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07ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2022.
Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas,
no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida pelo
Vereador Valentim Aparecido Fargoni, secretariada pela Segunda Secretária,
Vereadora Sidnéia Monte, e com a presença remota dos seguintes Vereadores:
Damião Rogério de Sousa, Horacio Carmo Sanches, Ivanildo de Oliveira Lins, Jean
Glei Rubio Tomaz, Luís Marino da Silva, Nathã Felipe Narcizo e Ronaldo Rodrigo
Venturi. Em virtude da licença médica do Vereador Waldir Siqueira, o Primeiro
Suplente do PTB, Nathã Felipe Narcizo, prestou o Compromisso de Posse, assumindo
como Vereador desta Casa. Foi aprovada, com abstenção de voto do Vereador Nathã
Felipe Narcizo, a ata da sessão ordinária de 11 de abril de 2022. A seguir, a Senhora
Secretária fez a leitura das Correspondências Recebidas de Diversos, que ficarão
arquivadas na Secretaria da Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS
VEREADORES (A): VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Projeto de Decreto,
dispondo sobre conceder título de Cidadão Ibateense ao Dr. Cláudio Ricardo de
Oliveira. Decisão: Encaminhado às Comissões Permanentes. Indicação, dispondo
sobre construir uma canaleta para escoamento de água pluvial na Rua Horacio Petrilli
com a Rua Maria Klaic Mendes, no Jardim Mariana. VEREADOR VALENTIM
APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo sobre solicitar do senhor Pedro Duarte
Guimarães, Presidente da Caixa Econômica Federal, a implantação de uma Casa
Lotérica que atenda a população dos bairros Jd. Esfer, Jd. Primavera, Jd. América,
José Giro e Jd. Cruzado. Indicação, dispondo sobre solicitar do Senhor João Dória,
Governador do Estado de São Paulo, a implantação do Restaurante Bom Prato no
município. VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA, IVANILDO DE OLIVEIRA
LINS, NATHÃ FELIPE NARCIZO E RONALDO RODRIGO VENTURI: Indicação,
dispondo sobre solicitar do Senhor Mauro Artur Herszkowicz, Diretor-Presidente da
empresa Viação Paraty Ltda, uma data e horário para a realização de uma reunião
com os vereadores de Ibaté para tratar do transporte coletivo municipal e
intermunicipal. Indicação, dispondo sobre enviar a esta Casa um Projeto de Lei
criando um Banco de Materiais Ortopédicos no município. Indicação, dispondo sobre
realizar a pintura de sinalização viária horizontal. Indicação, dispondo sobre realizar
calçamento do acesso aos novos túmulos que estão sendo construídos no Cemitério
Municipal, na parte mais nova. VEREADORES (A): Moção, dispondo sobre votos de
profundo pesar pelo falecimento do senhor Luiz Brito Narcizo. DISCUSSÃO:
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: É uma moção que fazemos ao nosso querido
Vereador Nathã, recém-chegado na Casa. É uma notícia triste para todos nós, que
recebemos, nesses dias, em nosso grupo de Vereadores. Ficam meus sentimentos a
você, Nathã, aos familiares, amigos, a nós, da Câmara. Que Deus possa abençoá-lo e
conforta-lo. DECISÃO: Aprovada por unanimidade. ORADORES: O PRIMEIRO,
VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Indicamos ao Senhor Prefeito Municipal
para fazer o calçamento de rua no cemitério municipal, tendo em vista que há vários
metros a serem percorridos do velório até onde estão sendo construídos os túmulos.
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Em dias de chuva, fica difícil e complicado para fazer o cortejo até o túmulo, porque
tem que atravessar no meio do mato. Uma vez pavimentado, irá facilitar a chegada.
Peço que avalie com carinho e faça o calçamento para que as pessoas consigam levar
o seu ente querido até o sepultamento. Sem mais, Senhor Presidente. O SEGUNDO,
VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Nós já chegamos a fazer a indicação
sobre a Viação Paraty. É um tema chato, que tem que ser discutido e somos cobrados
no dia a dia demais. Desde o começo do ano, estamos tentando marcar uma reunião
com o senhor Mauro e não conseguimos. O povo se revoltou. Tanto do transporte
interno quanto o externo, o horário de ônibus ficou muito bagunçado desde que
começou a pandemia. Foi feito um abaixo-assinado pela Daiane, Marciane e Silvia.
Nós, Vereadores, queremos ter essa conversa com o Mauro, porque tem que
conversar sobre os horários, porque aumentaram os bairros. Somos cobrados porque
os ônibus não entram nos bairros. O Jardim das Palmeiras é um dos mais cobrados,
porque o ônibus só para na pista e não para mais para baixo, assim como o Domingos
Valério. Essas pessoas sabem o quanto sofrem e não foi à toa que conseguiram
quase 400 assinaturas. Queremos uma satisfação, uma posição. Que o Mauro não se
esconda, porque precisamos dar uma posição para a população. Sem mais. O
TERCEIRO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Há duas ou três sessões,
apresentamos um projeto de lei para criação do Banco de Materiais Ortopédicos, como
muleta, cama hospitalar, pois recebemos muitas pessoas que vêm até nós pedindo. A
pessoa não tem condição de comprar, de alugar, e o município tenta fornecer, mas, às
vezes, não tem também. A cama hospitalar, por exemplo, é um problema sério que
temos; a Elaine tenta conseguir, mas a gente tem tido vários nesse sentido. Então,
essa lei é para que houvesse um local para as pessoas irem lá. O município faz a
cessão e a pessoa devolve após a utilização. Apresentamos o projeto, porém a
Procuradoria desta Casa entendeu que estávamos criando uma estrutura, obrigando a
criação de uma estrutura na Administração, que não era legal fazer isso, contendo
vício de iniciativa. Acatamos o parecer da procuradora e fazemos agora em forma de
indicação, anexando o projeto de lei, junto com a exposição de motivos. Nós
gostaríamos muito que o Prefeito, junto com sua assessoria, mande esse projeto de
lei, que será muito útil. Tenho certeza de que vai contar com a aprovação de todos
desta Casa. Sobre a Viação Paraty, fizemos uma indicação no ano passado, entre
julho e agosto, solicitando uma reunião para tratar do transporte interurbano e interno,
porém eles nos ignoraram. Em momento algum, houve qualquer tentativa de conversa.
Se não for o Diretor-Presidente da empresa, que seja outro; mas que venha conversar
com a gente, não só com os autores da indicação, mas com todos. Ou vamos a
Araraquara também, não tem problema. EM APARTE, VEREADOR VALENTIM
APARECIDO FARGONI: Sobre a Viação Paraty, semana passada eu estive em
reunião com o Gerente, o Rodrigo, e melhorias serão feitas. Mesmo assim, nada
impede que façamos uma reunião com o proprietário. Mas venho correndo atrás disso
e vêm sido prometidas melhorias. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Em
que sentido, Senhor Presidente? Na questão do interurbano, por exemplo, em que a
gente tem pouca atuação. EM APARTE, VEREADOR VALENTIM APARECIDO
FARGONI: Ele comentou sobre o Jardim das Palmeiras. O pessoal quer que o ônibus
PRESIDENTE

2ª SECRETÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ
Encanto do Planalto
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP
Fone/Fax: (16) 3343-1233
Sessão Ordinária de 25.04.2022 – Fls. 3
entre mais para baixo e ele falou que, para mexer agora, atrasaria muito o ônibus.
Então, estão fazendo estudo para verem o que pode ser feito. Fiquei bastante tempo
com ele, foi bastante atencioso. Mas nada impede. A gente pode trazê-lo aqui.
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Eu acho que o importante disso é a
gente ter o contato com todos os Vereadores, porque as reclamações são muitas e
vão além do Jardim das Palmeiras. O Domingos Valério é um bairro que está há
praticamente oito anos e o pessoal reclama bastante, porque o ônibus não adentra.
Claro que, muitas vezes, não dá para atender tudo, mas tem que ter o diálogo, porque
a Paraty presta o serviço municipal e o interurbano, e praticamente todos os dias tem
uma postagem referente a isso. Chegou até nós um abaixo-assinado com quase 400
assinaturas; é muita coisa. Foi capitaneada pela Daiane, Marciane e Silvia. É muita
gente que assinou, porque não aguenta mais. Entendo que a empresa tem que se
adequar, tem que fazer, mas não é de agora que pedimos. Ficamos contentes com
essa boa vontade de conversar com o senhor. Esperamos que a empresa atenda a
todos nós aqui ou em Araraquara e vamos pontuar mais algumas coisas. A questão do
requerimento que fizemos recentemente, pedindo informações para a Prefeitura dos
horários do transporte interno aos finais de semana, e a resposta que veio é que não
houve alteração nenhuma. Mas quando vamos conversar com a população, não tem
ônibus. Não sei quem está faltando com a verdade ou alguém não está fiscalizando,
alguma coisa está acontecendo. Agradeço, Presidente, sua colocação. A questão que
o Ivan colocou é muito pertinente. Inclusive, estávamos no dia do enterro do pai do
Nathã, reitero os meus sentimentos, e, passando, ali, o Ivan comentou que precisava
ver no dia que chove. Naquela parte debaixo é uma questão de pavimentar aquele
trecho. Desce, pelo meio do cemitério, vira e vai até o fim; é um pouco distante, mas é
possível fazer, já que começou do fim para o começo. O momento já é difícil para as
pessoas, imagine em dia de chuva. Outra colocação é sobre a limpeza. A Prefeitura
está fazendo a limpeza, mas é um pedido que fiz hoje para o Secretário Municipal e
estou reiterando é que, quando é feita a limpeza da área verde, estão adentrando e
não dá um metro, roçam o mato e jogam por cima do próprio mato. Pelo problema que
existe de aranha, escorpião, o problema continua, e as pessoas reclamam de que o
serviço não está ficando a contento. Eu fui verificar e há locais que deixam a desejar.
É um pedido que fazemos para que haja esse cuidado adicional para que o serviço
seja bem feito. Outra questão é referente a médicos. Sei que o município fez concurso
público e que quase não houve inscritos e que agora houve um processo seletivo para
ver se consegue trazer médicos. Algum problema está acontecendo. Ou não tem
médico em lugar nenhum, um problema em todas as cidades; ou seja, um problema
salarial e, se for, a Prefeitura tem que rever. O que não podemos é ficar nessa
situação, com a secretária de saúde se descabelando, com os Vereadores sendo
cobrados diariamente. Sei que não dá para resolver todos os problemas da saúde de
uma vez, mas acho que, por exemplo, o clínico geral é um tipo de profissional que não
tem como agendar. Ginecologista, por exemplo, vai abrir em maio. A gente encaminha,
a pessoa consegue um encaixe, resolve; mas é só quando a pessoa vai atrás. A saúde
é uma questão essencial. Sei que o município gasta 30% com a saúde, mas não está
adequado e é consenso. Acredito que o problema central é a questão salarial e precisa
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ser revista. Obrigado. O QUARTO, VEREADOR NATHÃ FELIPE NARCIZO: Eu não
quero repregar o que colocou o Vereador Ronaldo sobre a Paraty, mas precisamos
encontrar uma solução e rápida. O povo sai cedo para trabalhar, já tem um dia
cansativo e começar o dia com superlotação, com atraso, acaba sendo desumano.
Nós, Vereadores, precisamos externar essa necessidade e buscar soluções rápidas.
Com relação ao cemitério, não tem questão por ter sido meu pai, tanto porque, aquela
parte eu não conhecia; nós só vamos ao cemitério quando é para enterrar alguém. De
fato, ficou muito desumano aquilo, não quero entrar no mérito de ter sido uma questão
pessoal, mas, quando alguém perde um ente querido, é uma falta de respeito, não
para com o corpo do meu pai, mas para com aqueles que já estavam ali. É primordial
e de inteira responsabilidade da Prefeitura de manter o mínimo de limpeza naquela
área. Eu e minha mãe, na sexta-feira, ao menos o mato já tinha sido roçado e isso me
deixou um pouco mais confortável. Quanto à limpeza, quero ressaltar a questão da
dengue na cidade. Eu prefiro acreditar que não, mas números estão sendo
camuflados. No Antônio Moreira, o caso começou a pegar também. A questão da
limpeza muito é vista no Centro da cidade. O Centro da cidade realmente está limpo.
Quem vem aqui passear, olha no Centro da cidade e está uma maravilha. Quando a
gente cai para o fundo do Cruzado, do Icaraí, do Domingos Valério, o lixo está tomado.
Na parte do Antônio Moreira, quero ressaltar a necessidade da limpeza daquela área,
principalmente na calçada da rua de cima, da primeira rua, onde tem muito lixo. Quero
ressaltar a importância da população na colaboração de não sujar, mas, quando há a
sujeira, precisa ser tomada providencia. A dengue está aí, não é novidade para
ninguém, e cuidados devem ser tomados. Quero cobrar em Tribuna o Executivo, seu
departamento, para que haja a limpeza adequada do município. Com relação à saúde,
quero mencionar que estive no Centro de Convivência da Melhor Idade, onde
aconteceu a Primeira Conferência da Saúde Mental, um assunto interessante e
extremamente interessante. Quero mencionar a necessidade urgente de termos em
Ibaté políticas públicas que, de fato, venham abraçar essa causa. É de extrema
importância a saúde mental, psíquica e psiquiátrica, e temos esse problema na cidade.
Na verdade, Ibaté tem problema a dar para um pau. Mas precisamos começar a
conversar. Quero chamar a atenção dos senhores, que sabem que venho das lives,
mas eu venho do povão e sei das necessidades que existem. Não adianta vir aqui falar
bonito, querer passar a mão na cabeça de quem está errado. Eu acho que a gente
precisa se empenhar um pouco mais em dar mais atenção ao que de fato o cidadão
precisa. Hoje, a questão da saúde está debilitada, na UTI, e precisamos nos atentar a
essa questão para proporcionar ao cidadão um serviço, no mínimo, digno. Quero
agradecer as boas-vindas dadas, os sentimentos empenhados ao meu pai. Sem mais.
Obrigado. O QUINTO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Quero agradecer o
Prefeito e sua equipe, professores e diretores por manterem a entrega dos ovos às
crianças, que é muito importante. Sabemos que isso já vem sendo há vários anos e
vemos a felicidade das crianças. Existe muita dificuldade para os pais de família para
comprar os ovos para os filhos, e o município tem feito isso. Como nosso querido
Vereador Nathã falou, a Secretaria de Saúde está fazendo a Conferência da Saúde
Mental, um tema muito importante para o nosso município. Como já foi debatido, nesta
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Casa, a respeito da saúde, está sendo feito um processo seletivo, cujas inscrições
terminam agora, no dia 27. Pedimos para as pessoas que façam as inscrições. Quero
comentar sobre a empresa Paraty. Em meus mandatos, já fiz muitas cobranças sobre
essa situação, inclusive, o requerimento que os Vereadores fizeram seria melhor tentar
o diálogo. Mas sabemos que é muito difícil porque, embora alguns Vereadores tenham
citado que o munícipio está abandonado, o nosso município não está abandonado; ele
vem crescendo a cada dia e por isso a necessidade de aumentar os horários. Isso tem
que ser uma ação conjunta entre Vereadores, Executivo e a empresa. É de muita
importância a nossa rodoviária, que alguns Vereadores se manifestaram contra,
porque nós vamos ter o terminal de integração, ou seja, a pessoa vai pegar o ônibus
de um bairro, vai descer no terminal e pegar outro ônibus para outro bairro; vai
resolver parte disso. Outra questão é sobre os valores. Nos últimos anos, por conta da
pandemia, as coisas subiram muito, então, existe uma necessidade de o prelo da
passagem, que tem sido segurado pelo senhor Mauro desde 2016, 2017. Entendemos
que precisa haver uma melhoria no serviço, mas precisamos sentar e ver. Em relação
aos novos bairros, sabemos que precisa ser feita uma nova programação, ter um novo
estudo de como será feito. Não é só vir cobrar para fazer, porque não existe a
possibilidade de conversar sem antes fazer o estudo. Precisamos nos unir para que
haja uma reunião e ver o que fazer para resolver a situação. Não sei se a demora para
a reunião está acontecendo porque o terminal não está pronto, mas vamos a
necessidade uma mudança imediata. Se conseguirmos uma reunião, seria legal tanto
para nós, quanto para o Executivo e para a população. A respeito do cemitério,
estivemos no velório, existe essa situação, mas temos que considerar que o cemitério
é modelo para cidades vizinhas através do Prefeito Zé Parella. Ele é modelo e precisa
de adequações como toda obra, casa, município. Se possível, levaremos juntos essa
indicação ao Prefeito para que haja uma melhoria nesse sentido. Quanto à dengue,
cujos resultados parecem estar sendo camuflados, não estão sendo. Na sessão
passada falamos sobre a possibilidade de intervenção da SUCEN, mas os números
não atingem, e ela não pode chegar, mas os números são grandes. Peço a
conscientização da população. Há moradores que não deixam a equipe entrar para
fazer a limpeza. Foram feitos duas vezes os trabalhos no Jardim Cruzado. O município
tem trabalhado. Às vezes a equipe do Roni, que tem trabalhado muito na limpeza da
cidade, precisa sair para ajudar nessa situação da dengue. A gente adquiriu os testes
rápidos. Há pessoas que falam que foram ao Hospital, mas que não foi feito o teste
rápido, mas é porque precisa ser feito a partir do sexto dia. A população tem que ter a
consciência que não pode acumular entulho, porque o caso está feito, talvez
ultrapassando os casos de COVID. O município está trabalhando, às vezes passa
desapercebido, mas estamos fazendo o trabalho sim e certo. Quero falar do esporte. O
Raul está em São Paulo, levando um ofício à Secretaria de Esporte. Nossa equipe de
futsal masculina foi classificada para a segunda fase da Taça EPTV. Ficamos felizes
com essa situação. Deixo meus parabéns ao Vereador Damião pelo torneio no Jardim
Icaraí e agradeço ao Prefeito, ao Roni, à equipe da Prefeitura que foi lá e ajudou na
limpeza do campinho; à Secretária de Esportes, que ajudou com as medalhas. Foi um
trabalho maravilhoso. Sem a ajuda do Prefeito, talvez não acontecesse da forma que
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aconteceu. Ficamos felizes e agradecemos ao Prefeito Zé Parella por isso. Sem mais.
ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 075/2022, DE 03 DE MARÇO DE 2022
(Segunda Discussão e Votação). INTERESSADOS: Vereador Ronaldo Rodrigo
Venturi e outros. ASSUNTO: Dispõe sobre alterar o inciso II do parágrafo 2º do artigo
122 e acrescentar o artigo 122-A à Lei Orgânica do Município de Ibaté em observância
à Emenda Constitucional nº 86, de 17 de março de 2015. DISCUSSÃO: VEREADOR
RONALDO RODRIGO VENTURI: Essa é a famosa emenda impositiva. O município
tem 100% do orçamento, que é aproximadamente R$ 120.000.000,00. Desse valor,
1,2%, aproximadamente R$ 1.400.000,00, seriam destinados a essas emendas
impositivas dos Vereadores. Podemos fazer emendas, porém elas não precisam ser
cumpridas pelo Prefeito, diferentemente das emendas impositivas, que têm prazo, que
podem virar restos a pagar do outro ano. Não estamos inventando a roda; é emenda
constitucional 86 de 2015, vários municípios adotaram essa figura orçamentária. É
uma oportunidade que nós, Vereadores, temos, porque às vezes fazemos indicação e
não conseguimos que sejam feitas seja por falta de dinheiro, seja porque entenderam
que não era importante. É uma oportunidade de fazermos, cada qual em sua área de
atuação. 50% do valor, aproximadamente R$ 150.000,00, para cada Vereador, tem
que ser destinado para a saúde, e o restante é livre. A ideia da emenda é individual,
mas pode ser de forma coletiva, até mesmo em consonância com o Executivo. É mais
cômodo ficarmos no modelo tradicional, o Prefeito manda o orçamento, aprovamos,
não tem participação popular na elaboração, porque não temos orçamento
participativo. É feito, basicamente, dentro da contabilidade; sei como funciona, porque
trabalho na área, reproduz o ano anterior e vai fazendo os ajustes ao longo do ano. A
emenda impositiva vem da necessidade de não ter a construção do orçamento de
forma participativa. Pensando no Executivo, que consegue saber de todas as
prioridades e entender todas as prioridades, a gente tem que tomar cuidado; abrir a
participação é melhor. Eu posso ter a minha visão, e quem administra hoje tem outra
visão e eu respeito. Porém, a emenda impositiva é a nossa alternativa. As pessoas
nos trazem demandas, e a gente vai poder. Sei que é pouco o valor, mas o Vereador
que atua um pouco mais no esporte, pode usar o recurso no esporte para fazer
torneios, por exemplo; outro Vereador pode destinar o recurso às entidades sociais.
Quem recebe primeiro a cobrança? Quem é marcado nas redes sociais? Somos nós.
Acho essencial que nós, representantes da população, tenhamos essa oportunidade.
Estamos falando de 1,2% do orçamento. Será que não conseguimos fazer isso?
Penso que conseguimos. Todos têm capacidade de fazer. Pensem direitinho, avaliem.
Na primeira vez não tivemos um resultado positivo, mas tenho a esperança de que,
desta vez, a maioria vota a favor e teremos os votos necessários para aprovação.
Obrigado. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Esse projeto que já temos
discutido nos bastidores. Todos sabemos que o poder do Vereador é muito pouco.
Temos que aprovar esse projeto. Nós temos que aparecer, o Vereador tem que
mostrar o seu trabalho. Todas as cidades têm esse projeto e Ibaté não tem que ficar
para trás. Vereador tem que aparecer. Se sobrar, por exemplo R$ 60.000,00, se nos
juntamos, já fazemos algo importante em nosso nome. Podemos fazer em conjunto
com o Prefeito. Cito o Icaraí porque lá é onde fui criado, e a dificuldade é muito grande
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para levar algo. Tudo é briga. Se essa emenda impositiva for aprovada, podemos
destinar a metade dela para onde quisermos, seja para construir um Centro Cultural,
uma quadra sintética. Acho que temos que avaliar com carinho. Só indicação,
requerimento; requerimento às vezes é barrado aqui. Estamos com o poder na mão; é
só apertar o verde e começar a ter mais poder. Sem mais, Senhor Presidente.
VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Só para registrar. Eu não poderia deixar
de falar um pouco sobre essa emenda que é tão importante para o município. Temos
que ter a consciência de que, se votarmos contra essa emenda, estamos tirando a
oportunidade da nossa população de participar do orçamento anual. Então, mais uma
vez, venho a esta Tribuna pedir para que os nobres pares sejam signatários a esse
projeto e votem favoráveis, assim como eu, que voto favorável, por entender a
importância para o município. Não podemos tirar o direito da população. Uma vez que
votamos contra, tiramos o direito do povo. É uma emenda constitucional, não há vício
de iniciativa, não confronta nenhuma lei municipal, federal, estadual, pelo contrário,
tem recomendação da constituição federal, estadual e só falta nós fazermos nossa
parte nesta Casa de Leis que é votar sim pela emenda, pelo bem maior da população.
Sem mais, Senhor Presidente. VEREADOR NATHÃ FELIPE NARCIZO: Quero
ressaltar o que já foi dito da importância dessa emenda, não para nós, mas para
população. É importante entender que centralizar tudo, como se só o Executivo
soubesse das prioridades do município, é uma irresponsabilidade dos Vereadores,
uma vez eleitos para buscar as melhorias para a população. Essa emenda não vai
contra a constituição federal, nem a constituinte estadual, bem como é aplicada na
grande maioria dos municípios, contribuindo para seu desenvolvimento, de certa forma
fora da aplicação do Executivo, mas com importância e efeito direto e significativo na
vida do cidadão. É importante nunca se esquecer que nossa função é estar do lado do
povo, saber do que ele precisa e do que ele tem direito e não deixar que esses direitos
sejam ofuscados por mero capricho de A ou de B. Com relação ao parecer do senhor
Horacio e da senhora Sidnéia, quero contestar o que foi dito. A discussão não é para
mostrar quem é mais ou quem é menos, quem é melhor ou pior, mas deve servir para
o progresso, que é o que devemos buscar nesta Casa. No parecer diz que a emenda
impositiva será de valor financeiro muito pequeno e somente causará transtorno ao
Executivo, e o Vereador Ivan Lins emitiu parecer contrário. Eu gostaria de saber o que
seria um transtorno, uma vez que seria um valor muito pequeno. Qual o transtorno que
isso causaria para o Executivo. É sabido que, com o respectivo valor,
aproximadamente R$ 1.400.000,00, conseguimos trazer muito para a população, seja
em uma causa social, seja na iluminação pública, que hoje depende exclusivamente
do Executivo e de todo o procedimento de licitação. Não que não venha a haver
licitação, mas, por exemplo, eu estive cobrando a iluminação pelo menos na pracinha
do Jardim das Palmeiras e a resposta que obtive foi que o orçamento estava sendo
feito, a licitação estava sendo feita, porque haveria a troca de iluminação da cidade
toda. Ora, se eu tenho apenas um pedacinho de chão para colocar três, quatro
luminárias, por que tenho que esperar uma licitação para a cidade toda? De certa
forma, se esse dinheiro estivesse na deliberação dos Vereadores, já poderia ser
aplicado ali. Não precisamos deixar uma simples praça sem iluminação por um longo
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período, até que toda a cidade seja avaliada e conseguiríamos resolver aquele
problema isolado. Outro exemplo, é a pracinha do Cruzado. Quando andamos, vemos
que, qualquer debilidade que temos, dependemos exclusivamente do Executivo. Essa
é uma ferramenta que os senhores terão para aniquilar esses probleminhas que são
pequenos e que causam o maior transtorno para a população. Acho importante e
indispensável a aprovação desse projeto entre outros. Mesmo porque, 50% já serão
aplicados na saúde. Se for individual, pode juntar esse orçamento e fazer a
contratação de uma clínica, uma especialidade que o pessoal está esperando em uma
fila. Essa verba poderia estar sendo aplicada nesse sentido. Contrata-se uma clínica
de especialidade, aniquila essa fila no atendimento, inclusive na questão dos exames.
Acho que muito além do que o gasto pequeno e o transtorno grande para o Executivo,
a gente tem que colocar essa questão na mesa. Gostaria de pedir aos senhores a
consciência, conscientização do tamanho da importância desse projeto não para o
Executivo, não para os Vereadores, mas para a população ibateense que hoje sofre,
porque tudo está centralizado no Executivo. Sem mais. Muito obrigado a todos.
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: É importante ver o ponto de vista e o
posicionamento de cada parlamentar em cada projeto. Esse projeto é legal,
constitucional, que pode ser feito sem problema nenhum. Porém, como somos de uma
cidade de pequeno porte, que está em crescimento, temos vindo de um trabalho de
essa verba ficar e retornamos ao município, e o município tem feito um ótimo trabalho
com essa verba. Por ser uma cidade pequena, a arrecadação é muito baixa. Existe no
Estado a queda de arrecadação também. Essas dificuldades agregam ao município,
atrapalham. Essa verba do projeto acaba ficando sob a responsabilidade de cada
Vereador. Eu, neste momento, não gostaria de ter essa responsabilidade. Vemos que
o trabalho que tem sido feito nesta cidade e a maioria dos projetos feitos, de grande
valia, que ficarão para o resto da população. Nós, votando contra o projeto, não
votaremos contra a população de forma alguma, porque esse recurso já é aplicado no
município e de forma valiosa, visto que grandes projetos foram feitos pelo Prefeito Zé
Parella com recursos próprios. A nossa Casa nova está feita com esse dinheiro, que
retornamos para o município quando não é usado. Foi dito por alguns Vereadores que
não havia a necessidade de fazer uma Câmara nova. O município precisa crescer, ter
vida e a vida é feita por políticas públicas, que vêm desses recursos. Se o Ministério
Público ou qualquer pessoa comum quisesse fazer um bloqueio nesta Câmara por
falta de acessibilidade, poderia fazer, porque não temos. É de grande valia esse
dinheiro. No final do exercício, esse dinheiro pode ser utilizado na forma de pagamento
para fechamento de exercício; não é utilizado de uma forma errada. A gente sempre
viu a necessidade de devolver esse dinheiro para o município. Sou contra o projeto no
momento e peço aos Vereadores de base para que votem contra também, porque
vemos a necessidade de dinheiro para fazer obras no município. Vimos recentemente
que o Prefeito adquiriu uma área, também com recursos próprios, para aquisição de
uma quadra para a construção de um novo hospital. O Tribunal de Justiça, até com o
pedido meu, quis saber quando seria construído o novo fórum. 24º lugar, olhem o
tempo que vai demorar e vemos as condições precárias que o fórum está trabalhando,
com processos amontoados. Conversando com o Prefeito, ele fará o novo prédio com
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recursos próprios. Como não temos deputados que podem trazer verbas em grande
quantidade para o município, vamos ter que trabalhar com a verba que temos e a que
temos é essa. Peço aos Vereadores de base que votem contra o projeto para
continuarmos com esse trabalho bonito em nossa cidade. Sem mais. VOTAÇÃO:
Vereador Damião Rogério de Sousa: favorável à aprovação da emenda. Vereador
Ronaldo Rodrigo Venturi: favorável à aprovação da emenda. Vereador Ivanildo de
Oliveira Lins: favorável à aprovação da emenda. Vereador Horacio Carmo Sanchez:
contrário à aprovação da emenda. Vereador Luís Marino da Silva: contrário à
aprovação da emenda. Vereador Jean Glei Rubio Tomaz: contrário à aprovação da
emenda. Vereador Nathã Felipe Narcizo: favorável à aprovação da emenda.
Vereadora Sidnéia Monte: contrária à aprovação da emenda e Vereador Valentim
Aparecido Fargoni: contrário à aprovação da emenda. DECISÃO: Rejeitado por 05
(cinco) votos contrários e 04 (quatro) votos favoráveis. PROCESSO CM. Nº 140/2022,
DE 14 DE ABRIL DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe
sobre ratificar o protocolo de intenções, firmado em 27 de agosto de 2021, entre os
municípios integrantes da Região Central do Estado de São Paulo, objetivando a
constituição do Consórcio Central dos Municípios da Região Central do Estado de São
Paulo – CONCEN. DICUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Em
agosto do ano passado, foi feita uma reunião para formar o consórcio da região
central. A ideia do consórcio público é uma união de esforços de diferentes municípios
próximos que vão se reunir para fazer quase tudo. O que acontece na prática ainda
não sabemos porque vai depender de reuniões que vão acontecendo. A partir do
momento em que aprovarmos o projeto, o município não é obrigado a permanecer
para sempre no consórcio, desde que cumpridas todas as exigências, envia uma lei
para a Câmara e vai sair. Esse consórcio é como se fosse um departamento, uma
estrutura administrativa que cuidaria, por exemplo, das licitações para a compra de
medicamentos: os municípios se reúnem para fazer uma licitação só. O poder de
compra e a possibilidade de se conseguir um valor menor é muito grande. A ideia do
consórcio é muito boa, se vai ocorrer da forma que esperamos e idealizamos, não
sabemos; vai ser no dia a dia. Cabe a nós, Vereadores, fiscalizarmos também. Outro
exemplo, é massa asfáltica, que está faltando em Ibaté. Nessa licitação, o município
pode não entrar por já ter a licitação. O município, independentemente do tamanho, é
um voto cada um, ninguém tem peso maior e é decidido em assembleia. Outro
exemplo de consórcio é de resíduos sólidos. Para Ibaté ter um aterro sanitário
adequado, fica caro para manter. Para fazer o transbordo, a cidade mais próxima é
Guatapará, vamos gastar bastante. Esses municípios podem montar um aterro
sanitário para todos os municípios desse consórcio, ficando mais barato para todos. É
algo interessante, que precisa ser bem gerido. Como é uma ideia boa, os municípios
estão fazendo a adesão, eu sou favorável ao projeto. Obrigado. VEREADOR LUÍS
MARINO DA SILVA: Apenas para ressaltar que se o município fizer a adesão, ele não
fica precisa ficar vinculado. Se em uma licitação própria ele tiver um preço melhor, ele
pode sair. É um projeto muito bom. Eu também sou favorável. DECISÃO: Aprovado
por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR IVANILDO
DE OLIVEIRA LINS: Quero fazer um lembrete ao Prefeito Municipal, no sentido de
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fazer as reformas dos parquinhos das crianças, tendo em vista que há na cidade
vários parquinhos com problema. As crianças correm o risco de se machucar por
questão simples de ser resolvida. Há as casinhas que têm o telhado de madeira, e em
vários parquinhos as madeiras se encontram soltas e, muitas delas, o vento carregou.
Há os balanços e tem também as madeiras onde senta uma criança de um lado e
senta uma criança de outro. Inclusive, no parquinho do Jardim Menzani, a madeira
está soltando várias farpas e as crianças correm risco. Venho, mais uma vez, pedir
essas reformas. Também quero aproveitar para falar de um assunto que é recorrente
nas redes sociais, os buracos nas ruas. O cidadão ibateense paga seus impostos e
têm o direito de cobrar, e quem está na linha de frente somos nós, Vereadores.
Portanto nós temos que canalizar essas reivindicações, oficializar e cobrar. Hoje,
recebi reclamações de dois moradores, de bairros diferentes; uma moradora do Jardim
Mariana, em frente a sua casa, tem um buraco formado pelas chuvas, e ela está
gastando um vaso de água sanitária por semana, para colocar nessa água para
combater a larvas de mosquito. No Jardim Popular o cidadão me encaminhou um
vídeo que, lamentavelmente, a chuva de janeiro abriu uma cratera na frente da sua
casa, onde são depositados entulhos. Eu não podia deixar de falar a respeito e pedir
ao Prefeito e ao departamento de obras para que resolvam esse problema, porque
corre risco de alguém cair ali. Quero parabenizar o Diretor de Esportes, o Raul, por
estar em São Paulo para pleitear recursos para o Esporte. Estive conversando com o
Raul na quinta-feira passada e lhe pedi para que providenciasse um ofício, que
poderia ser feito em nome de todos os Vereadores, assinado por ele ou pelo Prefeito,
e ele me disse que me daria uma resposta. Eu enviei a ele uma mensagem hoje,
procurando saber a respeito do ofício, porém, não obtive a resposta, mas o Marino nos
informou que ele está em São Paulo. Que bom, Raul, que eu te tirei da área de
conforto. Só assim você saiu de Ibaté e foi a São Paulo pleitear recursos. Sem mais. O
SEGUNDO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Quero agradecer aos
meus companheiros de trabalho e a todos os Vereadores. Não sei se cheguei a
convidar na reunião sobre o torneio que iria fazer, mas fiz um vídeo convidando todo
mundo. Eu deixei bem claro que estou aqui para defender os direitos da população.
Por uma conversa, o Diretor de Esportes, Raul Seixas, conseguimos, com o Executivo,
fazer esse torneio. Agradeço. Fizeram a limpeza, deram a premiação, colete, medalha,
as bolas. Muito obrigado, de coração. Foi um negócio fantástico e que precisa ser feito
mais vezes no município. Como gosto muito do esporte, vou continuar meu trabalho
nesse sentido como outros projetos que a pandemia atrapalhou. Eu e meus
companheiros vamos tentar fazer em todos os bairros. Sabemos que será difícil
porque não é barato, mas vamos nos programar para que dois, três torneios por ano
sejam feitos até o fim do nosso mandato. O Vitor, da Guarda, também passou lá,
mandou a ronda passar de vez em quando. Agradeço o pessoal que meteu a mão na
massa: Eduardinho, que deixou o campinho nivelado; Everaldo, Roni. Se não fossem
estes dois, o torneio não sairia: o Gustavo e o gatinho. Fiquei feliz. Agradeço a todos
que compareceram. Agradeço a todos os comentários de apoio nas redes sociais.
Estamos juntos em prol do município, da população. Espero que o Prefeito continue
avaliando nossas indicações e faça, porque é muito importante para todos. Gostei da
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atitude do Prefeito, ele foi muito mais o que eu esperava. Muito obrigado a todos. O
TERCEIRO, VEREADOR NATHÃ FELIPE NARCIZO: Agradeço a todos pela atenção
empenhada na sessão. Com relação aos chamados que nós temos, embora tenhamos
assuntos muito mais delicados e complexos, é inevitável que haja pedidos da
população, que eu, sinceramente, acho vergonhoso a população chegar a este ponto
de ter que pedir; coisa primária, que os meninos têm batido em cima. Eu quero
ressaltar a questão da sinalização na cidade. É um detalhe bastante importância. No
Jardim América, pela ausência de uma sinalização de pare no chão, dois acidentes já
aconteceram; é um por semana. Na esquina da creche, do Jardim América, na rua
principal, há um cruzamento onde a rua sem saída é passagem direta e a rua, que é
praticamente avenida do Jardim América, é o Pare. Nessa avenida, onde a pessoa
entende que é para passar direto, falta a sinalização no chão. São esses
detalhezinhos que a Administração Pública (e não falo somente do Executivo, mas do
Legislativo) tem que se atentar. A sinalização não é para deixar a rua bonita. Se existe
sinalização, é porque ela é indispensável. Quero ressaltar a sinalização das lombadas,
o sinal de pare. Como eu procurei o Secretário de Governo, o Édison, e a resposta
dele não foi agradável, porém eu tenho que respeitar. Ele disse que, uma vez tendo a
placa de pare na calçada, já estava de bom tamanho. Entendo que, quanto mais
sinalização, melhor. Ele me perguntou se era lei ter a escrita de pare na rua. Isso, para
mim, é uma barbaridade. Então a gente só faz se tiver lei? Não existe bom senso?
Acho que, independentemente da posição que se ocupa, da forma de pensar, acho
que o bom senso é fundamental. Nesse caso só quero pedir aos senhores para que
nos ajudem. A gente pode manter uma cobrança ou uma atenção voltada à
sinalização: lombada, sinal de pare, onde não tem placa, marcar o chão. Isso é
questão de segurança pública, responsabilidade do Legislativo e do Executivo.
Quando acaba perdendo a vida em uma lombada sem sinalização, às vezes não
sofremos tanto quanto a família, mas a família está chorando a morte. Quando um
motociclista toma uma pancada por falta de sinalização, não sai do nosso bolso, mas o
erário público ainda acaba tendo gasto, sem contar o trabalho que a família terá com
ele. Acho que é uma situação em que temos que ter, no mínimo, bom senso. Se existe
a prerrogativa, temos que tentar deixar em ordem. Além do juramento, quero que os
senhores saibam que, no período em que estiver aqui, estou aberto ao trabalho em
conjunto. Independentemente se é situação ou oposição, o que falei com o Prefeito, fui
claro ao dizer que o que precisasse de mim para benfeitoria da população, poderia
contar. Ele disse que precisava de gente enérgica, honesta; e essa energia e essa
honestidade eu coloco à disposição de todos os senhores para sairmos em busca de
melhoria. A mesma energia e a mesma honestidade serão empenhadas também ao
menor sinal de algo que não está certo. Sempre bati em cima da fiscalização e da
honestidade com a coisa pública e, estando aqui, ainda que por um tempo, eu não
posso de deixar de cumprir com a prerrogativa do cargo de Vereador que é a
fiscalização. Ela é primordial. O Vereador que não fiscaliza não desempenha seu
papel direito. Sou curto e grosso com essa questão e estarei fazendo meu trabalho.
Não tenho nada pessoal com o Executivo, com nenhum departamento, com nenhum
dos senhores Vereadores, mas o que diz respeito à coisa pública, eu estarei
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defendendo, como prometido com toda energia e honestidade. Sem mais. Obrigado a
todos. O QUARTO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Quero falar sobre
torneio de futebol, que ocorreu ontem. É muito importante mesmo e tem que fazer
muito mais, porque a alegria da população participando, o pessoal jogando bola, que
coisa bonita! Você sente a energia das pessoas. Primeiro porque estamos saindo de
uma pandemia, todos muito reprimidos; agora que está podendo fazer algumas coisas,
via-se a satisfação das pessoas. Era um rapadão, com poeira, a Prefeitura e o pessoal
da usina molharam, mas que diversão foi aquilo! Parabéns, Damião, pela iniciativa de
falar com o Prefeito, teve o apoio do pessoal mais próximo dele e para mim foi uma
satisfação enorme estar presente; fica meu agradecimento pela forma como eu fui
acolhido. Quero falar sobre dois pontos: o salário dos professores, piso nacional. Já foi
definido faz tempo, eu até conversei com o Édison, que está estudando para implantar,
mas está demorando um pouco, porque estamos em abril. Está tendo reunião com o
sindicato para resolver algumas coisas. Ok. Mas isso é lei. Tem que ter um piso
nacional. Nós vamos cumprir ou não? Os professores estão cobrando a gente. Acho
importante dar uma acelerada. Tem que ir tirando as coisas da frente. Sei que tem
impacto em folha de pagamento. Outro ponto que quero falar é sobre o projeto da
cesta básica que não chegou ainda. Espero que já chegue para a próxima sessão. Foi
tão certo de que viria o projeto, traria melhorias para o funcionalismo no sentido de não
perder a cesta, mas não chegou. Acredito que vai, porque teve uma decisão com o
sindicato. Pessoas me perguntaram sobre a questão do atestado, eu respondi que não
estava na lei, que poderiam perder se faltassem. Eu estou fazendo uma cobrança para
que cheguem esses dois projetos fundamentais para o funcionalismo público. Sobre a
rejeição, eu respeito muito o voto favorável ou contrário, independentemente do meu
posicionamento em relação a qualquer proposição. Mas lamento que não tenhamos
aprovado, tenhamos perdido a oportunidade. Mas somos insistentes e quem sabe não
tentamos ano que vem, já que não pode mais apresentar neste ano a não ser que
mais um Vereador decida, porque tem que ser por maioria dos Vereadores para
apresentar. Quem sabe, conversando, chegamos a um bom termo e apresentamos o
projeto com o nome dos nove, com os ajustes. Com relação ao recurso que foi
mencionado, o cobertor é curto, eu sei, mas a gente, como município, tem que fazer as
coisas com recurso próprio, mas temos que buscar recurso fora também. Eu passei o
ano de 2021 sendo o chato do FEHIDRO, cobrando para que o município pleiteasse
recurso para água, esgoto e drenagem, a não ser que não tenha problema de água e
esgoto na cidade. Teve a reunião esses dias e Ibaté não participou. Um dos técnicos
do DAE de Araraquara veio comentar comigo que Ibaté não havia participado de novo.
Então, quer dizer que a gente não levou nenhum projeto. Acontece que, quem leva
pega todos os projetos, consegue, e a gente deixa de receber recurso no município.
Temos problemas de alagamento, como na Rua São Carlos, e poderíamos buscar
recursos. Vamos fazer projeto, levar e buscar esse recurso. No ano passado me
disponibilizei. A gente não pode perder esse tipo de chance. Araraquara pegou quase
tudo, mais uma outra cidade pegou e o resto não pede; os municípios deixam de pedir.
Será que não temos engenheiro? Tenho certeza que temos engenheiro com
capacidade para montar esses projetos. Precisam ser feitos alguns levantamentos da
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parte da engenharia, mas dá para fazer. Obrigado. Boa noite. Nada mais, foi
encerrada a sessão às dezessete horas e cinquenta e três minutos, lavrada esta ata,
que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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