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16ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2021.
Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis
horas, no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida
pelo Vereador Valentim Aparecido Fargoni, secretariada pelo Vereador Édison
Fernando da Silva e com a presença dos seguintes Vereadores, (a): Damião Rogério
de Sousa, Édison Fernando da Silva, Horacio Carmo Sanches, Ivanildo de Oliveira
Lins, Jean Glei Rubio Tomaz, Ronaldo Rodrigo Venturi, Sidnéia Monte e Waldir
Siqueira. A seguir, o Vereador Damião Rogério de Sousa procedeu à leitura de um
trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 30 de
agosto de 2021. O Senhor Secretário fez a leitura das Correspondências Recebidas de
Diversos, que ficarão arquivadas na Secretária da Câmara. PROPOSIÇÕES
APRESENTADAS PELOS VEREADORES (A): VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA
SILVA: Indicação, dispondo sobre promover estudo e execução de limpeza e
manutenção preventiva das galerias pluviais, sobretudo a limpeza das “bocas de lobo”.
Indicação, dispondo sobre realizar estudo de viabilidade e adesão ao edital de
chamamento público para criação do Polo municipal da UNIVESP (Universidade
Virtual do Estado de São Paulo). VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA,
IVANILDO DE OLIVEIRA LINS, RONALDO RODRIGO VENTURI E WALDIR
SIQUEIRA: Indicação, dispondo sobre realizar reparo na iluminação pública nas
seguintes localidades: campo de areia no Jardim Icaraí e no Residencial Mariana;
parquinho infantil (playground) na Rua Paulino Carlos, próximo à antiga Estação
Ferroviária; e área de caminhada ao lado da Pirâmide da Mata do Alemão. Indicação,
dispondo sobre realizar reparo da pavimentação asfáltica no cruzamento das ruas
Nelson São Marco e Paulo Regolão, no Residencial Mariana. Indicação, dispondo
sobre realizar a manutenção e monitoramento adequado dos alarmes dos prédios
públicos. Indicação, dispondo sobre realizar a instalação de redutores de velocidade
ao longo das ruas Francisco da Silva Gomes e Antonio Peruci, contíguas à Praça do
Conjunto Habitacional Antonio Moreira. Indicação, dispondo sobre adotar medidas
para inclusão das pessoas surdas no município. Indicação, dispondo sobre instalar
semáforos na Avenida São João, no cruzamento com Rua Felício Ibelli, na Vila
Bandeirantes; bem como no trevo de acesso ao Jardim Cruzado e bairro adjacentes.
Indicação, dispondo sobre realizar a contratação de mais um profissional de
fonoaudiologia para o ambulatório municipal. Indicação, dispondo sobre realizar a
reposição da areia do campo localizado no Residencial Mariana e na Praça do Jardim
Menzani. Indicação, dispondo sobre ceder áreas no Distrito Industrial para depósitos
de areia e pedra dos comércios de materiais de construção da cidade. ORADORES: O
PRIMEIRO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Senhor Presidente,
Senhora Vereadora, Vereadores, funcionários da Câmara, da imprensa, população
que nos assiste tanto virtualmente como aqui, que está o Guilherme, um abraço.
Gostaria de falar de alguma de nossas indicações apresentadas. Uma delas é de
colocação de semáforos. A gente já pediu em outros pontos. Sabemos que semáforo e
lombada é um problema sério; lombada eu acho que é até mais; tem uma dificuldade
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de se fazer na cidade, a gente não entende, já cobramos, não vou ser repetitivo aqui.
Em relação ao semáforo, dois pontos importantes: um que a Vereadora Néia já indicou
uma lombada, próximo ao complexo social. Há muitos anos, vários já solicitaram e não
foi feito até hoje. Pedimos ali até pelo fluxo, passo sempre. De repente um semáforo
seria bem indicado no local para evitar acidente; tivemos muitos. Também no trevo,
Avenida São João, tem aquela rotatória pequena, entrando para o Jardim Cruzado e
adjacências. Naquele trevo, tem um trânsito muito grande e tem pessoas que não
respeitam. Na hora que, saindo da pista, da rodovia, do Cruzado e vai entrar, entra e
passa reto na avenida ou, se não, o pessoal da avenida também não para. Já
aconteceu acidente. Inclusive, quem me passou essa situação foi uma pessoa vítima
de um acidente de trânsito. Ela me falou: “Olha, Ronaldo, aqui já sofri acidente, o fluxo
é muito grande”. De fato, final de tarde, início da manhã, hora que tem o trânsito e o
pessoal com bicicleta, do Distrito, acaba ficando bem preocupado. A gente fala um,
mas não seria um, teria que colocar mais de um para poder organizar o trânsito e
evitar acidente. Outra indicação é referente, foi um pedido recebido via internet,
Facebook. Na verdade, muitos pedidos que chegam até a gente são feitos via rede
social. E foi a mãe de uma criança autista, com quem eu conversei muito. A gente já
fez uma indicação pedindo para construir um centro especializado, sabemos que não é
fácil, mas não tivemos avanços, nem, por exemplo, em uma questão básica que a
gente colocou e eu lembro em um discurso que fiz falei sobre isso, que á a questão do
fonoaudiólogo. De ter, pelo menos, mais de um fonoaudiólogo. Nós temos uma
profissional apenas que não dá conta e essa profissional. Para vocês terem uma ideia,
uma criança leva mais de dois meses, pode ser o jovem, para conseguir atendimento.
É atendido hoje, a próxima consulta é para daqui dois meses. Uma criança que tem o
TEA, isso gera um problema muito sério, porque ela precisa adquirir, até onde eu sei,
eu sou leigo, mas já conversei bastante sobre, ela adquire confiança no profissional e,
passados dois meses, o tratamento fica prejudicado. Então pedimos. Tem a Lei
Complementar 173/2020, que proíbe a contratação por concurso público, mas que seja
temporário até poder abrir o concurso. É uma demanda. Eu acho até que assim: dá
para fazer o Centro de Referência agora? Especializado? Eu sei que é difícil. Vamos
pelo menos atender as famílias que têm pessoas autistas com esse fonoaudiólogo,
com um profissional a mais de fonoaudiologia. Outra indicação decorre de uma
reunião. Eu fui procurado e passei para o Waldir, Damião e Ivan, nós sempre
apresentamos juntos as indicações, eu fui procurado pela Jane, chamamos Jane, mas
o nome é Jenysmaire Freitas Rodrigues, que é professora, pedagoga e pesquisadora
da comunidade surda. Também participaram da reunião a Ingridy Nazário, surda,
estudante de pedagogia, e a Isabela Rodrigues Moreira, tradutora e intérprete de
LIBRAS. Elas vieram aqui, na Câmara, a gente conversou bastante das demandas da
comunidade surda. Uma demanda que elas colocaram, que é fundamental, passada
principalmente pela Ingridy, é ter um curso na cidade de LIBRAS tanto para as
pessoas que são surdas, e elas já conseguiram levantar 18 pessoas, como para os
familiares que tiverem interesse. Por exemplo, a Ingridy é super comunicativa porque
estudou em uma escola que é bilíngue, português e LIBRAS em São Carlos, Dalila
Galli. Inclusive, tem outros alunos daqui da rede que estudam, porque o município dá o
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transporte para ir para lá. Quem estiver em uma situação desse tipo pode estudar lá,
que eles aceitam, eu conversei na escola. Ela é super comunicativa, está fazendo
faculdade, etc., mas, na família dela, outras pessoas não sabem LIBRAS, se
comunicam na forma... Claro, ela é um pouco oralizada, consegue ter a comunicação,
mas outros não conseguem e a comunicação é muito limitada. Então você vai fazer
um curso durante um período, que seria uma forma de ajudar a incluir mais essas
pessoas, principalmente junto com os familiares. Outro ponto que ela colocou, embora
a pandemia, graças a Deus, aparentemente vai caminhando para seu final, pelo
menos é isso que a gente espera, que não tenhamos mais nenhuma onda, mas ela
colocou uma situação que se o município pudesse olhar com carinho seria a questão o
seguinte: vocês imaginam a dificuldade da pessoa surda que, por vezes, só tem a
leitura labial como instrumento de comunicação, para entender o que o outro está
falando e todo mundo de máscara. Você chega a um órgão público, todos de máscara,
porque tem que estar. Outras cidades, como Piracicaba, adotaram a máscara
transparente. Não são todos os atendentes, mas, pelo menos, ter um para que, se
chegar uma pessoa surda, vai ter como se comunicar. “Ah, Ronaldo, mas são só 18
pessoas”, a gente tem que fazer a inclusão. Se tiver uma pessoa na cidade, a gente
tem que dar condições para que tenha como se comunicar. Se possível, via
Assistência Social, que fossem distribuídas algumas máscaras aos familiares. Como a
pandemia está no fim, o custo vai ser baixo, possivelmente. Mas o fundamental seria
esse curso. Deixo esse pedido, essa solicitação que fizemos juntos para que a
Prefeitura, o Prefeito olhe com bastante atenção para a comunidade surda da nossa
cidade. Muito obrigado. O SEGUNDO, VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS:
Vou falar de duas indicações que fazemos juntos. Indicamos ao Excelentíssimo
Prefeito para pedir para sua equipe de monitoramento dos alarmes dos prédios
públicos, pois ficamos sabendo, nesses 15 dias, foram várias ligações, mensagens de
pessoas que moram entorno da UBS do Jardim Cruzado e, também, da escola Alice,
do Jardim Cruzado. O pessoal vem reclamando com frequência que esses alarmes
disparam aleatoriamente, tirando o sossego dos moradores daquelas ruas da
proximidade. Pedimos ao Prefeito para que mande fazer o monitoramento e também
fazer uma manutenção para que sejam sanados esses problemas. Também indicamos
para que o Excelentíssimo Prefeito mande sua equipe de engenharia fazer um estudo
para a população do Jardim Antônio Moreira de mais duas lombadas. Vamos falar o
linguajar que todos conhecem, não adianta falar redutor de velocidade, porque, na
verdade, é lombada. Vamos fazer um estudo para ver se é capaz de fazer essas
lombadas, porque somos sempre cobrados, dia a dia, o pessoal nos cobra não só na
Avenida Santa Rufina como nas proximidades, na Rua Francisco Silva Gomes e na
Rua Antônio Peruci, no CDHU. A gente pede encarecidamente ao Prefeito para que
faça esse estudo e faça o quanto antes para evitar acidente. Nada mais, Senhor
Presidente. Obrigado. O TERCEIRO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA:
Boa tarde Senhor Presidente, Vereadores, Guilherme, imprensa, a todos que nos
assistem. Quero falar sobre nossas indicações. Uma é sobre reparo de iluminação, a
respeito do campinho do Jardim Icaraí. Já fizemos indicação e, até hoje, nada de fazer
esse reparo. Ligamos para o Daniel, nada de atender a gente, que é o responsável

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ
Encanto do Planalto
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP
Fone/Fax: (16) 3343-1233
Sessão Ordinária de 13.09.2021 – Fls. 4
pela parte elétrica da nossa cidade; não me atende, mas estou fazendo a cobrança
para deixar registrado. Algumas estão com falta de iluminação também. Campinho de
areia no Jardim Icaraí; outro, no Jardim Mariana; um playground, localizado na Paulino
Carlos, perto da antiga estação ferroviária; e a Pirâmide, na Mata do Alemão, que se
encontra escuro. Espero que o Senhor Executivo avalie com carinho e faça o reparo
dessas áreas. Outra reclamação é de iluminação também, a pracinha do Jardim
Mariana; está complicado. A segurança, em Ibaté, está “foda”, roubaram a fiação e,
até hoje, está escuro também. Teve essa demanda também no sábado à noite. Eu fui
lá e não fiz a indicação porque não deu tempo e porque logo logo eu acho que vão
arrumar porque não dá para deixar na situação em que está. Outra indicação é sobre a
pavimentação asfáltica no Residencial Jardim Mariana, na Rua Nelson São Marco, na
travessa com a Rua Paulo Regolão. Uma parte afundou bastante e vai acabar
causando acidente, algum carro vai cair lá dentro, porque está afundando demais. Já
passei para frente, cobrei os cargos de confiança, e nada foi feito. Estou fazendo a
indicação para deixar registrado antes que aconteça o pior, que vá lá e arrume. Sem
mais, Senhor Presidente. O QUARTO, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA:
Boa tarde. Antes de falar das indicações, quero fazer uma rápida menção ao Setembro
Amarelo. Quem me acompanha nas redes sociais viu que, desde o primeiro dia do
mês, comecei a falar sobre essa campanha, que é, inclusive, internacional. Existem
diversos países que utilizam essa campanha dentro do Plano de Valorização da Vida.
Inclusive, tramita nesta Casa uma lei de minha autoria para instituir o Plano Municipal
de Valorização da Vida e, também, instituir o mês de setembro o Setembro Amarelo
para que haja um trabalho intensificado na prevenção ao suicídio. Infelizmente, o mal
do século, nós já tivemos os chamados mal do século. Durante a minha vida, que não
é tão grande, são 29 anos, mas sempre ouvimos que o mal do século é a obesidade,
são as doenças cardíacas, o cigarro. Estamos, infelizmente, e também em decorrência
da pandemia, passando por um novo mal do século, que são os problemas de saúde
mental, a depressão, ansiedade e vários problemas que interferem diretamente na
vida das pessoas. Então, eu gostaria de deixar essa menção aqui para você que, às
vezes, acredita que esses atos, por menores que possam parecer não surtam efeito.
Mas é a soma dos pequenos atos da sociedade que vai fazer com que aquela pessoa,
que está passando por esse problema, não se sinta sozinha, mas valorizada. Inclusive,
você, que tem passado por isso, saiba que não precisa passar por isso sozinha.
Existem vários grupos de apoio.No Brasil inteiro você pode fazer esse contato por
telefone com o CVV, Centro de Valorização da Vida, pelo telefone 188. Você que sabe
ou conhece alguma pessoa que já tem tendência por algum tipo de problema que tem
passado ou já comentou, não pense que isso é frescura, pelo contrário, é um grito de
socorro, pedido de ajuda que essas pessoas estão fazendo. Então é muito importante
nós discutirmos, trazermos para o debate no nosso dia a dia esse assunto que aflige
mente e coração de muitas pessoas da nossa cidade e da nossa região. Para vocês
terem uma ideia, segundo a OMS, a cada oito segundos, uma pessoa tenta suicídio e,
a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Isso é muita gente. Durante o
período que estou falando aqui, quatro, cinco pessoas no mundo cometeram suicídio.
Precisamos discutir sim esse assunto que mata jovens, idosos, adultos, crianças,
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adolescentes; não há faixa etária Problemas mentais são muito sérios. Saúde mental,
psicológica é muito séria e precisamos continuar trabalhando nesse sentido. Falando
sobre as indicações, fiz uma indicação apresentando, acredito que já era de
conhecimento, mas trazendo mais uma vez ao conhecimento da nossa cidade e
também ao Prefeito Municipal, o edital público de chamamento do Governo do Estado
de São Paulo. Há cidades que têm interesse em instalar um polo da UNIVES,
Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Principalmente neste período, ficamos
habituados ao EAD, Ensino à Distância; tivemos, no nosso trabalho, home office; esta
Casa teve, durante um período, sessões estritamente on-lines e todas as sessões são
transmitidas também. Isso tudo é para facilitar o acesso à informação e, nada mais
justo, facilitar o acesso à informação e à formação superior. O Estado de São Paulo
apresenta isso pela UNIVESP e há, no próprio edital que mandamos anexo à
indicação, tem toda a estrutura de como funcionaria, qual seria o investimento inicial
do município que é muito pequeno. Seria investimento em estrutura, que pode até ser
compartilhada, de uma escola da própria ETEC. Enfim, são custos mínimos que a
Prefeitura teria, dando ao cidadão ibateense a possibilidade de ter uma formação
superior de qualidade pública no município. Isso é muito importante e acho que é uma
resposta as nossas questões e nossos anseios pela universalização do ensino
superior, pela capacitação profissional e, com isso, a valorização e o chamamento de
novas empresas, indústrias que vão utilizar essa mão de obra. Nós sempre vamos
entrar naquele assunto que dá para exemplificar com a história do ovo ou da galinha:
quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O que vem primeiro, indústria ou mão de obra
qualificada. Ao meu modo de ver, nenhuma indústria vai se instalar em um local em
que não consegue ter mão de obra qualificada; terá que trazê-la de fora e isso custa
caro. Se conseguirmos aumentar a mão de obra qualificada no município, vamos
aumentar o incentivo de empresas a buscarem nossa cidade. A UNIVESP tem vários
cursos, cursos tecnológicos, de graduação, licenciatura, bacharelado, enfim. São
várias áreas de atuação que podem ser a resposta que você estava esperando para
ter sua graduação superior; você, cidadão ibateense. Então esperamos e eu peço que
o Prefeito analise bem essa proposta e que possa, entendendo isso, ingressar no
edital de chamamento. Também falando da questão da valorização das pessoas e
trabalho pelos mais vulneráveis. Vale lembrar, estivemos com a Adriana, responsável
pelo Departamento de Seguridade Social, também com o Prefeito e com a Vereadora
Néia, e eles acabaram nos mostrando que o município recebeu do Fundo Estadual de
Solidariedade mais 852 cestas básicas; é a terceira vez que o município recebe mais
de 800 cestas básicas do Governo do Estado de São Paulo para atender as
necessidades da nossa população. A pandemia pode estar terminando, mas os efeitos
vão durar um tempo ainda: efeitos pessoais, físicos e efeitos da pandemia. Precisamos
continuar trabalhando ações para vencer todas essas crises, porque a crise sanitária é
uma delas. Tem todas as outras crises que vamos vencer assim como estamos
vencendo essa. Muito obrigado, Senhor Presidente e Vereadores. O QUINTO,
VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Como é de conhecimento já dos
senhores Vereadores, gostaria de dar uma notícia excelente para vocês que se trata
do antigo prédio da CBT. Como sabem, a gente vem cobrando o senhor Felício, que é
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o dono da Asa Alumínio, proprietário hoje da CBT que se encontra em nossa cidade.
Nós tivemos aquela conversa há umas três ou quatro sessões, reivindicando que o
senhor Felício fizesse alguma coisa para que essa empresa voltasse a operar em
nossa cidade e imediatamente entrei em contato com ele, porque eu tinha o telefone
dele. Ele falou: “Horacio, pode ver com os Vereadores. Se conseguir alguma empresa
que venha para nossa cidade, pode se estabelecer em meu prédio que até
gratuitamente, eu deixarei trabalhar por algum tempo, porque hoje eu não tenho
condições de montar uma empresa em Ibaté, devido à pandemia”. Eu falei: “Legal.”
Comecei, com meu conhecimento na região, correr atrás de algumas empresas e já
faz um mês que estou trabalhando com os assessores dessa empresa. Inclusive,
mandei um áudio para vocês quando exatamente eu confirmei a reunião com eles,
mandei um áudio para vocês direto da assessoria dessa empresa e me deixou muito
feliz. Eu voltei a conversar com o Prefeito, ele me disse: “Olha, tudo o que você fizer e
o que essa empresa trouxer de benefício para Ibaté, pode ter certeza que daremos
incentivo”. Então, deixei claro para todo mundo que hoje eu teria uma reunião com ele,
inclusive até falei com o Vereador Damião que passou na frente: “Damião, vou ter uma
reunião com o pessoal da...”. O proprietário veio, então eu fiquei das 14h até as 15h50
dentro da CBT, andando com ele, mostrando para ele a cidade, o prédio, e ele está
muito empenhado em se estabelecer em nossa cidade. Para isso, ele precisa de
incentivo. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Obrigado pelo aparte.
Nobre Vereador, essa empresa que tem intenção de se instalar em nosso município,
qual seria a atividade dessa empresa? Vossa Excelência tem o conhecimento de qual
é a atividade dela? VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Implementos
agrícolas, máquinas e tratores. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA:
Importante. E eles mostraram algum projeto para Vossa Excelência? VEREADOR
HORACIO CARMO SANCHES: Não, só foi para conhecer o prédio para saber se
realmente era aquilo que ele queria, porque várias cidades da região já ofereceram,
inclusive, tem uma sede em Taquaritinga, se vocês quiserem tomar conhecimento, é
só entrar na Prefeitura de Taquaritinga para ver a sede que eles têm lá. Só precisa de
um prédio maior para produzir o maquinário que querem produzir. EM APARTE,
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Certo e Vossa Excelência teve essa conversa com
esse empresário somente hoje ou há alguns dias? VEREADOR HORACIO CARMO
SANCHES: Faz um mês que estou tendo essa conversa com os assessores dele, com
advogados, pessoa do RH que veio conhecer o local, a cidade e hoje veio o próprio
proprietário da empresa. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: E o Prefeito
já atendeu essas pessoas? Já conversou com essas pessoas? VEREADOR
HORACIO CARMO SANCHES: O Prefeito, na primeira reunião que eu tive com o
advogado e assessor dele, o Prefeito já conversou, inclusive, na minha frente, com o
senhor Felício para deixar tudo esclarecido. EM APARTE, VEREADOR WALDIR
SIQUEIRA: Tá. Só que não colocou nada no papel. Foi só conversado. VEREADOR
HORACIO CARMO SANCHES: Não, ainda não, porque ele veio hoje... EM APARTE,
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Só para conhecer. VEREADOR HORACIO
CARMO SANCHES: para ver o local para ver se servia para ele, e ele está muito
contente com o local. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: É um local
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muito bom... VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: São 32.000 metros de
construção. EM APARTE VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: A área é muito boa.
VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: A área é boa, precisa de alguns reparos,
porque depredaram muito lá dentro, roubaram muita coisa, todas as fiações. EM
APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Está abandonado. O prédio está
abandonado, praticamente abandonado... VEREADOR HORACIO CARMO
SANCHES: Mas o que me deixa feliz foi que o proprietário da empresa, que é o
Junior, conheci como Junior, ficou muito contente, inclusive falou para mim assim:
“Olha, vamos fazer força para a gente realmente se estabelecer nesta cidade”. EM
APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Sim, isso é importante. Se for possível
Vossa Excelência puder marcar uma reunião juntamente com esse empresário, os
nove Vereadores, com o Prefeito junto, para a gente ter conhecimento, ver no que
podemos ajudar essa empresa, porque eu tenho certeza de que esta Casa vai votar
em todos os projetos que forem para beneficiar essa empresa, assim como votamos
no projeto da Asa Alumínio, mas, infelizmente, ficou só no papel, o município só ficou
no prejuízo. Deu um desconto de mais de R$ 7.500.000,00 e, até agora, não foi
gerado emprego. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Esse me deixou mais
feliz porque veio o próprio proprietário, são pai e filho... EM APARTE, VEREADOR
WALDIR SIQUEIRA: É, eu estive conversando com... VEREADOR HORACIO
CARMO SANCHES: Inclusive, me deixou pasmo, porque ele falou: “Horacio, a
princípio seria de 500 a 1000 empregos. Pretendo chegar até 3000 empregos”. Eu
falei... EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Muito obrigado pelo aparte,
pode concluir. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Então agora o que a
gente precisa é se reunir, como o próprio Vereador falou. Eu vou voltar a conversar
com o Prefeito, se Deus quiser, ainda hoje para expor o que o proprietário falou
comigo. Vou levar a assessora dele juntamente com o advogado para conversar com o
Senhor Prefeito, mas ele precisa não para hoje, para ontem; porque as máquinas que
ele já importou estão no porto e precisam de um local para serem instaladas ou, pelo
menos, para serem guardadas. É uma notícia que eu gostaria de dar para vocês. Está
caminhando, vai depender muito da gente, de nós, nove Vereadores, para trazer essa
empresa cá. Lógico, do Prefeito também, para dar os incentivos que as outras cidades
estão oferecendo para eles. Eu não posso falar agora aqui, mas eu tenho os incentivos
que Taquaritinga e outras cidades da região estão oferecendo para eles. Por isso eu
vou passar tudo para o Prefeito hoje. Era isso, Presidente. Muito obrigado. O SEXTO,
VEREADOR: WALDIR SIQUEIRA: Quero agradecer ao rapaz que trabalha na rádio
De tudo um pouco, o Fábio, obrigado pela sua presença, por noticiar nosso trabalho e
agradecer aos funcionários públicos da Câmara que vêm fazendo um trabalho
excelente para ajudar a levar nossa cidade para frente. Eu queria, eu não ia nem falar
nada a respeito da situação da CBT, mas eu não posso deixar de falar como o nobre
Vereador falou que já tem o empresário interessado. Eu acho que isso é de grande
importância e pode ter certeza que nós, Vereadores, estaremos de prontidão, se
precisar fazer sessão extraordinária de sábado, de domingo, nós fazemos para
beneficiar a população. Eu só não vou votar um projeto que eu não tiver
conhecimento, nada no papel, nada concluído. Até agora não tivemos reunião, como
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eu mencionei, pedi o aparte ao nobre Vereador. Mas, infelizmente, as coisas aqui
andam... anda o carro na frente dos bois. Deveria, como o nobre Vereador mencionou,
já tem um mês que está conversando com esse empresário. Por que o Prefeito não
tem o diálogo com esta Casa, assim como o nobre Vereador... parabéns, correu atrás,
se prontificou a ajudar nosso município, só tenho que deixar os parabéns para Vossa
Excelência. É disso que nós precisamos, precisamos de emprego. Vou mencionar
alguns fatos que aconteceram nas minhas gestões em que fui Vereador. No meu
primeiro mandato, em 2005, eu... Quem comprou aquela área foi o Doutor Pompeu,
em 2005, e, se não me falha a memória, em meados de 2005, ele veio nos apresentar
um projeto nesta Casa juntamente com o Prefeito e sua assessoria. Ele apresentou o
projeto e, nessa apresentação do Projeto, de imediato, ia gerar, se não me falha a
memória, 200 empregos, mas, simplesmente, o Prefeito, José Luiz Parella, começou a
discutir com o Dr. Pompeu e pediu para que ele parasse de apresentar o projeto,
porque ele não tinha interesse de ver nada, de ver projeto nenhum. Ficou aquela
discussão. Inclusive, eu tenho até um jornal, infelizmente deixei meu celular em casa,
senão eu iria até mostrar aqui para deixar as pessoas que nos acompanham cientes
do que este Vereador está falando. No jornal fala que foi uma reunião tumultuada, que
o Prefeito começou a discutir com o Dr. Pompeu e queria receber o imposto. Eu
interferi na discussão. O Dr. Pompeu chegou até a bater na mesa, dar pancada na
mesa, se exaltou e os dois quase entraram no tapa. Simplesmente o Dr. Pompeu
falou: “Eu vim aqui para gerar emprego” e geralmente os municípios estendem tapete
vermelho e dão isenção, assim como o nobre Vereador mencionou. Nada mais justo
darmos isenção para o empresário cinco anos, dez anos, quantos anos forem
dependendo da quantidade de emprego que vão dar para nosso município, que vai
gerar imposto, ISS, para nosso município; isso já vai ajudar nosso município. Então,
conclusão, perdemos esse empresário. Simplesmente desistiu, falou que não iria se
instalar mais no município porque o Prefeito tinha interesse na área. Inclusive, aquilo
foi leiloado. O Prefeito José Luiz Parella participou do leitão, isso foi voz do Pompeu, e
o Pompeu arrematou. Ficou aquela discussão, um arrematava um lance, o outro dava
outro, o Pompeu arrematou um lance maior. O Parella ganhou a eleição e falou que,
enquanto fosse Prefeito, não deixaria ninguém gerar emprego ali. Já vai para 17 anos
que está lá aquele monumento parado. Esperando que, desta vez, dê certo. Torço
para isso. O Pompeu vendeu para o Airton Garcia, atual Prefeito de São Carlos.
Cobrei muito o Airton Garcia para que trouxesse emprego para nossa cidade. O Airton
Garcia veio, tentou falar com o Prefeito, que não atendeu ele por várias vezes. Eu,
como Vereador, convoquei uma reunião com o Airton Garcia. Nós, Vereadores na
época, conversamos, nesta Casa, e simplesmente o Airton Garcia nos falou que o Zé
Parella não iria deixá-lo gerar emprego na cidade. Conclusão, Airton Garcia acabou
vendendo para o senhor Felício, atual proprietário, dono da Asa Alumínio, que, em
2015, vem com uma promessa dizendo que iria gerar emprego para nossa cidade.
Fomos até a empresa dele, em Campinas, e vimos sua empresa, multinacional, como
mencionei em várias sessões, uma excelente empresa. Ele tem um porte muito
grande, condições boas para gerar emprego no nosso município. Nós, Vereadores,
alguns Vereadores estiveram presentes na sua empresa. O Alessandro era Prefeito na
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época, mandou o projeto para esta Casa, dando uma anistia de mais de R$
7.500.000,00 em desconto no imposto de dívida ativa, porque ele devia mais de R$
11.000.000,00. A proposta dele era de em seis meses gerar emprego e, até a presente
data, não se gerou emprego. Hoje estamos aqui, novamente, com esse atual
proprietário que o nobre Vereador mencionou, mas, até agora, eu não vi papel, não vi
documento, não vi nada. Tem um projeto... Claro, Vereador. EM APARTE,
VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Obrigado pelo aparte. Eu quero deixar
bem claro que eu nunca falo besteira nesta Casa. Então eu gostaria de deixar bem
claro que a conversa estava em sigilo para, exatamente, não acontecer essas coisas
que andam acontecendo na época em que o senhor Pompeu era proprietário e na
visita que alguns Vereadores, no caso o senhor também, fizeram em Campinas. Essas
reuniões que tive com esse proprietário, como vi que eram uma coisa séria, já levei o
caso ao Prefeito. Então ele não está se omitindo. O Prefeito, desta vez, não está...
Desta vez, não, ele não está se omitindo. Inclusive, nesta reunião, ele ligou para o
senhor Felício, em Campinas, os dois conversaram, juntamente com o advogado
dessa empresa, que se chama Cimag, de Matão, pode até puxar na internet, e ficou
bem clara a vontade do Prefeito em ajudar o funcionamento da CBT. Então eu gostaria
de deixar bem claro para Vossa Excelência que eu não falei besteira até agora. E eu
só soltei... VEREDOR WALDIR SIQUEIRA: Eu acredito em Vossa Excelência,
Vereador. EM APARTE, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Eu só soltei
para vocês aquele áudio, porque eu já tinha conversado com o Prefeito, com o senhor
Felício, com a assessoria de imprensa desse proprietário que hoje ele viria. Então, eu
só tenho a resposta hoje e é por isso que não tem nada no papel. Pelo que me consta,
o jeito que eu vi ele hoje, ele vai, se tiver uma resposta prontamente do Prefeito hoje,
amanhã, depois de amanhã ou semana que vem, com certeza ele vai fechar negócio
com o senhor Felício. Quero deixar bem claro que não tem papel ainda, porque a
conversa estava em sigilo justamente para não acontecer o que aconteceu
anteriormente com o senhor Pompeu, senhor Felício e senhor Airton Garcia. Obrigado
pelo aparte. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Obrigado pelo esclarecimento,
Vereador. É que, no áudio que Vossa Excelência nos enviou, a senhora, não sei o
nome dela, falou que procurou a Prefeitura, procurou alguns assessores, e ninguém os
atendeu. É o que está no áudio. Se estiver mentindo, eu até dou aparte, até
descumprindo o regimento, mas se eu estiver mentindo, quero que Vossa Excelência
fale. No áudio, o Prefeito não a atendeu. Se não me falha a memória, ela veio na
quinta e na sexta-feira, e ele não atendeu. Então, é isso que eu fiquei mais indignado
porque agora chegou o projeto de urgência, eu não posso votar um projeto que eu não
tenho conhecimento, assim como votamos um projeto do seu Felício, eu tive
conhecimento, fui à fábrica, era uma coisa bem correta, era tudo legalizado. Estava no
papel, estava tudo certo. Infelizmente foram dados mais de R$ 7.500.000,00 e não
gerou emprego e simplesmente tirou esse dinheiro que era benefício do próprio
município. Então, queremos o melhor para nossa cidade. Pode ter certeza, Vereador,
eu tenho certeza que todos os Vereadores vão votar a favor quando tiver um projeto
nesta Casa que tenha um Parecer Jurídico, que tenha a anuência do Jurídico e o
conhecimento de todos os Vereadores. Eu acredito que esse projeto, hoje eu sei que
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pode ser que nem seja votado hoje, porque se não votar também, podemos fazer uma
próxima sessão para esta semana mesmo. Como Vossa Excelência mencionou que é
urgentíssimo, é para ontem, nós estamos à disposição para votar um projeto desde
que seja dentro das leis para que nós, futuramente, não fazermos o que foi feito com a
Asa Alumínio. Sem mais, Senhor Presidente. A SÉTIMA, VEREADORA SIDNÉIA
MONTE: Eu não fiz nem a indicação, eu só vim fazer a fala aqui mesmo. Eu tive a
procura de algumas mães na saída da André Donatoni. Como eu fiquei de ver e tentar
ajudar a resolver o problema, eu só quero deixar registrado aqui o meu pedido. Não
sei o que o Prefeito, a assessoria dele, a Guarda, no caso, poderia ajudar. Mas
algumas mães vieram me procurar na saída do André. A gente já tem o redutor de
velocidade, mas, como se encontra muito perto da pista, algumas mães vieram me
procurar para ver se há a possibilidade de, pelo menos na hora que solta os alunos, a
Guarda fechar a rua. Eu não sei falar os horários de saída da escola, mas a Guarda
fechar. Eu não sei se levam 10, 15 minutos para soltar esses alunos, porque uma mãe,
inclusive, disse que a velocidade é muito grande com que os carros passam ali.
Mesmo com redutor de velocidade em frente à escola, por ser saída da pista, eles vêm
com uma velocidade muito alto. Inclusive, na semana retrasada, as aulas não estão
sendo frequentes todos os dias, mas tem os alunos que vão duas, três vezes, o carro
quase pegou uma criança ali, na frente. Foi a mãe dessa criança que me procurou,
junto com outras mães, para ver a possibilidade de o Prefeito fechar. Eu acho que,
aqui no Edésio, devem fazer isso, eu não vou confirmar, porque eu não sei, mas
fechar pelo menos na hora que os alunos saem da escola, coisa de 10, 15 minutos
que vai perder, mas eu acho que vale a pena. Então, pelo ao Prefeito, não fiz nem a
indicação, mas só meu pedido mesmo para ver se é possível isso. Quero aproveitar a
fala do Vereador Ronaldo sobre o semáforo, que ele colocou em frente ao Complexo.
Já é meu terceiro mandato e foi uma das indicações que sempre pedi, porque os
moradores também me cobram muito; o fluxo de carros e de pessoas é muito grande,
eu fiz várias vezes essa indicação, mas nunca foi realizada. O pedido de um semáforo,
eu não sei, eu acho que caberia bem ali ou até uma lombada que está em lugar
impróprio. Eu, como estou ali há muitos anos, já vi muitos acidentes acontecerem e a
população, sempre presente, me cobrando, me pedindo, e eu vindo e realizando o
pedido, mas nada foi feito. Aproveitando a fala do Vereador, eu quero pedir que faça
alguma coisa. Quero agradecer ao Prefeito, como disse o Vereador Édison, pelas 852
cestas que a Social ganhou pela terceira vez. Vai ser de uma valia enorme pelo
período que estamos passando, a demanda cresceu muito, as pessoas estão
desempregadas, a demanda social cresceu muito em cesta, em gás, em tudo que
vocês imaginam. As pessoas não têm emprego; acabam indo lá pedir ajuda.
Parabenizo o Prefeito pelas 852 cestas, mais 800 que foram... é a terceira leva na
verdade, porque as outras duas outras levas de 850 que vão ser de grande valia para
nossa população. Terminado o expediente, o Presidente comunicou que foi recebido o
Projeto de Lei do Plano Plurianual em 30 de agosto e que foi encaminhado cópia por
e-mail. ORDEM DO DIA: Foi rejeitado o requerimento, de autoria dos Vereadores
Édison Fernando da Silva, Horacio Carmo Sanches, Sidnéia Monte e Valentim
Aparecido Fargoni, solicitando urgência para apreciação do processo CM. nº
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422/2020. Decisão: rejeitado por 04 (quatro) votos favoráveis e 04 (quatro) votos
contrários. O Senhor Secretário realizou a leitura do ofício do Prefeito Municipal nº
179/2021, que solicita que seja desconsiderado o ofício nº 176/2021, mantendo em
discussão e em votação o Projeto de Lei nº 041/2021, que trata sobre regulamentar o
funcionamento de empresas do ramo de depósito de sucata, materiais reciclados e
afins. PROCESSO CM. Nº 399/2021, DE 24 DE AGOSTO DE 2021. INTERESSADA:
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre regulamentar o funcionamento de
empresas do ramo de depósito de sucata, materiais reciclados e afins, constando a
origem e o responsável pela venda do material adquirido. DISCUSSÃO: VEREADOR
WALDIR SIQUEIRA: Eu pedi o adiamento desse projeto para dar uma analisada.
Tinha até intenção de apresentar umas emendas, mas vi que o projeto é bom, de
grande importância, tendo em vista que todos os municípios já estão se adequando
com essa legislação. Então sou favorável ao projeto. Sem mais, Senhor Presidente.
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Com relação a esse projeto de lei, só
para tentar explicar resumidamente. Essa regulamentação são algumas regras para o
funcionamento do ferro velho para evitar, principalmente, a venda... A gente não pode
falar que o ferro A, B ou C está receptando alguma coisa roubada, porque, por vezes,
ele não sabe. Ele está recebendo um material, recebe nem sabe. Por exemplo, fio de
cobre pode ser da pessoa, mas enfim. Uma das coisas que achei interessante que o
projeto traz: quando a pessoa for vender qualquer material de cobre e outros tipos de
materiais também, botijão de gás, alguns materiais que são mais suscetíveis a roubo,
tampa de bueiro, grelhas de boca de lobo, alambrado, alguma coisa assim, o
proprietário do ferro velho vai ter um livro e vai ter que ficar anotado lá o nome de
quem foi que vendeu esse material reciclado, de tal forma que, se amanhã ou depois
tiver algum problema, é fácil de identificar. Se a Prefeitura, a fiscalização da Prefeitura
chegar lá e não tiver algum item do ferro velho, esses itens elencados na lei, que não
estejam com essa anotação, quem vai responder vai ser o próprio proprietário, porque
deixou de cumprir a legislação municipal. Esse é um dos itens, tem outras questões
envolvidas. Tem uma questão social importante. Será feito um cadastro dos catadores
de recicláveis da cidade e, depois, são encaminhá-los para Assistência Social, porque
muitos deles não têm... Às vezes cata o reciclável, mas a pessoa, por falta de
orientação, por vergonha, não vai até a Assistência, não é Néia. Poderia estar incluído
no Cadastro Único, estar em algum programa social. Então vai ser uma forma também
de ajudar esse pessoal que cata reciclável na rua. Então, por isso, o meu voto é
favorável. Muito obrigado. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Esse projeto
da regulamentação dos depósitos de sucata em geral. Quero deixar claro que, na
minha família, existe meu neto que tem um depósito desses. Aliás, fui eu que comecei,
fui pioneiro em Ibaté. São 23 anos de existência. Ninguém, mais do que eu, quer
regulamentar esse projeto, porque, devido aos furtos de fios, cabeamento de telefone,
cabeamento de iluminação de prédios públicos, até casa de moradores em geral, a
pessoa está fazendo dois, três cômodos para morar, coloca o poste já com o
cabeamento e, quando é no outro dia, vai ver e o cabeamento já não está no local.
Tampas de bueiro, grelhas de água fluvial, botijão de gás, inclusive na reunião... pois
não. EM APARTE, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Apenas para
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constar essa questão dos furtos tem sido um problema recorrente. O Vereador Damião
e os demais fizeram uma indicação. Recebi uma mensagem do Vitor, que é Chefe da
Guarda, me disse que a pessoa que estava furtando foi detida pela Guarda, inclusive
confessou os furtos. Esse é um projeto muito bom, aproveito o aparte, para dizer que é
um projeto muito bom realmente para evitar esses furtos que têm sido recorrentes e
colocam todo mundo em risco. Sem iluminação, sem tampa de bueiro, risco de
acidente, de outros roubos ou de outros incidentes mais. Então é muito bom o projeto
e, principalmente, vou repetir a questão social que é o mapeamento das pessoas em
situação de vulnerabilidade que dependem exclusivamente da coleta de reciclável para
viver. Muito obrigado, Vereador. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES:
Inclusive, na reunião que tive com o Prefeito e com sua assessoria, eu aumentei mais
um item que é roubo de bateria, que não tinha no projeto, porque, às vezes, você
deixa o seu carro na rua e, no outro dia, quando você vai dar partida, não tem bateria.
Sem contar os roubos de bateria de ônibus, de caminhões do pessoal que transporta
nas cidades. Resumindo: eu sou favorável ao projeto, porque, na minha vida pública,
eu sempre andei direito e não vai ser agora que eu vou deixar de votar um projeto
audacioso que é esse. O que mais me interessa nesse projeto, no artigo 8º, que todos
os catadores, coletores de resíduos residentes no município deverão ser cadastrados
na Secretaria Municipal de Promoção e Bem-Estar Social, que, além de prestar
atenção especializada nesta comunidade, inserindo-os no que couber nos programas
sociais ofertados a nossa população, deverá ainda, fornecer Carteira de Identificação
com número de ordem cronológica, a fim de que possam melhor se apresentar nas
empresas e residências, para coleta seletiva e comercializar seus produtos. Então me
deixa satisfeito porque, nessa pandemia, o que de catador de papel, plástico e
resíduos para sobreviver, então que eles, a partir do momento em que a gente aprovar
esse projeto e o Prefeito sancionar, que procurem a Assistência Social para que tome
esse conhecimento desse projeto que é valioso para nossos catadores. Sem mais,
Presidente. VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Só para dar minha colocação. Muito
importante esse cadastro. Quando foi, feito a Assistência Social se reuniu com o
Prefeito. Nós temos hoje o número de catadores aumentou muito e muitos, na
verdade, não sabem os direitos que têm. Com esse mapeamento, de ir à Assistência
Social e fazer o cadastro e a gente poder acompanhar as famílias e mostrar o direito
que eles têm, porque muitos não sabem, muitos não procuram. Isso é suma
importância para eles terem uma vida melhor, uma vida com dignidade e saber que
tem muitas coisas de direito deles e eles não sabem. A gente, podendo acompanhar
essas famílias, vai ser uma melhora muito grande para eles. Então, também sou a
favor do projeto, e essa parte da questão do cadastro, a gente já esteve juntos antes,
conversamos, e é de suma importância para a nossa população. Obrigada. Decisão:
Aprovada por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 381/2021, DE 10 DE AGOSTO DE
2021. INTERESSADOS: Vereadores Ronaldo Rodrigo Venturi, Damião Rogério de
Sousa, Ivanildo de Oliveira Lins e Waldir Siqueira. ASSUNTO: Dispõe sobre instituir no
município a Carteira de Identificação da Pessoa com Fibromialgia, bem como o
atendimento preferencial em estabelecimentos públicos e privados e a possibilidade de
utilização de vagas preferenciais de estacionamento. DISCUSSÃO: VEREADOR
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RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse projeto de lei, eu fui procurado há quatro
meses, cinco meses por uma pessoa da Associação, o nome dela é Tatiana, de São
Carlos, da ANFIBRO (Associação Nacional de Fibromiálgicos e doenças
correlacionadas), e ela vem procurando ganhar espaços nas cidades no sentido de
melhorar as condições, a qualidade de acesso para as pessoas que têm fibromialgia.
Sinceramente, quando eu recebi o projeto e compartilhei com o Waldir, Damião e Ivan,
passamos a conversar juntos sobre, eu fiquei meio assim: “Será que tem tanta gente
assim com fibromialgia?” Conversando, em minha sala de trabalho, por exemplo, tem
um com fibromialgia, somos em nove. Comecei a conversar com mais pessoas sobre o
projeto ao longo do tempo, e começamos a encontrar mais pessoas. Tem pessoas que
a fibromialgia é tranquila até certo ponto, a pessoa consegue viver bem, outras têm
severas restrições; não é uma doença fatal, mas gera dores. Por vezes, a pessoa tem
dor no corpo todo e não sabe nem identificar, não sabe onde está doendo; está
doendo o corpo todo e ela não sabe nem exatamente. O diagnóstico é extremamente
difícil. Você tem que fazer exames para excluir outras doenças e, junto com esses
exames, mais o exame clínico, o médico vai definir que de fato é fibromialgia e vai dar
o laudo. Então, é uma doença bem complexa, ela, como disse no parecer da
Procuradora, já na relação das deficiências no Decreto 3298/99, cabe essa doença,
porém não foi explícito. Até por isso que a ANFIBRO está lutando nos municípios para
ter essa lei em cada município para avançarmos nesse sentido. O que prevê a lei?
Uma Carteira de Identificação dessas pessoas. E aqui não pode ficar igual à do
autista, né? Que está demorando tanto, mas enfim. Outro ponto que colocamos, até
para ter uma identificação para ir ao banco, casa lotérica, supermercado, comércio em
geral que tenha o lugar para deficiente, gestante, idoso; a pessoa com fibromialgia vai
poder fazer uso dessa fila também. Ela vai poder estacionar na fila das pessoas com
deficiência. Então você está dando uma condição, melhorando a qualidade de vida,
dando acessibilidade dessas pessoas que têm essa doença tão séria e ainda tão
pouco conhecida, inclusive na medicina. É tratada, é falada, mas é pouco conhecida.
Temos então a carteira, o atendimento preferencial e o estacionamento. A questão do
atendimento preferencial, os estabelecimentos vão ter que colocar na plaquinha dos
símbolos o símbolo mundial da fibromialgia e passar a atender. O prazo é de 90 dias.
Os órgãos públicos também vão ter que fazer isso, só que, com órgão público, a gente
não pode estabelecer uma data, senão estaríamos interferindo, mas para as empresas
de uma forma em geral o prazo é de 90 dias após a sanção da lei para adequação.
Tem uma previsão de multa se não for cumprido: primeiro, uma advertência; na
segunda vez, uma multa de R$500,00 aproximadamente. Se a gente não colocar
nada, e eu agradeço, foi dentro do trâmite na Câmara que a gente fez essa melhoria
no projeto; saiu via Comissão de Constituição e Justiça que foi essa melhoria no
projeto, porque, até então, não havia essa previsão. Poderia ficar uma lei morta e, com
essa previsão de penalidade, você tem condições de a fiscalização ir lá e, de fato,
fazer cumprir a lei. Então é um projeto importante. Eu conto com a aprovação dos
meus nobres colegas e, depois, claro, com a sanção do Prefeito, que vem a atender
muitas pessoas da nossa cidade. Meu muito obrigado. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O
PRIMEIRO, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Quero deixar, mais uma
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vez, bem claro com relação a essa visita que o proprietário da Cimag realizou hoje.
Quero deixar bem claro que essa conversa que tive juntamente com os assessores
dessa empresa e o Prefeito municipal, de pronto o Prefeito municipal entrou em
contato com o senhor Felício. A gente não tem estrela na testa para saber se o
empresário é correto ou se não é correto, mas a gente também tem certa experiência
e é visitando a firma dele em Taquaritinga que a gente percebe que é uma potência e,
para a nossa cidade, 100 empregos já seriam suficientes; imagine se viessem 500.
Então eu vou lutar bastante e tenho certeza absoluta... Quero deixar claro que eu não
estou nervoso, não. Estou feliz da vida, porque recebi o empresário com entusiasmo e
quero deixar claro para vocês: vai depender de nós, Vereadores, tentar trazer essa
empresa para nossa cidade. Eu conto com vocês de coração. Vou sair daqui agora,
vou me reunir com a assessora do Junior, da Cimag, e vou conversar com o Prefeito.
Meu muito obrigado a todos e uma boa tarde. Nada mais, foi encerrada a sessão às
dezessete horas e vinte e cinco minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois
de aprovada pelo Plenário.

