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02ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, no Plenário 
João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida pelo Vereador Valentim 
Aparecido Fargoni, secretariada pelo Vereador Édison Fernando da Silva e com a presença dos 
seguintes Vereadores (a): Damião Rogério de Sousa, Horacio Carmo Sanches, Ivanildo de 
Oliveira Lins, Jean Glei Rubio Tomaz, Ronaldo Rodrigo Venturi, Sidnéia Monte e Waldir Siqueira. 
A seguir, o Vereador Édison Fernando da Silva procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi 
aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 25 de janeiro de 2021. PROPOSIÇÕES 
APRESENTADAS PELOS VEREADORES (A): VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: 
Indicação, dispondo sobre realizar, junto com convênio do Departamento Estadual Competente, 
pavimentação e infraestrutura de iluminação na Estrada Municipal Artichiano Cavichiolle em seu 
trecho urbano, que dá acesso ao conjunto de Chácaras Camará.  Indicação, dispondo sobre 
instalar sinalização de trânsito no Jardim do Bosque.  VEREADOR HORACIO CARMO 
SANCHES: Indicação, dispondo sobre ligar o asfalto da Rua Francisco Lopes, que liga o Jardim 
Bandeirantes ao Jardim Domingos Valério. Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo 
falecimento da senhora Benvinda Heck. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADORA 
SIDNÉIA MONTE: Indicação, dispondo sobre instalar iluminação na quadra de tênis do Parrelão. 
Indicação, dispondo sobre instalar redutor de velocidade de veículos próximo ao Complexo 
Social. VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo sobre contratar 
médicos para o Hospital Municipal para atuarem em plantões à distância, mais conhecidos como 
sobreaviso, que se caracteriza pela disponibilidade de especialistas fora da instituição, 
alcançáveis quando chamados para atender pacientes que lhes são destinados. Indicação, 
dispondo sobre contratar médicos recém-formados para o Hospital Municipal, que serão 
acompanhados de especialistas que lhes darão o suporte necessário para a realização de um 
bom atendimento. Indicação, dispondo sobre oferecer curso de capacitação com foco na 
recepção hospitalar para os servidores que prestam atendimento ao público no Hospital Herminia 
Morganti e demais unidades e postos de saúde. Indicação, dispondo sobre iniciar as atividades 
no Banco de Sangue do Município, bem como realizar campanhas que promovam a doação de 
sangue. VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA, IVANILDO DE OLIVEIRA LINS, 
RONALDO RODRIGO VENTURI E WALDIR SIQUEIRA. Projeto de Emenda à Lei Orgânica, 
dispondo sobre revogar e alterar os dispositivos da Lei Orgânica do Município de Ibaté, de modo a 
transformar em voto aberto a apreciação dos vetos. Decisão: Encaminhado às Comissões. 
Requerimento, dispondo sobre solicitar da Prefeitura informações acerca dos lotes dos Distritos 
Industriais. DISCUSSÃO: VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Boa tarde, Senhor Presidente, boa 
tarde aos demais Vereadores. Boa tarde a todos que estão acompanhando nosso trabalho. Boa 
tarde a todos os presentes. Apresentamos esse requerimento. Como mencionei, na sessão 
passada, no Distrito Industrial há vários lotes que foram cedidos pelos proprietários para se gerar 
emprego em nossa cidade, tendo em vista que, hoje, há muitos lotes que estão parados, não 
geram emprego e esses lotes, segundo informações, estão devendo tanto o ISS quanto o IPTU 
para o Município. Esse requerimento pede informação sobre quem são os proprietários. Após a 
resposta, tomaremos as medidas cabíveis para que o Prefeito faça a retomada desses lotes que 
estão parados. Hoje, há muitos empresários que têm interesse em gerar emprego em nosso 
Município, e está parado, o Prefeito não toma providência. Então queremos informação sobre 
quem são os proprietários para, futuramente, tomarmos algumas providências neste sentido, 
porque a cidade não pode ficar parada do jeito que está. Há muitas pessoas que querem se 
instalar em nossa cidade, conheço algumas pessoas que já me procuraram, e nós não temos 
espaço para disponibilizar para elas. Então, nesse sentido, que apresentamos esse requerimento. 
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Sem mais, Presidente. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Senhor Presidente, 
Senhora Vereadora, Vereadores, população que nos assiste. Com esse requerimento, como já 
disse muito bem o Waldir, já detalhou, nós queremos, basicamente, de informações: todos os 
lotes dos distritos (falamos Distrito, mas ali já tem um; já tem outra parte que foi feita; um mais 
antigo, depois a outra, depois a outra ali, abaixo da rua principal, onde era o campo de aviação). 
De informação queremos saber cada lote, o proprietário, se está vago ou se não está vago, se foi 
abandonado ou se não foi abandonado, se foi tomada medida de retomada desse lote ou não, 
inclusive com mapa anexo. Este é um conteúdo importante para a Casa, para termos essas 
informações. Porque as pessoas falam: Aqui é terreno. Tem? Não tem? Nós vamos saber por 
esse requerimento. “O lote está abandonado”, nós vamos saber através desse requerimento. 
Acho que é fundamental; é só informação.  EM APARTE: VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: 
Obrigado pelo aparte, Vereador. Como Vossa Excelência mencionou, é um requerimento que nós 
quatro estamos apresentando, mas, se os demais Vereadores quiserem assinar para reforçar, 
podem assinar também, que estará à disposição de vocês, para ter mais força, para que 
possamos tomar uma providência neste sentido, porque não pode ficar do jeito que está. Ali há 
pessoas que são proprietárias, que entraram em falência ou foram para outra cidade e, segundo 
informações, estão até vendendo o seu ponto. Na verdade, não é nem deles, pois foram cedidos 
para o Município; não foi doado. Então o Município deveria entrar com a retomada desse terreno, 
para aquele que tem interesse beneficiar nossa cidade, para trazer emprego para nós. Obrigado 
pelo aparte, Vereador. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse requerimento é mais 
uma ação nossa, no sentido de buscar informações, como foi na última sessão em relação à CBT, 
para termos informações para, aí sim, termos como cobrar com mais propriedade algumas ações 
do Executivo. Era isso. Muito obrigado Decisão: Aprovado por unanimidade. Requerimento, 
dispondo sobre solicitar da Prefeitura informações acerca dos alunos transferidos à APAE. 
DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse requerimento vai ao encontro 
do que foi prometido na última sessão, em cima daquela denúncia apresentada, pois foi 
apresentada, mas não tínhamos maiores informações. Foi dito que havia um problema, mas, 
agora, com esse requerimento, vamos saber se teve de fato (pois conversamos com um, com 
outro, e não se consegue uma informação precisa). Então, o requerimento vai trazer: houve aluno 
que foi transferido da rede regular para a APAE? Se houve, qual motivo? Porque existem (e aí 
vamos entrar em uma discussão ideológica) alguns permissivos na lei; na lei, existem algumas 
permissões. Então nós só queremos saber isto: se foi, por que foi? Meramente para termos 
informação. Obrigado. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Vereador, faço das suas as minhas 
palavras. Bem lembrado. Esse é um requerimento que apresentamos mediante aquela denúncia, 
para dar uma resposta ao próprio denunciante que veio nos cobrar por não termos acatado, 
porque é uma denúncia infundada. Não iríamos prejudicar o Município simplesmente por causa de 
uma denúncia que agora podemos investigar com esse requerimento que o nobre Vereador 
apresentou. É por aí que nós temos que fazer. Não podemos parar a cidade, porque, se 
votássemos para entrar com um impeachment, iríamos prejudicar a população. Já estamos com 
um problema sério com esta pandemia e vai parar mais ainda a cidade com todo esse problema? 
É uma situação bem fácil de ser resolvida. Vamos procurar onde há erros e, se houver, 
simplesmente pedir para que o Executivo corrija, para que não haja prejuízo para nosso 
Município. Sem mais, Senhor Presidente. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Quero, 
antes de irmos à votação, fazer uma sugestão de emenda a esse requerimento, para os 
Vereadores que são signatários, pois, a própria lei que o Ronaldo citou sobre a permissividade 
que o Município tem que fazer os repasses às instituições do terceiro setor, onde nelas se inclui a 
APAE, dá a essas instituições a obrigatoriedade de prestar contas. Na verdade, no meu 
entendimento, está incorreto quanto ao destinatário; deveria ser feito à APAE, para que a APAE 
preste contas e não o Município, uma vez que o Município é, meramente, repassador dos 
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recursos, e a APAE faz a destinação. EM APARTE: VEREADOR RONALDO RODRIGO 
VENTURI: Eu já entendo diferente, porque a denúncia diz que a Prefeitura, o Município de Ibaté, 
estava retirando aluno da rede regular (tirou um, dois, três, não sei) e o colocou na APAE para 
estudar exclusivamente na educação especial da APAE, essa é a denúncia. Então, é em cima da 
denúncia que estamos questionando. A prestação de contas da APAE, ok. O que ela faz com o 
recurso que a gente repassa, ok, vai haver prestação de contas, não é essa a questão nossa. 
Nossa questão é: teve? É a Prefeitura, a Secretaria da Educação que vai ter que nos responder, 
não a APAE. É o que entendo, mas fique à vontade. Obrigado pelo aparte. EM APARTE, 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Quanto à emenda que Vossa Excelência questionou, eu acho 
que não cabe à APAE, porque a denúncia está em cima da Prefeitura, do Prefeito, então esse 
requerimento tem que ser respondido pelo Prefeito, não pela APAE. A APAE, se está prestando 
conta, ela já vem prestando conta, porque fui Vereador por três mandatos, e o Município sempre 
repassou verba para a APAE, ADEFI, para essas instituições. Então, esse requerimento é para 
darmos uma resposta para os denunciantes que dizem que não acatamos. Nós não acatamos a 
denúncia deles, mas temos, sim, que dar uma resposta para eles. Então, estamos aqui pedindo 
um requerimento para o Executivo, para que nos informe para que possamos repassar a situação 
aos denunciantes. Obrigado pelo aparte. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Eu 
entendo a colocação de ambos, inclusive a dos demais signatários, que acredito que partem da 
mesma opinião. A discussão desse requerimento é, basicamente, no princípio da legalidade. A 
APAE, não só a APAE, mas todas as instituições do terceiro setor, por lei, e por recomendação do 
Tribunal de Contas do Estado, prestar contas não é exclusivamente dos gastos financeiros, mas, 
inclusive, dos seus documentos. Existe um instrumento jurídico chamado Habeas Data, remédio 
jurídico, que é utilizado para que aquele que é detentor do conhecimento seja do documento 
específico seja forçado a apresentá-lo. Neste caso, o requerimento e a denúncia versam sobre a 
segregação. Neste caso, este é o meu entendimento, Vereador, respeito o entendimento dos 
Vereadores, mas essa informação tem que ser solicitada à APAE, pois cabe a ela a 
responsabilização penal daquilo que faz ou não faz, seja com documento, informações e, 
também, com dinheiro, não só a APAE, mas todas as instituições do terceiro setor. Sem mais, 
Senhor Presidente. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Então sugiro que seja 
encaminhado para ambos, para Prefeitura e para a APAE. Teremos informação dos dois lados, eu 
acho que vai ficar melhor informado, melhor instruído o processo. Obrigado. Decisão: Aprovado 
por unanimidade. Indicação, dispondo sobre solicitar do senhor Julio César de Oliveira, Gerente 
de Negócios da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, a reparação da iluminação pública 
nas áreas institucionais localizadas na Rua Benedito Barreto, entre as ruas Antonio Gardini e 
Santa Ernestina, no Jardim Cruzado. Indicação, dispondo sobre solicitar que a Prefeitura 
Municipal solicite da Viação Paraty Ltda a disponibilização de linha circular para o Distrito 
Industrial Antônio Guaraty. Indicação, dispondo sobre realizar a reestruturação das linhas com 
pontos de ônibus nos novos bairros, bem como um ponto de ônibus adicional no Residencial 
Mariana. Indicação, dispondo sobre instalar postes com braços de luz na Rua Caetano Ramos de 
Macedo, no Conjunto Habitacional Antonio Moreira. Indicação, dispondo sobre instalar 
sinalização vertical de advertência de trânsito indicando a travessia de animais selvagens na alça 
de acesso da Rodovia Washington Luiz à Rua Totó Pessente, próximo à nascente do Córrego 
São João. Indicação, dispondo sobre instalar placas denominativas de Rua no Conjunto 
Habitacional Antônio Moreira; placas de trânsito, principalmente de PARE, na Rua Júlio de Cápua, 
no Jardim Mariana, próximo à entrada do Condomínio Terra dos Buritis, bem como alterar o 
sentido de direção de trecho desta rua ou da Rua José Donatoni, defronte à Praça Agenor 
Ronquim; e placas de sentido de circulação de via no cruzamento da Av. Dr. Teixeira de Barros 
com a Rua Bernardino de Campos, no Centro; e no cruzamento da Rua Visconde de Pelotas com 
a Rua Deolindo Milori. Indicação, dispondo sobre transformar em mão dupla o trecho da Rua 
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Paulino Carlos entre as ruas XV de Novembro e Floriano Peixoto, no Centro. Indicação, dispondo 
sobre transformar em rua o prolongamento da Avenida Antonio Jorge, no Jardim Cruzado, 
pavimentá-lo e realizar contenção das águas pluviais que desembocam nesse prolongamento. 
Indicação, dispondo sobre negociar com o proprietário do trecho que liga a Rua Felício Ibelli, no 
Jardim Padovan, com a Rua Francisco Lopes da Silva, no Jardim Domingos Valério, para que o 
local seja transformado em rua, realizando, posteriormente sua pavimentação e instalando 
iluminação pública. Indicação, dispondo sobre pavimentar a Estrada Municipal Antônio Rossito 
Sobrinho, entre a Avenida Santa Rufina, Jardim Menzani e a Rua Gelindo Thamos, no Jardim 
Icaraí. Indicação, dispondo sobre intensificar o trabalho de tapa-buracos na cidade. Indicação, 
dispondo sobre realizar melhorias nas estradas de acesso aos Bancos da Terra e às chácaras da 
antiga Fazenda Cajuru e às margens da estrada municipal Ibaté/Água Vermelha. Indicação, 
dispondo sobre instalar redutor de velocidade de veículos nas seguintes localidades: Jardim 
Domingos Valério: Rua Augusto Peruchi; Francisco Lopes da Silva; Victor Alves de Deus; Avenida 
Maestro Adão de Oliveira e Rua Genarino da Silva. Jardim Cruzado: Rua Santa Lucia. Centro: 
Rua Bernardino de Campos, na altura do número 230. Conjunto Habitacional Comendador Nello 
Morganti: Rua Paulino Mendonça. Jardim Icaraí: Rua Nicola Hercoli, na altura do número 367. 
Jardim América: Rua José Antunes, na altura do número 147. Vila Encanto do Planalto (Esfér): 
Rua Luiz Piccinin, na altura do número 130. Jardim Mariana: Rua Frederico Bernardo Doricci, na 
altura do número 314. Encanto do Planalto: Rua Joana Francisca de Ataíde, próximo à esquina 
com a Rua Noel Facchina. Jardim Menzani/Vila Tamoio: Avenida Santa Rufina, nos dois sentidos. 
Indicação, dispondo sobre construir uma UBS no Conjunto Habitacional Antônio Moreira. 
Indicação, dispondo sobre realizar melhorias no Hospital e Maternidade Municipal, bem como 
implantar o SAMU. Indicação, dispondo sobre promover melhorias fundamentais para o 
atendimento das pessoas diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Autismo. 
Indicação, dispondo sobre realizar benfeitorias e melhorias no Centro de Controle de Zoonoses. 
Indicação, dispondo sobre reformar o parquinho infantil localizado na praça do Jardim Menzani e 
instalar alambrado atrás dos gols do campo de areia. Indicação, dispondo sobre instituir diária 
para os servidores em viagens oficiais para fora do Município. Indicação, dispondo sobre adequar 
novo local para a instalação do ecoponto, com caçamba, no Residencial José Giro. Indicação, 
dispondo sobre realizar o plantio de árvores na praça localizada na Rua Dr. Teixeira de Barros, 
Jardim Jequitibá II, defronte à E.M.E.F. Antonio Deval. Indicação, dispondo sobre realizar a 
manutenção das galerias pluviais. Indicação, dispondo sobre solucionar o problema de 
vazamento subterrâneo de esgoto na Rua Oreste Del Ponte, no Jardim Icaraí, próximo ao número 
284. VEREADORES ÉDISON FERNANDO DA SILVA, HORACIO CARMO SANCHES, JEAN 
GLEI RUBIO TOMAZ, SIDNÉIA MONTE E VALENTIM APARECIDO FARGONI: Requerimento, 
dispondo sobre solicitar do Senhor Milton Roberto Persoli, Diretor-Geral da ARTESP, informações 
acerca da existência de processo de Regulamentação de ponto de ônibus na Rodovia 
Washington Luiz, no km 246 + 500m aproximadamente, defronte à Rua Alfredo Soad, no Jd. 
Nosso Teto. DISCUSSÃO: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Esse requerimento 
tem o fundamento de que precisamos, o mais urgente possível, regulamentar e, com isso, 
também fazer a regularização do acesso a um ponto de ônibus no final da Popular, Jardim Nosso 
Teto, Popular. Esse ponto de ônibus já é utilizado há muitos anos; vemos essa utilização, mas ele 
não é regulamentado. O que acontece é o seguinte: nós temos ali um ponto, que está sendo 
utilizado como um ponto; pessoas utilizam ele regularmente, diariamente, só que não é 
regulamentado pela ARTESP, agência reguladora do estado responsável pelas rodovias 
estaduais. Sem essa regulamentação da ARTESP, ela também não cobra da concessionária a 
sua pavimentação e o devido acesso, que nós vemos, em várias cidades, esse tipo de acesso em 
áreas rurais, ou em outros trechos urbanos, onde há embarque e desembarque de passageiros, 
seja suburbano, que é o nosso caso, ou no transporte urbano mesmo. Então, esse requerimento 
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foi assinado por mim pelos demais Vereadores Horacio, Néia, Jean e Valentim, mas, também 
como o Vereador Waldir fez, eu estendo aos demais Vereadores que quiserem ser signatários 
desse requerimento, para que, não havendo esse processo de regulamentação, que seja 
instituído, que esse ponto venha a ser regulamentado e que, enfim, venha a ter o cuidado devido, 
pois, do jeito que está, já ocasionou diversos acidentes e coloca em risco a vida das pessoas 
diariamente. Sem mais, Senhor Presidente. Decisão: Aprovado por unanimidade. Requerimento, 
dispondo sobre solicitar do Senhor Pedro Orestes Toledo, Superintendente Estadual de 
Operações dos Correios do Interior, informações sobre o atendimento do posto/agência dos 
Correios em Ibaté. DISCUSSÃO: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Mais uma vez, 
falando sobre esse requerimento, de que também sou signatário junto com os demais Vereadores 
Valentim, Néia, Jean e Horacio. Nós temos tido diversos problemas em relação ao atendimento 
dos correios. Nós, como Vereadores, temos recebido essa demanda das pessoas, dizendo que o 
atendimento, muitas vezes, não segue o critério de prioridade, não tem o mínimo de conforto. O 
atendimento tem um horário totalmente fora do controle, do horário comercial. Você pode ir 9h da 
manhã, estar aberto, como pode estar fechado. Nós sabemos que a pandemia, de diversas 
formas, afetou e tem afetado nosso cotidiano. Mas nós não podemos jamais admitir que um 
serviço tão essencial, como de fato é a agência dos Correios, seja ela para correspondência ou 
para os demais serviços bancários, que também são realizados, não podemos deixar que esses 
serviços sejam cada vez mais precarizados no nosso Município, e nós não tenhamos informação. 
Por isso fazemos esse requerimento à Chefia dos Correios para que preste essas informações, e, 
com elas em mãos, nós vamos cobrar também para que haja melhorias. Não queremos e não 
podemos admitir mais que o serviço, que é caro aos ibateenses de uma forma geral, nós temos 
apenas uma agência dos correios na cidade há muitos anos e, a cada ano que passa, esse 
serviço fica cada vez mais precarizado. Ao invés de termos um serviço melhor, temos um serviço 
precarizado. Então vamos cobrar dos Correios, que é uma empresa federal, e se necessário, 
vamos seguir para os ministérios ou para as agências regulamentadoras específicas. Sem mais, 
Senhor Presidente. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Parabéns pelo requerimento, Vereador, e 
para todos os demais Vereadores que apresentaram. Isso é uma vergonha. O tratamento que a 
nossa população recebe na agência do correio. Quando eu fui Vereador nos outros mandatos, 
nós cobramos muito (inclusive até o seu Horacio participou; a Néia Monte) e nós cobramos muito 
para colocar um prédio para dar um atendimento mais cômodo para a nossa população. Ali, 
quando lota, as pessoas ficam no sol; não há uma cobertura para as pessoas serem bem 
atendidas. Não há uma demarcação para que as pessoas fiquem em seus pontos, assim como 
manda a lei, para não correr o risco de pegar coronavírus. Está faltando funcionário, porque não 
tem funcionário para atender, não tem um atendimento prioritário, como manda a lei. Se chegar 
um deficiente físico vai ficar aguardando na fila. Se houver 10 pessoas, ele vai ter que ficar ali 
porque não tem atendimento prioritário. É um caixa só para atender a nossa população. Então 
isso é um descaso para com a nossa população. Me lembro que o Preto (que todo mundo 
conhece como Preto, que trabalha no G.R.E.I.) chegou a construir um local, onde vende sofá, 
para o Correio ser transferido para lá, para dar um atendimento melhor. Estava tudo certo. Eles 
fizeram um contrato, segundo informação do Preto, e depois mudaram de ideia. O Preto construiu 
para que o correio fosse instalado e, depois, abandonaram, não houve mais nada; eu sei que o 
Preto ficou indignado, porque gastou um absurdo, pediu apoio desta Casa. Quando eu era 
Vereador, nós apoiamos, cobramos, todos cobraram, e, até agora, nada. Então, não podemos 
ficar nesta situação. Ali há pessoas carentes, idosas, com deficiência que ficam tomando sol, 
quando chove, as pessoas têm que ficar ali, tumultuam lá dentro, não tem espaço. Com essa 
pandemia, como faz? Vem este problema também dos nossos trabalhadores porque estão 
fechando todo o comércio. Depois eu vou entrar nessa tese, pois, nesse caso, o correio não é 
prejudicado, mas os nossos trabalhadores são. EM APARTE: VEREADOR ÉDISON FERNANDO 
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DA SILVA: O que causa maior estranheza, Vereador, é que, apesar de os Correios serem 
considerados serviço essencial, ele mantém algumas restrições quanto ao horário. Enquanto os 
outros comércios brigam para poder abrir, o correio, que é considerado uma atividade essencial, 
tem diminuído as suas atividades. Então isso acaba nos causando problema. Além de diminuir a 
sua atividade, o que ele principalmente tem feito é não ter um horário padrão de atendimento, e 
as pessoas têm reclamado muito disso. Qual o horário que eu vou atender? É das 9h às 12h? 
Então todo mundo já sabe, se programa. O problema é que, como não há essa programação, a 
deficiência de programação acaba afetando diretamente os nossos moradores, e, por isso, nosso 
requerimento. Obrigado pelo aparte. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Verdade, Vereador, é isso 
mesmo. É uma desigualdade com a nossa população. Eles não têm respeito, compromisso com a 
população. Então nós temos que cobrar. Esse requerimento, gostaria de que Vossa Excelência 
fizesse um complemento quanto ao prédio que eles ficaram de instalar em nosso Município, um 
prédio adequado para atender melhor nossa população. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA 
SILVA: Apenas para informar, já está no requerimento. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Muito 
obrigado. Isso é importante. Nós precisamos de um atendimento digno, não um atendimento feito 
em qualquer horário, atendem quando querem. Tem que seguir as normas. Se existe um horário, 
tem que cumprir aquele horário de atendimento e dar um bom atendimento para a nossa 
população. Sem mais, Senhor Presidente. Decisão: Aprovado por unanimidade. Requerimento, 
dispondo sobre solicitar do Senhor Tenente Coronel Otávio Augusto de Lima Seminate, Oficial-
Comandante do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior do Estado de São Paulo, informações a 
respeito do funcionamento/atendimento da Polícia Militar em Ibaté. DISCUSSÃO: VEREADOR 
ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Esse requerimento, também signatário de nós, Vereadores, 
onde eu sou signatário, obviamente, Vereador Horacio, Vereadora Sidnéia Monte, Vereador Jean 
e Vereador Valentim. Também estendo aos demais Vereadores que quiserem ser signatários. 
Nós tivemos algumas reuniões junto ao CONSEG, também reuniões diretamente com o Comando 
da Polícia, com as Forças de Segurança do Município, e nós temos verificado vários problemas; a 
população tem verificado vários problemas principalmente em relação à ordem pública, ao 
sossego, e o que tem sido nos passado é que não temos um efetivo adequado no atendimento da 
cidade. Nossa cidade tem crescido nos últimos anos de uma maneira exponencial, enquanto 
cidades da nossa região (eu não gostaria de denominá-las, mas você pode verificar pelo IBGE) 
têm diminuído a quantidade de habitantes, e Ibaté tem crescido exponencialmente. Nós temos 
uma defasagem em relação ao IBGE de informação de quantos habitantes nós temos, mas, pela 
projeção, temos hoje cerca de 40 mil habitantes, sendo que, há 16 anos, nós tínhamos 18 mil. 
Nós mais que dobramos a quantidade de habitantes; a cidade cresceu, a área da cidade, 
consequentemente, também cresceu, e, enquanto isso, o efetivo policial diminuiu. Nós fazemos 
esse requerimento ao Comando da Polícia Militar, ao qual nós estamos inseridos. Nós somos a 2ª 
Companhia do 2º Pelotão do 38º Batalhão, que fica lotado em São Carlos, e o 2º Pelotão está sob 
o comando da Capitã Karina, que tem nos atendido, que tem nos dado informações, o próprio 
Coronel também se mostrou disposto. Mas nós queremos essas informações de forma escrita 
para podermos cobrar a quem  de direito. Se não é o Comando que está restringindo essa vinda, 
e eu acredito que não é mesmo, porque o Comando tem, cada vez mais, interesse em aumentar 
seu efetivo, de intensificar as operações nos municípios, para prevenir antes de tudo, não só 
combater, mas prevenir que tenhamos um pior cenário na Segurança Pública. Então nós 
colocamos nesse requerimento algumas informações importantes quanto à quantidade de efetivos 
que nós temos, viaturas, patrulhamento, atividade delegada, atividade DEJEM entre outras coisas 
não só da nossa cidade, mas também do Comando, para fazermos o comparativo. Per 
capitamente, quem está perdendo? O Município? A região inteira? Com essas informações, se for 
necessário, cobraremos essas informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública, que é 
responsável por essas informações. Então, esse requerimento é fundamental para que possamos 
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tomar algumas atitudes a partir de agora. Algumas ações já estão sendo tomadas, e nós 
agradecemos à Polícia Militar, à Guarda Municipal, ao Poder Executivo, CONSEG, demais 
Vereadores que têm se empenhado nessa situação. Nós já temos visto algumas operações 
acontecerem no sentido de mitigar, diminuir, prevenir que as aglomerações e esses problemas 
aconteçam. Mas nós não queremos que seja algo pontual. Não queremos que seja algo que, 
simplesmente, aconteça neste momento e não aconteça mais. Nossa cidade tem crescido, e nós 
precisamos, também, que o efeito policial, que as forças de segurança sejam maiores, mais 
capacitadas e, consequentemente, mais eficazes, porque nós não queremos que o problema 
aconteça para tentar corrigi-lo, queremos prevenir, queremos uma cidade cada vez mais segura 
para nós, nossos filhos, netos e assim por diante. Então por isso desse requerimento. Reforço 
que é um sentimento de nós Vereadores, do Executivo, das Forças de Segurança, da Polícia 
Militar, é um sentimento compartilhado. Nós vamos juntar essas forças para cobrar a quem de 
direito. Se nós estamos fazendo a nossa parte, o Governo do Estado, a Secretaria de Segurança 
Pública também têm que fazer a sua parte, para que consigamos, então, ter uma segurança mais 
eficaz em nosso Município. Sem mais, Senhor Presidente. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: 
Vereador, Vossa Excelência está de parabéns pelo requerimento apresentado. Mas, nos meus 
últimos mandatos, fiz um ofício pedindo mais efetivo para nosso Município e obtive a resposta de 
que não tínhamos o índice de criminalidade, pois era muito baixo. Então, devido a isso, eles não 
iriam enviar mais efetivo para nós. Hoje nosso índice aumentou muito. Então acho que está na 
hora. EM APARTE: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Nosso índice, em termos, 
nem aumentou tanto. Mas a sensação de insegurança tem crescido muito. Nós queremos 
entender, na verdade, qual é o entendimento do Estado. O que eles querem? Que nós passemos 
então ao Município violento para, então, fazer algum tipo de adequação? Porque o que nós, 
ibateeenses, queremos, é que haja uma prevenção; nós não queremos criar o problema para, 
depois, tentar combatê-lo. Nós não queremos ter problema. Inclusive, esse requerimento é para 
forçar essa questão. Eu já tinha ouvido, e agradeço ao Vereador por ter exposto isso em Plenário, 
uma resposta similar a essa, que foi dada, inclusive, em alguma reunião com o alto comando da 
Segurança do Estado. Se essa for a mesma resposta, nós retornaremos a esta Casa e faremos a 
pergunta de novo: O que é o Governo do Estado? O que ele quer? Que nós, então, tenhamos 
problemas, e aí vamos tentar trabalhar contra? Eu sempre aprendi, como advogado, como 
professor e cidadão, que o melhor é sempre prevenir do que remediar, é mais fácil, é menos 
doloroso. Então o que nós queremos, para a nossa região e para nosso Município, é prevenir que 
esses atos de insegurança, de criminalidade aumentem. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: 
Obrigado pelas palavras, Vereador. Eu tenho certeza de que a resposta será essa, mas, mediante 
a resposta deles, nós vamos fazer outras cobranças. Assim como Vossa Excelência mencionou, 
que nós iremos cobrar o Secretário de Segurança Pública, porque está uma vergonha, 
infelizmente, a nossa população está a Deus dará. É assalto durante o dia, as pessoas não 
podem nem andar com celular na rua, que vem o vagabundo e toma o celular das pessoas, são 
pessoas sendo agredidas, a pessoa vem com uma faca e toma facada de menor de idade, porque 
não tem uma segurança em nossa cidade. Está difícil, né? Precisamos melhorar a nossa 
segurança para ajudar mais a nossa população. Sem mais, Senhor Presidente. Decisão: 
Aprovado por unanimidade. Indicação, dispondo sobre solicitar que a Prefeitura Municipal solicite 
da Viação Paraty Ltda a instalação de linha de transporte público coletivo atendendo, de pleno, o 
Parque Industrial Antonio Guaraty, nos dias úteis, em horário adequado à entrada e saída de 
trabalhadores. VEREADORES (A): Projeto de emenda à Lei Orgânica, dispondo sobre alterar 
dispositivos da Lei Orgânica do Município a fim de guardar compatibilidade com o Decreto-Lei 
Federal nº 201/1967, atendendo à recomendação do Ministério Público. Decisão: Encaminhado 
às Comissões. ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: 
Nessa questão dos oradores, eu gostaria de apenas citar a questão dessa última indicação feita e 
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depois eu também verifiquei que há uma indicação similar dos demais Vereadores, o que mostra 
a necessidade. No caso, nós colocamos uma indicação um pouco mais específica, relacionada à 
entrada e saída de trabalho, talvez tenha sido esse o problema. Mas nós estamos fazendo uma 
indicação para que Prefeitura entre em contato com a empresa conveniada e que, a depender do 
contrato (e mesmo se for necessário um aditamento de contrato de convênio), seja feito um 
estudo de instalação de uma linha de transporte urbano coletivo para o Distrito Industrial 
(conhecidamente como Distrito Industrial, mas o Parque Industrial Antônio Guaraty). A nossa 
intenção é, meramente, contemplar os trabalhadores, que já utilizam aquela via de acesso, que é 
o prolongamento da Avenida São João, para fazer, principalmente, o seu trabalho. Hoje a nossa 
concentração de trabalhadores é para lá. O Parque Industrial II, que é esse do lado de cá da 
Rodovia Washington Luiz, no final do Cruzado, ainda tem um fluxo muito pequeno, mas, também, 
pode ser contemplado nesse estudo. Mas, preferencialmente, o Parque Industrial Antônio 
Guaraty, que é esse do prolongamento da Avenida São João, onde temos, segundo informações 
ainda informais, eu não tenho esse número exato, cerca de 2500 trabalhadores. Temos 2500 
trabalhadores em mais de 70 empresas divididas no Parque Industrial. Então nós precisamos 
urgentemente desse transporte, que o transporte coletivo seja instalado. É algo tão iminente que 
os nove Vereadores estão fazendo esse requerimento. Os cinco fizeram um requerimento, os 
outros quatro fizeram outro requerimento, mas os nove pediram isso. Então nós reforçamos esse 
pedido, que o Poder Executivo entre em contato, e o que depender da Câmara, dos Vereadores, 
nós estaremos sempre à disposição para conversar e entender, na melhor das hipóteses, que 
esse projeto, assim como os demais, visa a uma única questão: o bem público. Precisamos desse 
transporte público, precisamos contemplar os moradores, os trabalhadores, melhor dizendo, que 
fazem esse deslocamento, preferencialmente no horário de entrada e saída. A indústria é um 
pouco diferente do comércio, é às 7h da manhã a entrada; e às 17h, a saída, nos dias úteis. 
Gostaria de falar em outro assunto que tem sido muito presente e pertinente para nós que é a 
revogação da flexibilização do Plano São Paulo. Esse assunto gerou e, de fato, tem gerado muita 
indignação por parte das pessoas, mas eu gostaria dizer, porque eu recebi muitas críticas e 
cobranças, não só eu, como os demais Vereadores, sobre esse assunto. Uma coisa com a qual 
me comprometi, me comprometi na campanha e me comprometo, mais uma vez, aqui e reforço 
esse compromisso, é que nunca vou falar de um assunto sem buscar informações adequadas 
sobre ele. Nunca vou trazer para você, cidadão, uma notícia falsa ou uma notícia sem 
fundamento. Fomos procurar no histórico que hoje, infelizmente, nós temos, já que estamos há 
mais de um ano lidando com esta pandemia, melhor, chegando a um ano lidando com esta 
pandemia, do que o Município tem feito para tentar flexibilizar, principalmente, os horários do 
comércio, os chamados comércios não essenciais, e o que o Município tem sofrido de ações por 
conta disso. Trouxe alguns dados que peguei do site do Tribunal de Justiça de São Paulo (é só 
fazer uma pesquisa simples, lá você consegue encontrar): Mandado de Segurança 100032625 de 
2020. Mandado de Segurança 100042410 de 2020. Mandado de Segurança 100055230 de 2020. 
Esses são só alguns mandados de segurança que foram impetrados por moradores, 
comerciantes, pedindo que o Município fosse mais liberal que as restrições do Plano São Paulo. 
Sabe o que aconteceu em todos eles? Em todos eles, o Município perdeu; foi condenado e teve 
que revogar as suas decisões. O Município fez também uma alteração no Decreto Municipal, nº 
2844/2020, disponível no site da Prefeitura, lá na ala COVID, se quiser, verifique, de 2020, foi 
editado e publicado no dia 22 de abril. Esse decreto prevê a flexibilização de serviços 
considerados não essenciais, que pudessem trabalhar bares, cabeleireiro, manicure, enfim, há 
uma relação enorme lá. O Ministério Público Estadual moveu ADIN, Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, e o Município teve que revogar essa Lei, e isso aconteceu no dia 13 de 
maio de 2020. Eu trago essa informação porque temos ouvido que os Vereadores não têm 
trabalhado em prol dos comerciantes, e não é verdade. Fico indignado com isso, porque, da 
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mesma forma que você, comerciante, está completamente com a razão de estar indignado, de 
estar totalmente nervoso com o que tem acontecido, eu também tenho a obrigação de, como 
representante do povo, falar que não depende do Município. Tanto que não depende, que nós 
temos essa ADIN, que foi promovida pelo Procurador Geral Estadual, Procurador Geral de 
Justiça, contra o Município de Ibaté. Tanto que não é responsabilidade do Município, que essa 
recomendação do Ministério Público, que está aqui comigo, aviso 038, 2021, editado em 26 de 
janeiro de 2021, considera um monte de coisa aqui e, no final, a recomendação é a seguinte: As 
medidas restritivas, voltadas à contenção do COVID-19, a regulamentação mais restritiva, editada 
pelo Estado de São Paulo, sob pena de medidas judiciais cabíveis. O Ministério Público já disse 
que, se o Município não seguir a recomendação do Estado de São Paulo, vai sofrer sanções 
como nós, Município de Ibaté, já sofremos, por conta da obrigatoriedade de o Município seguir 
integralmente o plano do Estado. Sabe quando o Município pode contrariar o Governo do Estado? 
Quando quiser restringir ainda mais. Aquela história que você ouve na rua de que cabe aos 
Estados e Municípios, esquece, não é verdade. Procure a informação correta. A DPF nº 672, de 
2020, determina que só pode o Município decidir diferentemente do Estado se for para restringir 
ainda mais. Sabe a quem cabe a responsabilidade? Ao Governo do Estado. É o Governo do 
Estado que determina o que nossa região precisa fazer, o que nós, pertencentes a essa região, 
precisamos ou não fazer. Isso mostra minha indignação. Mas o que me deixa também indignado é 
que nós estamos em um dos períodos maior incidência do COVID-19. Ibaté, no ano de 2020, 
registrou seis mortes por COVID-19. Salvo engano, se alguém puder me corrigir, talvez tenha tido 
um boletim um pouco mais recente, mas, até ontem, o relatório de 2021 era de sete mortes. 
Tivemos, em 2020, seis mortes; em 2021, nós tivemos sete mortes, para um Município de 40 mil 
habitantes. O número de leitos ocupados em UTI, hoje, é de 91%. Isso também mostra a 
necessidade de precavermos. Eu entendo. Repito: é difícil. Parece que é sempre mais o 
comerciante que está sendo penalizado, mas já passamos pela fase verde, amarela, laranja para, 
agora, estarmos na fase vermelha, que essa que fecha tudo. Enquanto nós, como sociedade, não 
entendermos que as nossas ações acabam afetando os outros, nós vamos continuar sempre 
fazendo isto: prejudicando os demais. O Município acaba tendo que ouvir que não está 
trabalhando; os Vereadores acabam ouvindo que não estão trabalhando. Nós estamos 
trabalhando pela cidade de Ibaté, pelas pessoas, pelos moradores de Ibaté. Mas, sobretudo, 
estamos trabalhando pela vida de Ibaté, das pessoas que estão em Ibaté. Eu sei que é difícil, 
para mim também dói. Pessoas próximas estão sofrendo por conta disso, por conta da restrição e 
também por conta do COVID. Enquanto não entendermos (com isso não estou dizendo que tem 
que fechar tudo), mas estou dizendo que não cabe só a nós. Se fosse a nossa vontade, 
estaríamos trabalhando de uma forma diferente, mas nós não podemos. Repito, está aqui. Para 
quem quiser ver, está no site da Prefeitura, Tribunal de Justiça, do Ministério da Justiça; é público, 
para todo mundo. Nós precisamos buscar informação para passar essa informação correta para a 
população e, também, para os comerciantes. Peço perdão pela exaltação, mas, de fato, esse tipo 
de situação nos deixa muito, às vezes, até sem palavras. Obrigado, Senhor Presidente. O 
SEGUNDO VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Senhor Presidente, senhora 
Vereadora, Vereadores, população que nos assiste. Em relação às nossas indicações, eu quero 
falar primeiramente (vou deixar essa questão do comércio para a Explicação Pessoal). Fizemos 
várias indicações, são mais de 20. Digo “nós”, porque nós assinamos juntos: eu, Waldir, Damião e 
Ivan. Todas são importantes, mas há uma do Hospital que foi decorrente de uma visita que nós 
fizemos, depois de conversa com médico, que está há muitos anos na rede, que trabalha no 
Hospital. Então ficou uma indicação longa, de duas páginas praticamente, com várias sugestões 
ao Executivo para termos melhorias, não só em relação ao Hospital, como em relação ao SAMU. 
Aí entra a polêmica: o SAMU é caro. Concordo. Manter um SAMU é caro. Ipeúna tem SAMU, 
Itirapina tem SAMU, Corumbataí tem SAMU, Analândia tem SAMU, só para reflexão. Precisamos 
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refletir se não teríamos condições de ter o SAMU aqui, que evitaria, por exemplo, que um médico, 
que está no Hospital, se tiver uma urgência, precisar fazer uma transferência para São Carlos, 
tenha que montar na ambulância para ir para lá e deixar os pacientes desassistidos aqui. São dois 
médicos que ficam, não sei se vocês sabem, às vezes um falta ou chega atrasado ou um está 
atendendo outra urgência, aí causa um transtorno para o Hospital, e o Horacio sabe bem disso, 
porque esteve lá dentro, durante um ano e meio, auxiliando o Executivo, enquanto Vice-Prefeito, e 
sabe do que eu estou falando, pois às vezes a situação fica caótica, socorre um, socorre outro e 
não tem médico para atender o dia a dia. O SAMU seria importante a título de reflexão. Temos 
várias cidades, muito menores que a nossa, que têm o SAMU. Então, serve de reflexão para o 
Executivo. EM APARTE, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Sobre essa questão das 
cidades menores, eu participei, nos últimos anos, nas conferências municipal, regional, estadual e 
nacional de saúde, principalmente no eixo de financiamento. Por isso gostaria de apartear nesse 
sentido de que o Município de Ibaté é um dos municípios da nossa região que mais investe per 
capitamente, inclusive na saúde. São cerca de 31, 32, já chegou a 37% do orçamento municipal 
na saúde, sendo que o mínimo constitucional é 15%, então nós mais que dobramos. Um dos 
problemas sérios que nós temos, e aí cabe inclusive a nós (e acredito que o Vereador, com seu 
próprio partido, com a bancada, inclusive eu já estou me mobilizando nesse sentido) é de buscar 
convênios para que Ibaté consiga, de alguma forma, diminuir esse investimento para que possa 
fazer investimento em outras áreas. Hoje, nossa cidade é uma das cidades que menos recebe na 
região convênios ou recursos estadual e federal. Então nós precisamos trabalhar nesse sentido, 
porque o Município tem uma perna curta, o cobertor é curto, não dá para investir em todas as 
áreas. Concordo com a necessidade em relação à instalação do SAMU. Nós vamos precisar 
também auxiliar o Poder Executivo nesse sentido, porque, com o orçamento atual, vai ficar, 
possivelmente, impossibilitado dessa aplicação neste momento. Mas é excelente a indicação que 
Vossa Senhoria e demais Vereadores fizeram. Obrigado pelo aparte. VEREADOR RONALDO 
RODRIGO VENTURI: Obrigado pela consideração. Eu tenho, claro, conhecimento desse gasto no 
Município, eu acho que, dificilmente, o Município gaste só os 15%. Se ele gastar só os 15%, não 
vai conseguir tocar a saúde. Vários Municípios ultrapassam esse valor, dobram esse valor; Ibaté 
não é diferente. É um ponto importante, mas nós precisamos fazer uma reflexão também: será 
que a gente está gastando tudo corretamente? É uma reflexão, é gestão. Precisamos ver. Será 
que está certo? A forma com que estamos gastando, será que tem que direcionar o gasto de uma 
forma diferente? E mais: a saúde é prioridade máxima, então, se tiver que gastar mais 3%, 4% na 
saúde para poder ter uma condição melhor, eu sou favorável em detrimento de outras coisas que 
são menos importantes para a população. A respeito do SAMU, tem toda uma relação que eu não 
vou ficar falando item por item, senão vai cansar todo mundo, a quem nos assiste, mais tarde, 
depois da live, vou explicar item por item. Só para falar para vocês de uma forma geral: os 
médicos reclamam que precisa de mais exames laboratoriais, a liberação de exames na hora, na 
consulta. Às vezes eles querem fechar um diagnóstico, só tem quatro exames que conseguem 
pedir, não vou aqui detalhar também. Outra coisa que foi sugerida é a triagem. Ter uma 
enfermeira, um profissional de enfermagem fazendo uma triagem para ver se esse paciente é 
grave, se esse paciente não é grave, como tem, às vezes, na rede particular. Seria algo que 
também evitaria que uma pessoa, que está numa situação mais complicada, não é, Waldir? 
sempre está lá no Hospital, você chega, e tem uma pessoa que está sofrendo com dor e está 
esperando por quê? O médico não sabe. O médico pega a senha e vai chamando um por um ali. 
Então, às vezes a gente fica brava com o médico, mas tem que ver o outro lado também. São 
sugestões de melhoria. Outra questão, esta daqui vai falar que é cara. Eu entendo que não. 
Adequação de cilindros de oxigênio ar comprimido. Não sei se os senhores e a senhora sabe, 
mas ficam dentro dos quartos, e isso coloca em risco todo mundo que está ali dentro; ele tem que 
ficar para fora. Existe até a normativa da Vigilância Sanitária nesse sentido. Um pouco mais 
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complexa, a gente sabe, é a contratação de médico ginecologista e pediatra, porque nós temos 
uma maternidade. Há situações, à noite, muito embora o ginecologista esteja de sobreaviso, salvo 
engano, que o clínico tem que fazer o parto. Já aconteceu isso mais de uma vez, e quem me 
relatou foi um clínico, então ele não iria relatar para contar mentira. São situações que podem 
acontecer, e o pediatra ajudaria muito no Hospital, acho que, principalmente, à noite. Seria 
fundamental, porque não tem mais os postinhos, então é o momento que dá uma concentração 
no Hospital. Falei que não iria citar item por item e estou falando. Além disso, pedimos algumas 
melhorias profissionais como a retomada do fornecimento do almoço, ainda que por marmitas, 
bem como café da manhã, alguns alimentos de café da manhã. Pedimos também (foi uma 
cobrança dos funcionários), tinha e depois parou, até para eles não precisarem sair, estão lidando 
com situações até de COVID, por exemplo, e tem que sair para algum lugar almoçar. Então 
imagine o risco que acaba correndo também. Reclamaram com a gente a questão de um 
banheiro, porque, hoje, o único banheiro que existe está dentro da sala de repouso. Repouso não 
é porque médico e enfermeiro quer ficar dormindo lá, é porque eles têm horário de descanso, que 
tem que ser respeitado, é uma questão legal. No raio-x, verificamos também que o transformador 
do raio-x, que já não é mais tão novo, faz um tempinho que está lá, está encaixotado, e está 
usando o transformador do raio-x antigo; é uma sugestão colocar um novo, que já vem próprio 
para ele. Está ali, paradinho, coloca para ele. Eu não sou técnico nessa área, mas, pelo que nós 
fomos informados, o novo vai evitar que haja paradas no aparelho em função de estar com o 
transformador antigo. Outras questões são melhorias na sala, tanto da dos médicos quanto da 
enfermagem. O caso do COVID me deixou mais preocupado, porque não existe uma separação 
para valer. Digo para valer, porque, na hora que eu vi, estava passando pela ala do COVID. Há o 
covidário do lado; há quartos que estão no meio do Hospital, perto da portaria quase. São quartos 
de COVID então tem que andar com paciente, vamos dizer, pelo Hospital. Eu entendo. É uma 
sugestão, deveria haver uma separação física mesmo; porta fechada mesmo, não pode passar. 
Não adianta falar que não tem trânsito de funcionário, porque tem. Médicos, quando tem situação 
limite como estava ontem à noite, que o Waldir constatou lá, estava atendendo as duas portarias. 
Estava atendendo COVID e não COVID. Ficamos em uma situação delicada. O ideal, que muitos 
municípios estão fazendo, vou dar o exemplo de Itirapina de novo, que é uma cidade menor que 
Ibaté, lá existe essa separação, há equipe só para isso. COVID tem uma equipe própria, que não 
vai atender outros pacientes. São constatações que tivemos lá. Há outras coisas como 
pagamento de 40% de insalubridade para os funcionários, no período de COVID, que é uma 
reivindicação, e muitos municípios estão pagando. Eu sei que é gasto, mas o momento é de 
priorizar a saúde. Estamos falando de ter que fechar, fazer determinadas coisas para poder 
controlar o vírus em função da saúde, então a gente tem que priorizar o que é importante. Quero 
falar de uma indicação muito importante que é a respeito do autismo. Colaboraram para essa 
indicação diretamente a Leandra Guerra, a Sheila Balbino, Marcelo Sanção, Érica Fiorin, Walmir 
Miguel e a Ramilha Barbosa, são pais, mães e profissionais que trabalham com o autismo e estão 
tendo muita dificuldade. Só para dar um exemplo para os senhores e para a senhora, a respeito 
de outras melhorias que precisam: fonoaudiólogo. Você faz lá 10 sessões e tem que ficar, 
praticamente, dois meses sem a sessão. Para uma criança ficar dois meses sem, o autista vai 
adquirindo confiança (de tanto conversar com os pais, a gente vai aprendendo); eles têm que 
adquirir uma confiança no profissional, quando passam dois meses, na hora que ele volta, já 
perdeu aquela confiança; tem que começar tudo de novo. Está faltando profissional? Está 
faltando, óbvio, mas não é só isso. Fazemos uma série de pedidos: atendimento contínuo, sem 
interrupções frequentes como vem ocorrendo; adequação de espaço próprio para atendimento, 
não pode ser um espaço onde haja estímulos, não pode ter coisas que não sirvam, porque vai 
prejudicar o aprendizado do autista; questão de profissionais, serviço de fonoaudiologia, 
psicologia, terapia ocupacional, psicopedagogia. É complicado neste momento, em que não pode 
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aumentar a despesa de pessoal; Eu concordo, mas vamos estruturar então. Se não dá para fazer 
agora, vamos estruturar para o próximo ano. Parceria entre Secretaria Municipal de Saúde e 
Educação, porque a gente sabe que tem atendimento na rede regular; há terapeutas dos dois 
lados para ter esse diálogo e para facilitar o aprendizado das crianças. Em um futuro próximo, 
conseguir implantar o ABA, Análise do Comportamento Aplicado, que consiste no ensino de 
habilidades necessárias para que a pessoa com autismo adquira independência, é a única que 
tem comprovação científica. Parece complexo, mas é mais complexo ainda você ver uma mãe 
chorando, porque ela está desesperada, não sabe o que faz com seu filho; a maioria não tem 
condição de pagar um profissional; quem tem ainda dá um jeito. O número de crianças com o 
espectro autista aumentou muito não só em Ibaté, em geral. Então a gente tem que começar a 
olhar um pouquinho mais sobre isso. Além disso, nós estamos esperando, há 12 dias, uma 
reunião com o Prefeito. Foi uma solicitação feita pela Leandra e pela Sheila, na qual eu estaria 
presente por convite delas, e nós não conseguimos ainda essa reunião; estamos aguardando, 
vamos ter fé que vai acontecer. A gente até não queria fazer essa indicação, queria passar 
pessoalmente, passar a situação que está; as mães queriam conversar, só que, como a gente viu 
que está com a agenda cheia, não consegue nos atender, então decidimos formalizar, pelo 
menos de alguma forma vai chegar ao Executivo. Outro ponto: reforma e ampliação, ampliação 
em partes, do quadro de servidores e reforma do Centro de Zoonoses. Ali é pepino. Eu fui com o 
Waldir. Depois a gente passou todas as fotos e vídeos, está na indicação, parte delas; a coisa ali 
está complicada. Em 2007, quando montaram o Centro de Zoonoses, foi um grande avanço para 
toda a região, virou referência, vocês sabem disso, todo mundo se lembra disso, era elogiado, 
matéria na imprensa; ainda desenvolve um trabalho muito importante, mas é quase um ato 
heroico que eu vejo ali, porque as condições estão muito precárias, vai desde o piso, precisa de 
uma reforma. Foi ficando, ficando. As portas estão todas quebradas, porque entraram, tentaram 
invadir uma vez e invadiram para roubar, chutaram as portas, quebraram as portas, estão 
remendadas. Cadeiras estão totalmente deterioradas; há duas ou três cadeiras, e as que existem 
estão em petição de miséria. Se alguém quiser ver as fotos, pode ver depois também. Também 
mais baias para os cachorros, pois os portões estão bem destruídos. Depois, mais tarde, eu 
detalho melhor essa questão. Além disso, temos uma série de indicações, algumas foram até 
comentadas pelo Édison a respeito da linha de ônibus e que essa linha não seja só para o Distrito 
também, que a gente pediu, pedimos também para os bairros novos que o pessoal tem reclamado 
bastante. Então vai ter que fazer toda uma logística das linhas para a distribuição das linhas pela 
Paraty, para que a gente tenha condição de ter isso. Bom, além disso, pedimos a abertura da rua, 
que foi pedida pelo Horacio, ligando a Felício Ibelli com a Rua Domingos Valério.  Pedimos 
manutenção de galerias pluviais. Nós íamos pedir específico, mas começou a molhar várias, e 
decidimos pedir de tudo, mas tem especificamente no Domingos Valério; estivemos Damião e eu 
lá, e não existe galeria, simplesmente tampou de terra as duas, talvez até tenha resolvido, porque 
a gente passou adiante. Quando a gente passa, não é porque queremos ser executivos, 
passamos para ajudar, para que cheguem ao Executivo determinadas coisas. Esperar uma 
sessão a cada 15 dias? Não. A gente passa pelo WhatsApp para alguém que comanda e vai lá e 
resolve. Só fazer um agradecimento ao Prefeito e à Prefeitura por terem iniciado a reforma do 
parquinho do Cruzado, que foi uma indicação nossa da última sessão, e hoje eu recebi as fotos 
que está sendo reformado. Obrigado, Presidente. O TERCEIRO, VEREADOR DAMIÃO 
ROGÉRIO DE SOUSA: Boa tarde, Senhor Presidente. Boa tarde, Senhores Vereadores. Boa 
tarde a todos os que estão nos assistindo. Venho falar um pouco sobre meu trabalho, porque 
tenho um compromisso com o povo, que prometi na minha campanha, e sobre algumas 
indicações que fizemos juntos. Sobre a Rua Antônio Jorge, no Jardim Cruzado. É um pequeno 
asfalto que tem que ser feito lá. Eu espero que o Executivo, junto a nós, Vereadores, consiga 
fazer o asfalto nesse lugar. Além disso... EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: 
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Obrigado pelo aparte, Vereador. Ali dá vergonha. O finalzinho da Antônio Jorge, nós estivemos lá 
ontem. Puxa vida, é uma falta de respeito com os moradores dali. O que custava a Prefeitura ir 
até o final? Há casas ali. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Quatro casas. EM 
APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Quatro casas. Eles pagam imposto também, então 
tem que dar continuidade. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Sem falar do esgoto a 
céu aberto que tem lá. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Então, aí vem o esgoto 
que está do mesmo jeito, não fizeram nada. Então, nós estamos aqui não é para ficar cobrando, 
brigando, mas estamos aqui para ajudar o Executivo. Mas, infelizmente, tudo o que nós estamos 
pedindo está tendo dificuldade de ser feito; é complicado. É uma coisa que já era pra ter sido feita 
há muito tempo. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Coisas pequenas, que podem ser 
resolvidas. Já foi todo mundo lá e não conseguiu resolver. EM APARTE, VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Não, mas tem que resolver. Vamos ficar em cima. Muito obrigado pelo aparte, 
Vereador. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Sem falar que já está há mais de 15 
anos. Outra indicação que fizemos é o asfalto ligado ao Bairro Jardim Icaraí sentido ao G.R.E.I. 
Eu acho o seguinte, não é inveja porque fez uma área parecida, que é o caso do Cemitério no 
Popular. Claro, precisa ser feito, tem que fazer. Mas também acho que aquela parte vai ser uma 
via rápida, um acesso rápido, interligado ao Centro. Então acho que devia avaliar com carinho e 
fazer. Outra indicação, eu acho nós e o Horacio fizemos igual, que é o acesso, uma estrada que 
liga o Domingos Valério a Bandeirantes; é um trecho pequeno também que eu acho que daria 
para resolver e facilitar para toda a população. As pessoas estão pensando que nós estamos 
administrando a cidade. Não é isso. Fazemos o papel que não era nem para a gente estar 
fazendo, e sim uma pessoa própria para correr atrás dessas pequenas coisas. A gente prometeu, 
em nossa campanha, que vamos divulgar nosso trabalho, vamos fazer visitas, assim como 
estamos fazendo; participando de reuniões. Até o final nós vamos tentar. Dar o gás ao máximo 
para defender o direito da população. Eu estou cobrando, na Rua Noel Facchina, no Encanto do 
Planalto, número 192, há um buraco na frente de uma casa; o proprietário não consegue nem sair 
com o carro; estou cobrando há mais de duas semanas. No começo, o pessoal dos 
departamentos atendia a gente, tudo tranquilo, estava tudo em ordem, mas, de uma semana para 
cá, não sei o que aconteceu. Pararam. Não querem mais atender a gente. Não vou citar nome, 
por enquanto, mas vou dar minha cara a bater e vou cobrar. EM APARTE, VEREADOR ÉDISON 
FERNANDO DA SILVA: Obrigado pelo aparte. Eu quero citar dois casos que os Vereadores 
acabaram nomeando nas indicações. Sobre as ruas, nós concordamos realmente com a 
necessidade de pavimentação. Mas vale ressaltar que, também, o Município de Ibaté, alguns 
anos atrás, tinha mais de 40% de suas ruas não pavimentadas. Então o projeto de pavimentação 
e reestruturação foi feito. Inclusive sem sequer ser cobrado, o que é legal, a chamada de 
Contribuição de Melhoria. Antigamente, os moradores mais antigos de Ibaté lembram que vinha 
isto no IPTU: taxa de asfalto. Nessa pavimentação não foi cobrada dos moradores a Contribuição 
de Melhoria justamente para que não onerasse ainda mais os moradores. Sobre a questão da 
massa asfáltica, que o nobre Vereador falou da Operação Tapa-buracos, que é uma indicação de 
Vossas Excelências, eu apenas gostaria de citar porque eu estive no departamento para entender 
por que estava demorando um pouco mais. Gostaria apenas de explicar não em nome do 
departamento, mas é que a explicação me foi importante para poder passar à população, e 
acredito que será importante para vocês também, para os nobres Vereadores, que é 
simplesmente o fato de que, primeiro: nós estamos em período de chuva, que aumentou demais a 
demanda, e também que inviabiliza o reparo, porque, se você faz o reparo e vem uma chuva 
forte, acaba danificando de novo. Segundo: nós tivemos um problema sério com a massa 
asfáltica, com a empresa que fornece massa asfáltica. Essa empresa, no final ano, deu férias 
coletivas aos seus funcionários, e ficamos sem o seu fornecimento. Logo depois, eles retomaram 
o fornecimento e tiveram um surto de COVID e também prejudicou o fornecimento de massa 
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asfáltica, o que acabou, de alguma forma, atrapalhando este processo de tapa-buracos, de 
reestruturação. Simplesmente gostaria de fazer essas duas citações, porque acredito que sejam 
importantes inclusive para os demais Vereadores, assim como eu, que não tinham esse 
conhecimento, tenham conhecimento para passar para a população, o porquê de estar 
demorando e como é feito esse procedimento, ainda mais neste período em que a demanda é 
muito alta. Obrigado, Vereador. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: De nada. Eu 
penso assim: a gente tem que dar prioridades em algumas áreas, e a prioridade é tapar os 
buracos então. Depois fazer esta estrada no sentido à Popular. Mas, enfim, vamos lá. Antônio 
Peruchi há quatro buracos em frente das casas também. Concluindo, está em falta massa 
asfáltica, vamos esperar para ver se será feito. As limpezas de terreno (eu sei que está em época 
de chuva, como Senhor Vereador falou, está tendo muito serviço), mas tem que olhar com mais 
carinho, pois estamos sendo bastante cobrados. Há as duas galerias no Domingos Valério que 
estão entupidas. Se todos nós, Vereadores, formos lá, dá até vergonha uma situação daquela; 
tem que arrumar urgentemente na Rua Francisco Lopes. Nós também visitamos os comércios. 
Sabemos que é complicado para nós, Vereadores, fazermos alguma coisa neste momento. Já 
sabemos a situação em que o país está passando, o Estado de São Paulo, mas deixo um 
agradecimento aos comerciantes por nos receberem super bem, e, o que pudermos fazer por 
eles, vamos tentar fazer. Visitamos o Hospital, tenho reclamação a fazer do Hospital, do PSF do 
Cruzado. Hoje recebi uma ligação da Aparecida Rosana (não queria citar nomes, mas vou citar 
porque ela pediu), que foi maltratada pelo médico, não vou citar seu nome, e pelo motorista da 
ambulância, inclusive abriu até um processo. O que peço é procurar ajudar a gente, a população 
e vamos fazer um trabalho para a população. Obrigado a todos. O QUARTO, VEREADOR 
IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Primeiramente, boa tarde a todos os que estão presentes nesta 
Casa, a todos os ouvintes de Ibaté. Quero fazer uma colocação acerca das nossas indicações e 
requerimentos, que colocamos hoje nesta Casa. Peço para que o Executivo olhe com muito 
carinho para nosso trabalho, que vem trazendo a voz do nosso povo. A gente, eu, os nobres 
Vereadores Ronaldo Venturi, Damião Sousa e Waldir Siqueira, estamos fazendo um trabalho em 
equipe. Estamos indo ao cidadão ibateense, colhendo informações e ali estamos elaborando as 
indicações, que nada mais levam a voz do povo. Portanto, peço, mais uma vez, que o Executivo 
olhe com muito carinho e com bons olhos e faça o possível para resolver essas questões e 
anseios da nossa população. Aqui fica o meu obrigado ao Presidente e a todos um forte abraço. 
O QUINTO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Eu tenho, aqui, algumas perguntas a fazer. 
Primeiramente para o Presidente. Senhor Presidente, eu fui chamado, na semana passada, sobre 
um questionamento, junto ao Ministério Público, junto ao Promotor, a respeito de uma denúncia 
que chegou a esta Casa. Eu gostaria de saber, de todos os Vereadores. Vou começar pelo 
Vereador Jean: Você tem conhecimento dessa denúncia, Vereador? Não tem conhecimento? Use 
o microfone, por gentileza. Então Vossa Excelência não tem conhecimento dessa denúncia? 
VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Não tenho conhecimento. VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Vossa Excelência foi chamado pelo Promotor? VEREADOR JEAN GLEI RUBIO 
TOMAZ: Fui chamado, só que eu não estava no momento e falei para ele que, se quisesse 
marcar outro dia, eu poderia estar disponível. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Ok, muito 
obrigado pelas palavras. Gostaria de saber da nobre Vereadora Sidnéia. Por gentileza, use o 
microfone para ficar registrado em ata. VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Boa tarde, Vereador. Eu 
recebi o e-mail pelo WhatsApp pela Andréa, secretária daqui, que havia um e-mail. Abri o e-mail, 
onde havia os horários convocando os Vereadores, mas eu não tinha conhecimento. VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: Dessa denúncia? VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Não, não. Não tive 
conhecimento da Casa. Recebi do Ministério Público o e-mail. Lá mesmo, no meu e-mail, eu 
respondi que eu não estava na cidade e não poderia estar comparecendo, que seria on-line e que 
ficaria à disposição no outro dia. Mas, da Casa, eu não tive conhecimento nenhum.  VEREADOR 
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WALDIR SIQUEIRA: Vossa Excelência já foi falar com o Promotor? VEREADORA SIDNÉIA 
MONTE: Não. Não fui. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Mas Vossa Excelência não tem 
conhecimento dessa denúncia? VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Não, não tenho. VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: Muito obrigado pela palavra. Vossa Excelência pode dar a palavra, 
Vereador Horacio? Vossa Excelência tem conhecimento dessa denúncia? VEREADOR 
HORACIO CARMO SANCHES: Boa tarde a todos. Já fui ouvido pelo Excelentíssimo Senhor 
Promotor. Não tenho conhecimento da denúncia, não tive e, simplesmente, o que falei com ele é 
que, a partir de 1º de janeiro de 2021, eu sou responsável por tudo o que faço nesta Casa. Da 
outra legislatura não tenho conhecimento. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Está certo. Muito 
obrigado, nobre Vereador. Vossa Excelência tem conhecimento, Vereador? Vossa Excelência tem 
o conhecimento que Vossa Excelência foi falar com o Promotor. Pode usar o microfone para 
deixar registrado, por gentileza? VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Meu nobre 
Vereador Waldir, eu não tive conhecimento dessa denúncia. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: 
Correto. Muito obrigado. Vossa Excelência pode dar a sua posição, nobre Vereador Ronaldo? 
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Só para esclarecer, pois estamos falando de 
denúncia, e vai ficar para a população que a gente tem alguma denúncia em mãos. Só para 
deixar bem claro. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Não. Nós não temos. VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: É só para dizer o seguinte: foi votada uma denúncia no ano 
passado (só para todo mundo entender). Foi votada uma denúncia, e a promotoria passou uma 
recomendação pedindo para a gente anular, para a Câmara Municipal anular aquele 
procedimento e votar novamente nessa denúncia; para ser apreciada novamente, como foi a 
denúncia da última sessão. Foi isso que a promotoria pediu de recomendação. O Promotor nos 
chamou para saber se a gente tinha tido conhecimento disso, se havia sido feita alguma reunião 
para tomar decisão, porque foi feita uma resposta pelo Presidente da Câmara. O que disse foi a 
verdade, apenas que não tinha sido chamado para nenhuma reunião sobre esse assunto e que 
tinha tomado conhecimento por terceiros. Obrigado. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Muito 
obrigado. Nobre Vereador, por favor, Damião. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: 
Nobre Vereador, não tenho conhecimento. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Não tem, né? Está 
ok. Muito obrigado. O nobre Vereador Édison tem o conhecimento? Se quiser falar até do seu 
microfone, fique à Vontade. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Primeiramente, 
Vereador, eu pedi a sua introdução. Poderia repetir, por favor? Porque eu tinha me ausentado. 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Eu fui chamado até ao Ministério Público, que queria saber se 
houve alguma reunião na Câmara a respeito de uma denúncia. Eu falei: “Até o momento eu não 
tive nada. A reunião que nós tivemos foi para o Presidente fazer a contratação do Wagner Aprea”. 
Foi isso o que citei para ele. Ele falou que, simplesmente, que houve uma denúncia do mandato 
passado e, agora, no mês de janeiro, dia sete, o Presidente respondeu em nome dos Vereadores, 
segundo informação, teve essa reunião. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Bom. Eu 
fui chamado pelo Ministério Público, para esta oitiva. Como disse o Vereador Ronaldo, e eu 
gostaria de repetir, a denúncia foi apresentada em 2020; a legislatura anterior fez a apreciação e 
votou. Me estranha um pouco esse tipo de argumentação, Vereador, porque, na verdade, nós não 
temos essa pauta hoje. Acredito que o senhor tenha seus motivos, está usando seu tempo de 
Orador para isso, mas não temos essa pauta porque não há investigação em curso.  VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: Sim, sim. Não sabemos de nada. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA 
SILVA: Não há processo nesta Casa, e gera um pouco de desconforto com os demais 
Vereadores, justamente por essa questão vir a público sem a necessidade. VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Não, há a necessidade, sim, Vereador. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA 
SILVA: Desculpe, Vereador, apenas para concluir: principalmente porque o senhor disse que a 
resposta foi dada em nome dos Vereadores. Após a reunião que tive com a promotoria, eu tive 
acesso aos autos, e a resposta não foi dada em nome dos Vereadores, foi dada em nome da 
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Câmara e, como o Presidente é a pessoa física responsável em juízo e em fora dele por 
representar a Câmara, eu não vi nenhum tipo de problema quanto a essa representação. Se 
houve recomendação anterior ou reunião anterior para decidir sobre essa recomendação do 
Ministério Público, não houve, porque não há necessidade, não há competência, ou melhor, a 
competência é exclusiva do Presidente em representar a Câmara, porque a representação foi 
dada em nome da Câmara e não dos Vereadores. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Mas então 
quer dizer que Excelentíssimo Promotor está mentindo então? Porque, o que ele falou para mim 
que houve uma denúncia na gestão anterior e, como não haveria tempo de eles enviarem a 
resposta, ficou para esta nova gestão. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Vamos 
apenas corrigir, Vereador. Eu não quis me alongar porque esta questão demanda uma análise 
melhor dos autos. Como eu disse para o senhor, a denúncia foi feita na legislatura de 2020, foi 
votada, foi ato jurídico perfeito, votado, não foi aceito esse ato, e a Câmara, então, publicou a sua 
decisão; isso em julho de 2020. No final da legislatura de 2020, houve, então, esse pedido que 
acabou sendo sub-rogado para esta nova legislatura, para o novo Presidente. VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: Justamente. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: O novo 
Presidente não tem autonomia para decidir, de ofício, sobre atos de Plenário da última Câmara. 
Nem nós, em Plenário, temos autonomia para decidir sobre fato jurídico perfeito. Foi um fato 
jurídico perfeito: teve início meio e fim e de acordo com o Regimento. Se a Promotoria, em 
nenhum momento disse que o Promotor está mentindo; em processos ou procedimentos judiciais 
não há mentira, há entendimento diverso. Se a Promotoria tem o entendimento diferente do meu, 
eu respeito, mas não concordo. Apenas estou citando o que é meu entendimento, que foi o 
entendimento do Presidente e, por isso, eu me manifestei desta forma com o Promotor, mas eu 
gostaria de deixar isso claro, porque a falta de informação pode dar a entender que nós, 
Vereadores, que já fomos ouvidos ou aqueles que não foram ouvidos e inclusive o Presidente, 
estão, de alguma forma, tentando omitir as suas informações e, também, furtar-se do seu dever 
legal VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Prevaricando, no caso. VEREADOR ÉDISON 
FERNANDO DA SILVA: E isso não ocorreu, porque eu tive acesso aos autos e afirmo ao senhor: 
a resposta foi dada em nome da Câmara e não em nome dos Vereadores. Como eu disse, o 
Presidente tem, isso no meu entendimento, se a Promotoria ou outros tiverem entendimento 
diverso, mas, no meu entendimento, analisando a Lei, quem responde juridicamente, seja em 
juízo ou fora dele, é o Presidente da Câmara. Muito obrigado, Vereador. VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Obrigado pelas palavras. Mas o meu entendimento já é outro. No meu caso, se eu 
sou o Presidente, eu ia levar o assunto aos nobres Vereadores atuais, que houve essa denúncia 
no passado e que agora o Promotor está pedindo novamente a esta Câmara para que tenha 
ciência dessa denúncia. Foi o que entendi, certo? Então eu acredito, Senhor Presidente, que, se 
houver qualquer denúncia, eu quero que Vossa Excelência nos comunique, assim como teve essa 
outra. Essa outra que teve também, assim como o nobre Vereador falou que era da gestão 
passada, essa outra também foi da gestão passada. Então, o que acontece? Se houver denúncia, 
eu quero que Vossa Excelência nos comunique, faça uma reunião e nós vamos debater a respeito 
disso. Você pode colocar na Explicação Pessoal, aí você pode falar. VEREADOR ÉDISON 
FERNANDO DA SILVA: Na verdade, Vereador, eu não aparteei, eu respondi ao seu 
questionamento; isso não é aparte. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Foi aparte, você pediu 
aparte. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Foi o senhor que me chamou. 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Então é isso que estou questionando a Vossa Excelência. 
Inclusive, quero aqui, desde já, aproveitar o “inciso” que Vossa Excelência está deixando a 
desejar a esses Vereadores, que estamos aqui convocando reunião com a representante da 
Saúde, a Elaine, com o Prefeito, e o Senhor não marca uma reunião, Senhor Presidente. EM 
APARTE, O PRESIDENTE VALENTIM APARECIDO FARGONI: Um aparte. Excelentíssimo, é o 
seguinte: o trabalho de um Presidente é presidir a mesa e a administração. Quanto à convocação, 
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principalmente, de médicos, essas coisas que você disse da Elaine, tudo bem. Existem as 
comissões. Quem é o presidente das comissões? É o Damião. Então o senhor tem cobrar dele. 
Ele que tem que marcar as reuniões. Não faz parte minha. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: O 
Senhor pode mandar um convite, nobre Vereador. Assim sempre foi. Sempre trabalhamos desta 
maneira. O Senhor, como Presidente da Casa, assim como o Vereador mencionou, Vossa 
Excelência pode pegar e fazer um convite. Faça um convite para que eles venham. Então o 
Senhor é contra então uma reunião com a Direção? PRESIDENTE VALENTIM APARECIDO 
FARGONI: Eu sou a favor. Muito a favor. Eu admiro o senhor sendo um Vereador dos mais 
antigos da Casa... VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Vereador, por favor, use o microfone. 
PRESIDENTE VALENTIM APARECIDO FARGONI: Eu só tenho um minuto e já vou terminar. 
Muito me admira o senhor, um dos Vereadores mais experientes aqui e não saber disso. Vocês 
têm toda a liberdade de ir lá, conversar com o Prefeito, marcar; não depende de mim. 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: O Prefeito não atende ninguém. O Prefeito é uma vergonha. É 
uma vergonha, Presidente. É uma vergonha. Foi bom o Senhor ter falado do Prefeito. Eu quero 
falar. O Senhor já falou, agora eu vou mudar meu assunto. PRESIDENTE VALENTIM 
APARECIDO FARGONI: O senhor só tem um minuto. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: O 
Prefeito, hoje, é o Alessandro. Zé Parella não é Prefeito. E é um péssimo Prefeito. O Alessandro 
está administrando a cidade. Tudo o que está fazendo é o Alessandro que está respondendo. 
Você liga lá para falar com o Prefeito, o Prefeito nunca está. Vereadores, da minha bancada 
mesmo, ligaram várias vezes para falar com o Prefeito, e não atende. A população foi lá para 
falar, quem atendeu foi o Alessandro. Eu já tenho informação de quem está administrando a 
cidade é o Alessandro. Então, o que eu acho melhor? Acho que o Prefeito José Luiz Parella teria 
que... Já deu meu tempo? PRESIDENTE VALENTIM APARECIDO FARGONI: Deu o tempo. 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Então, na Explicação Pessoal, eu vou falar. Vou falar porque 
tenho muita coisa para falar deste incompetente do Alessandro. ORDEM DO DIA: PROCESSO 
CM. Nº 020/2021, DE 21 DE JANEIRO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre autorizar o Executivo Municipal a conceder repasses, a título de termo 
de colaboração e/ou termo de fomento, às entidades do Município no exercício de 2021. 
DISCUSSÃO: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: O Processo nº 020, citado agora 
pelo Presidente da Mesa, trata do repasse às entidades do Terceiro Setor. Vamos apenas para a 
população explicar o que são as entidades do Terceiro Setor: são entidades que não são ligadas 
ao Poder Público diretamente, mas que prestam, de alguma forma, algum serviço social, 
educacional ou um serviço voltado à sociedade, por exemplo, ONGs, associações, instituições 
filantrópicas. E esse projeto é muito importante, porque garante serviços essenciais à população 
que são, em alguns aspectos, de competência direta do Município, mas que não são de 
competência exclusiva, como nesses casos. Então ele prevê, e eu tive a honra de relatar esses 
projetos, que passaram pela Comissão Mista, e até faço questão de aproveitar que, como 
Presidente da Comissão Mista, e também demais membros da Comissão Mista, que são todos os 
presidentes das demais comissões, eu agradeço a todos pela análise dos pareceres e, 
principalmente, pela aprovação unânime dos pareceres. Então nós vamos agora para a votação, 
e eu, obviamente, após a discussão, gostaria de já encaminhar meu voto, dizendo que sou 
favorável a esse projeto, porque repassa às instituições como a ADEFI, o Centro de Convivência 
do Idoso e à APAE recursos já destinados a eles para seu efetivo trabalho para a manutenção 
dos serviços que são realizados, inclusive, muito bem realizados em nosso Município. Então eu 
reforço o meu voto e encaminho à bancada do PSDB, os demais Vereadores, para que votem 
favoráveis a esse projeto. Muito obrigado, Senhor Presidente. VEREADOR RONALDO 
RODRIGO VENTURI: Só para efeito, porque a população, a gente lê só o início do Projeto, foi até 
bom o Édison ter explicado um pouco. Eu vou só detalhar os valores para a população saber de 
uma forma mais fácil, porque, senão, acaba não tendo conhecimento. Para a ADEFI, Associação 
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dos Deficientes de Ibaté, estamos autorizando o repasse para o exercício de R$ 112.728,00. Para 
a APAE há dois repasses: um de R$ 300.000,00, que é verba municipal, e o outro de R$ 
260.000,00, que é o do FUNDEB. Além disso, há mais um repasse para a APAE de R$ 21.770,00, 
que é verba estadual da Proteção Social Básica, mais um repasse de R$ 26.030,40, que é verba 
estadual de portadores de deficiência acima de 30 anos, mais R$ 16.200,00 para a APAE de 
verba federal, portadores de deficiência. Para o Centro de Convivência do Idoso de Ibaté R$ 
93.000,00. EM APARTE: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Só para que fique 
registrado que o FUNDEB também é verba estadual. O Município é apenas órgão repassador. A 
verba é estadual do FUNDEB. O senhor pode ver que está grifado. VEREADOR RONALDO 
RODRIGO VENTURI: Mas eu não concordo com essa nomenclatura, porque FUNDEB é um só, 
Fundo Financeiro, então vai vir recurso estadual, federal, enfim, não vamos entrar nesse mérito 
agora, mas é FUNDEB, independentemente de onde vir. Se não viesse, se não fosse transferido 
para a APAE, seria para o Município do mesmo jeito usar na educação. Mas não é nem essa 
questão, porque eu participei do relatório e sou signatário do relatório que foi dado, favorável ao 
projeto. Não estou nem discutindo isso, só para deixar claro. Então o Centro de Convivência do 
Idoso R$ 93.000,00 e mais R$ 18.400,00, de verba estadual, totalizando para o exercício de 2021 
(não é todo mês, porque pode ter uma confusão), R$ 848.000,00. O Município faz isso há muitos 
anos. Do ano passado para cá houve uma mudança na legislação, então passou a ser feito dessa 
forma. Antes a gente falava das subvenções, era mais comum ouvir o termo “subvenção”, hoje é o 
repasse para o Terceiro Setor. Com relação à APAE, que eu sei que é algo que dá alguma 
polêmica, que foi o que o Édison debruçou, eu debrucei, os outros presidentes da comissão, que 
fazem parte da Comissão Mista, debruçaram, foi sobre se era possível ou não, e a gente, não é, 
Édison? Na própria lei do FUNDEB, aprovada, agora, no final do ano, entrou em vigor no final do 
ano, em dezembro. No nosso entendimento, do que lemos, somado com a LDB, é perfeitamente 
possível, e é por isso que nós fizemos parecer favorável, e o meu voto vai ser favorável também. 
Muito obrigado. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 021/2021, DE 21 DE 
JANEIRO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de 
Crédito Adicional Especial no valor de R$100.000,00, através do superávit financeiro, apurado no 
exercício anterior, referente aos recursos recebidos da Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo - Emenda Parlamentar nº 2020.60.16112, para aquisição de Equipamento de Colonoscopia, 
para atender os pacientes deste município, da Secretaria Municipal de Saúde. DISCUSSÃO: 
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Na campanha, eu falava muito: “A maioria dos 
projetos que vêm é projeto que a gente vai votar favorável.” Como é que você vai votar contra um 
convênio? Contra um recurso que já veio, é uma emenda parlamentar. Eu só quero dar crédito a 
quem é devido. A Deputada que enviou este recurso de R$ 100.000,00 é a Márcia Lia, da nossa 
região, de Araraquara, do PT, e a pedido do Ênio Ferreira e do João Ramos, dois cidadãos 
ibateenses. Agradecemos a eles e à Deputada, por ter encaminhado esse recurso, que já veio, foi 
até aprovado o crédito, não foi usado no ano passado. Então a gente, simplesmente, está 
aprovando um crédito especial para poder executar essa despesa. Obrigado. VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: Com certeza, acredito que todos os Vereadores irão votar a favor, ninguém 
vai votar contra um projeto desses, que é uma emenda que vai beneficiar a nossa população. 
Inclusive o aparelho de Colonoscopia já é um pouco antigo, agora, vindo outro mais novo, isso é 
muito importante para a nossa cidade. Quero agradecer à Deputada Márcia Lia. Sem mais, 
Senhor Presidente. VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 022/2021, DE 
21 DE JANEIRO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre 
abertura Crédito Adicional Especial no valor de R$ 200.000,00, através do superávit financeiro, 
apurado no exercício anterior, referente aos recursos recebidos da Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo - Emenda Parlamentar nº 2020.83.16546, para aquisição de Equipamento 
“Arco Cirúrgico”, para atender os pacientes deste município, da Secretaria Municipal de Saúde. 
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DISCUSSÃO: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Para até agilizar a sessão, 
combinamos de não discutir todos os projetos, mas este eu faço questão de fazer apenas uma 
citação, que é uma emenda parlamentar, destinada a nós pelo Deputado Coronel Tadeu, e foi 
uma solicitação da nossa Ex-Vereadora e Ex-Presidente desta Casa, Vereadora Regina. Apenas 
para citar e, mais uma vez, dizer, corroborar as palavras dos Vereadores que me antecederam, 
dizer que estes projetos são, obviamente, de interesse da população de Ibaté, e que nós sempre 
vamos votar a favor, ainda mais sabendo que estes projetos são de emenda do Estado ou da 
União. Muito obrigado, Senhor Presidente. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Quero deixar meus 
parabéns à Ex-Vereadora Regina pelo pedido dessa verba ao nosso Município e agradecer ao 
Deputado, pois é mais um benefício que quem ganha é a nossa população. Sem mais, Senhor 
Presidente. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 023/2021, DE 21 DE 
JANEIRO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de 
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 100.000,00, provenientes dos recursos recebidos do 
Governo Federal - Fundo Nacional da Saúde no dia 04 de janeiro de 2021, Emenda Parlamentar 
nº 39460014, para Equipamentos “Aquisição de um Aparelho de Ultrassonografia destinado ao 
Centro de Referência da Mulher”, do Município de Ibaté. DISCUSSÃO: VEREADOR ÉDISON 
FERNANDO DA SILVA: Agradeço aos nobres Vereadores e, novamente, à Ex-Vereadora Regina 
e ao Deputado Coronel Tadeu, que destinou essa verba para Ibaté. Só reforçando que essa verba 
já tinha sido destinada no exercício de 2020, assim como as demais, mas, pelo tempo e outras 
formalidades, não pôde ser utilizada no exercício de 2020, então nós reabrimos o crédito agora. 
Não está saindo dos cofres públicos, já está aqui, mas é uma verba que veio por emenda 
parlamenta. Por isso reforço este agradecimento. Muito obrigado. VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Mais uma verba que é muito importante, tendo em vista que o aparelho de 
ultrassonografia é bastante antigo e, neste caso, será beneficiada a nossa população novamente. 
Só temos que agradecer pelo empenho da Vereadora, que, em sua área, buscou recurso, e ao 
Deputado que atendeu ao pedido da Ex-Vereadora. Muito obrigado. Sem mais, Senhor 
Presidente. VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 024/2021, DE 21 DE 
JANEIRO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de 
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.007.662,84, objetivando a execução de ações 
relativas ao esporte e grandes eventos esportivos. DISCUSSÃO: VEREADOR ÉDISON 
FERNANDO DA SILVA: Este projeto é muito importante de ser discutido, porque nós estamos 
neste momento de pandemia e pode dar a entender à população que onde já se viu os 
Vereadores liberarem uma verba tão alta para o Campo Municipal? Quero dizer que essa, mais 
uma vez, é uma verba que não está saindo dos cofres do Município; é uma emenda parlamentar, 
feita pelo Deputado Lobbe Neto, do PSDB. Esse valor já está no caixa da Prefeitura, já tinha sido 
feita uma abertura de crédito no ano passado e, se não utilizarmos esse valor, é a chamada 
Verba Carimbada, só para vocês entenderem, população que nos assiste; os demais Vereadores, 
obviamente, têm conhecimento disso. O que significa essa Verba Carimbada? Ela tem uma 
finalidade específica: reforma, ampliação, reestruturação do Campo Municipal (está Praça de 
Esportes, mas é conhecida popularmente como Campo Municipal). Se não utilizarmos esse valor 
para esse fim, nós não podemos utilizá-lo para fim algum. Então teremos que devolver esse valor. 
Como é uma emenda parlamentar, é um valor que não está saindo diretamente dos cofres 
públicos, então nós utilizamos, inclusive, porque a contrapartida do Município (todas as emendas 
têm contrapartida) é muito baixa. Então compensa para o Município fazer essa contrapartida para 
receber esses recursos e melhorar os serviços para a população. Eu sei que não estamos tendo 
atividades coletivas nos centros esportivos por conta da pandemia, mas que bom que estamos 
reestruturando, assim como já foi dito, não só nesta área, mas nas outras também, para que, 
quando voltarem as atividades, nós possamos ter esse serviço apresentado de uma melhor 
forma. Mais uma vez agradeço ao Deputado Federal Lobbe Neto por essa indicação de emenda 
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feita a nós, que é um valor expressivo, mais de um milhão de reais. É um dos deputados que 
sempre estiveram conosco, apoiando a nossa cidade. Muito obrigado, Senhor Presidente. 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Não podia deixar de falar o apoio que o Deputado Lobbe Neto 
sempre deu para a nossa cidade. É um Deputado que olhou com bons olhos, que esteve presente 
em todas as festividades, então ele tem o meu respeito e minha admiração. Infelizmente, hoje ele 
não é Deputado, mas é uma pessoa que sempre nos ajudou, e hoje essa verba muito vai 
beneficiar nossa cidade, nossos jovens, porque vai reformar o Campo Municipal, que está todo 
deteriorado e que precisa ser feito um trabalho bom e reformar, de ponta a ponta, porque, devido 
às chuvas e à parada, por não estar sendo utilizado, acabaram deixando ele abandonado, não 
mantiveram a obra para ficar em perfeito estado para atender a população pós-pandemia. Com 
certeza iremos votar neste projeto e iremos fazer o melhor para a população quando vierem 
projetos que beneficiem a população. Jamais, nós, Vereadores, iremos votar contra. Sem mais, 
Senhor Presidente. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Boa tarde a todos. Venho 
agradecer o Deputado Lobbe Neto por sempre olhar por Ibaté, por ter olhado, porque hoje não é 
mais Deputado. Agradecer, porque, por tantos e tanto anos, essa reforma precisava ser feita e, 
agora, com a graça de Deus, do Lobbe Neto, vai ser feita e, se Deus quiser, vai ter a volta dos 
campeonatos. Muito obrigado. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Não podia deixar de 
agradecer ao nosso eterno Deputado Lobbe Neto que tanto ajudou não só Ibaté, mas toda a 
região. Foi participativo e hoje faz muita falta, não só para nossa cidade, mas para a cidade de 
São Carlos, para a região toda. Esse foi um empenho também do Prefeito, sempre conectado 
com o Deputado Lobbe Neto, fez o pedido para ele, e prontamente, o Deputado, ainda em 
exercício, fez essa emenda, que já era para ter saído ano passado.  Já vi o projeto do Prefeito, 
projeto legal para caramba, viu, Damião? É uma cobertura com arquibancada para mais ou 
menos de 3 a 5 mil pessoas, troca de gramado. Isso, quando eu estava na Vice-Prefeitura, nós 
fomos lá, juntamente com o Prefeito e o Deputado Lobbe Neto, para ver o que ia ser feito. 
Infelizmente, com esta pandemia, não pôde ter tido continuidade, mas, com certeza, vai ser 
realizada agora. Deixo novamente meu agradecimento ao Deputado Lobbe Neto por tudo o que o 
senhor faz, não só por Ibaté, mas por toda a região. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO CM. Nº 037/2021, DE 26 DE JANEIRO DE 2021. INTERESSADOS: Ronaldo 
Rodrigo Venturi, Damião Rogério de Sousa, Ivanildo de Oliveira Lins e Waldir Siqueira. 
ASSUNTO: Dispõe sobre alterar a Lei Complementar nº 2.394/2008 (Código de Posturas do 
Município de Ibaté), de modo a incluir o comércio de animais vivos e de artigos e alimentos para 
animais no rol de estabelecimentos que podem ser autorizados a funcionar aos domingos e 
feriados. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Na verdade, é uma 
alteração no Código de Posturas do Município. Quando fala “Comércio varejista de animais vivos 
e de artigos e alimentos para animais e estabelecimentos assemelhados”: agropecuária, para 
resumir. A gente tem que usar o termo técnico aqui para poder deliberar, mas são as 
agropecuárias que, por muito tempo, funcionavam aos domingos, não puderam mais funcionar 
aos domingos, e estamos colocando ela no rol dos comércios que podem. Muitos comerciantes 
devem estar se perguntando: “Puxa vida, Ronaldo, por que agropecuária e não nós?” Gente, 
porque a gente não está conseguindo nem abrir durante a semana (e eu vou falar disso mais 
adiante). No meio de uma pandemia, mexer nisso seria bem complicado; até certo ponto, 
irresponsável. Mas os comerciantes sabem que eles têm o meu compromisso e o compromisso 
do Waldir, do Ivan, do Damião, e eu tenho certeza que de todos. Depois de passar por este 
período, a gente liberar a questão dos comércios aos domingos, para que cada um abra. Eu acho 
que tem que ter liberdade. Muitas cidades fizeram isso, cidades menores que a nossa, e a gente 
tem que ficar restringindo. Neste momento, por que agropecuária? Porque já abria aos domingos 
e porque é um comércio de alimentos; embora não seja para humanos, é um comércio de 
alimentos. Eu conto com o apoio de todos. Obrigado. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Com 
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certeza, nobre Vereador, iremos votar no projeto, que é interessante, que muito vai beneficiar 
nossa população. Eu mesmo tenho quatro animais. Às vezes a gente precisa de um remédio e, na 
agropecuária, você acha. EM APARTE, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Só um 
detalhe: pela própria normativa, ele é considerado um comércio essencial, como atividade 
essencial. Então a gente não está criando nada aqui, mesmo em pandemia, ele é uma atividade 
considerada essencial, e isso eu digo em termos de legislação federal, estadual. Não quer dizer 
que eu não concorde que as outras não sejam essenciais; estamos embasados. VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: Verdade. Na verdade, todos são essenciais, se for ver por outro lado. Todo 
comércio é essencial. Se você trabalha com seu bar, faz alguma coisa assim, você depende 
daquilo para se alimentar. Eu não vou esticar porque a gente tem que discutir sobre esse projeto. 
Muito obrigado, Senhor Presidente. VOTAÇÃO: Aprovado por 07 (sete) votos favoráveis e 01 
(uma) abstenção. PROCESSO CM. Nº 036/2021, DE 26 DE JANEIRO DE 2021. 
INTERESSADOS: Ronaldo Rodrigo Venturi, Damião Rogério de Sousa, Ivanildo de Oliveira Lins 
e Waldir Siqueira. ASSUNTO: dispondo sobre alterar a Resolução nº 069/1991 (Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Ibaté), de modo a incluir a Tribuna Popular no Expediente das 
Sessões Ordinárias. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Tribuna 
Popular, também conhecida em algumas cidades como Tribuna Livre. O termo “livre” talvez não 
seja apropriado, porque não pode também um cidadão chegar aqui e ofender Vereador, criticar, 
atacar. Inclusive, a própria lei prevê isso. Da mesma forma que eu não posso ofender um 
Vereador, não posso ofender um cidadão de cima desta Tribuna obviamente; quem vier aqui, tem 
que usar de uma forma adequada. Mas libera. Basicamente, o que é? Vai liberar para a pessoa 
que se inscrever, tendo que ser representante de uma entidade, de uma associação ou ter 
assinatura de, pelo menos, 20 cidadãos ibateenses, comprovado com título de eleitor, e vai poder 
vir aqui e usar por 10 minutos no expediente, no momento anterior antes de votar nos projetos. 
Serão duas pessoas que vão poder por sessão. A mesma pessoa só vai poder fazer isso depois 
de 90 dias. Se usou hoje, vai ter que aguardar 90 dias, porque senão a gente corre o risco de ser 
a mesma pessoa querendo usar e não dará espaço para os demais. Eu acho que é de suma 
importância; é uma forma de a gente abrir mais a nossa Casa, que é a casa da população, do 
povo. Muitas pessoas querem falar sobre o autismo, que foi tema das nossas indicações. Uma 
mãe vem aqui e fala, pode se expressar e falar o que está passando. Quer falar sobre outro tema, 
pode vir; pode estar trazendo, para conhecimento nosso, muitos temas importantes. É um projeto 
de minha iniciativa, do Waldir, do Damião e do Ivan; é um compromisso de campanha meu 
apresentar esse projeto; foi amplamente divulgado em minhas redes, e estamos apresentando. E 
eu conto, obviamente, com a aprovação desta Casa, pois eu acho que é só um benefício para a 
democracia. Obrigado. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Com certeza, Vereador, é um projeto 
muito importante, e as pessoas têm sempre cobrando este Vereador, nestes três mandatos meus. 
As pessoas queriam que nós apresentássemos esse projeto, que é de transparência, que dará 
oportunidade para as pessoas virem aqui e trazer alguns problemas para nós; vai ajudar o próprio 
Executivo. Não vai poder vir aqui uma pessoa que vai fazer crítica ao Prefeito, começar a falar 
mal, o projeto já fala. Virá aqui para dar sugestão, opiniões. Então é um projeto para isso. Existem 
algumas restrições. Se a pessoa chegar aqui e pedir a palavra, terá que escrever o que irá falar 
na Tribuna, dependendo do que estiver escrito, nem será autorizada e, se fugir do contexto, o 
Presidente pode cortar sua palavra. Então é um projeto muito importante. Muito obrigado. 
VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Boa tarde, Presidente, Vereadores, todos os que nos ouvem. 
Eu sou contra o projeto. Eu acho que a Câmara já tem os Vereadores, nós somos os 
representantes da população. Acho que cabe a nós ouvir cada um, seja com pedidos, indicações 
que fazemos aqui, seja com requerimentos, os nove Vereadores estão aqui ganhando e estão 
com as portas abertas da Câmara, na rua, onde quer que seja para ouvir a população. Nós, como 
representantes do povo, que estamos aqui, nesta Tribuna, pedindo, requerendo. Então eu sou 
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contra o projeto, Presidente. VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Eu não concordo com 
a palavra da Vereadora. Este projeto, de Tribuna Livre, é muito importante. Já dizemos que aqui é 
a Casa do Povo, nada melhor que o povo tenha o direito também de se expressar nesta Casa os 
seus direitos, debatendo temas e colocando as suas posições para serem discutidas entre nós, 
Vereadores. Muito obrigado. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Eu sou profundo 
defensor da participação popular; sempre fui, sempre vou ser. Só que precisamos ter algumas 
ideias específicas quanto à participação popular. Uma delas é a legitimidade. Eu acredito que 
precisamos de uma análise mais criteriosa para garantir que essa participação seja legítima a 
todos aqueles que participarem e fizerem uso da Tribuna. Além disso, eu acredito que o objeto da 
participação popular seja prejudicado principalmente neste momento de pandemia, porque a 
participação popular está vedada pelo Plano São Paulo em qualquer uma das fases. Nós não 
podemos, com tristeza no coração digo isto, de quem participou diversas vezes, aqui, nesta Casa, 
assistindo às sessões, às audiências públicas, e hoje, durante este período de pandemia, não 
poder ter a participação popular das pessoas aqui, assistindo, fazendo suas críticas, informando. 
Um compromisso que, assim como os demais Vereadores tiveram, e eu tenho, é o de estar 
sempre à disposição da população. Minhas redes sociais estão sempre abertas à população, meu 
WhatsApp está no meu site (talvez nem todos tenham conhecimento, mas eu tenho um site, com 
toda minha história, com todo meu posicionamento), justamente porque eu sei da importância que 
a participação popular tem. E por isso, mais uma vez, eu reitero essa questão e digo o seguinte: a 
participação popular é devida, mas não neste momento. EM APARTE, VEREADOR RONALDO 
RODRIGO VENTURI: Obrigado, Vereador. Só para colocar aqui a questão da representatividade 
que está no Projeto de Lei. “Esteja credenciado por órgão público ou entidade da sociedade civil 
organizada ou apresente lista subscrita por, pelo menos, 20 cidadãos”, só para ficar claro. A 
pessoa vai ter representatividade, sim. A questão do momento é o de menos. Por exemplo, se a 
gente tivesse a Tribuna Popular, hoje poderia ter um representante do comércio podendo, pelo 
menos, se expressar, falar. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Entendo as 
colocações do Vereador. De fato estamos no Parlamento. Estamos aqui para parlar, falar, discutir 
ideias, mas o fato de eu entender as suas colocações não quer dizer necessariamente que eu 
tenha que concordar com elas. Como eu disse, o objeto, indo um pouco mais para a área 
legalista, fica prejudicado porque, se eu não posso ter a participação popular para assistir, 
considerar a participação popular aqui vai diretamente infringir um decreto estadual. Mesmo 
assim, Vereador (ele está fazendo sinal de duas pessoas), mesmo assim. Além disso, a questão 
da subjetividade em relação a essa legitimidade. É muito subjetivo. Uma pessoa, para ser 
representante e vir aqui falar, neste aspecto, ainda está muito subjetivo neste projeto. Eu me 
comprometo a uma reanálise futuramente, quando houver a possibilidade da participação das 
pessoas, pois, como eu disse, sou um defensor da participação popular. Mas, neste momento, 
verificadas todas essas circunstâncias em relação à participação e à fala das pessoas, nós 
estamos aqui, justamente, para receber essas demandas e falar. Nós falamos em nome dos 
comerciantes, em nome das pessoas com TEA, Transtorno do Espectro Autista, em nome das 
mães, que levam seus filhos às escolas; nós falamos em nome dos Ibateenses e nós sempre 
estamos falando isso. Por isso, mais uma vez, eu reitero que minhas redes estão sempre à 
disposição. Mas, esse projeto, do jeito que está, viola alguns princípios que eu tenho de 
legalidade e legitimidade. Entendo a colocação, respeito a colocação dos Vereadores, mas não 
concordo com ela por essa aplicação e pelas explicações que dei. Por isso, meu voto será 
contrário, Senhor Presidente. VOTAÇÃO: houve empate na decisão do Plenário, sendo 
necessária a votação do Presidente da Mesa, que se declarou contrário à aprovação do projeto. 
PRESIDENTE VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: O meu voto é não. Eu não 
concordo também, porque eu sei que falando, como o Ronaldo falou, vindo o representante do 
povo, do comércio, mas a gente sabe que não é assim. Já existiu a Tribuna Popular aqui e não 
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deu certo. Então, a minha opinião é contra.  O Vereador Ronaldo Rodrigo Venturi requereu 
Verificação Nominal de Votação: VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Sou contra. 
VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Eu sou contra o projeto. VEREADOR HORACIO CARMO 
SANCHES: Neste momento, eu sou contrário, mas, fazendo um estudo melhor, possivelmente 
concordarei. Mas hoje, no momento, sou contrário. VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: 
Eu sou a favor. Voto sim. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Obviamente, voto sim. 
VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Eu sou a favor. VEREADOR ÉDISON 
FERNANDO DA SILVA: Pelos motivos já apresentados, neste momento, eu sou contrário à 
aprovação desse projeto. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Com certeza eu sou favorável a esse 
projeto, porque sou do lado do povo, luto pela população, e isso é dar direito a nossa população. 
Sem mais. VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Diante de todos os comentários, 
sabem a minha opinião, eu sou contra. DECISÃO: Rejeitado por 05 (cinco) votos contrários e 04 
(quatro) votos favoráveis. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR ÉDISON 
FERNANDO DA SILVA: Como eu sei que essa votação vai gerar comentários nas redes sociais, 
eu reafirmo meu compromisso de campanha em dizer que sou favorável à participação popular, 
sou ferrenho defensor da participação popular, mas temos que entender que nem sempre aquilo 
que nós queremos é melhor para o momento. Este momento gera certas restrições, e todos nós 
estamos sofrendo. Já falei sobre o comércio e não vou falar agora. Neste momento, de 
Explicação Pessoal, gostaria de reiterar algumas informações de questões que nós já sabemos, 
principalmente quem é de Ibaté há tantos anos, mas que são importantes de falar. Apenas em 
relação ao comércio, muito se falou da decisão da Prefeita de Bauru, que, brilhantemente, foi 
contra a decisão do Governo do Estado de São Paulo. Só que, infelizmente, assim como eu disse 
na fala de Oradores, quem está legislando sobre esse assunto é estritamente o Estado. Os 
municípios podem restringir mais, nunca menos, e, para comprovar isso, tenho aqui uma cópia 
feita de uma matéria, editada hoje: “Prefeitura é denunciada pelo TJ de São Paulo e terá que 
fechar o comércio”; isso da Prefeitura do Município de Bauru. Está no site da Prefeitura de Bauru 
a matéria completa dizendo que, apesar de a lei municipal ter aprovado a abertura dos comércios, 
que não são considerados essenciais (nós sabemos da essencialidade de todos os comércios aos 
seus proprietários e aos seus trabalhadores), mas há uma decisão judicial que, inclusive, barra 
essa decisão, além das outras tantas daqui, do próprio Município de Ibaté, que eu já citei. Outra 
questão importante, e isso não é fazer lobby, é mostrar o que é correto, eu disse e repito mais 
uma vez: o que nós precisamos é sempre buscar informação. Temos ouvido, muitas vezes que o 
Município de Ibaté está bonito, mas é só isso. As pessoas, às vezes, acabam comentando isso, e 
eu gostaria de reafirmar que o Município de Ibaté não está só mais bonito. Ele está melhor. Ele 
está mais bonito, tem serviços essenciais que nós não tínhamos. Eu me lembro da época em que 
tínhamos que ir a São Carlos acessar a Caixa Econômica Federal, e nós temos a agência da 
Caixa em Ibaté. Instituto de Previdência, o INSS, nós temos em Ibaté. Outros tantos serviços. A 
quantidade de creches e escolas que foram construídas em Ibaté nos últimos anos, também 
melhorando os serviços municipais. Toda infraestrutura que melhorou a logística, que ampliou o 
Distrito Industrial municipal, que deu a possibilidade de novas empresas se instalarem aqui, de 
termos mais empregos na cidade. Tudo isso é serviço público que melhorou a cidade. Eu, 
pesquisando nos meus cadernos antigos, encontrei esta revista que muitas pessoas devem ter 
visto, há muito tempo, que mostra o comparativo de Ibaté antes e depois, de 2005 a 2012. Nesta 
revista, pode-se verificar que muitas coisas foram feitas. Depois, se você quiser, eu posso 
disponibilizar. Em relação à infraestrutura, às ruas, à pavimentação, como era e como ficou; às 
pontes que o Município tinha, que, a cada chuva, iam, e como ficou. Estou ouvindo alguns 
comentários que isso não cabe em Explicação Pessoal, cabe, porque eu fui cobrado em relação a 
isso. Então, cabe, sim, em Explicação Pessoal dizer que o Município de Ibaté melhorou a 
qualidade de vida de seus moradores, a aplicação dos serviços públicos e a impressão que o 
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Município tem para as outras cidades. Estamos crescendo e não é à toa. Temos problema? É 
óbvio que nós temos. Temos muito que melhorar? É óbvio que nós temos. Mas negligenciar uma 
história, que vem sendo reescrita, também pode parecer que seja conveniência. Então, a você, 
morador de Ibaté, que, de alguma forma não se lembrava disso, porque tem muitas pessoas que 
nasceram nessa época e hoje tem 16, 17, 18 anos, 20 anos, mas não se lembram de como Ibaté 
era. Eu tenho 28 anos e me lembro de, naquela época, estudar onde hoje é o Fórum, que era a 
antiga escola municipal Jovina de Paula Pessente. Reforçando a questão de que o Governo do 
Estado e o Governo Federal não mandam recursos para a cidade, (nós temos emendas e 
agradecemos aos deputados que as fazem) mas os convênios estadual e federal não alcançam 
Ibaté. Parece que, na Washington Luiz, tem São Carlos e Araraquara; Ibaté não existe. Sabe por 
quê? Nós temos duas creches aprovadas na Secretaria Estadual de Educação. Nós tivemos 
creches construídas em Ibaté sim, temos uma creche sendo construída no bairro Antônio Moreira 
de mais de 1.000 m², sim, recursos próprios, recursos do Município. É o Município, pelo seu 
Executivo, pelas câmaras passadas, pelos Vereadores que estiveram aqui, que aprovaram esses 
projetos, que estão fazendo isso pela cidade. Então, dizer que nós não temos melhoria no serviço 
seria muito rasteiro. Gostaria de deixar isso reforçado porque é algo importante. Mais uma vez eu 
faço questão: você, que tem alguma demanda, algum projeto, algo que, de alguma forma, está 
sendo difícil para você, eu estou sempre à disposição.  Comerciantes, moradores sabem disso. 
As minhas redes sociais, todos os dias, eu respondo um pouco mais de 100, 150, às vezes, 200 
mensagens entre WhatsApp e Facebook. Todos os dias, eu respondo todos. Se sim, se não e por 
que, mas eu não dou nenhum tipo de resposta que seja meramente para despachar morador, 
pelo contrário, vou buscar informação, entender o problema e, na medida do possível, solucionar 
essas questões junto a quem de direito e, na maior parte das vezes, ao Poder Executivo, que tem 
feito seu trabalho. Agradeço, Senhor Presidente. O SEGUNDO, VEREADOR HORACIO CARMO 
SANCHES: Boa tarde a todos. Presidente, eu estava no banheiro, o Senhor chamou os Oradores, 
eu não pude participar, então vou ter que falar alguma coisa em Explicação Pessoal. O Senhor e 
os nobres Vereadores me perdoem. Eu quero ser solidário com os comerciantes da nossa cidade. 
Tivemos reuniões nesta semana, não reuniões presenciais, mas por telefone, WhatsApp, eu 
consultei o Ronaldo, o Ivan Lins eu o coloquei no grupo, o Jean, Waldir, Édison, pois eu tinha um 
projeto para ver se podíamos amenizar  o sofrimento dos comerciantes da nossa cidade. 
Infelizmente, depois, verificando algumas prefeituras, eu tive a visão de que a Procuradoria Geral 
do Estado de São Paulo, tudo o que tinha colocado para fazer aos comerciantes, eles tinham 
barrado. Por isso eu guardei esse projeto, que está guardado na Câmara Municipal. Futuramente, 
quem sabe, vamos poder apresentá-lo. Vamos ver o que acontece por estes dias. Não vamos 
prejudicar o Município, porque, se o Procurador colocou que temos que respeitar o Estado, nós 
vamos respeitar, e eu quero continuar junto com o Executivo, e não prejudicar, não só o 
Executivo, mas a população. Quero deixar bem claro que esse projeto vai ficar guardado e, 
futuramente, quem sabe, a gente não o coloque para amenizar o sofrimento desses comerciantes. 
A segunda palavra seria mais um agradecimento ao Deputado Lobbe Neto, sobre a falta que nos 
faz na cidade, não só aqui, na nossa cidade, mas na nossa região. Acredito que, com a emenda 
parlamentar que está chegando, que já está nos cofres da Prefeitura, o Estádio Municipal da 
nossa cidade vai ficar em perfeitas condições para a prática de esporte. Quero reafirmar o que o 
Édison falou da nossa cidade. Hoje, a nossa cidade tem quase 100% do asfalto; há alguns bairros 
novos que precisam. Quero dizer que Ibaté evoluiu muito nestes 16 anos que faço parte como 
Vereador, como Presidente da Câmara que já fui, como Vice-Prefeito do Alessandro e do Zé 
Parella, trabalhei bastante, e quero ressaltar a importância do nosso Município para a nossa 
região. Nós temos uma lagoa de tratamento de esgoto totalmente bem acentuada, certinha, foram 
gastos, não dos cofres públicos, mas do Governo Federal, acho que foram R$ 12 milhões do 
Estado. Então Ibaté, hoje, está no caminho certo. O Prefeito está construindo uma creche no 
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CDHU, com mais de 1000m², com capacidade para 250 crianças. Nossa merenda é, na nossa 
região, é muito famosa, saiu até na Globo, que é uma da melhor da região. O Hospital, se não é o 
que a população deseja, mas é o que temos hoje, e a promessa do Prefeito é construir um 
Hospital para melhor. Outra coisa que vi o nobre Vereador falando sobre a contratação de 
médico. Eu fiquei um ano e meio lá, e você sabe como é difícil contratar médico; você sabe como 
é, você já trabalhou; é difícil. Outra coisa, Vereador, abriu concurso em janeiro para professores e 
médicos, e não apareceu um médico ginecologista para prestar o concurso. Não é problema da 
Prefeitura, do Executivo, é um problema grave que existe e não tem como suprir. Eu, como 
participei bastante do gabinete do Prefeito, sei da luta árdua que ele tem para deixar o Hospital 
totalmente em condições para tratar da população. No ano passado, houve mês em que foram 
investidos 37% do orçamento da Prefeitura no setor médico. Então não é falta de atenção para 
com a população; o sistema é complicado. Nossas escolas estão passando por uma pintura geral; 
quase todas as escolas estão sendo reformadas. Há algumas coisas para serem feitas? Claro que 
tem. Outra coisa que vi os Vereadores cobrando, e a gente tem que cobrar mesmo, são as 
infraestruturas que existem no assoreamento de rede pluvial. Hoje a Prefeitura conta com um 
pessoal muito pequeno; o grupo, para atender as demandas de rua, é muito pequeno, mas o 
Prefeito está fazendo um esforço para contratar, está chamando os concursados. Acredito que, 
em pouco tempo, será resolvido. A cidade de Ibaté é referência regional. Muito bonita, muito legal. 
Parabéns ao nosso Prefeito, à população de Ibaté. Muito obrigado. O TERCEIRO VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: Quero mencionar o que vem acontecendo em nossa cidade. Estamos 
andando muito em todas as repartições públicas, e o que este Vereador falou sobre a cidade 
estar andando para trás é referente à falta de água, muita reclamação; falta de médico, muita 
reclamação; falta de emprego, citei sobre a antiga CBT, há requerimento. Então hoje andamos 
nas UBSs, Hospital. Temos fotos; há janelas todas podres, portas todas arrebentadas. Fomos ao 
Centro de Zoonoses, sobre a UBS do Icaraí eu já falei. O Centro de Zoonoses dá vergonha. Os 
Vereadores precisam andar um pouco para verem como estão as repartições públicas. Nós temos 
fotos. Em algumas indicações nós enviamos fotos. Dá vergonha. Aquela veterinária que trabalha 
no Centro de Zoonoses é guerreira, uma mulher que está de parabéns, porque não tem estrutura 
para trabalhar, muito ruim. Não tem uma porta inteira, tudo arrebentado. O arquivo está todo 
podre. O que este Vereador falou aqui, não está inventando, eu não estou falando mentira. Eu 
falei o que está acontecendo. Nós temos que falar a verdade. Não temos que ver só pintura. O Zé 
Parella fez um bom trabalho no primeiro mandato, no segundo mandato, depois veio o 
Alessandro, e o que ele fez na cidade? Não fez nada. O Alessandro é péssimo administrador, foi 
cassado, é ficha suja. Na Câmara passada, havia um projeto de ficha limpa que este Vereador 
apresentou, e a Câmara passada revogou a lei da “ficha suja”. Ele está aí, trabalhando na 
Prefeitura. Fizeram isso para beneficiar o Alessandro. Ele é incompetente. O Zé Parella tem um 
monte de processo por incompetência dele quando era assessor jurídico do Zé Parella. Hoje não 
está como assessor jurídico, foi cassada sua OAB. Então não é uma pessoa de competência para 
estar administrando. Pelo que estou vendo, é o Alessandro que está administrando, e é ruim, é 
ruim, é péssimo. Você liga para ele para perguntar. Houve um caso de uma funcionária, e eu 
liguei para ele: “Alessandro, estão tirando uma funcionária de tal setor aqui” (não vou citar o nome 
dela para não expor a moça), “Ah, Vereador, eu não estou sabendo”. O que é isso? No dia 
seguinte, a moça falou: “Waldir, o Alessandro ligou aqui e pediu para que eu fosse para outro 
lugar”, ela mora na Bandeirantes e foi jogada para a Popular. Isso é falta de consideração com a 
população, com o funcionalismo público, é uma falta de respeito esse cassado. Esse camarada 
não podia estar nesta administração, não pode, não tem competência. Ele já veio de Itirapina, 
quando chegou, começou a trabalhar com o Zé Parella, eu vi que ele é muito liso. Tudo o que 
você vai falar com ele “Eu vou ver, eu vou ver” e não vê nada. Ele é irresponsável, incompetente. 
Sabe o que eu acho, nobres Vereadores? Que o Zé Parella foi um ótimo administrador no início, 
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eu não tenho que falar dele, inclusive fiz parte da gestão. Assim como o nobre Vereador Édison 
falou, fez muitas mudanças sim, fez muitas coisas boas para a cidade, mas o Alessandro está 
acabando com a nossa cidade. O Alessandro. E, se continuar o Alessandro aí, o Zé Parella vai ter 
mais problema. Então, a meu ver, o Zé Parella tem idade, deveria se afastar e deixar a Ivani como 
Prefeita e, como a Ivani conhece a cidade, foi Vereadora por dois mandatos, é moradora do 
Jardim Cruzado, conhece a população, tem diálogo direto com a população, ela conhece a 
necessidade da nossa população. Coloca ela como Prefeita e mande embora esse Alessandro. 
Porque, se o Alessandro ficar aí, só vai prejudicar a administração do Zé Parella. Ele não serve 
para administrar a nossa cidade. Hoje teve uma reunião do comerciário, e eles foram conversar. 
O Alessandro atendeu, não foi o Zé Parella. Por isso que estou falando: quem está administrando 
é o Alessandro. O povo queria falar com o Prefeito. O Alessandro não é Prefeito. Foram o 
Alessandro e o Paulo Mello que atenderam, inclusive o Pedrinho participou dessa reunião. Então 
eu acho que isso é um descaso com a população. A população queria uma resposta. Por isso que 
nós, Vereadores, eu, Ronaldo Venturi, Damião e o Ivan Lins (o Ivan Lins não participou porque 
tinha um problema de saúde na família, mas o seu nome foi citado, as pessoas comentaram com 
ele, falaram com ele), e as pessoas estavam indignadas; as pessoas queriam uma resposta, o 
que seria feito, e procuraram a Prefeitura, e o Prefeito não pôde atender. Assim como nós, 
Vereadores, procuramos o Prefeito para conversar com o Prefeito para ver o que podia fazer para 
ajudar os trabalhadores, essas pessoas, os comerciantes, que dependem do trabalho, do suor 
deles. Como vão pagar a conta, o IPTU, os funcionários? Tem pessoas que têm funcionário para 
pagar. Sabe com o que fico indignado? Fico indignado que o Governador faz este decreto e vai 
viajar para o exterior e deixa a população a Deus dará. Eu estive em São Paulo e andei nas 
periferias em Itaquera, inclusive meus pais, eu fui morador de Itaquera, e meus têm casa lá, e lá 
não tem esse negócio de COVID não; lá, todo mundo está trabalhando; não tem fiscalização. É só 
em cidade pequena. Você só vê isso em cidade pequena. Então eu acho um desrespeito com a 
nossa população. Sem mais, Senhor Presidente. Muito obrigado. Agradeço a todos. O QUARTO, 
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: É muito importante a população acompanhar o 
trabalho nosso, seja o que a gente vem divulgando, o que os demais divulgam, seja a sessão da 
Câmara; mais tarde teremos uma live para conversar um pouco, de peito aberto, como sempre, 
tendo polêmica, não tendo polêmica, eu estarei lá. De tudo o que foi apresentado, eu vou pedir 
um carinho especial da administração para a questão do autismo. Eu vou repetir, porque é uma 
coisa urgente, uma que está ali, está no momento; as mães estão precisando, os pais estão 
desesperados. Então, um pouquinho mais de atenção com eles, por favor. Mesmo se tiver que 
fazer uma contratação de urgência de um fonoaudiólogo. Estou dizendo do mínimo. Estou falando 
do mínimo. Eles sabem disso. Eu já entendi o problema, mas estou falando do mínimo; vamos 
tentar. Pode temporário por questão de saúde. Você pode aumentar a despesa de pessoal da 
saúde, é uma discussão, mas, em tese, pode. Mas vamos fazer alguma coisa para não deixar 
esse pessoal desamparado. Eu fiquei muito sensibilizado. Eu espero que a gente consiga ter uma 
reunião com o Prefeito, porque eu tenho certeza de que, se a gente conseguir falar com ele, ele 
vai se sensibilizar. Com relação às indicações, só para fechar, porque eu não falei de uma delas, 
que é sobre a placa de animais silvestres, na entrada da cidade, na Totó Pessente. Parece que 
não, mas, em determinados horários, tem bastante bichinho atravessando, e quem me passou 
isso (eu vou dar crédito a quem é devido) foi o Junior, Junior Taglialatela, o Wardão, está no Face 
como Junior Taglialatela, mas é o Wardão. Então, Wardão, um abraço. Outro ponto que quero 
falar é em relação aos funcionários, que cobram muito a gente, que temos que dar um apoio para 
eles. Estamos vendo, estamos olhando por vocês. Vocês me cobraram, agora, há pouco, em rede 
social. Estamos tentando sim, temos olhado sim. Devagar a gente está tomando conhecimento de 
cada setor e estamos tentando avançar alguma coisa. Eu repito o que disse anteriormente, na 
outra sessão: este é um ano que não pode ter aumento, ok, vamos elaborar um plano de carreira 
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para todos os servidores. Vamos pegar o plano de carreira do magistério, que já está aprovado, e 
regulamentar. Guarda Municipal, que já tem uma lei nacional que define que tem que ter o plano 
de carreira, e montar um plano de carreira. É uma oportunidade, gente, vamos discutir. Vamos 
discutir com todo mundo. Vamos discutir com os funcionários. Formar uma comissão. Mais a 
Câmara também. Eu acho que a Câmara tem que ter representação. É igual comitê de combate 
ao COVID. O comerciante, hoje, conseguiu dois membros depois que fez barulho. Teve que subir 
da CBT até aqui para ficar gritando. Eram poucos sim, mas estavam representando o comércio de 
forma geral. Se eles não gritam, se eles não vão gritar, bater panela, não teriam nem sido 
ouvidos. O que a gente queria, Presidente, o Senhor não tem obrigação mesmo de marcar 
reunião, a gente sabe disso, mas, quando eu fiz o pedido sábado, foi a sugestão de uma reunião 
de urgência, era porque, às vezes, não chega a informação. O que mais que o comerciante 
reclama em Ibaté, prestador de serviço, que a gente andou e conversou com vários, é a falta de 
informação. Às vezes não é nem a questão só do fechamento, é vai fechar mesmo? Porque a 
gente não tem uma certeza, fecha segunda, não vai fechar. A gente precisa ter mais 
transparência. Agora, que tem os representantes do comércio, ok, eu sugiro (aí é uma sugestão 
para a Prefeitura) que, no comitê, coloque representantes da Câmara também. Coloque um ou 
dois Vereadores que se disponibilizarem para participar, para entender o que está acontecendo e 
passar a informação correta para a população. Eu fico muito indignado (isso é um assunto 
polêmico, eu sei) fecha ou não fecha, vida o comércio, isso sempre vai ter polêmica, vai dividir 
opiniões, mas o comerciante não aguenta mais; o prestador de serviço não aguenta mais. A culpa 
é do Dória? Então, fora, Dória, porque ninguém aguenta mais isso, porque se chegou a um ponto 
em que as pessoas estão estranguladas; a pessoa tem que pagar imposto. Já, já está o IPTU aí, 
na casa de todo mundo para pagar. Você paga de que jeito se não arrecadou? Aqui não é um 
discurso: “Ah, o Ronaldo não está pensando na vida”. Claro que estou pensando na vida. Nós 
estamos desde março com o COVID. Os municípios tinham que estar preparados para a 
pandemia. Eles não tinham que estar em março, nem em abril, nem em maio, mas, a partir dali, já 
tinham que ter se preparado. Alguns se prepararam mais; outros, menos. Para quê? Para que a 
gente não precisasse ficar em uma situação como essa, do comerciante ficar nesta lástima, de ter 
que ficar implorando para trabalhar. Eu, sinceramente, fico indignado. Sei que o Édison explicou 
bem, etc., mas a gente tem que gritar, falar que estamos indignados. O comerciante tem todo o 
direito de se indignar com isso, porque é uma vergonha o que está acontecendo no nosso país. 
Essa briga política absurda; é uma vergonha nacional e estadual que fizeram durante a pandemia 
e só prejudicou comerciante e a população. O trabalhador, né? Vai aumentando o desempregado, 
aumentando o desemprego, e eu não sei aonde vamos parar. O pior está por vir. Porque, cada 
vez mais, vai apertando, apertando, apertando. E mais: o que dificulta para nós, aqui em Ibaté (e 
eu falei para os senhores e para a senhora no grupo de WhatsApp) são as aglomerações 
noturnas. A gente fica um pouco sem moral, porque a gente fala que tem que fechar, tudo bem, 
vem decreto do Estado, mas as aglomerações continuam existindo. Teve uma ação da polícia, 
felizmente, que conseguiu, parcialmente, amenizar a situação, mas a gente sabe, pelo que 
estivemos na reunião do CONSEG, que a polícia não vai conseguir fazer isso todo final de 
semana; vai ser difícil. Pode conseguir uma, outra, porque há outras cidades também. Então fica 
difícil a gente falar. Defender um decreto estadual, e minha opinião é contrária e ponto final, 
quando a gente não consegue nem cuidar do nosso quintal; é bem complicado. Em relação a 
algumas questões (o Horacio até mencionou, com todo o respeito), em relação ao esgoto. Essa 
estação é nova, de fato, tem um padrão legal, mas precisa manter, fazer uma manutenção 
adequada. Aquela lá está complicada, precisa dar uma olhada, e eu não mexi, a gente não mexeu 
na questão do esgoto ainda. Eu já tenho informações e já vi, com meus olhos, porque, a cada 
córrego que eu passo, eu vejo esgoto. Então, temos um problema muito sério de esgoto na 
cidade que, na hora que mexer, é vespeiro, porque tem muita coisa, muito problema, muito; é 
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coisa que vocês, às vezes, nem imaginam, mas que, devagar, todo mundo vai tendo 
conhecimento. Como disse o Waldir, a gente vai, registra. Se a gente quisesse fazer 
sensacionalismo, a gente postaria um vídeo na hora do problema, daquele esgoto vazando como 
estava no Cruzado ou do esgoto vazando, que vocês viram ontem no Icaraí, a gente postava para 
fazer sensacionalismo. E não é esgoto de um dia, às vezes é esgoto de meses; é vazamento de 
água de meses. Não estamos fazendo sensacionalismo. Apresentamos indicação, anexa e toma 
conhecimento, como foi no Parquinho do Cruzado: toma conhecimento, acredito que foi pela 
indicação, e, a partir disso, estavam reformando; muito bom. Eu acho que é isso. O papel do 
Vereador é tentar contribuir. Determinadas indicações me incomodam profundamente, porque não 
precisava fazer indicação disso, é uma questão de zeladoria da cidade. Cidade bonita, eu 
concordo. Vamos sempre falar do mesmo assunto. Vocês estão em seu papel de fazer a defesa; 
cada um tem o seu entendimento, pensa de um jeito. Talvez a gente more em cidades diferentes. 
A cidade está bonita, mas, quando eu começo a andar um pouquinho mais na periferia, eu vejo 
muitos problemas. Eu não estou cobrando de um governo que entrou hoje, cobro de um governo 
que está há 16 anos e um mês no poder. Determinados problemas como falta de equipe do DAE, 
a equipe está pequena, eu concordo, mas são 16 anos. Já não era para ter arrumado a equipe do 
DAE, ter preparado? Fica como ponderação. Questão de médicos. É difícil? É. Mas temos um 
monte de cidades que a gente vê. Agora, essa de janeiro, é difícil, porque é temporário, 
dificilmente algum médico vai se aventurar, mas, fora isso, há cidades, Itirapina, por exemplo, 
(vou voltar para Itirapina que, aliás, é bem conhecida, bem falada em Ibaté) tem três médicos no 
Hospital e, agora, está com médicos exclusivos só para o COVID, só para entender que dá para 
fazer. Como? Tem que correr atrás. Fazer concurso, preparar antes, não deixar ficar 
estrangulado. Outro ponto é a Tribuna Popular, eu fiquei chateado. Só queríamos dar mais 
liberdade para você, que nos assiste. Não faço demagogia, politicagem, não é nada disso, é algo 
que achei tão natural que fosse aprovado, e o impacto foi maior. Eu não esperava que fosse 
rejeitada. Achei um projeto de lei, até certo ponto, simples. Ele é tão problemático, entre aspas, 
que, em Araraquara, tem há muitos anos. É, praticamente, cópia de Araraquara. Lá, para você se 
inscrever, precisa de 30 cidadãos assinando, só para vocês terem uma ideia. Eu coloquei 20, 
junto com eles, 20. Quer dizer, proporcionalmente, está muito mais que Araraquara. É um projeto 
que só traria uma pessoa para vir falar sobre um assunto, sobre um tema. Infelizmente foi 
reprovado, eu tenho que respeitar. É democracia. A maioria decidiu por não aprovar. Respeito. 
Discordo. Fico chateado. Eu não tenho medo de conversar com o povo, como vocês não tem, 
vocês falaram que a rede social é aberta, mas eu não tenho medo. Então, espero que logo passe 
a pandemia para que esta Câmara fique lotada porque nós vamos trazer o povo aqui para dentro. 
O povo vir, assistir, acompanhar a sessão. Já que não vai poder subir a esta Tribuna, 
infelizmente, eu e os demais Vereadores vamos fazer esse papel. Mas isso não está morto ainda, 
nós vamos voltar com esse projeto futuramente. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezenove 
horas e cinco minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.  


