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09ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA REMOTAMENTE EM 07 DE 
JUNHO DE 2021. 

Aos sete dias do mês de junho 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, remotamente, pelo Vereador 
Édison Fernando da Silva e com a presença remota 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 10 de maio de 
2021. O Senhor Secretário fez a leitura das Correspondências Recebidas de Diversos, 
que ficarão arquivadas na Secretária da Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS 
PELOS VEREADORES (A): VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Indicação, 
dispondo sobre realizar visita domiciliar de profissionais aos usuários dos programas 
da Assistência Social. VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA, IVANILDO 
DE OLIVEIRA LINS, RONALDO RODRIGO VENTURI E WALDIR SIQUEIRA: 
Requerimento, dispondo sobre solicitar informações do senhor Julio Cesar de 
Oliveira, Gerente de Negócios da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, acerca 
dos motivos para as constantes oscilações no fornecimento de energia da cidade. 
DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Com relação a esse 
requerimento que estamos apresentando, nos últimos dias, coisa de um mês atrás, já 
tivemos uma oscilação de uns três ou quatro dias, na energia elétrica. Nesse final de 
semana retrasado, de novo aconteceu, principalmente no domingo, muita oscilação, 
ou seja, cai energia, volta energia; cai energia, volta energia, e isso, pelo que vi nas 
redes sociais, não foi coisa de um bairro isolado, vários bairros tiveram esse problema. 
Então está gerando muita reclamação, e com razão, porque acaba queimando 
equipamentos, trazendo prejuízos para a população. Então, por isso, esse 
requerimento à CPFL para termos as informações do porquê de isso estar ocorrendo, 
principalmente por serem dias que não tem chuva, não tem nada e simplesmente 
começa a ter picos de energia. Era isso o que eu tinha para expor. Muito obrigado. 
VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: É como o Vereador Ronaldo falou. Esse 
requerimento vem para buscar informações da companhia do porquê de tantas 
oscilações. Sendo que, nessas oscilações, muitas pessoas estão sendo prejudicadas 
com seus eletrodomésticos queimados. Muitas vezes, ligam na companhia, são 
atendidos, mas falam que, naquele dia e naquele horário, não houve oscilação, queda 
de energia. Sendo assim, a pessoa fica à mercê sem ter uma resposta concreta do 
que está acontecendo e o que pode ser feito para acabar com essas oscilações. Então 
o requerimento vem para solicitar essas informações para passarmos para a 
população que está sendo lesada. Esperamos que seja resolvido esse problema. 
Obrigado pela palavra, Senhor Presidente. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Senhor 
Presidente, eu fico indignado com esta situação que vem acontecendo com os picos 
de energia, que não é de hoje que tem esse problema na nossa cidade. Desde outros 
mandatos, em que estive presente, nós tivemos problema com a CPFL, com esses 



 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

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

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

 

Sessão Ordinária de 07.06.2021 – Fls. 2 

 

picos que queimam os aparelhos das casas e as pessoas vão sendo lesadas. O que 
fico indignado é que, cada dia mais, eles só vêm aumentando o valor das nossas 
contas e não dá um serviço digno para a nossa população. Então gostaríamos que a 
CPFL tomasse uma providência, resolvesse essa situação de uma vez por todas e 
colocasse um transformador que fosse mais potente para não dar esses picos. Nós 
temos uma central de energia no Domingos Valério, e o problema vem dali. Ao meu 
ver, eu sou leigo na situação, mas um pouco de entendimento nós temos, acredito que 
deve ser o transformador que não está superando a energia. Então, ceder energia 
para a nossa população. Então esse requerimento vem ao encontra para sanar esse 
problema junto a nossa população. Sem mais, Senhor Presidente. Obrigado pela 
palavra. Decisão: Aprovado por unanimidade. Requerimento, dispondo sobre solicitar 
da Prefeitura Municipal informações acerca da realização do serviço de ligação de 
água no Jardim das Palmeiras II. Decisão: Aprovado por unanimidade. Indicação, 
dispondo sobre elaborar e divulgar, no portal eletrônico da Prefeitura, um guia 
contendo o passo a passo para a constituição de uma empresa no Município, bem 
como para a solicitação de áreas disponíveis ou a serem disponibilizadas no Distrito 
Industrial. Indicação, dispondo sobre constituir uma Sala do Empreendedor no 
Município em parceria com o SEBRAE. Indicação, dispondo sobre providenciar testes 
rápidos em grande escala para detecção da covid-19 no município. Indicação, 
dispondo sobre fornecer o aparelho para monitoramento de glicose em crianças com 
diabetes. Indicação, dispondo sobre realizar a pintura de faixa exclusiva para 
estacionamento de motocicletas em frente à agência da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos do nosso município. VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO DE 
SOUSA, RONALDO RODRIGO VENTURI E WALDIR SIQUEIRA: Moção, dispondo 
sobre votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Celina Gonçalves de 
Oliveira Lins. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Em 
relação a essa moção de pesar, a dona Celina, para quem não sabe, é a mãe do 
Vereador Ivan Lins. Ela morou por 28 anos em Ibaté, praticamente o tempo todo no 
Icaraí, Aparecidinha, teve 11 filhos, incluindo nosso amigo, Vereador Ivan. Ela passou 
pela COVID em fevereiro, superou, mas teve algumas complicações agora de saúde, 
entre os meses de abril e maio, principalmente em função dos diabetes, da circulação, 
e passou vário dias no Hospital, nós acompanhamos isso com o Ivan. Nós estávamos 
com COVID, o Ivan passando uma situação difícil com a mãe, e nós estivemos 
acompanhando e orando, mas Deus fez a sua vontade e a levou. Aqui é uma simples 
homenagem de nós três, eu tenho certeza de que vai ser aprovada por todos, à dona 
Celina, mãe do Ivan. Muito obrigado. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: É uma moção 
que nós jamais gostaríamos de estar fazendo. É com muita tristeza que apresentamos 
essa moção da mãe do nosso amigo. É uma situação muito desconfortável para nós, 
mas não podemos deixar de fazer essa homenagem ao nosso amigo e companheiro. 
Que Deus dê o conforto e força para você superar toda essa dor e para todos da sua 
família. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Gostaria também de expressar 
a minha solidariedade e o meu pesar ao Vereador Ivan e a Toda a sua família pelo 
falecimento da sua mãe. Infelizmente, a dor da perda é sempre presente em nossa 
vida, apesar de ser uma dor que nós não gostaríamos de passar. Então, que o 
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conforto do Espírito Santo possa entrar na vida de toda a família para que possa não 
esquecer, porque jamais se esquece de um ente querido, mas que a memória de 
todos os momentos alegres que passaram juntos seja maior que qualquer tristeza 
agora, neste momento de perda. Toda a minha solidariedade ao Vereador Ivan e a 
toda a sua família. VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Eu, no momento, não 
tenho palavras, mas eu gostaria de agradecer aos meus nobres companheiros, 
Vereadores e Vereadora, e a todas as famílias que me abraçaram e abraçaram a 
minha família naquele momento tão difícil e que continua difícil para todos nós e peço 
desculpas pelo choro. Obrigado pela palavra, Senhor Presidente. PRESIDENTE, 
VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Meus sentimentos a você e a toda 
a sua família. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADORES (A): Moção, 
dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento do radialista José Augusto 
Vieira da Silva. DISCUSSÃO: VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Fiquei muito sentido 
pela perda do nosso companheiro, Augusto Neto. Uma semana antes do 
acontecimento, eu estive conversando com ele, liguei para ele quando soube que 
testou positivo da COVID, para dar uma força e para orientar sobre o medicamento 
que eu andei tomando, minha esposa tomou e falei: “Toma isso, é bom. Como você 
está, companheiro? ”  Ele falou: “Waldir, da COVID eu estou bom, estou até bem, mas 
tive um problema ontem. Saí do hospital ontem. Eu tive um problema muito sério, eu 
tenho problema de coração, e eu fui parar no hospital, fui super bem atendido. 
Cheguei lá apagado, desfalecido e, graças a Deus, deram um bom atendimento”. Ele 
ficou bem, acabou indo para a casa e se passaram alguns dias, eu recebi uma 
comunicação, se não me falha a memória, foi do Ronaldo, de algum de nós, ou da 
minha esposa, que ele estava ruim no hospital. Liguei para Elaine, pedi para que 
desse uma força, liguei para o hospital para ver a transferência dele, liguei para o 
Paulinho, falei: “Paulinho, ele tem problema sério, ele não pode ficar aí” e lutamos para 
tentar alguma coisa, para tentar ajudar essa vida, mas, infelizmente, nosso amigo não 
superou. Fiquei muito sentido com a perda do nosso amigo. Trabalhei com ele por três 
mandatos consecutivos. Tínhamos nossas desavenças, assim como nós temos entre 
nós, Vereadores. Política é política, não temos que misturar a política com o ser 
humano e com o amor ao próximo. Independentemente das discussões que nós 
tínhamos, eu saía da Tribuna, falava com ele, outro dia nos encontrávamos na rua e 
conversava comigo. É uma excelente pessoa. Não é porque faleceu não. Era meu 
amigo mesmo, então eu fiquei muito sentido com a morte dele. Liguei até para o 
Paulinho para saber se era verdade porque eu não estava acreditando. Então é uma 
grande perda que nosso município teve. Era um ótimo radialista, que fazia um ótimo 
trabalho, levando os acontecimentos da nossa cidade para a nossa população. Então, 
Senhor Presidente, fiquei muito indignado com essa perda; sofri muito com essa perda 
e, até hoje, estou inconformado. Mas, infelizmente, nós estamos aqui de passagem e 
para todos vai chegar a nossa hora. Mas que a gente sente, muito, a gente sente. Sem 
mais. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: O Waldir já expôs bastante do 
nosso amigo Augusto Neto, como era conhecido. Eu conheço o Augusto de ser 
Vereador, de muitos e muitos anos. Eu sempre tive uma relação muito boa com o 
Augusto, de respeito, mesmo nas divergências que eventualmente nós tínhamos. Nós 
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sempre tivemos uma relação muito boa, sempre fui muito bem tratado por ele, seja nas 
oportunidades que eu tive dentro da rádio; aí, na Câmara, a gente brincava muito, ele 
sempre com o álcool dele, espirrando. Então a gente vai ficar com essas lembranças 
boas, com as brincadeiras que tivemos. Foi um baque muito grande. Eu também 
estava passando pela COVID junto com minha família, assim como outros estavam 
passando daqui. Estávamos orando, rezando para que ele ficasse bem e receber a 
notícia de sua morte foi muito duro, foi um impacto ainda maior. O psicológico já fica 
muito abalado por causa da COVID. Quero deixar um abraço para a Fabi, para todos 
os amigos, a toda equipe da rádio Encanto. Que Deus o tenha em bom lugar e que 
descanse em paz. Muito obrigado. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: 
Este momento é muito difícil para traduzirmos em palavras o sentimento que temos da 
perda. Os Vereadores que me antecederam resumiram bem todo serviço que o 
Augusto deixou em nossa cidade. Mais que um grande comunicador, um grande 
profissional da comunicação, o Augusto tinha um grande trabalho na área da 
Segurança Pública, pelo CONSEG, Conselho Comunitário de Segurança Pública. 
Realmente esta sensação de não acreditar continua em nós. Parece que vamos ligar o 
rádio pela manhã e vamos ouvi-lo ou que vamos chegar na Câmara e ele vai chegar 
fazendo as suas brincadeiras, falando de futebol, brincando com a gente. Realmente é 
muito difícil. Então, da mesma forma que eu falei anteriormente, eu deixo agora minha 
solidariedade a toda família, a toda população de Ibaté que eu tenho certeza que o 
admirava e vai continuar admirando o trabalho que o Augusto fez e o legado que 
deixou para cidade de Ibaté. Decisão: Aprovada por unanimidade. ORADORES: O 
PRIMEIRO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Primeiramente quero 
agradecer a Deus por ter me dado uma oportunidade de viver, porque passei muito 
apertado com essa doença, só Deus sabe. Quero agradecer aos meus amigos, 
familiares, a minha esposa, que também lutou contra essa doença e nós vencemos. 
Agradeço todas as mensagens de carinho e de apoio a todos que sabem da 
dificuldade que passei para vencer essa doença, mas, com a graça de Deus, eu venci. 
É uma pena, eu não queria nas moções, mas é uma pena. Nós passamos um 
momento muito conturbado, tanto eu quanto o Ronaldo, Édison, Ivan, Waldir, mas foi 
muito duro. O Ivan, lutando com a mãe dele; nós, contra essa doença. Infelizmente 
perdemos um amigo, o Augusto, um baita profissional. A gente fica sentido e pede 
para que Deus abençoe a família dele, que dê força para a Fabi, para todos os 
parentes, porque não é fácil e eu sei que não está sendo para ninguém. Dona Celina, 
minha vizinha, mãe do Ivan, força, meu amigo. Não comentei na sua moção porque 
deixei para falar tudo junto. Que Deus dê força para todos vocês, para os familiares. 
Ele sabe o que faz, ela foi descansar. A respeito do que eu quero falar é sobre a 
indicação referente às crianças. Um tratamento contra a diabetes tipo I, um tratamento 
que as crianças sofrem muito. Eu peço para que o Executivo avalie com muito carinho. 
Hoje eu entrei em contato com a Elaine para saber quantas crianças sofrem com esse 
grau de diabetes, que levam picadas de oito a dez vezes por dia. Este aparelho é um 
aparelho de monitoramento que controla a diabetes da criança, e o nome dele é 
FreeStyle Libre. O pai de família tem um gasto com esse aparelho de R$ 520,00 por 
mês; eu tenho esse caso na minha família. É muito dinheiro para um pai de família 



 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

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

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

 

Sessão Ordinária de 07.06.2021 – Fls. 5 

 

comprar. Esse aparelho é um sensor e é trocado a 14 dias para evitar que a criança 
sofra essa picada diariamente. Meus sobrinhos não aguentam mais, eu tenho dois 
sobrinhos de 7 anos e de 10 anos, eles não aguentam mais, não está pegando nem a 
digital deles de tanta picada. Então eu peço para que o Senhor Executivo avalie com 
carinho, pense nas crianças, ajude a fornecer esse sensor para essas crianças, 
porque não está fácil. Eu sei o que as crianças passam. A Elaine falou que vai fazer de 
tudo para conseguir esse aparelho junto com a Luciana. O que tenho para falar é isto: 
esse aparelho vai ser de grande ajuda. Os pais sofrem muito, as crianças e familiares 
sofrem porque não é fácil. Com o controle do sensor, a mãe vai ficar menos 
preocupada porque o controle será feito por esse sensor, não vai ficar mais fazendo 
esse teste que pica o dedo da criança de meia em meia hora.  Então eu espero que 
Senhor Executivo avalie com carinho e pense nas crianças. Não pense em mim, pense 
nas crianças, porque vai ser muito válido. Sem mais, Senhor Presidente. O 
SEGUNDO, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Quero deixar também meus 
sinceros sentimos à dona Celine, a mãe do nosso ilustre Vereador Ivan Lins. Eu tive a 
oportunidade de trabalhar com o pai dele na Usina da Serra, é uma excelente pessoa. 
Então, Ivan, o choro é espontâneo. O homem de direito também chora. Parabéns pelo 
teu choro, porque você está defendendo a honra da tua mãe. Um abraço a você, meus 
sentimentos de coração. Augusto Neto, uma pessoa, um radialista que eu tive a 
oportunidade de trabalhar com ele no CONSEG, indo na semana da Segurança 
Pública. Foram cinco anos com ele, participei com ele; uma pessoa dedicada àquilo 
que ele sempre gostou de fazer que era ser radialista e trabalhar para a segurança da 
nossa cidade. Então, um abraço para a Fabi. Que Deus o tenha em bom lugar, porque 
ele merece. Outra coisa que eu queria falar é sobre a indicação que fiz sobre o Plano 
de Carreira. Eu gostaria que o Prefeito olhasse com carinho para nossos profissionais 
e também pensar com carinho, depois da pandemia, no 14º salário, salário aniversário, 
fazer a incorporação no holerite deles. Ano que vem, se Deus quiser, quem sabe o 
Prefeito pensa com carinho sobre isso. Também sobre o REFIS. Com esta pandemia, 
muitas pessoas deixaram de pagar sua água, os impostos para a Prefeitura. Então, eu 
gostaria que o Prefeito olhasse com carinho para o REFIS. Além de ajudar a 
Prefeitura, que vai receber o dinheiro, ajuda nossos contribuintes, tirando juros e 
multas, para facilitar sua situação. Gostaria que a Guarda Municipal desse uma olhada 
em nosso Ginásio Municipal e deixasse aquela luz da frente acesa, porque está muito 
apagado. Eu passei por lá esses dias, não vou dar o motivo, mas vi coisa errada na 
escadaria do Ginásio, porque está muito escuro e os vizinhos estão reclamando. 
Gostaria que os guardas municipais olhassem com carinho e deixasse acesa. Uma luz 
a mais não vai afetar os cofres da Prefeitura e, com certeza, vai contribuir com os 
moradores daquela região. Era isso o que queria dizer. Um abraço a todos e obrigado 
pela palavra. O TERCEIRO, VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: 
Primeiramente eu gostaria de agradecer, mais uma vez, a todos os Vereadores pelo 
apoio, me sinto abraçado por cada um de vocês assim como por todas as famílias 
ibateenses. Mais uma vez peço desculpa pelo choro. Obrigado, Vereador Horacio, 
pelas palavras. Fizemos uma indicação que pede ao Executivo a pintura de faixas de 
estacionamento para motos em frente ao correio, uma vez que os funcionários vêm 
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nos pedindo, porque eles, quando chegam com a moto, muitas vezes não encontram 
lugar para estacionar. Portanto, se o Executivo fizer aquela pintura, é uma simples 
pintura, não vai acarretar em tanto gasto, eles vão chegar e achar seu devido lugar 
para estacionar. Portanto peço para que o Executivo olhe com carinho e atenda ao 
pedido dos funcionários do correio. Muito obrigado, Senhor Presidente, nada mais. O 
QUARTO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Gostaria de fazer uma 
colocação do período em que passei com COVID, foi um momento muito difícil, como 
o Damião relatou, e todos que passaram por essa doença em maior ou menor grau 
sabem da dificuldade que é do psicológico, que fica extremamente abalado. Eu me 
contaminei, na sequência, veio minha esposa e, na hora em que estávamos em um 
momento mais tranquilo, meu filho teve uma febre alta, graças a Deus só por um dia, 
positivou também. Então, foi uma sequência. Estava terminando, minha esposa 
desenvolveu uma pneumonia leve, graças a Deus já está curada. O psicológico da 
gente fica muito abalado, é um momento muito difícil, e eu fico muito grato a todas as 
pessoas, a minha família, obviamente, que mandaram muitas mensagens de apoio e 
de carinho e, com certeza, como disseram, estavam orando, rezando, mandando 
energia positiva, isso foi fundamental para que a gente tivesse uma cura mais rápido, 
para que passássemos por esse processo difícil de uma forma mais tranquila. Muito 
obrigado. Agradeço a Deus primeiramente, a minha família, a todos os amigos, 
incluindo, obviamente, à Vereadora Néia e os demais os Vereadores que mantiveram 
o apoio no dia a dia com essa doença. Além disso, quero parabenizar o Horacio por 
suas indicações, que o senhor fez sobre o REFIS, importantíssimo, muitas pessoas 
cobrando isso; é uma indicação muito boa e a gente espera muito, não é só o pedido 
do Horacio, é da população de Ibaté. A gente tem o REFIS porque as pessoas estão 
em grande dificuldade para poder arcar. Há pessoas que vêm me procurar: “Ronaldo, 
eu quero pagar, mas não tem parcelamento”. EM APARTE, VEREADOR HORACIO 
CARMO SANCHES: Ronaldo, esse pedido não é meu, é da população. VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: Exato. EM APARTE, VEREADOR HORACIO 
CARMO SANCHES: Nós conversamos, eu com o Édison, Jean, Presidente Valentim, 
Ivan, Damião e a Néia e o Waldir. Hoje, a situação do nosso país é terrível com esta 
pandemia, com o desemprego; pessoas não estão conseguindo pagar. Então chega 
até a gente, tenho certeza de que chega até os nossos Vereadores também: “Por 
favor, pede para tirar as multas e juros que eu consigo pagar”. Todo mundo hoje está 
fazendo um biquinho para pagar. Então, seria de bom grado se o Prefeito nos ouvisse 
e fizesse esse REFIS para nossa população. VEREADOR RONALDO RODRIGO 
VENTURI: Sem dúvida. É o desejo de todos os Vereadores, da população. É como o 
senhor disse, não é um pedido nosso, é da população, é ela que quer isso. Outro 
ponto é questão dos servidores, sem dúvida alguma. Passou já meio ano, falta um 
pouco mais de meio ano, e nós temos falado, desde o começo, que precisava ter 
alguma coisa já pronta para começar, dia primeiro de janeiro de 2022, em uma 
situação melhor para os servidores. Então, muito válida essa cobrança, não é 
cobrança, é uma lembrança, na verdade, na questão que existe e que precisa ser 
resolvida, e os funcionários clamam por isso. Dando continuidade, observei que foi 
pulicado que a Prefeitura vai fazer um processo de licitação para uma UTI móvel bem 
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como para contratar uma equipe para fazer o transporte de pacientes para outras 
cidades, a chamada transferência. Muito positivo esses dois pontos. A gente, lá atrás, 
no comecinho do ano, fez a indicação para o SAMU, era uma ideia nossa, mas que 
ainda entendo que é o ideal, mas é um grande avanço essa equipe, é um grande 
avanço ter uma UTI móvel porque a existente já está em uma situação complicada 
para determinadas viagens um pouco mais longas. Então vem muito a calhar. A gente 
está aqui para cobrar e a gente está aqui para elogiar quando vemos que as coisas 
estão sendo feitas e, principalmente, que a gente, Câmara Municipal, está sendo 
ouvida, às vezes não da forma que gostaríamos, cada um também tem um 
pensamento, mas está sendo ouvida. Outro ponto importante é a contratação de 
médicos plantonistas. Eu vi que foi publicado, é até o dia 11. Espero, de coração, que 
venham médicos. Estão sendo abertas sete vagas para médicos plantonistas. 
Também era uma demanda da Câmara Municipal, que vinha pedido isso porque é 
uma demanda da população. A gente vem batendo na tecla de ter um terceiro médico 
no hospital, principalmente no pico da pandemia, porque ela está oscilando, para 
gente ter uma condição melhor de atendimento. Esperamos que seja nesse sentido 
essa contratação. Então, também é algo que é visto como muito positivo, então 
também fica aqui mais esse ponto positivo que estive acompanhando mais esses dias 
e fiz questão de mencionar. Sobre as nossas indicações, uma delas é para que seja 
colocado no portal da Prefeitura, no site, Facebook, enfim, a Prefeitura está nas redes 
sociais também, um manual simples, com o passo a passo de como montar uma 
empresa no município, mesmo o MEI, por exemplo, o microempreendedor. Hoje, pela 
internet, você faz quase tudo, mas há determinadas atividades que dependem do 
município também; você precisa se inscrever no município. Então seria muito 
importante ter esse passo a passo. Já existem muitos por aí, é só a Prefeitura fazer 
uma readequação, uma adaptação à realidade da legislação municipal. Outro ponto, 
também de uma forma clara, como a pessoa faz, o empresário faz para conseguir um 
terreno. “Ah, mas não tem terreno”. Não estou discutindo se tem ou não tem terreno 
vago no Distrito Industrial, não é essa a discussão. Inclusive, daqui a pouco, vamos 
votar um projeto nesse sentido para abrir mais áreas, mas é para ter como fazer. 
“Olha, eu tenho que solicitar, preciso apresentar esses documentos”. É para ficar claro, 
porque, às vezes, o empresário vai ligar na Prefeitura, vai ter uma dificuldade de falar. 
Hoje em dia, é tudo internet, então nós temos que ter isso disponível de uma forma 
bem transparente no portal da Prefeitura. É uma sugestão para que o Prefeito faça 
isso, para o Executivo de uma forma geral. Outra indicação é em relação à Sala do 
Empreendedor em parceria com o SEBRAE. Vários municípios adotaram; São Carlos, 
recentemente. É algo que pode funcionar junto ao Banco do Povo. Pode se pensar em 
utilizar o espaço do Poupatempo, uma sala, algo simples, que vai dar todo apoio ao 
pequeno empresário, ao microempreendedor, à empresa de pequeno porte e ao 
microempresário de uma forma geral. É algo muito positivo, uma parceria com o 
SEBRAE, muitos municípios já têm. Acho que Ibaté... EM APARTE, VEREADOR 
ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Aproveitando essa indicação referente ao SEBRAE, 
existe também, aí não é com o SEBRAE, é com a JUCESP, Junta Comercial do 
Estado de São Paulo, programa da Via Rápida Empresa, que contempla, inclusive, a 
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indicação do procedimento de como abrir empresas, nesse caso, são empresas de 
sociedade limitada, individuais, as eirelis, mas já tem também essa discussão. 
Inclusive foi também uma indicação anterior lá no começo do ano que eu fiz sobre a 
necessidade de ter o Via Rápido Empresa, mas também contempla a necessidade do 
SEBRAE, que entra com a qualificação e também com a possibilidade de fazer no 
município, não precisar ir para fora do município fazer esse tipo de serviço. Muito boa 
a indicação dos Vereadores, eu gostaria de ressaltar isso que vocês estão fazendo e 
que a população de Ibaté precisa. Nós estamos aqui justamente para isto: para facilitar 
o trabalho principalmente do empreendedor, que é quem gera emprego para nossa 
cidade. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Obrigado, Édison. Com 
certeza, é isso mesmo. O que a gente tem que tentar ser? Facilitador no sentido de 
criação de pontes. A população vem, nos traz demandas, e a gente vai levá-las ao 
Executivo através das indicações, que é o principal instrumento que nós temos nesse 
sentido. Quero comentar sobre a farmácia. Veio uma demanda para gente, o 
farmacêutico, o responsável pela farmácia do alto custo, é um funcionário só, ele quem 
cuida de tudo. Ele precisa sair de férias, todo ano, e ele saiu de férias. Neste momento 
não tem nenhuma pessoa para dar andamento nos processos de medicamento de alto 
custo. Eu sei porque aconteceu um caso concreto, eu tenho esse caso, o Ivan passou 
para a Elaine a situação que está ocorrendo. Já existe outro problema, o medicamento 
não está sendo encontrado para ser comprado, enfim, é uma outra história. Me 
preocupou não por não ter uma pessoa no lugar. Mesmo que ele saia de férias por 10 
ou 15 dias, não tem como ficar sem. Eu já tinha informação de que estava um pouco 
sobrecarregada a situação na farmácia. Seria importante a Prefeitura avaliar a 
possibilidade de colocar uma pessoa para auxiliar e, em uma situação de férias, vai 
poder substituir, porque vai ficar sabendo o que está sendo feito no serviço. Era só 
isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. O QUINTO, VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Quero fazer algumas menções. Uma é sobre a cesta básica do 
funcionalismo público. Eu fico indignado. O funcionalismo público está tendo muitas 
perdas de familiares, outros que perderam familiares e tiveram que ir ao enterro e 
acabou perdendo a cesta básica, outros que estavam com familiar doente, tiveram que 
perder o dia de trabalho para levar o filho no médico, porque o filho estava com 
COVID. Foi um caso que me passaram. Eu estive no hospital, e uma funcionária 
perdeu a cesta porque saiu do serviço mais cedo porque recebeu uma ligação de que 
o filho estava passando mal, estava com todos os sintomas da COVID. Ela foi até o 
médico, levou aqui no hospital e fez o raio-x e constatou que estava com COVID e o 
que aconteceu? Perdeu a cesta. Eu procurei a Vereadora Néia, ela tem ciência do que 
eu estou falando, porque essa senhora veio até mim e pediu para que eu cedesse uma 
cesta básica para ela. Tendo em vista que o Serviço Social, o Governo enviou, pelo 
menos foi o que passaram para nós, 1300 cestas. O Prefeito, de imediato, dá 300, e a 
empresa Nova Era está cedendo 500 cestas básicas, onde o Damião trabalha. O 
Prefeito dá 300 cestas mensais e o Governo mandou 1300, se eu estiver errado, que 
alguém me corrija, por gentileza. Eu procurei a Vereadora. A Néia me atendeu super 
bem. Pode falar, Vereadora. EM APARTE, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: O que 
está acontecendo com a cesta é o seguinte. As cestas que recebemos da Nova Era e 
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do Fundo Social de Solidariedade, elas não cestas completas, não têm todos os itens 
que a nossa cesta básica, que o município compra, tem. A gente teve que juntar a 
cesta da Nova Era com a cesta do Fundo Social de Solidariedade. Eu não vou te falar 
agora quais os itens detalhados, porque eu não vou lembrar, mas tivemos que fazer a 
junção das duas cestas para virar uma. Se você pegar a cesta que a Prefeitura dá, são 
dois pacotes de arroz, cinco quilos de açúcar, três pacotes de pó de café, enfim, é uma 
cesta boa, a qual o Prefeito compra, e as cestas que recebemos da doação não são 
assim. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Nobre Vereadora... EM APARTE, 
VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Inclusive teve algumas famílias, no início que a 
gente começou a entregar, a gente já tinha visto que era uma cesta menor, e teve 
algumas famílias com menos filhos para quem a gente tentou entregar uma cesta só. 
Mas, infelizmente, tiveram duas, três que foram entregues, foram até lá, mandou 
mensagem, dizendo: “Néia, isso não é cesta. Vocês vão doar essa cesta para gente? 
É essa cesta só que vocês vão me dar? Porque a cesta que eu pego na Assistência 
Social não é assim”. Aí eu levei até a Adriana, tenho até os áudios aqui, falei: “Adriana, 
acontece o seguinte: as cestas que estão tendo da Nova Era, como as cestas do 
Fundo Social de Solidariedade, elas não uma cesta completa, e a população está 
reclamando”, porque, realmente, uma cesta daquela, para uma família, você não come 
uma semana. Eu falei: “Isso daí vai ter que ser revisto ou vai ter que a Prefeitura 
comprar e abastecer as duas cestas com o restante dos itens ou juntar, eu não sei o 
que fazer, mas não vai ter como dar só aquela cesta sozinha”. O que aconteceu? O 
que a gente fez? A gente juntou a cesta da Nova Era mais a cesta do Fundo Social de 
Solidariedade para virar uma, porque não tem nem como você dar uma só tanto de 
uma quanto da outra. Entendeu, Vereador? VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Você 
está falando da que veio 1300 cestas do Governo? EM APARTE, VEREADORA 
SIDNÉIA MONTE: Veio a do Governo e mais as da Nova Era. A do Governo são itens, 
igual da Nova Era, são itens. Não são cestas. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: 
Correto, correto. EM APARTE, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Cesta básica é a da 
Prefeitura... VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: A da Prefeitura é a que vocês doam 
para a população? EM APARTE, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Isso. Aquela é 
uma cesta completa, que você fala que tem tudo o que uma casa precisa. As outras 
cestas são itens. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Entendi. EM APARTE, 
VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Entendeu? Não dá para você dar só ela. 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Certo. EM APARTE, VEREADORA SIDNÉIA 
MONTE: Por isso que nós tivemos que fazer essa junção. VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Entendi. Então, nas minhas contas aqui... EM APARTE, VEREADORA 
SIDNÉIA MONTE: Agora, sobre a questão... VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Deixa 
eu concluir. Se vocês juntaram as da Nova Era e a do Governo, dariam 1800 cestas, 
dividido por dois, dariam 900. Correto? EM APARTE, VEREADORA SIDNÉIA 
MONTE: Olha, eu não sei... da Nova Era a gente sabe o quanto veio... VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: Se foi do jeito que Vossa Excelência mencionou, é isso aí. Se 
fizeram uma junção de duas e fizeram uma... EM APARTE, VEREADORA SIDNÉIA 
MONTE: Então, a do Fundo Social, eu não sei, eu não vou afirmar, porque eu não 
gosto de falar o que eu não sei. A do Fundo Social eu não sei falar a quantidade que 
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veio, de verdade. EM APARTE, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: 
Vereadores... EM APARTE, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: O que eu sei é que a 
gente está fazendo essa junção de por as duas juntas, porque uma só não tem como. 
É impossível. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Sim, sim... EM APARTE, 
VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Apenas um aparte, Vereador, Waldir, 
rapidamente. Pela matéria que foi divulgada pela Prefeitura, a do Fundo de 
Solidariedade foram 800 e 500 da Nova Era. EM APARTE, VEREADORA SIDNÉIA 
MONTE: Isso eu não falei porque eu não sei. EM APARTE, VEREADOR ÉDISON 
FERNANDO DA SILVA: Então, 1300 é o total. EM APARTE, VEREADORA SIDNÉIA 
MONTE: Exatamente. EM APARTE, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: 
Isso foi o que, pelo menos, saiu na matéria: 800 do Fundo de Solidariedade; 500 da 
Nova Era. EM APARTE, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Então é isso, é o que saiu 
na matéria. Por isso que eu não afirmei, porque eu não sabia, não lembrava. 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Se não me engano, são 1300. EM APARTE, 
VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Não. EM APARTE, VEREADOR DAMIÃO 
ROGÉRIO DE SOUSA: Um aparte, Vereador Waldir? VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Mas que seja. Oi, pode falar Vereador. EM APARTE, VEREADOR 
DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: É isso mesmo o que a Adriana falou para mim: 800 
do Fundo Social e 500 da Nova Era. Mas no total, no caso, se dividissem as duas 
cestas, eram 650 cestas. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Então, agora veja bem... 
EM APARTE, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Espera, Waldir, deixa eu 
concluir. Outra coisa, tudo bem, a cesta da Nova Era ficou um pouco pequena mesmo, 
mas também não custa a Prefeitura acrescentar EM APARTE, VEREADORA 
SIDNÉIA MONTE: Mas a gente juntou, Vereador. A gente juntou com a outra 
justamente por isso. A gente juntou com a do Fundo Social para virar uma cesta só. 
Porque a do Fundo Social também é uma cesta incompleta. São itens só que vieram 
nas duas cestas. Uma tem pó de café, a outra não tem; uma tem bolacha, a outra não 
tem; uma tem sal, a outra não tem. EM APARTE, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO 
DE SOUSA: Senhora Vereadora, é o seguinte. No caso, são 1300 cestas, somadas 
com as do Fundo Social e as da Nova Era, fora as 300 que a Prefeitura doa. No caso, 
já vai para 1600 cestas... EM APARTE, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Tá, mas tem 
cesta lá. A gente está fazendo as entregas das cestas. EM APARTE, VEREADOR 
DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Só que as reclamações são as seguintes: estão indo 
pessoas aí que não estão recebendo. Eu não, as que eu mandei, graças a Deus, 
vocês atenderam muito bem. Deram a cesta, fizeram avaliação, mas tem pessoas 
reclamando. EM APARTE, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: A gente tem o calendário 
de agendamento, depois tem o calendário da entrega das cestas. Todas as pessoas 
que estão ligando ou que estão indo até a Social, fazendo agendamentos, estão sendo 
atendidas. Entendeu? EM APARTE, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: 
Eu sei, senhora Vereadora, mas... VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Questão de 
ordem, eu vou perder o meu tempo... EM APARTE, VEREADOR RONALDO 
RODRIGO VENTURI: Questão de ordem, questão de ordem. Questão de ordem, 
Senhor Presidente. É que a primeira sessão virtual, acaba tendo alguma distorção, 
mas um de cada vez e depois um não pode falar de novo. Falou, fez o aparte. Eu acho 
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que fica melhor. Senão vai virar discussão, vamos começar a discutir aqui. EM 
APARTE, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Não, mas tem que discutir 
mesmo, algumas coisas têm que discutir. EM APARTE, VEREADOR RONALDO 
RODRIGO VENTURI: Eu sei, Damião, mas é só para gente não perder o... EM 
APARTE, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Tem coisas que não dá para 
compreender, não dá para entender... PRESIDENTE, VEREADOR VALENTIM 
APARECIDO FARGONI: Continua a palavra com o Waldir. VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: A questão é a seguinte, Vossa Excelência precisa controlar. Eu dei aparte 
para Vereadora, ela falou, depois o Damião pediu o aparte. Passou o aparte para o 
Damião, Damião falou, ele termina de falar, a Vereadora não pode falar mais, porque 
senão vai virar bagunça. Então, se o Vereador está com o aparte, a Vereadora não 
pode falar mais. Ela já foi aparteada, porque senão eu dou aparte, ela vai ficar o tempo 
todo falando, falando, aí vai dar o meu tempo e eu não posso falar. EM APARTE, 
VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Está certo, Vereador. VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Então eu quero aqui concluir o meu raciocínio a respeito da cesta básica. 
O funcionalismo público...  Eu fico indignado porque não pode dar um aumento de 
salário neste ano para o funcionalismo público. Então, o Prefeito poderia ver com 
carinho e, pelo menos em época de pandemia não tirar a cesta do funcionalismo 
público. Assim como essa funcionária veio e pediu a cesta básica para mim, eu falei 
para ela: “Eu podia até comprar cesta para você, mas como o Serviço Social recebeu 
uma quantidade de cesta, vai lá”. Eu falei: “Vou ver o que eu faço. Vou conversar com 
a Vereadora para ver se ela te atende lá”. Falei com a Néia, me atendeu super bem. 
Ela falou: “Waldir, passa o contato, eu vou ver o que eu posso fazer para arrumar 
cesta para ela”. Eu passei o contato, a moça foi e foi falar, e a Adriana atendeu ela e 
lhe falou que não podia lhe dar uma cesta porque ela morava em São Carlos. Então, 
porque ela mora em São Carlos, não pode ter uma cesta? Só que nós, Vereadores, 
população, nós dependemos de São Carlos. PRESIDENTE, VEREADOR VALENTIM 
APARECIDO FARGONI: Deu o seu tempo, mas vou estender mais três minutos. 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: São Carlos, Araraquara e região. Gostaria que 
Vossa Excelência me estendesse mais dois minutos a mais, porque eu fui 
interrompido. Muito obrigado. Então, Senhor Presidente, eu fiquei indignado porque, 
assim como eu fiz os cálculos aqui, mesmo que a Vereadora falou de 800 cestas com 
mais 500 da Nova Era, daria 650 cestas. 1300 dividas por dois, dá 650. 650 cestas 
com mais 300 que o Prefeito dá, são 950 cestas. Não é possível que a Adriana não 
podia dar uma cesta para a nossa funcionária pública, que é uma enfermeira, que 
coloca a sua vida em risco para atender a nossa população. A senhora perdeu a cesta 
porque foi ajudar a filha dela ou o filho dela, não me lembro, sei que foi um filho dela 
que ela foi atender porque estava com COVID. Então é uma falta de consideração com 
nosso funcionalismo público. Fiquei indignado. Por isso que nós apresentamos aquele 
requerimento, e eu quero aquele requerimento do jeito que eu pedi. Porque, se ela não 
apresentar o requerimento do jeito que eu pedi, eu vou ser obrigado a abrir uma CI só 
para investigar a situação do Serviço Social, porque eu acho uma injustiça o que 
fazem com a nossa população, principalmente com a situação carente. Eu tenho 
conhecimento de pessoas que receberam duas cestas, que recebem todo mês duas 
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cestas. Então eu gostaria que o Prefeito olhasse com carinho e não tirasse a cesta do 
nosso funcionalismo público. Então na Explicação eu vou falar um pouquinho mais, 
porque tenho algumas coisas para falar, mas não quero me estender muito. Queria só 
falar um pouco dessa cesta e depois eu falo mais. Muito obrigado, Senhor Presidente 
por ceder mais estes três minutos para eu terminar meu raciocínio. Obrigado. Sem 
mais. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 280/2021 DE 19 DE MAIO DE 2021. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre instituir o Conselho da 
Alimentação Escolar – CAE. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO 
VENTURI: Em relação a essa alteração, o CAE, Conselho da Alimentação Escolar, foi 
criado em 1997, e agora está tendo que ter algumas adequações para atender as 
diretrizes federais, principalmente a resolução, que é uma resolução federal, a 
006/2020, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então é isso, a 
alteração está sendo feita (só para a população que nos assiste entender o que a 
gente está votando), é uma lei extensa, mas está sendo feita essa alteração para 
guardar compatibilidade com a atualidade, com essa resolução principalmente. Muito 
obrigado. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: O Projeto de Lei nº 020, 
como disse o Vereador Ronaldo, guarda compatibilidade com a resolução 06 do 
FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, principalmente em relação 
(tem outras questões também importantes), mas principalmente quanto à 
representatividade do Conselho, que é o artigo 43, que elenca quais são os 
representantes. Um representante indicado pelo Poder Executivo, dois representantes 
das entidades trabalhadores da educação; lá tem toda a relação do inciso I ao IV e 
parágrafo 10º do artigo 43. Esse Conselho é muito importante porque ele tem caráter 
fiscalizador e deliberativo, então é muito importante para fiscalizar um assunto que é 
muito caro a todos os brasileiros, que é a questão da alimentação escolar. Nós 
sabemos que, infelizmente, como estávamos discutindo agora há pouco sobre as 
questões sociais, muitas crianças vão à escola sobretudo para se alimentar. 
Infelizmente nós ainda temos essa triste realidade no Brasil; foi até alvo de elogios em 
alguns programas de caráter nacional pelo programa Merenda nas Férias, tivemos 
algumas discussões sobre a merenda durante o período da COVID: entrega o kit, não 
entrega, faz a merenda na escola. Tudo isso é justamente por conta dessa 
necessidade que nós temos social da merenda escolar das crianças, principalmente 
das famílias mais vulneráveis. Então esse Conselho é importantíssimo para o 
município, cidadãos e, sobretudo, para as pessoas mais carentes do nosso município. 
Muito obrigado, Senhor Presidente. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO CM. Nº 283/2021 DE 26 DE MAIO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura 
Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 1.450.000,00, para cobrir despesas das ações voltadas ao Enfrentamento 
da Emergência de Saúde Nacional – Coronavírus – COVID19, com recursos 
municipais. DISCUSSÃO: VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: O projeto é de grande 
importância, tendo em vista que estamos gastando muito com a nossa Saúde, 
inclusive precisa investir muito mais ainda no teste rápido. Segundo informações, vai 
ter mais testes rápidos, porque tem muitas reclamações de pessoas que vão ao 
hospital fazer teste rápido e acabam não fazendo. Então a gente aprovando essa 
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verba, vai ter um pouco mais de dinheiro para não ter desculpa de falar que não tem 
dinheiro para ser investido em nossa Saúde. Então com certeza eu sou a favor desse 
projeto e só isso vai beneficiar a nossa população e vamos cobrar melhorias para a 
nossa Saúde e para a nossa população. Sem mais, Senhor Presidente. VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: Só para esclarecer para a população, mas é um 
Crédito Adicional Suplementar, o que é isso? Já existe valor no orçamento, nós 
estamos autorizando um remanejamento. Existiu uma previsão de recursos de 
transferência que não veio, então havia umas rubricas, umas autorizações de despesa 
aberta no orçamento, não veio esse recurso. Por isso que, agora, está sendo feito 
esse... A Prefeitura está tirando da onde não vai mais gastar e está remanejando para 
utilizar isso até mesmo com recursos próprios, pelo que está na justificativa do projeto. 
Era só para essa complementação. Obrigado. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA 
SILVA: Complementando as falas anteriores, é justamente esta questão: $ 
1.450.000,00 que eram de verbas federais e estaduais, não foram repassadas e não 
há previsão de repasse. Então, agora, o município está fazendo esse novo crédito 
suplementar com recursos próprios. Então eram recursos que estavam previstos no 
orçamento, que viriam do governo federal e do governo estadual e não virão, não 
vieram e não tem previsão de vir. Então o município vai utilizar de recursos próprios do 
orçamento para manter as ações de combate à COVID-19. Muito obrigado, Senhor 
Presidente. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 284/2021 DE 
26 DE MAIO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe 
abertura Crédito Adicional Suplementar, através do superávit financeiro do exercício 
anterior, referente repasse Federal durante o exercício de 2020, no valor de R$ 
174.154,65, destinados para ações de enfrentamento da emergência pública 
decorrente do Coronavírus (COVID-19). DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO 
RODRIGO VENTURI: Esse daqui é um pouquinho diferente. O outro, nós estávamos 
dizendo que não veio recurso e que, por isso, o Município fez o remanejamento para 
usar. Esse já é diferente. É um crédito que está sendo feito com recurso que já estava 
no caixa da Prefeitura, recurso federal que veio para o combate da COVID e está 
sendo utilizado tanto para material de consumo quanto para serviço de terceiro de 
pessoa jurídica. Era só isso. Obrigado. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO CM. Nº 285/2021 DE 26 DE MAIO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura 
Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, no 
valor de R$ 2.800.000,00, destinados para o pagamento do parcelamento referente ao 
acordo CADPREV. DISCUSSÃO: VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Gostaria de 
mencionar sobre esse projeto da dívida ativa, que só vem a favorecer o nosso 
funcionalismo público. É uma dívida antiga, que o município deve desde a época de 
prefeitos antecessores e o Prefeito José Luiz Parella já pegou a dívida muito alta e 
vem sempre pagando, na medida do possível, vem sanando essas dívidas, que não é 
pouca, é uma dívida muito alta. É um direito do nosso trabalhador público. Então, com 
certeza, este Vereador vai votar favoravelmente a esse projeto. Sem mais, Senhor 
Presidente. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: O que está sendo feito 
aqui é uma reclassificação também, está tirando de uma dotação orçamentária. Essa 
despesa já está autorizada no orçamento, que fique bem claro para a população. Não 
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é uma despesa também que a gente está autorizando uma despesa nova, é uma 
despesa que já existe, já está prevista no orçamento, porém ela estava em uma 
rubrica orçamentária e foi para outra rubrica, é isso, é uma reclassificação. 
Aproveitando que estamos falando do IPREI, tem que ser visto com muito carinho, é 
uma dívida enorme que a gente tem há muitos e muitos anos. Foi criando um embrolio 
lá atrás e não conseguiu resolver e tentou-se, pelo menos, organizar isso com esse 
parcelamento que foi feito junto à previdência. Aproveitando que estamos falando do 
IPREI, está havendo muito problema no IPREI em relação à aposentadoria. Muitas 
aposentadorias que ocorreram, acredito que todos os Vereadores estão cientes disso, 
está acontecendo a diminuição do valor, e as pessoas estão perdendo, elas 
contribuíram anos, anos e anos e estão perdendo; estão revoltadas e com razão. Tem 
gente que, às vezes, de R$ 3.000,00, caiu para R$ 1.500,00, ou mais, situações até 
piores que essa, pessoa que fez hora-extra, enfim, foi descontado dessa pessoa e 
agora não está sendo pago para essa pessoa porque o Tribunal de Contas entendeu 
que estava irregular o ato de aposentadoria e mandou corrigir, esse é o ponto. É do 
Tribunal, mas nós precisamos ver o que está acontecendo. Eu acho que até a Câmara 
vai ter que se envolver nisso para ver como a gente pode, se pode, se tem algum 
caminho para ajudar, o que de fato aconteceu, se de fato é porque este tipo de verba: 
hora-extra, periculosidade, insalubridade, não entra no cálculo e, se não pode, foi 
descontado do servidor e se foi descontado vai ter que devolver para o servidor 
devidamente corrigido. Aí é mais um pepino que a gente tem, porque teremos que 
devolver. Eu estou aqui, não sou advogado, tem o Édison para poder ponderar, mas 
seria como apropriação indébita, a gente recebeu, não é a Prefeitura que está fazendo 
isso, não é o IPREI, é o Tribunal que disse que está errado, mas nós temos que achar 
uma solução para esse problema. Ou vai pagar, vai conseguir um jeito de pagar o que 
a pessoa tem direito, ou nós vamos ter que devolver isso para as pessoas, seja 
parcelado, mas vai ter que devolver, porque foi recolhido, retido da pessoa. Era só isso 
o que eu tinha para falar. Obrigado. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: 
Apenas para explicar, porque várias pessoas, às vezes, me perguntam: “O que é este 
tal de IPREI?”  “O que que é isso?”  A população de Ibaté nos acompanha, mas ela, 
algumas vezes, não sabe alguns termos que nós utilizamos aqui. O IPREI nada mais é 
do que a previdência do servidor público municipal da mesma forma que o trabalhador 
comum paga o seu INSS, que é a previdência do Instituto Nacional de Seguridade 
Social. Então você se aposenta, dá entrada ao INSS e tem direito à aposentadoria de 
acordo com a sua contribuição. O servidor municipal de Ibaté não contribuía, eu vou 
colocar assim, durante algum período, alguns servidores que foram contratados 
naquele período ou que tiveram remanejamento, não contribuíam ao INSS, 
contribuíam ao IPREI, Instituto de Previdência de Ibaté, do servidor público de Ibaté. 
Hoje, nenhum novo funcionário; hoje não, já há algum tempo nenhum novo servidor 
público está no regime da previdência municipal. Todos os novos servidores, salvo 
alguma exceção que eu possa desconhecer, mas, ao que sei nenhum novo servidor é 
inscrito na previdência municipal; quem já está continua, e quem está entrando agora 
já entra no instituto do INSS, apesar de ser servidor municipal, faz a sua contribuição 
ao INSS e depois o INSS é o responsável pelo pagamento da sua previdência. Essa 
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dívida é justamente por conta disso. Instituto de previdência, quando é criado, é ótimo 
para o gestor público porque gera uma receita muito alta, um orçamento muito alto, 
porque tem arrecadação, porque é descontado do funcionário, só que quando o 
funcionário se aposenta, ele então tem que pagar ao funcionário o valor referente a 
sua aposentadoria. Então ele teria que usar esse fundo, que foi o que recolhei durante 
os anos, para fazer o pagamento. Ao que parece, o controle desse recolhimento não 
foi bem feito na época em que o fundo era global, para todos os servidores públicos. O 
servidor fazia o recolhimento, não havia uma boa gestão, não vou entrar no mérito do 
que era feito com o dinheiro ou não, ou, simplesmente, não tinha liquidez; na questão 
financeira tem muito disso da liquidez, começou a aumentar muito a quantidade de 
pessoas que se pagava a previdência, mas poucos recolhiam, que foi o mesmo que 
aconteceu recentemente: nós passamos por uma reforma da previdência, no sentido 
nacional, que foi basicamente isso, aí, então, eles tiveram que alterar algumas regras 
a nível nacional. No caso municipal, principalmente no caso de municípios pequenos, 
fica inviável, porque se arrecada muito pouco e acaba gastando muito para pagar os 
funcionários que devidamente fizeram o recolhimento, e eles têm o direito de receber. 
Como você está arrecadando menos e pagando muito, a conta não fecha e foi o que 
aconteceu nesse caso. Por isso se optou por cancelar o IPREI, nenhum novo 
funcionário, servidor público faz o ingresso no IPREI, faz o pagamento no INSS e, para 
fazer o acerto, foi feito um acordo, que é isso que estamos votando hoje. Como disse o 
Vereador Ronaldo, simplesmente trocando a rubrica contábil, porque o valor de R$ 
2.800.00,00 já estava no orçamento para pagar esse acordo e, mais do que isso, 
também tem que continuar pagando a parcela mensal dos recolhimentos. Então é só 
para explicar para a população de Ibaté o que significa esse IPREI e, como disseram 
os Vereadores, meu voto será favorável em relação a esse projeto. Muito obrigado, 
Senhor Presidente. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Só para concluir o que o 
Vereador Édison falou. Aconteceu é que era descontado do funcionalismo público, os 
gestores, os prefeitos anteriores recolhiam e não repassavam para o IPREI, então, por 
isso, acabou onerando. PRESIDENTE, VEREADOR VALENTIM APARECIDO 
FARGONI: Conclua, Vereador, porque o senhor já discutiu o projeto. VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: Era só esse complemento que eu queria dar. Obrigado, Senhor 
Presidente.  DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 287/2021 DE 
26 DE MAIO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe 
sobre adquirir, mediante desapropriação amigável, áreas de terras. DISCUSSÃO: 
VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Esse projeto trata de uma autorização 
de R$ 805.000,00 para aquisição de três áreas: uma área específica para a construção 
do futuro Hospital, também para a ampliação do Distrito Industrial e para a interligação 
de dois novos bairros, dois bairros grandes; um, com 497 unidades habitacionais; 
outro, com 486, salvo engano, o Antônio Moreira e Jardim das Palmeiras II. É 
realmente essencial, trata-se de mobilidade em relação aos bairros, Saúde, que é um 
tema que nós temos discutido desde o início desta legislatura e intensificamos por 
conta da COVID-19, mas é fundamental. Nós precisamos, realmente, melhorar a 
estrutura, o atendimento e os serviços prestados à população, essa é uma cobrança 
recorrente. Até aproveito para dizer que, em várias situações nós tínhamos 
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reclamações e elas foram sanadas, eu vou falar um pouquinho delas em Explicação 
Pessoal, mas ainda há muitas situações que estão sendo aprimoradas e precisam 
mesmo ser aprimoradas na Saúde. Essas três áreas são de propriedade da empresa 
Água Santa, ligada ao grupo Raízen, que é a Usina da Serra, Usina Tamoio, e essa 
desapropriação é amigável, ou seja, já há um acordo da Prefeitura e da empresa em 
relação ao valor, então não há discussão em relação ao valor nem às áreas, isso 
facilita o trabalho, porque senão teria que haver um processo judicial para fazer um 
levantamento, toda a precificação das áreas, isso é muito importante. Em relação ao 
Distrito Industrial, a ampliação do Distrito Industrial, nós vimos, nessa semana que 
passou, a previsão do PIB. O PIB do primeiro trimestre cresceu cerca de 1,27% no 
Brasil, nós voltamos para patamares de antes da pandemia, mas, na realidade, para o 
cidadão não mudou muita coisa: nós estamos pagando R$ 4,25 no álcool, R$ 5,80 na 
gasolina, R$ 95,00 no botijão de gás. Então, apesar de a economia estar crescendo, 
para o cidadão continuam ficando mais difíceis as situações e, sobretudo, a questão 
do desemprego. Esse incentivo, novas áreas para incentivo à produção industrial, é 
algo importantíssimo para que não no Brasil de uma forma geral, mas para que a 
nossa cidade, nossa região, tenha esse desenvolvimento econômico, porque emprego 
não traz só salário, traz dignidade, faz com que a pessoa possa comprar o item que 
ela quer, que ela possa ir ao supermercado escolher o alimento que ela quer. Nós 
sabemos que, em momento de necessidade, as pessoas ficam muito agradecidas por 
aquilo que elas recebem, mas não há nada mais prazeroso do que você receber o seu 
salário e saber que você pode comprar a roupa, o tênis, o item que você precisa de 
acordo com seu gosto, com seu bolso, isso trazer dignidade às pessoas e às famílias. 
Então, todo incentivo ao crescimento da produção industrial e, consequentemente, de 
novos empregos, é fundamental para o município. Em relação ao hospital, como eu 
disse, ele vai interferir não só na questão de urgência e emergência, que é sim um 
gargalo, principalmente neste momento de pandemia, mas principalmente nas 
consultas ambulatoriais. Nós precisamos reestruturar todo o serviço das consultas 
ambulatoriais, que são consultas dos médicos especialistas. Sabemos que o 
ambulatório médico precisa de uma reforma, talvez, com esse novo projeto, pode ser 
que tenhamos uma ala ambulatorial no hospital, podendo atender melhor a população 
de Ibaté. Então é um projeto muito bom. Verificando o preço, é o valor venal para as 
áreas, são extremamente coerentes. Então, meu voto também será favorável a esse 
projeto. Muito obrigado pela palavra. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: O nobre 
Vereador já mencionou tudo o que eu tinha que falar, falou muito bem, foi bem 
explicado. Votamos um projeto já há algumas sessões, se não me falha a memória, 
duas sessões ou três atrás, e hoje vem dando complemento aos projetos anteriores 
que nós votamos. Voltando à explicação sobre que eu pedi aparte no projeto anterior, 
que eu entrei em discussão, Senhor Presidente, eu comecei a discutir o projeto e, 
depois, o nobre Vereador Édison voltou, começou, foi o segundo a discutir o projeto. 
Continua em discussão, então ele começou a discutir, então eu pedi aparte para o 
Vereador, entendeu? Então eu não tinha pedido aparte para o Vereador, eu tinha 
falado na minha vez da discussão do projeto quando entrou em discussão. Está bom? 
Sem mais, Senhor Presidente. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Como o 
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Waldir disse, o Édison já explicou em detalhes. Quero só complementar algumas 
coisas e também deixar a minha posição em relação aos valores, que são muito bons 
mesmo. Eu não cuido de imobiliária, eu não tenho nada, não faço avaliação de imóvel, 
mas a gente tem uma noção de preço, de metro quadrado, de terreno, esse tipo de 
coisa; uma noção básica a gente tem. Para vocês terem uma ideia, e aí é até para 
justificar o voto, porque algumas pessoas com certeza vão falar: “Mas vocês vão 
aprovar desapropriação? Ainda que seja para o hospital, para o Distrito, para a rua, 
será que é o momento de gastar com isso?” Porque eu vou votar favorável: além desta 
importância em si, que eu entendo que é importante, os três temas são importantes, 
então já começa por aí, a questão do valor é outro ponto que precisa ser avaliado. Por 
exemplo, na área do hospital, são 9.300m2, está saindo, para vocês terem uma ideia, o 
metro quadrado R$ 32,00. Um terreno, no Jardim Mariana, por exemplo, sai na faixa 
de R$ 450,00, R$ 500,00 o metro quadrado. Nós estamos falando de uma área um 
pouco para frente da Prefeitura, pelo que entendi, no prolongamento da Avenida São 
João, é uma área nobre da cidade, então o valor que está sendo pago é bem 
interessante para o município. EM APARTE, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA 
SILVA: Apenas para explicar é que essas áreas ainda estão classificadas como áreas 
rurais, apesar da proximidade com o município. Então, o preço da área rural é 
realmente mais baixo, mas, ainda assim, como Vossa Excelência disse, o preço está 
muito bom para o município, então é uma oportunidade muito boa, além de toda 
aquela questão da necessidade de os projetos serem colocados em prática. Muito 
obrigado. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Por exemplo, o valor rural, 
da terra nua, de uma área adequada, por exemplo essa daí, é até R$ 30.000,00 o 
hectare. Estamos pagando, nesse caso do hospital R$ 320.000,00 hectares, são 
10.000m2, mas tem que ver a questão da expansão urbana, ali é uma área de 
expansão, então, obviamente, aquela área vale muito mais que a do Distrito, por 
exemplo. A do Distrito, para se ter uma ideia, estamos pagando lá R$ 6,00 o metro 
quadrado, só para as pessoas entenderem, o que hectare R$ 60.000,00. Então, aqui 
em cima, para frente da Avenida, R$ 320.000,00; no Distrito, 60.000,00, e, no Antônio 
Moreira, R$ 100.000,00 o hectare. Se a gente pegar por metro quadrado, são valores 
baixos. Claro que área rural é mais baixo, mas pela proximidade e pela possibilidade 
de um loteamento, de alguma coisa, os valores estão muito bons. Então, soma a 
questão da utilidade dessas áreas e os valores que estão sendo pagos, não tem como 
votar contra. Sou favorável. Obrigado. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 
EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE 
SOUSA: Eu vou falar do hospital, porque são muitas reclamações que nós temos no 
dia a dia, mas a gente sabe também o tanto que a Elaine passa, tanto que ela sofre 
tomando conta dessa parte da administração da Saúde de Ibaté e não está fácil. Ainda 
bem que ficamos sabendo que tem uma pessoa que está ajudando ela agora e espero 
que melhore. Espero que eles tomem uma atitude com esse Daniel Robalinho, porque 
esse médico dá trabalho lá dentro e todo mundo reclama, são muitas reclamações 
diariamente quando ele está ali, e ele não quer saber de trabalhar. Tem que tomar 
uma providência com essa cooperativa, espero que o Senhor Executivo procure tomar 
uma providência sobre isso. Outra reclamação, ela já foi citada na sessão de hoje, é a 
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respeito do REFIS; nós somos cobrados no dia a dia, muitas pessoas deixaram de 
pagar, muitas pessoas estão desempregadas e muitas pessoas querem fazer esse 
parcelamento, quer pagar seguro, e seria bom para os caixas da Prefeitura, os caixas 
públicos, em uma crise dessa, na Prefeitura estar entrando dinheiro, isso seria muito 
bom. Espero que o senhor avalie com carinho, porque muitas pessoas estão 
precisando desse REFIS. Outra é relacionada a uma verba que a gente liberou do 
esporte, a gente precisa saber dessa verba, se vai abrir licitação, porque a gente não 
pode perder essa emenda, que é alta, é boa para a reforma do Estádio Municipal de 
Ibaté, reforma da grama, piscina, arquibancada, pista de atletismo. A gente nem sabe 
se, no momento que está hoje, essa emenda vai conseguir construir tudo, mas que 
seja construído algo, seja feita a troca da grama, a pista de atletismo, se der para fazer 
a arquibancada. Eu sei que a serragem está cara hoje, não sei se vai conseguir fazer 
tudo, mas que seja manifestado o interesse do Prefeito para começar a construir essa 
obra, porque é uma obra que a gente... Tudo bem que não é nem o momento para a 
gente estar falando do transporte, preocupado com o esporte porque a saúde está 
muito preocupante, mas uma coisa que a gente é cobrado no dia a dia que tem que 
ser vista e eu espero que o senhor olhe com carinho, já abra licitações para essas 
empresas poderem construir, terminar essas obras. Aproveitar que está parado para, 
quando passar esta pandemia, voltarem os campeonatos. Outra questão é a respeito 
de um parquinho que foi desativado no Jardim Icaraí. Eu sou cobrado no dia a dia, eu 
convivo ali muito no dia a dia e a turma me cobra demais, porque o parquinho foi 
desativado. Eu falei: “Calma que a gente fez uma indicação para ser construído um 
Centro Cultural, como no Icaraí já tem dois parquinhos, a gente está com essa 
esperança, como morador do Icaraí, que seja construído esse Centro Cultural”. É 
complicado, um momento inédito de querer construir, mais relacionado à saúde, mas 
eu falo para que pense com carinho para que, quando passar este tempo, se Deus 
quiser, em outubro vai estar todo mundo vacinado, que construa algo ali naquele bairro 
para que o Icaraí seja visto com outra visão. Eu defendo o Icaraí e vou defender todos 
os bairros, a população ibateense, sou Vereador do povo, mas eu defendo o Icaraí 
porque é o bairro que mais precisa e muitas pessoas sabem disso. Então, espero que 
o Senhor Executivo, junto com seus assessores, olhe para aquela área na Antônio 
Barbano, travessa com a Pedro Ronchin, para fazer um Centro Cultural ou uma 
academia ideal para esse bairro. O Icaraí é muito desfavorecido, é por isso que cobro 
e continuarei cobrando até o fim do meu mandato. Sem mais, Senhor Presidente. O 
SEGUNDO, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Gostaria de fazer um 
agradecimento ao público, a todos os Vereadores, ao Presidente, aos funcionários 
Câmara, aos amigos e dos familiares, a todos que, durante este período difícil que 
passamos, o Vereador Damião já falou um pouco sobre isso. Tanto eu, ele, o Vereador 
Ronaldo tivemos, infelizmente, que passar por este período de infecção da COVID-19. 
Os Vereadores sabem que nossa família passou por um drama grande, meu pai 
acabou sendo acometido pela COVID, foi o primeiro a testar positivo na nossa casa, 
ele foi acometido por dengue simultaneamente. Ele já tem alguns problemas crônicos 
na coluna, nos nervos, então foi uma situação bem difícil, e acabou ficando 23 dias 
internados, desses 23 dias, 8 dias intubado. Após ser extubado, ficou três dias sem 
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falar e sem andar, mas, graças a Deus, na última quinta-feira recebeu alta, está em 
casa se fortalecendo, graças a Deus já ganhou peso. Eu agradeço a todas as orações, 
incentivo, palavras de conforto. Muitas vezes parecia que a gente não ia conseguir 
aguentar, mas Deus nos fortalecia acima de tudo e eu gostaria de deixar isso bem 
claro, que algumas pessoas disseram: “Seu pai é forte, ele vai passar por essa”, mas 
quem é forte realmente nas nossas vidas é Deus. Deus é soberano, Ele quem toma as 
decisões e Ele quem sustou meu pai e toda a nossa família nesse período. Agradeço 
publicamente a Igreja Avivamento Bíblico, a qual pertenço, que orou intensamente por 
minha família e pelo meu pai. A outras igrejas de Ibaté, que eu não vou citar porque 
foram várias. Também aos funcionários do Hospital Municipal; apesar de ele ter sido 
transferido para a Santa Casa, depois ainda entravam em contato perguntando da 
situação dele, os enfermeiros, auxiliares, médicos, todos foram extremamente zelosos 
com ele e com todas as pessoas que estavam lá que eu pude partilhar durante esses 
dias. Quero dizer que nós estamos na Semana do Meio Ambiente, e quero relembrar 
um assunto importante que é que nós continuarmos preservando o nosso meio 
ambiente. Temos em Ibaté o privilégio de ter áreas de arborização, nascentes e, 
infelizmente, nós continuamos a ver pessoas que não têm essa consciência ambiental 
fazendo descarte irregular de lixo, queimadas. Então, neste período, vamos buscar 
conhecimentos e, mais do que isso, conscientização para proteção do nosso meio 
ambiente para o bem de toda a população de Ibaté, inclusive para você, que, muitas 
vezes, acaba fazendo descarte irregular. Quero fazer um agradecimento especial ao 
Senador José Serra, de São Paulo, Ex-Governador do estado de São Paulo, tenho o 
prazer de conhecê-lo pessoalmente e ele atendeu a uma demanda nossa, feita no 
início do ano, e destinou à Ibaté uma verba de R$ 250.000,00, através de uma 
emenda impositiva, que vai ser utilizada no MAC, Média e Alta Complexidade da 
Saúde. Já foi feita pela Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa da Elaine, agradeço 
a ela também, ao Prefeito Municipal, que fez a indicação com ela, de quais áreas 
serão utilizadas e nós, futuramente, vamos votar esse projeto. Mas eu gostaria de 
deixar claro esse agradecimento ao Senador José Serra, que sabe da importância e 
da valorização do SUS. Ex-Ministro da Saúde, que incentivou o programa dos 
genéricos, que quebrou a patente dos medicamentos do coquetel do HIV; Governador 
que criou os ambulatórios médicos de especialidade, que a gente sabe que são tão 
importantes para a nossa população. Nós utilizamos aqui, tanto em Américo, 
Taquaritinga, São Carlos, os ambulatórios de especialidade. Então eu quero deixar 
esse agradecimento público e dizer que vamos continuar buscando recursos para a 
população de Ibaté, para o bem-estar do cidadão ibateense. Apenas para 
complementar uma fala do Vereador Ronaldo sobre a presença do farmacêutico na 
farmácia do Complexo Social. Por coincidência, eu estive lá hoje buscando remédio 
para meu pai e para minha mãe, que fazem uso contínuo de medicamento, e vi o aviso 
que realmente o profissional está em férias. Concordo que seria necessário ou ideal 
que tivesse outro profissional no local, mas há indicação de outros três locais, onde 
essas pessoas, que utilizam medicamento de alto custo, podem fazer o pedido, 
Vereador. Muito obrigado, Senhor Presidente e demais Vereadores. Uma ótima 
semana a todos. O TERCEIRO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: O foco 
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meu será a COVID. Só vou comentar, Édison, que foi uma informação que foi dada 
para a pessoa que foi lá e, depois, a gente tentou se informar também é que ele é o 
único que molda o processo; remédio de alto custo você consegue pegar em outro 
lugar, mas, para iniciar o processo, tem que ser montado um processo, então por isso 
a dificuldade e, pelo que foi informado, só ele que pode fazer isso, foi dito 
expressamente para a pessoa: “Volto dia 22”. A gente tentou conversar, o Ivan 
conversou com a Elaine, vimos que tem um problema adicional que é não ter o 
remédio na... o Estado não tem, não está conseguindo comprar o remédio para o 
município, então o problema é um pouco maior, mas a gente já deu orientação do que 
entendemos do que ele pode estar fazendo, mas obrigado pelo seu comentário. Sobre 
a COVID, eu quero falar que faço um acompanhamento desde maio do ano passado 
sobre a COVID em Ibaté e na nossa região. São tabelas que publico todo sábado, 
fazendo o comparativo; há momento em que está melhor, há momento em que está 
pior. Casos ativos vai ter muita variação, é uma gangorra, aliás, uma montanha russa, 
porque tem hora que está lá em cima, tem hora que está lá embaixo, isso vale para 
Ibaté e demais cidades. Então, o que eu entendi do que venho analisando que o óbito 
talvez seja o melhor caminho para tentarmos entender a situação de cada cidade. Fiz 
uma comparação adicional ao que faço de 11 cidades: Brotas, Porto Ferreira, Ibaté, 
Rio Claro, Araraquara, Américo Brasiliense, Santa Lúcia, Ribeirão Bonito, Dourado, 
Descalvado, São Carlos. A conta é o número de óbitos divididos pela população 
atualizada pelo IBGE de 2020 e aí vai se chegar um percentual. Brotas tem 0,26% da 
população que morreu de COVID; Porto Ferreira, 0,25%; Ibaté, 0,24%. Brotas é 
turismo, Porto Ferreira está com uma nova variante, vocês sabem que surgiu, e Ibaté, 
0,24%. Já venho acompanhando faz um tempo, Ibaté está em um nível alto e vamos 
comparar com Araraquara, considerada problemática em relação à COVID, porque lá 
já teve a variante de Manaus que chegou primeiro lá, está 0,19%. São Carlos, nossa 
coirmã, vizinha, a gente tem um trânsito muito grande em São Carlos, 0,14%. Vão 
falar: “Mas esse percentual 0,25%, 0,24%, 014% é muito próximo”. Só para terem uma 
ideia, se tivesse morrido o mesmo percentual de pessoas em São Carlos, dados até 
ontem, já teriam morrido 610 pessoas em São Carlos, ou seja, 246 pessoas a mais (se 
o mesmo percentual de Ibaté fosse aplicado em São Carlos). Se o mesmo percentual 
de Ibaté fosse aplicado em Araraquara, teriam morrido 115 pessoas a mais, 571 ao 
invés das 456 e tem as outras cidades. Essa tabela, depois, eu vou divulgar nas 
minhas redes sociais para quem quiser analisar. O que eu estou colocando é que essa 
situação não é uma situação boa, obviamente. Se a gente comparar com o Brasil, ok, 
Brasil está 0,22% e Ibaté, 0,24%, São Paulo está 0,25%, Ibaté está um pouco abaixo 
da média do estado, mas se olharmos na nossa região, a situação é um pouco 
preocupante, algum erro nós cometemos em algum momento. Deixamos de fazer 
alguma coisa? Pode ser. Alguma explicação tem que ter. Para além dessa explicação, 
se a gente errou, se a gente não errou, se a gente pensou em uma situação e 
aconteceu outra, isso não importa. O que importa é que estamos em via de uma 
terceira onda, pedimos a Deus que não tenha, mas os especialistas estão dizendo que 
vai ter; os casos estão aumentando em toda a região, então a gente tem que se 
preparar para não piorar a situação na nossa cidade. Quem sabe, daqui a dois ou três 
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meses, eu não apresento uma tabela em uma situação muito melhor de Ibaté. Eu 
estou quase concluindo, Senhor Presidente, acho que tenho mais uns dois minutos. O 
que temos que fazer? Quais as ações? Na minha opinião, eu não sou especialista em 
Saúde, mas a gente lê bastante o que os outros municípios fazem: testagem em 
massa, tem que fazer. Ibaté acabou de adquirir 4.000 testes no dia cinco de maio por 
registro de preço, claro que utilização até novembro, mas esse teste é o teste rápido, 
mas pode ser utilizado em um ou dois meses, é registro de preço, você pode usar ele; 
você não precisa utilizar até novembro. Nós compramos e eu fiquei um pouco intrigado 
porque nós estamos com essa licitação, ou seja, já licitou, já deu o contrato, já está 
fornecendo e está faltando teste para alguns dias no hospital. PRESIDENTE, 
VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Um minuto, Vereador. VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: À noite, principalmente, a pessoa chega e não 
consegue fazer o teste. Não é um ou dois casos, são vários. Então eu acho que 
precisa redimensionar a quantidade de testes que está pegando durante o dia, porque 
comprado foi, licitação foi feita, é só uma questão de redimensionar. Mas não é só 
essa testagem no hospital, é fazer teste em praça pública. Eu sei que não é barato, 
mas precisa redirecionar o recurso. Nós precisamos cercar e isolar o vírus. Eu 
descobri que estava com COVID na barreira sanitária de Araraquara. A barreira 
sanitária entre nesse conjunto que estamos falando de testagem em massa. Testagem 
em massa, barreira sanitária, são atitudes importantes a serem feitas, são 
instrumentos... PRESIDENTE, VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Deu 
o tempo, Vereador. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: importantes no 
combate à pandemia, bem como conter a aglomeração, que está acontecendo na 
nossa cidade, na nossa... PRESIDENTE VEREADOR VALENTIM APARECIDO 
FARGONI: Conclua, Vereador. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: 
Precisa também fazer uma contenção das aglomerações. Agradeço o Vitor, o chefe da 
Guarda, pessoal da PM que tem se esforçado bastante nesse sentido, mas 
precisamos de mais esforço. Precisamos, de repente, que o Executivo mande Projeto 
de Lei, e estou à disposição para votar, aplicando multas pesadas para quem fizer 
aglomeração em chácaras, em casa, não pode, não é o momento para isso. Temos 
que apertar um pouco o cinto, porque não está dando certo. Temo muitas mortes em 
Ibaté. Tem a melhoria no hospital. PRESIDENTE VEREADOR VALENTIM 
APARECIDO FARGONI: Deu o tempo. VEREADOR RONALDO RODRIGO 
VENTURI: Eu já vou concluir, Senhor Presidente. Essas melhorias estão acontecendo 
pontualmente com a contratação dos médicos, fisioterapeuta pulmonar, então já temos 
algumas melhorias, mas precisamos avançar bem mais, porque se a coisa apertar de 
novo daqui a 15 dias, vamos ficar em uma situação muito difícil e esses números de 
Ibaté, que não são bons em relação à região, podem ficar piores. Só um comentário: 
não é uma crítica à gestão da Saúde no município; precisa ser visto isso... 
PRESIDENTE VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Já deu o tempo. 
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Já vou concluir, Senhor Presidente, a 
gestão, de uma forma geral, ok, nós estamos falando da COVID especificamente. Nós 
temos alguns problemas que têm alguns caminhos que as outras cidades estão 
seguindo e entendo que Ibaté também tem que seguir. Muito obrigado. Boa semana a 
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todos. O QUARTO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Quero dar um complemento na 
menção do nobre Vereador Ronaldo Venturi. Companheiro, Vossa Excelência está de 
parabéns. Eu deixei grifado para mencionar o que vem acontecendo. Eu estive com a 
minha filha, ela teve sintoma gripal, hoje qualquer sintoma de gripe, o médico fala que 
é COVID. Eu levei minha filha ao médico, era mais de dez horas, ela estava com dor 
de cabeça, febre, gripe muito forte, coriza. Eu pedi para fazer o teste rápido e o médico 
simplesmente falou: “Não, eu não faço teste rápido à noite”. Então, agora, tem até 
horário para fazer teste rápido, o médico tem horário para fazer teste rápido. Se 
chegar, depois das dez, não pode fazer o teste rápido, segundo esse médico. Cheguei 
a discutir com ele, minha filha foi embora, e me deixou sozinho debatendo com o 
médico. Eu falei: “Doutor, mas o senhor vai passar o medicamento aí”. Ele passou a 
hidroxicloroquina para minha filha tomar, mas não fez o exame. Passou 
hidroxicloroquina para minha filha, vários medicamentos para COVID, mas, graças a 
Deus, minha filha não estava com COVID, e eu falei: “Ela não vai tomar um 
medicamento. Ela não fez teste, como vai entrar com um medicamento, ainda mais 
cloroquina”. Eu fui no dia seguinte, passei para a Elaine a situação, a Elaine foi lá e 
pediu para que se fizesse um teste rápido. Fez o teste rápido, e o médico ainda 
mencionou para mim: “Só porque você é Vereador, você acha que tem que fazer o 
teste rápido?”  Eu falei: “Não, não é porque eu sou Vereador. Isso aqui é para toda a 
população, mas se o senhor não quiser fazer, não tem problema. Se for o caso eu 
pago, eu tenho condições. E aquelas pessoas que não têm condições de pagar?” Mas 
eu acabei fazendo no próprio hospital. Quando foi ontem, surgiu o mesmo problema. 
Uma moça ligou para mim, minha cunhada, que socorreu minha sogra, que está 
intubada no hospital, aguardando transferência. Ela a socorreu sem máscara... 
PRESIDENTE, VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Um minuto, 
Vereador. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: ela foi ao médico, passou ontem no 
médico, e o médico passou vários medicamentos para ela, inclusive cloroquina 
também, não era o mesmo médico que tinha atendido minha filha, passou vários 
medicamentos, ela foi para casa e ligou para mim: “Waldir, eu fui ao médico e me 
passaram todos esses medicamentos, mas não fizeram o teste, nem o rápido, nem o 
suave, que é para alguns dias, mandou ir depois de nove dias fazer o teste.” Eu liguei 
para Elaine: “Elaine, aconteceu isso”. PRESIDENTE, VEREADOR VALENTIM 
APARECIDO FARGONI: Acabou o tempo, Vereador. VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Ela falou: “Waldir, pede para ela ir ao médico e manda fazer o teste rápido. 
Vai lá que estou ligando para a Cidinha atender”. PRESIDENTE, VEREADOR 
VALENTIM APARECIDO FARGONI: Por favor conclua, Vereador. VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: Deixa só eu concluir, Senhor Presidente. Ela fez o teste rápido e 
deu negativo. Até mandei para Elaine: “Elaine, minha cunhada mandou e falou: 
‘Waldir, deu negativo’” E se eu tivesse gastado o dinheiro com um monte de 
medicamento sem ter ainda? É isto que eu acho que tem que ser feito, se a pessoa 
está ali, com todos os sintomas, que seja gripe o que for, teste rápido nas pessoas 
para diagnosticar, não esperar daqui a 10, 15 dias para sair o resultado. É por causa 
disso que acaba se proliferando em várias pessoas, porque a pessoa fala: “Não tem o 
teste, eu vou andar para rua” e é o que está acontecendo. Sem mais, Senhor 
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Presidente. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezoito horas, lavrada esta ata, que 
será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.  

 


