante é que faça. O pai da criança é o de menos, mas, se Deus
quiser, quem sabe agora, nessa parte nova, pelo menos na parte nova o Prefeito já
não vai começar a fazer isso? A respeito da iluminação pública, as pessoas me
mandam mensagem no Facebook, enfim, em vários lugares: “Olha, está faltando
iluminação na praça do Jardim Mariana e está. Eu passei lá, está escuro, só se
arrumou hoje, porque, até quinta-feira passada, estava escuro ainda. Eu sei que
roubaram os fios, os cabos, etc., mas o problema é o delay que temos, é o tempo
entre aconteceu o furto e a reparação, que está demorando muito e a população
começa a ficar brava, cobrar. Vocês sabem, é praça, o malandro já vai se instalando
lá, é uma situação difícil. Então é a Praça Lino Chiuzi, no Jardim Mariana; Praçaa São
Cristóvão está com algumas lâmpadas queimadas; Praça Brasil, também estão
queimadas ou deu algum problema na fiação; na Pirâmide já fizemos, só estou
mencionando que continua, e na pista de caminhada na Avenida São João, sei que é
um problemão lá. Já arrumou, já roubaram de novo; arrumou, roubaram de novo, até
tivemos uma Audiência Pública aqui, e o assessor do Prefeito, o Alessandro,
comentou que agora vai colocar cabo, fio de alumínio para evitar este interesse
comercial por fio de cobre. Muito bom. Importante fazer, mas também é outro ponto
que já faz tempo e eu falo com propriedade porque caminho lá. Há uns trechos, no
começo, que falta iluminação; depois fica um bom trecho com iluminação; lá na frente,
perto da Rua Carlos Danielli, Rua José Andriguetto, é nesse quarteirão que está
totalmente apagado. Fica escuro mesmo, porque o poste também está sem lâmpada.
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Para piorar, não tem lâmpada em um lugar, não tem lâmpada no outro e passam
muitas pessoas caminhando; mulheres que, por vezes, passam sozinhas, e ficamos
com essa preocupação. Beira de rodovia, de linha de trem, árvores. O Distrito, lá
debaixo, é tudo escuro e fica uma situação perigosa. Pelo menos ali eu acho que tem
e nas praças, porque não dá para ficar com praça escura. O senhor Horacio até tirou
uma foto na Praça de São Carlos, que fizeram com LED, ficou bonito. Quando fica
bonito a gente tem que falar, que sirva de exemplo para que outras cidades possam
adotar algo semelhante. Só vou fazer um comentário em relação a Rumo, para quem
fizemos o requerimento. Como disse o Waldir, a Rumo não faz nada praticamente para
nós. Agora tem alguma coisa que parece que vai acontecer ali na frente do Distrito,
mas vamos esperar para quando acontecer; fazer uma passagem nova. Mas, de fato,
ali, na Popular, temos esse problema sério; na Totó Pessente, também; e eles não
fazem. São Carlos está investindo muito e aqui não faz. Além de não fazer, fica
buzinando à noite e não cumpre a Lei Municipal. Não é que a gente vai, de repente,
entrar em litígio com a Rumo por causa da buzina, que eles vão deixar de investir,
porque isso também é história, porque em São Carlos estão brigando e a Rumo está
investindo do mesmo jeito. Obrigado. O QUARTO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO
DE SOUSA: Vou falar das nossas indicações. Primeiro é a respeito da reposição de
arei no parquinho do Domingos Valério. Estamos cobrando os cargos de confiança,
vamos em um, em outro, nenhum resolve e já faz tempo que esse parquinho está sem
areia. A gente começa a receber cobrança, não é só a gente que enxerga, a
população começa a cobrar a gente no dia a dia, no Facebook, na porta de casa. O
que me chocou foram as crianças na porta da minha casa me cobrando essa areia. O
parquinho é novo,coisa mais bonita, mas está com falta de areia. Inclusive, a
Vereadora Néia fez uma indicação para colocar iluminação; nós já havíamos feito essa
indicação. Relembrando que tem que colocar essa iluminação, porque se trata de
segurança e essa areia; urgente colocar essa areia lá. EM APARTE, VEREADOR
WALDIR SIQUEIRA: É um descaso que está sendo feito com nossos jovens. Dois
anos o Esporte parado, tudo deteriorado. O Parrelão, problema sério. Os jovens já me
procuraram pedindo a bola, naquela vez. Agora me procuraram falando que não tem
rede. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: A respeito da rede, eu falei com o
Diretor de Esporte, falou que está agilizando. EM APARTE, VEREADOR WALDIR
SIQUEIRA: O Diretor de Esporte... Isso já era para estar agilizando, porque há dois
anos que está parado. Não tem iluminação pública, tanto onde os Vereadores
mencionaram, vários locais com problema de iluminação pública, nesse Departamento
de Esporte, tanto com o campo de areia, que está sem iluminação, sem areia. Quanto
tempo está sem areia? Não é falta de cobrar, cobramos o Departamento de Esporte.
Acho que temos que cobrar o Prefeito, porque o Departamento de Esporte não está
resolvendo a situação. Então serei obrigado a cobrar o Prefeito para que tome uma
providência, porque está difícil. Nossos jovens procuram locais para usufruírem, mas
não tem condições. Tem local que não tem trave; pedimos, colocaram, os vagabundos
dos bandidos foram lá e roubaram; esses usuários de droga foram lá e quebraram
tudo e levaram e deixaram sem a trave no Jardim América. Então, queremos...
Pedimos para arrumarem, arrumam e os vagabundos vão lá e depredam... e deixa a
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desejar e temos que cobrar. Até mencionei que o Vereador para que coloque madeira.
Vai ter que voltar à antigamente em que usava madeira de eucalipto porque os
vagabundos dos nóias ficam tirando as traves e vendendo para usar droga. A
população precisa começar a ajudar e ver esses nóias e chamar a Guarda Municipal,
que ela faz um excelente trabalho, ela bate em cima e cobra. Obrigado. VEREADOR
DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Só vou concluir a respeito da sua palavra sobre a
rede de vôlei e do Parrelão, o Diretor de Esporte, Raul Seixas, garantiu que está
providenciando. Esperamos que sim, porque a cobrança está vindo não somente para
você, mas para mim, que sou do Esporte; todo mundo me conhece e está cobrando
muito. Mas eu creio que ele está agilizando. A respeito da iluminação, o Doutor
Alessandro deixou bem claro que vai voltar a iluminar os parquinhos e a gente espera
que comece a agilizar, porque somos muito cobrados nessa parte. Outra indicação é
para que o Senhor Executivo disponibilize transporte escolar para as crianças do
Domingos Valério e Jardim das Palmeiras, porque as aulas voltaram e alguns pais não
têm condições de pagar e é uma obrigação também a criança ir para escola. Então,
que o Senhor Executivo coloque ônibus nesses bairros, porque é complicado. A mãe
acorda às seis horas da manhã, anda um bom tanto, debaixo de chuva, de sol, espero
que o Senhor Executivo avalie com carinho essa situação para que, a partir do ano
que vem, coloque ônibus, porque ônibus não é problema, se recusou um que
conseguimos, então deve ter bastante ônibus no município. Outra indicação é a
respeito de um redutor de velocidade de veículos na Rua Franciso Lopes da Silva, no
Domingos Valério, que é muito perigosa, teve vários acidentes, são muitas demandas
vindas, não são de um morador, são de vários, e precisa urgente. Foi comentado na
Audiência sobre as lombadas, redutores e garantiu que vai fazer em alguns lugares,
porque é grande a demanda de redutor de velocidade. Esperamos que façam pelos
menos os principais, mande alguém fazer a avaliação e que seja feito. Sem mais,
Senhor Presidente. O QUINTO, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Estou
com um ofício da Câmara Municipal de São Carlos, através do Vereador Joselei
Françoso, Presidente: Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Ibaté,
Valentim Fargoni, que nós vamos, acredito eu, defender a população contra esse
pedágio. Dia 11 (avisando a população), às 15h, no Hotel Inn. Estarei lá e acredito que
os Vereadores também estarão; é contra o pedágio. Já fizemos uma manifestação,
fomos a duas audiências em Araraquara, falamos entre nós e vamos lutar. Sei que é
difícil, mas vamos lutar. Inclusive, fiz um ofício para o Deputado Federal Vanderlei
Macris, uma pessoa respeitada no meio político, para ver se ele dá uma força para
gente. Também quero falar de uma indicação que fiz a respeito da restauração da
estação de ferroviária. Prefeito, eu sei que o senhor gosta de coisa bonita e, nesse
final de semana, na quinta-feira, vimos uma briga violenta dentro da estação, com
facada, a pessoa saiu machucada e tem moradia lá, queria que o pessoal da
Assistência Social desse uma assistência para ver o que está acontecendo. Como a
ferrovia está fechando todas as laterais, você já imaginou o Prefeito, com a visão que
ele tem para coisas bonitas, restaurar essa estação ferroviária e criar um museu,
alguma coisa interessante para a cidade, para a gente poder participar. Seria um lugar
muito importante e vou deixar mais esse pedido para o Prefeito. Ali, eu tenho certeza
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que daria uma coisa muito linda recuperando a estação. Outra coisa que quero falar,
não porque ela é artista, mas as letras que a Marília Mendonça deixou com relação ao
cuidado com as mulheres do Brasil. Cito isso porque, na Câmara, foram aprovados
dois projetos com relação à segurança da mulher, e as músicas dela, ela morreu, mas
deixou um legado para as mulheres que sabem como se defender hoje através das
letras bonitas que a Marília Mendonça fazia em prol das mulheres do país e do mundo.
Com certeza, está no céu, mas deixou um legado muito forte para todas as mulheres.
Boa tarde. A SEXTA, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Só quero deixar registrado, foi
um tema que falamos muito, a carteirinha do autista, e só deixar comunicado que
começamos a emitir na Assistência Social. Fazemos o agendamento pelo telefone e
também na recepção. Temos os dias da semana, e a pessoa pode ligar ou passar pela
Assistência e fazer o agendamento para a emissão da carteirinha. Sem mais,
Presidente. O SÉTIMO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Quero falar a respeito do
que o nobre Vereador Horacio mencionou sobre a estação, que hoje pertence ao
município. Todos os municípios que têm estação, ela passou a ser patrimônio
municipal. No meu mandato, no terceiro mandato, no segundo mandato, já estava
cedendo para os municípios. Então, é uma boa indicação, assim como o Ex-Vereador,
do partido do Vereador do Ronaldo, o Fábio Gomes fez até indicação para que o
Prefeito fizesse uma reforma, para ficar patrimônio histórico. Então é de grande
importância, nobre Vereador Horacio, como Vossa Excelência mencionou, que só
assim tira também os usuários de droga, que usam o espaço, que pode ser utilizado
pela população para visitar, tirar foto, fica um espaço histórico para beneficiar a
população e não beneficiar vagabundo, que usa o local para uso de droga e, como foi
mencionando, chegando a agredir um ao outro. Também quero mencionar, gostaria
que o Prefeito olhasse com carinho para os catadores de reciclagem, que trabalham
próximo do Jardim Icaraí, trabalham sob o Sol, separando a reciclagem. Que faça uma
cobertura; pode ser até um sombrite, que eu acredito que não seja caro. Fica fresco e
vai beneficiar os trabalhadores. Quero mencionar também a respeito do Poupatempo,
que está tendo muito problema com a contratação. Acredito que nenhum Vereador tem
ciência de como foi feita, que já tem várias pessoas. Estive no Poupatempo de
Araraquara com o Vereador Damião, Ivan e Ronaldo, e lá buscamos informação e
tinha algumas pessoas fazendo treinamento. Pessoas de Ibaté estavam fazendo
treinamento para começar a trabalhar no Poupatempo de Ibaté. Conversei com uma
moça, perguntei como ela tinha feito a inscrição, e respondeu que, simplesmente,
entrou no site do Poupatempo, fez a inscrição e foi chamada. Fico indignado que o
nosso município, o Prefeito não sabe de nada do que está acontecendo na cidade.
Nós, Vereadores, fazemos o papel de palhaço, porque não sabemos nada. Tivemos a
reunião com o representante do Popupatempo, o rapaz era do Detran, para assinar o
convênio e não tinha ciência de como seria feita a contratação; ficou de passar para
nós. Conversamos com o Alessandro e ele também não tinha ciência de nada. Então
fica difícil para nós, porque a população cobra os Vereadores. Houve pessoas que
chegaram até mim e falaram: “Vereador, estou sabendo que a contratação do
Poupatempo é por indicação e os Vereadores que estão indicando.”. Eu falei: “Não
tenho esse conhecimento, a não ser que Vereador da base do Prefeito tenha esse
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conhecimento”, mas conversei com os Vereadores da base, e ninguém tem esse
conhecimento. Segundo o Alessandro, também não teve conhecimento. Mas eu acho
uma injustiça. Se o emprego é para os moradores de Ibaté, como o próprio Prefeito
não tem conhecimento? Os representantes do Poupatempo não passam nada para a
assessoria do Prefeito? Estou indignado com essa situação. Quero deixar bem claro
para todos que nós, Vereadores, não temos o conhecimento. Se alguém, que foi
indicado por algum Vereador, ou por assessoria do Prefeito, que fale para nós, porque
temos que saber. Como representantes da população, deveríamos saber, mas não
sabemos, infelizmente, não sabemos. É de ficar indignado. Teve uma moça que
chamou minha atenção, falou: “Vereador, muito obrigada por indicar as pessoas e não
se lembrar de mim”, inclusive, ela votou em mim. Eu respondi: “Desculpe, minha
amiga, mas não tenho esse conhecimento”. Tenho certeza de que nenhum Vereador
indicou. Sei porque nos mandatos em que passei por esta Casa, vem indústria para o
município e o Vereador é o último a saber. O Vereador nunca consegue indicar
alguém, porque o Prefeito não deixa ninguém fazer política, ele não favorece nem a
base dele, nem a oposição. Esse é um direito dele, um jeito de ele trabalhar. Eu só fico
indignado. Acho que a população deveria ter o respeito de ser informada. Não precisa
informar o Vereador, mas a imprensa do Prefeito informa, coloca no site da Prefeitura,
fala: “Vocês fazem a inscrição no Popupatempo, o site é este, vocês vão lá e fazem,
porque é desse jeito que vocês vão tentar ser chamados para conseguir um emprego
no Poupatempo”. Faço a minha defesa porque não quero que ninguém fale deste
Vereador. Eu defendo os demais Vereadores também, porque sei que ninguém tem
ciência do que vem acontecendo sobre a contratação do Poupatempo. Sem mais,
Senhor Presidente. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 463/2021, DE 30 DE
SETEMBRO DE 2021 (Primeira Discussão e Votação). INTERESSADA: Prefeitura
Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre o Orçamento Anual do Município de Ibaté para o
exercício financeiro de 2022. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO
VENTURI: Vamos votar em primeira votação a LOA. Votamos nesses dias, em
segunda votação, o Plano Plurianual, que é, de uma forma macro, as receitas e as
despesas para os próximos quatro anos. Agora votamos a Lei Orçamentária, de forma
simples, que seria o primeiro ano do PPA. Só que, na Lei Orçamentária, aquilo que
está no PPA, no planejamento macro, é destrinchado. Terá o detalhe da despesa, as
ações, projetos que a Prefeitura pretende fazer. Claro que essas ações e projetos que
estão no PPA e aqui ficam um pouco mais claros, a gente não vai, só de ler, bater o
olho e saber o que é. Por isso tem a Audiência Pública, os Vereadores estiveram
presentes, a Nelcia, Secretária Adjunta da Fazenda; o Alessandro, o Secretário de
Assuntos Jurídicos, e principalmente o Alessandro esclareceu as dúvidas que a gente
tinha. Até agradecemos os representantes do Executivo, porque ficamos com dúvidas.
Tem R$ 2.140.000,00, por exemplo, para creche, mas vai construir alguma creche
nova? Não vai? Então, algumas dúvidas que a gente tinha, foi importante para tirar. O
diálogo é sempre bem-vindo e a Audiência Pública serve para isso. Infelizmente, não
há uma cultura na cidade de Audiência Pública então não há participação popular, que
é muito importante e ajudaria muito para além dos Vereadores. Devagar, a gente vai
achando meios de melhorar isso. Do nosso orçamento, estão previstos R$

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ
Encanto do Planalto
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP
Fone/Fax: (16) 3343-1233
Sessão Ordinária de 08.11.2021 – Fls. 13
117.000.000,00, inclusive IPREI e Câmara Municipal. Desses 117, uma curiosidade:
R$ 20.000.000;00 é de impostos, basicamente de IPTU; tem receitas de serviços, por
exemplo, fornecimento de água, questão de água e esgoto, R$ 6.000.000,00; e R$
91.000.000,00 é de transferência corrente, dos quais tem uma dedução por causa do
FUNDEB. Fazendo a dedução, ainda assim, 75% da nossa receita vem do Estado e
da União. Ibaté, assim como outros municípios desse porte, depende muito dos
repasses. No fim, é dinheiro nosso, porque uma parte sai daqui e vai para lá; o ICMS
que a gente paga volta como quota-parte, é feita toda uma distribuição; o FPM,
também, é questão dos impostos federais que pagamos e depois voltam. No fim, o
Governo não tem dinheiro nenhum, Prefeito, Estado não têm dinheiro; é do nosso
bolso, é do couro que sai a correia. Então é tudo dinheiro nosso de qualquer jeito.
Enfim, são as transferências correntes que vêm. Então, o município tem uma
dependência forte dessas transferências, principalmente o Fundo de Participação dos
Municípios e a Quota-Parte do ICMS. O pessoal fala de mexer no ICMS, eu entendo,
só que, na hora que mexer, se não fizer um estudo bem feito, arrebenta com os
municípios, principalmente os menores. A despesa é no mesmo valor, R$
117.000.000,00. Para pessoal, 49.74; hoje está nas faixas dos 45, incluindo o reajuste,
mais... A gente falou da incorporação, mas o Alessandro foi prudente talvez, falou que
tinha que fazer o Plano de Carreira. E a gente espera que, a partir do momento em
que não houver mais a Lei 173/2020, não vai ter mais desculpa. Nós vamos mudar o
tom da cobrança. Lei Orçamentária, despesas e receitas para o próximo ano a gente
está votando, e eu sou favorável ao projeto. Obrigado. VEREADOR HORACIO
CARMO SANCHES: Na verdade, Vereador, o Prefeito precisa fazer das tripas coração
para distribuir as verbas, porque só na Saúde é consumido de 30% a 35%. Então ele
tem que lutar muito para fazer tudo o que a cidade merece. VEREADOR WALDIR
SIQUEIRA: Eu quero só complementar: o Prefeito precisa fazer das tripas coração,
mas precisa fazer rápido para ajudar o funcionalismo público, porque não está fácil.
Cargo de confiança eles ganham super bem, agora o funcionalismo público, que tem
15, 20 anos, não tem aumento de salário desde 2019. Vem aqui o MP e questiona que
tem que tirar o 14º e 15º do funcionalismo público. Só que eles não falam do salário
que eles ganham. Por que não diminui o salário deles? Eles ganham um absurdo e
estão preocupados com o funcionário público que ganha péssimo salário. Eu estou
falando a verdade, não são valorizados, isso é um absurdo. Vem aqui e não podemos
cobrar um aumento de salário por causa dessa lei 173 que o Presidente fez para
prejudicar o funcionalismo público, só que aumentando a gasolina, gás, alimentação e
o salário que é bom, nada. Ainda tira o direito do trabalhador público. É um absurdo,
não admito. Ano que vem este Vereador cobrará o aumento do salário, essas perdas
que o funcionalismo público teve a partir de 2019, 14º e 15º .Todo esse dinheiro está
sobrando no cofre público. O Prefeito vai ter que fazer das tripas coração para dar um
aumento justo para o funcionalismo público. Sem mais, Senhor Presidente.
VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO,
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Foi comentado de pedágio, audiência
pública e, entre a sessão anterior e esta, foi intenso; estivemos em São Paulo, no
mesmo dia, pela manhã, estávamos na manifestação; na quarta-feira, foi audiência
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pública da ARTESP em Araraquara, uma grande encenação, porque o que ela fez foi
apresentar um monte de número bonitinho. A gente já falou sobre isso, mas é
importante falar de novo: “Vai investir tantos bilhões, vai fazer não sei o que” e, como
disse um Vereador de São Carlos, o Bira, que levantou bravo e com razão: “Nós
estamos aqui para falar que não queremos pedágio”; essa é a questão. Não queremos
o pedágio entre Ibaté e Araraquara. Mas o cara que estava ali, o Diretor, estava já
sabendo de tudo o que ia acontecer, ele já vai preparado; você percebe que já está
tudo pronto ali. Tivemos uma audiência pública na Câmara de Araraquara, saiu e lá
uma deliberação, mas ainda não teve andamento de que marcaria uma reunião com o
Marco Vinholi para ver se conseguimos mais uma ação para barrar esse absurdo
numa estrada já pedagiada. Quero falar uma questão para a assessoria de imprensa
da Prefeitura, que eu sei que está nos assistindo, e é uma sugestão: para voltar a
divulgar, ainda que semanalmente, a vacinação. Porque a última divulgação foi dia 30
de outubro e hoje eu fui questionado se estava vacinando. Eu fui me informar e passei
a informação. Muita gente fica esperando o site da Prefeitura. Tem uma página que,
aliás, melhorou muito a comunicação da Prefeitura com a página do Facebook. Com
relação ao Poupatempo, de fato a gente passa vergonha. Eu não sei nem quem é o
culpado, mas o fato é que a gente não tem nem informação. Já fizemos requerimento,
as pessoas nos cobram e ficamos com cara de tacho e vai contratar. Daqui a pouco
estará funcionando o Poupatempo, eu não sei que dia, ninguém fala o dia. Em tese, a
Prefeitura não teria a informação, o Estado, mais uma vez: é o Estado que quer fazer
pedágio, é o mesmo que não dá atenção ao Poupatempo, não tem transparência na
questão das contratações para a população ver e saber que foi feito tudo. Eu até
acredito que está sendo feito transparente; são pessoas que, de repente, mandaram
currículo e são chamadas, mas deixa transparente. É o mesmo governo do CDHU.
Infelizmente, o Senhor João Dória é lamentável como governador. Muito obrigado. O
SEGUNDO, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Primeiro ponto e é o ponto
pacífico entre todos nós, não só entre os Vereadores desta Casa, mas entre todos os
da região. Precisamos aumentar o tom da discussão contra o pedágio. Como já foi
dito, nós participamos das audiências públicas e já está decidido, população de Ibaté,
serão 10 novas praças de pedágio no lote noroeste, que vai de São Carlos a região de
Barretos, Penápolis. Na nossa região, é apenas esse pedágio, mas, na região de
Barretos, são mais nove praças de pedágio. O detalhe importante é que já existem 10
praças de pedágio nesse trecho, já há arrecadação. O que me chama atenção é que o
Governo Federal fez agora a concessão da nova Dutra e da Rio/Santos. Nesse trecho,
o investimento é três vezes que o investimento prometido aqui: R$ 15 bilhões, com a
tarifa de pedágio 35% mais barata. Não serão construídas novas praças, será reduzida
a tarifa, porque o fluxo de veículos cada vez mais tem aumentado nas rodovias, por
um detalhe muito importante: infelizmente o estado brasileiro tirou todo o transporte
ferroviário ou quase todo. Não existem mais trens de passageiro a não ser nas
grandes metrópoles. Nenhuma cidade do interior paulista é autossuficiente, todos nós
dependemos umas das outras, e há uma interligação necessária entre as cidades do
interior. Então o Governo do Estado tem que voltar suas atenções para aumentar a
interligação e não diminuir, que é o que tem sido feito com a construção de novos
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pedágios. Os custos, para quem mora no interior, está cada vez mais caro. Transporte
interfere diretamente no frete, consequentemente nos produtos e serviços que são
feitos na cidade. Dia 11 haverá nova audiência em São Carlos, estaremos presentes,
mas quero destacar que, na semana passada estive com o Presidente desta Casa em
Descalvado, entregamos pessoalmente ao Governador em exercício, Carlão Pignatari,
um ofício desta Casa falando que a Câmara de Ibaté está pedindo uma audiência
pública com o Governador, Vice-Governador e com o Secretário de Desenvolvimento
Regional e detalhe: utiliza a Washington Luiz para fazer seus deslocamentos, mas
para ele parece que não tem interesse nenhum em melhorar o acesso das regiões,
porque talvez o pedágio não saia do seu bolso. Sou do PSDB, amo esse partido, gosto
do estatuto do PSDB, que diz que temos que viver perto do pulsar das ruas e longe
das benesses do poder. O fato de eu ser do PSDB não me limita a criticar ações que
eu acho desnecessárias e desvalidas, por isso sou totalmente contrário à instalação do
pedágio e espero que todos os Vereadores aumentem o tom na busca e na luta contra
o pedágio. Obrigado. O TERCEIRO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Pouca
vergonha deste Governo, canalha, não vale nada, não está preocupado com a
população. Onde já se viu mais um pedágio no nosso trecho? Não admitimos. Como o
Vereador Ronaldo falou sobre a apresentação, aquela palhaçada que o representante
da ARTESP apresentou. Tudo bonitinho, bem falado, explicado, mas nada convenceu
aqueles representantes presentes. Todos indignados com essa atitude. Mais pedágio.
São mais 10 pedágios que serão criados até Barretos. Como estivemos em São Paulo
na semana retrasada, com o Deputado Sebastião Santos que repudia esse pedágio,
essas praças de pedágios, que vêm a prejudicar a população, inclusive os motoristas
de caminhão, que trabalham com cargo. Imagine quanto que vão pagar de tanto
pedágio. Além de ser caro, o combustível está caro. Não tem condições. Quem vai
pagar? A população, porque tudo isso vai gerar imposto para pagarmos. Tudo vai ficar
cada vez mais caro, porque os caminhoneiros que fazem o país crescer. Eu fico
indignado, porque nós já cobramos tanto aqui uma passarela para a empresa colocar
na Popular e nunca colocaram, só querem levar vantagem e vem o representante da
ARTESP falando que vai nos beneficiar. Precisamos de uma simples passarela para
os moradores da Popular, do Assentamento que vem para cá e nada de beneficiarem.
Não podemos nos calar. Iremos sempre bater em cima. Não ao pedágio. Nada mais,
foi encerrada a sessão às dezessete horas e quarenta minutos, lavrada esta ata, que
será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.

