CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ
Encanto do Planalto
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP
Fone/Fax: (16) 3343-1233
Sessão Ordinária de 14.06.2021 – Fls. 1
10ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA REMOTAMENTE EM 14 DE
JUNHO DE 2021.
Aos catorze 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, pela Vereadora
Sidnéia Monte, e com a presença remota 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 e Waldir Siqueira. A
seguir, o Vereador Horacio Carmo Sanches procedeu à leitura de um trecho da Bíblia.
Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 07 de junho de 2021. A
Senhora Secretária fez a leitura das Correspondências Recebidas de Diversos, que
ficarão arquivadas na Secretária da Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
PELOS VEREADORES (A): VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Moção, dispondo sobre
votos de agradecimento à Unimed São Carlos, na pessoa do Diretor-Administrativo,
Dr. Ivan Linjardi, pela doação de 300 cobertores ao Município. Discussão: A
AUTORA: Venho fazer essa moção de agradecimento para deixar registrada pela
doação que o Serviço Social recebeu de 300 cobertores. Acredito que a entrega será
feita amanhã ou depois de amanhã; eles marcaram uma data do dia 15 ao dia 16 para
serem entregues os 300 cobertores. Então, eu venho agradecer. Vai ser de grande
valia para a nossa população, para as pessoas mais carentes; agora que a
temperatura mudou, o frio chegou. Ele entrou em contato com a nossa diretora, a
Adriana, à qual a secretária disse que iria fazer essa doação e vai ser em uma hora
bem-vinda, porque o frio está aí. A gente sabe que há muitas pessoas que não têm
condições de adquirir um cobertor e deixo essa moção de agradecimento e conto com
os Vereadores na votação. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR
VALENTIM APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo sobre realizar a poda das
árvores localizadas na Rua Matão, na altura do número 72, no Jardim Cruzado.
Indicação, dispondo sobre instalar redutor de velocidade de veículos (lombada)
próximo à passarela, onde se situa o Restaurante Encanto do Planalto. Indicação,
dispondo sobre realizar recapeamento asfáltico na Rua Severina Tavares Pinheiro, no
Centro, próximo à igreja Matriz. Indicação, dispondo sobre realizar estudos que visem
a solucionar o problema de falta de água no Jardim do Bosque. VEREADORES
DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA, IVANILDO DE OLIVEIRA LINS, RONALDO
RODRIGO VENTURI E WALDIR SIQUEIRA: Requerimento, dispondo sobre solicitar
da Prefeitura Municipal informações acerca da realização de testes para detectar a
COVID-19. Discussão: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse
requerimento é um requerimento simples. Só para explicar porque, na ementa, às
vezes, não fica tão claro. A gente está pedindo informações da quantidade de testes
rápidos que foram feitos em janeiro, fevereiro, março, abril e maio, bem como dos
testes convencionais, que demoram sete, oito dias, de janeiro, fevereiro, março, abril e
maio. É só para termos essa informação, a população nos cobra bastante. Então é
importante para toda Casa ter esse tipo de informação. É isso. Muito obrigado, Senhor
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Presidente. Decisão: Aprovado por unanimidade. Indicação, dispondo sobre
suspender a perda da cesta básica para os funcionários públicos municipais que
tiverem atraso ou falta justificada, bem como instituir, a partir de janeiro/2022, valealimentação para todos. Indicação, dispondo sobre reparar a iluminação pública no
Complexo Esportivo “Parrelão” e da Praça Durvalino “Lino” Chiuzi, do Jardim Mariana,
localizada defronte à Igreja Santo Antonio. Indicação, dispondo sobre realizar
sanitização periódica por ozônio nas ambulâncias. Indicação, dispondo sobre instalar
iluminação pública entre as proximidades do trevo de acesso à Estrada Municipal Dr.
Ivo Morganti e a entrada do Jardim das Palmeiras II, bem como da Praça localizada no
mesmo bairro. Indicação, dispondo sobre solicitar do senhor Silvio César Tronco,
Gerente Industrial da empresa Raízen, Unidade da Serra, a não utilização de material
com potencial geração de mau cheiro nas proximidades da cidade de Ibaté.
Indicação, dispondo sobre construir uma rotatória na Estrada Municipal Ibaté – Usina
da Serra, no acesso ao Bairro Jardim das Palmeiras II. Indicação, dispondo sobre
instalar um semáforo no cruzamento da Rua Totó Pessente com a Avenida
Conselheiro Moreira de Barros. Indicação, dispondo sobre instalar placas de trânsito
proibindo o estacionamento de caminhões na Rua Eduardo Apréia, entre as Ruas
Albano Buzo e Valentim Toniolo Faccio. VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO DE
SOUSA, IVANILDO DE OLIVEIRA LINS E RONALDO RODRIGO VENTURI: Moção,
dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Aparecida
Scarlato Gimenez. Discussão: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: A
senhora Aparecida Scarlato Gimenez faleceu no último sábado. Para quem não sabe,
ela é mãe da Cristina, sogra do Vereador Waldir Siqueira, nosso companheiro de
Câmara. Ela faleceu em decorrência da COVID, passou vários dias internada no
Hospital Municipal, no sistema Cross, tentando a transferência. Depois teve até entrar
judicialmente para conseguir essa transferência, que acabou saindo na sexta-feira à
noite, quase próximo à meia noite, para São Paulo. Foi transferida, mas, ao chegar lá,
infelizmente, não resistiu e acabou falecendo. Então nós deixamos aqui a nossa
solidariedade a toda família, não só ao Waldir e à Cristina, como aos demais filhos. Ela
tinha 70 anos, morava em Ibaté há muitos anos. Era de São Carlos, casou-se com o
senhor José Gimenez, veio morar na Santa Terezinha, atualmente, morava com a filha
Flávia e foi mais uma vida que nós perdemos para esta doença terrível pela qual
estamos passando. Ficam aqui, mais uma vez, os nossos sentimentos a toda família.
Muito obrigado, Senhor Presidente.
Decisão: Aprovada por unanimidade.
ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Venho
falar de uma indicação sobre o Jardim das Palmeiras, um bairro que vem sofrendo
muito desde o início, na inauguração. Desde que teve a inauguração, ficaram com falta
de água, energia. Uma indicação que faço, que as pessoas pedem muito, é a respeito
da iluminação beirando à pista, porque o bairro já é um pouco afastado e muitas
pessoas vão trabalhar na Santa Casa, em algumas empresas, têm que entrar de
madrugada no Distrito Industrial e têm que ir no escuro e é muito perigoso. Pedimos
para que o Senhor Executivo procure olhar com mais carinho para esse bairro, que
passa por muitos problemas desde o início; procurar fazer essa iluminação o mais
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rápido possível porque está muito complicado, são muitas reclamações no dia a dia
que a gente tem tanto do acostamento quanto dessa iluminação que não tem; se torna
muito perigoso. Então esperamos que o Senhor Executivo avalie com muito carinho
essa indicação e agilize o mais rápido possível. Outra indicação, quando eu peguei
COVID-19, fiquei muito preocupado com as pessoas. Eu queria lavar o meu carro,
fiquei muito preocupado e procurei se havia alguma forma de matar bactéria. Mesmo
sabendo que o vírus poderia não estar dentro do meu carro, procurei uma forma de
tentar matar e eu fiquei sabendo de um rapaz, chamado Bobby Ar, na Avenida São
João, que trabalha com essa forma de ozônio; ele combate todas as bactérias,
principalmente o coronavírus. Eu pensei que a Prefeitura poderia agir e passar nos
carros da Prefeitura, principalmente nas ambulâncias, carros de passeio, por
segurança, porque andam muitas pessoas nesses carros durante o dia e é uma forma
que mata esse vírus. Então eu achei muito interessante fazer essa indicação. Eu
espero que o Senhor Executivo avalie com carinho também porque, neste momento de
pandemia, temos que tomar muito cuidado. Esse ozônio é qualidade de vida
respiratória, ele combate qualquer tipo de bactéria tanto no ar quanto no ambiente.
Espero que o Senhor Executivo avalie com carinho e comece a fazer esse
procedimento principalmente nas ambulâncias. Sem mais, Senhor Presidente. O
SEGUNDO, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Quero falar da última
sessão com relação à indicação que fiz para a Assistência Social fazer a visita nos
pacientes. Quero deixar claro que não é para visitar todos os pacientes, todas as
pessoas que estão cadastradas na Assistência Social. Eu acho que os nobres
Vereadores devem ter recebido algum telefonema assim: “Eu não tenho nada em
casa. Eu preciso da cesta hoje”. Então essa visita seria uma confirmação que
realmente essa pessoa está necessitando. Se ela está passando fome hoje, até ela ir
à Assistência Social, levar a documentação, a Vereadora Sidnéia sabe muito bem
disso. EM APARTE, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Já existe isso. Na verdade, as
pessoas que chegam lá em caso de emergência, a gente atende as pessoas na hora.
Existe o agendamento, como eu disse, o calendário de agendamento, o calendário de
entrega, mas existem os casos de emergência. Inclusive eu estou lá, as pessoas
sabem de mim lá, muitas vão me procurar. “Não tenho hoje”, e a gente atende as
pessoas com a cesta básica. Nesses casos, a gente não pede para voltar, para
agendar. Não são muitas, na verdade. As pessoas, a maioria, consegue ir lá, agendar
e esperar, dá para fazer um trabalho legal, mas existem os casos que são
emergenciais. Quando a pessoa vem até mim ou até a Adriana, a Arlete, assistente
social: “Eu não tenho nada hoje”, a assistente social já atende e dá essa cesta
emergência. Então esse trabalho já é feito, Vereador. A gente já consegue trabalhar
com isso. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Normalmente, Vereadora, não
é isso o que está ocorrendo não, porque eu acho que os nobres Vereadores já devem
ter... Pois não, Vereador Ronaldo. EM APARTE, VEREADOR RONALDO RODRIGO
VENTURI: De fato, eu ia falar justamente o que o senhor está falando, que não é o
que vem para nós. A gente tem duas situações: ou está acontecendo uma coisa, e às
vezes nem a senhora sabe, Vereadora Néia, ou então as pessoas estão mentindo; há
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duas opções. Pelo que eu pude ver, eu já estive em algumas situações de ir à casa da
pessoa para, de fato, ver se não tinha nada e não tinha nada mesmo, e a pessoa foi à
Assistência e foi feito o agendamento. Às vezes ela não soube se expressar na
Assistência, pode até ser, a gente não sabe, mas que essa reclamação é corrente é.
Obrigado, Vereador Horacio. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Eu quero
deixar claro que o trabalho da Assistência Social é excelente, não estou julgando o
trabalho da Assistência Social, pelo contrário, eu até elogio, mas fica essa dúvida que
eu e você estamos questionando. Ou não está chegando certo à Assistência Social ou
algumas pessoas que estão ligando para gente, dizendo que não têm nada, estão
falando ao contrário. É só questão de ajuste mesmo, mas eu continuo elogiando o
trabalho da Adriana, a diretora, das assistentes, da Vereadora Néia que faz um
trabalho excelente também. É só questão de tentar descobrir o que está acontecendo,
porque funciona assim: se eu não tenho nada em casa para comer hoje e eu ligo para
o Ronaldo e falo: “Ronaldo, eu não tenho nada para comer” “Vai à Assistência Social e
pede para te ajudarem então”. A gente vai lá, ela liga de volta para gente e fala:
“Mandou agendar para amanhã e vai dar só mês que vem”. São coisas que temos que
ver se realmente estão acontecendo, se não está chegando direito para Assistência
Social ou se as pessoas estão se omitindo com relação a falar com a gente. Muito
obrigado, Senhor Presidente. O TERCEIRO, VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA
LINS: Quero falar a respeito de uma indicação. Pedimos ao Excelentíssimo Prefeito
para fazer a rotatória na entrada de acesso ao bairro Jardim das Palmeiras, tendo em
vista que já há bastante movimento de veículos ali. Também, daqui a alguns meses, o
Prefeito vai fazer a interligação entre o Jardim das Palmeiras e o Jardim Antônio
Moreira, o que vai aumentar, provavelmente, o fluxo de veículos e de pessoas
transitando no local. Então, essa rotatória vem [...] de bairro a bairro. Também estou
junto com os nobres Vereadores Ronaldo, Damião e Waldir Siqueira, indicando ao
Excelentíssimo Prefeito para fazer a instalação de um semáforo no cruzamento da
Rua Totó Pessente com a Avenida Conselheiro Moreira de Barros, em frente à
funerária Terezinha de Jesus. Ali é um lugar que tem um fluxo muito grande de
veículos [...] naquele local. Portanto, estamos fazendo essa indicação e peço ao nobre
Prefeito para que olhe com carinho e estude a possibilidade de colocar esse farol no
cruzamento para evitar acidente. Obrigado, nada mais, Senhor Presidente. O
QUARTO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Em relação às indicações
que fizemos hoje, só vou complementar a fala do Damião. Eu não pedi um aparte para
não atrapalhar, porque eu ia falar mesmo. Com relação ao Jardim das Palmeiras,
fizemos o pedido daquele trecho entre o trevo e a entrada do bairro bem como da
praça, que foi uma reclamação que pipocou semana passada entre os moradores
conversando que estão morando ali. Está tendo a praça, ficou uma praça muito bonita
por sinal, grande, mas está faltando iluminação e aí vocês já viram, onde falta
iluminação, à noite começam os usuários de drogas, está gerando insegurança, as
pessoas ainda estão construindo o muro, etc., ainda estão fechando as suas casas, o
pessoal está um tanto inseguro. No mesmo dia, para mim chegaram três mensagens
de pessoas diferentes, que eu conheço pouco, mas que entraram em contato comigo
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para passar essa demanda. Além da iluminação do trecho chegando ao bairro,
também tem esta questão da praça, muito importante para o município dar uma
analisada e fazer ali com uma certa urgência. Outra indicação que apresentamos foi
solicitar do grupo Raízen, Usina da Serra, a não utilização da torta de filtro, às vezes
joga o que o pessoal fala garapão, mas é mais a torta de filtro que eu apurei, que
acaba ficando um cheiro ruim na cidade e pipoca reclamação no Facebook e fica
fedido mesmo. Eu moro no Jardim Mariana, próximo ao Ginásio de Esporte, e vem o
cheiro aqui às vezes muito forte. Quem mora na Popular sofre muito com isso. O
pessoal reclama de forma reiterada, não é todo dia que acontece, mas em alguns dias
acontece. A gente entende que a Usina usa esse subproduto da própria produção
sucroalcooleira para poder adubar a cana, etc., mas a gente pede para tentar não
jogar tão próximo da cidade para evitar que venha o mau cheiro, porque a gente já
conviveu, em um passado distante, com cheiro de fábrica de moer osso na década de
70, 80, em 90 tinha um pouquinho, agora a gente vai ter que conviver com isso? A
gente não quer. A gente entende, a usina é fundamental para a nossa cidade, a gente
sabe disso, ela é uma parceira da cidade há muitos anos, o próprio grupo Raízen
acabou de negociar terras a preços considerados até baixos para ajudar a cidade,
então a gente pede essa ajuda adicional ao grupo Raízen, Usina da Serra. É uma
demanda da população, uma reclamação que foi pinçada das redes sociais. Outra
indicação é em relação a uma placa de proibido estacionar caminhões na Rua
Eduardo Apréia. Nos quarteirões de baixo, já é proibido estacionar caminhão e no
trecho depois da Albano Buzo, Adelmo Trevisan, se for pelo lado da Bandeirantes até
o quarteirão, o pessoal para caminhão ali e tem comprometido o trânsito. Esses dias
teve quase um acidente, perigo sério, uma motocicleta. É um pedido. Já tem uma
melhoria em parte daquela rua, é só subir mais um quarteirão. Não tem nenhuma
pessoa que tenha um caminhão que para em frente, não vai prejudicar diretamente
ninguém, então é só uma melhoria para o trânsito. Outra situação que pedimos são
reparos na iluminação pública, tanto no Parellão, é uma demanda que o Waldir trouxe
para gente, bem como na Praça Durvalino “Lino” Chiuzi, que é praça no Jardim
Mariana. Inclusive, passei esses dias, faz três, quatro dias de lá e observei que parte
dela tem uma iluminação boa, em frente à igreja, agora, perto da escadaria, há vários
globos queimados, ou estão queimados ou tem algum problema de fiação, alguma
coisa. Então precisa ser revisto, é uma checagem, manutenção geral. Só que, às
vezes, a gente passa o problema. Se o problema não é resolvido, a gente pega e faz a
indicação para formalizar e mostrar que estamos tentando. Pelo menos ninguém vai
esquecer, porque vai chegar por meio de indicação. Mas é algo de manutenção geral
da cidade, simples. Outra indicação foi em relação aos funcionários públicos e, mais
uma vez, semana passada o Horacio falou em relação ao PCCV, em relação ao Plano
de Carreira, incorporação do 14º e do 15º. Nós estamos solicitando o que? E o Waldir
já falou sobre isso na sessão passada e agora estamos formalizando através da
indicação. A gente quer que não desconte mais quando o funcionário tiver uma falta
justificada ou um atraso justificado e tira a cesta básica da pessoa. O problema da
cesta, diferente do cartão alimentação, é que é 8 ou 80. Se você vai tirar, não vai tirar
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produto da cesta, você tira a cesta inteira; é como se fosse um prêmio assiduidade, e
isso tem causado muitos transtornos às pessoas. Por isso pedimos a suspensão
desse dispositivo da lei. O Prefeito manda o Projeto de Lei, a gente aprova sem
problema nenhum e os funcionários não vão ser mais penalizados. A gente até
entende.... EM APARTE, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: É uma excelente
indicação. [...] a cesta básica, eu não acho justo os critérios usados para a cesta
básica, porque a gente trabalha o mês todo e, às vezes, um atraso ou às vezes uma
falta, em que a gente realmente não está podendo trabalhar, ninguém está aí para
faltar. A gente às vezes falta porque é preciso mesmo. Então eu não acho justo a
gente faltar um dia sequer ou um atraso sequer, trabalhar o restante do mês e não ter
a cesta básica. Eu acho injusto isso, acho que o Executivo teria que rever a questão
da cesta básica. Eu já falei algumas vezes que não concordo como funcionária. Como
funcionária pública que sou, há 26 anos trabalhando na Prefeitura, eu não acho certo a
questão da cesta básica a gente perder por causa de um horário, de um atraso ou por
causa de uma falta. Essa falta justificada eu acho que teria que ser válida. Existe, eu
sei, que cada caso é um caso, não vou citar ninguém, mas existem aqueles
funcionários que podem até usar de maldade e faltar e dar atestado, mas eu acho que
a maioria não pode pagar por isso. Eu mesma, neste mês, precisei faltar, porque
minha mãe não estava bem, eu trabalho o restante do mês e eu não tenho direito à
cesta básica. Então eu acho que tem que rever isso, porque a gente já está há dois
anos sem aumento nenhum, sabemos que não pode fazer reajuste, a gente não tem
mais o 14º, o 15º então a gente tem o salário e a cesta básica. A cesta básica é muito
boa, que ajuda os funcionários. Então eu acho que isso tem que ser revisto para que
os funcionários tenham, pelo menos, essa cesta de direito. Obrigada pelo aparte.
Vereador. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Obrigado pela sua
colaboração, seu depoimento como funcionário. Nós até temos os maus funcionários,
um ou outro, mas a gente não pode nivelar por baixo, porque, na hora que você nivela
por baixo, desestimula todos os funcionários. Então é isso o que a gente não pode
fazer. Gestão de Pessoas é muito delicada por isso, porque tem que tomar esse
cuidado adicional. Então este é o nosso pedido: que seja suspenso isso. Vamos
suspender. A partir de janeiro do ano que vem, pedimos a implantação de um cartão
alimentação. Não acabar com a cesta, colocar também um cartão alimentação,
estipulando um valor, porque já houve muita perda dos funcionários, é uma forma de
compensar pelo menos um pouco. Nesse cartão alimentação, aí já fica uma sugestão,
não está na nossa indicação, mas, conforme teve a conversa da Néia também, de
repente colocar a assiduidade nesse cartão. Por exemplo como funciona em
Araraquara, só para os senhores, a senhora e a população entender, nós temos um
valor fixo do cartão alimentação, esse a gente não perde, faltando ou não, atrasando
ou não, a gente não perde, e o valor menor, cerca de 20% é variável. Então, se você
faltar, etc., você perde ele, mas você perde pouco. A cesta é muito injusta, porque
atrasou um pouquinho, faltou um dia por um problema como a Vereadora relatou de
saúde, vai perder a cesta. Era isso o que eu tinha para expor, Senhor Presidente.
Muito obrigado. A QUINTA, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Eu só quero colocar
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aqui a questão da indicação que foi feita em relação à higienização das ambulâncias,
porque já está ocorrendo esse protocolo. Não sei se vocês viram a matéria que saiu,
não são todos os carros oficiais, mas nas ambulâncias já está havendo essa
higienização que os Vereadores fizeram a indicação. Obrigada, Senhor Presidente.
ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 262/2021 DE 30 DE ABRIL DE 2021 (Primeira
discussão e votação). INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe
sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para elaboração e execução da Lei
Orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2022. DISCUSSÃO: VEREADOR
RONALDO RODRIGO VENTURI: O que é essa tal da LDO, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias? Eu trabalho com isso faz alguns anos com a parte orçamentária e
financeira, então, elaboro, no órgão em que trabalho especificamente, a LDO, o Plano
Plurianual, porque é uma autarquia municipal, então a gente tem que elaborar. Enfim.
Vou tentar explicar bem resumidamente o que seria. Há três peças orçamentárias: o
Plano Plurianual, a LDO e a Lei Orçamentária. O Plano Plurianual é elaborado no
primeiro ano de mandato e vale para os quatro anos da frente. Inclusive, em breve, o
PPA vai vir para a Câmara para votarmos e ele vai valer para 2022, 2023, 2024 e
2025, primeiro ano do próximo mandato. É sempre assim: o primeiro ano do mandato
do Prefeito é sempre o PPA feito no mandato anterior, a ideia é ter continuidade, é ter
uma mínima continuidade de uma gestão para outra, independentemente de partido,
de qualquer coisa. Então o PPA é quatros. Você tem essa peça orçamentária
intermediária, que é um elo, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Até a
constituição, ela tinha um papel um pouco menor servindo apenas para fazer uma
ligação, vai colocar algumas diretrizes da parte tributária, etc., mas muito pouca coisa.
Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a questão mudou um pouco. A LDO passou a
ter que conter uma série de anexos, que estão juntos do projeto, são extremamente
técnicos, são números, percentuais. Quem não trabalha na área tem muita dificuldade
para entender. A Lei em si, não, porque você vai ler, ela é complexa, tem bastante
artigo, mas, até certo ponto, é entendível. Agora, a questão dos anexos se torna um
pouco mais complicada, mas vai definir, por exemplo, a legislação tributária, aumento
de imposto, criação de um novo imposto de uma nova taxa ou não, se vai ter uma
extinção. Você vai avaliar, por exemplo, se vai ter REFIS, que a gente fala tanto. Tem
que ter os dispositivos prevendo como vai ser a renúncia de receita. Se você vai fazer
uma renúncia, como vai compensar isso. Tem a questão da avaliação atuarial, ou seja,
da previdência, do município, como está a previdência municipal, no nosso caso, o
IPREI. Tem os riscos fiscais, ou seja, alguma ação judicial que está em trâmite ainda,
mas pode ser que tenha que pagar o ano que vem. Então já é feita uma previsão. No
caso, a Prefeitura também passou para nós. A despesa, quando que vai ser. No caso,
está previsto, no ano que vem, R$ 110. 900.00,00. Não chega a R$ 10.000.000,00 por
mês. No caso, a despesa está prevista nisso, está fixada nisso e, por consequência, a
previsão da receita é esta, R$ 110.000.000,00. Nesse ano que passou, salvo engano,
R$ 105.000.000,00, agora, R$ 110.000.000,00. Esse ano que passou não, esse ano,
porque é sempre confuso, a gente está votando uma lei para o ano que vem. Eu vi que
a previsão orçamentária está dentro, em termos de receita, está dentro de uma
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margem de expansão normal da receita, praticamente a inflação mais alguma coisa.
Esses valores podem ser corrigidos ainda na Lei Orçamentária, bem como o primeiro
ano é um pouco esquisito, porque a gente vota o PPA, vota a LDO, só que o normal
seria votar PPA e depois LDO, a gente vota LDO e, depois, o PPA. É uma questão da
Constituição, e as leis orgânicas vias de regra, não alteraram isso, manteve e fica um
pouco confuso. A gente está votando uma coisa, que é uma lei que depende da outra
que a gente ainda vai votar. Por isso que pode sofrer alterações. Depois, nós vamos
votar, em setembro, que é a peça mais importante de todas, a Lei Orçamentária. Ali
vão ser detalhados despesas, receitas, de onde que vem cada receita, onde vai gastar
esmiuçadamente e fica até mais fácil o entendimento de todos, mas é uma lei
complexa, resumindo é isso. Mas é isto: PPA, quatro anos; LDO, um ano; e
Orçamentária, um ano. Desculpe se fui chato na apresentação de ficar falando disso,
mas é só para as pessoas que, às vezes, nos ouvem: “O que esses Vereadores estão
votando? LDO. Que trem é esse?” Depois, se alguém quiser, posso dar mais detalhe.
Estou à disposição. Era isso o que eu tinha para expor e sou favorável ao projeto.
Obrigado, Senhor Presidente. Decisão: Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO
PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: O que tenho
para falar é uma reclamação ao Senhor Executivo, assessor do Senhor Executivo
sobre lombadas. Eu não sei o que o Senhor Executivo tem contra lombadas na cidade.
Todos os Vereadores fazem indicação de lombada e não vejo lombada nenhuma.
Lombada, Senhor Executivo, o senhor tem que colocar na sua cabeça, na cabeça dos
seus assessores, que é segurança. A gente é cobrado porque muitas ruas precisam,
principalmente uma no sentido ao estradão do Menzani. Nós já fizemos indicação,
somos muitos cobrados. O senhor está esperando que aconteça algum acidente para
fazer? Aí é tarde. Precisa fazer uma calçada, fazer umas duas, três lombadas. No
bairro Domingos Valério, tem um emplacamento subindo, mas aquilo não vira nada, é
acidente em cima de acidente. A gente cobra porque andamos na cidade, vemos o
perigo, recebemos demandas sobre muitas lombadas. Espero que o senhor avalie as
indicações que fazemos; assista às sessões e faça, vá fazendo aos poucos, não
precisa fazer tudo ao mesmo tempo, tem 4 anos para trabalhar, mas o senhor comece
a fazer essas lombadas, porque lombada é segurança, Senhor Executivo. Está
perigoso perder amizades por causa de lombada. Algum pedido de amigos. “Entrou o
Vereador Damião, nem lombada ele consegue fazer.”. Um Vereador, se for para ele
entrar, e não conseguir cobrar e não conseguir fazer uma lombada, pode abandonar.
Eu penso assim, pode abandonar. Então eu espero que Senhor Executivo avalie com
carinho esse discurso meu e comece a avaliar as lombadas que nós, Vereadores,
pedimos para serem feitas, porque não somos nós que estamos pedindo, é uma
demanda da população, é uma cobrança muito em cima de lombada. Outra é uma
indicação que fizemos e foi até atendida, é no Domingos Valério, sobre o parquinho.
Fizeram um parquinho aqui, a gente não agradeceu porque foram muito corridos esses
dias, mas a gente está passando aqui para agradecer. Fizemos essa indicação, não
sabemos se foi uma programação da Prefeitura para fazer, mas a gente fez essa
indicação para que fossem construídas essas áreas e fizeram o parquinho. Muito bom,
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ficou show de bola, a população do Domingos Valério agradece, só que está faltando a
iluminação. Já faz quase dois meses que foi feito esse parquinho e a gente pede para
que seja feita essa iluminação, porque o pessoal trabalha, às vezes quer levar as
crianças no horário da noite, pelo menos até 19h30, 20h, está escuro e por motivo de
segurança também. Outra é sobre um terreno que tem na Rua Antônio Barbano, no
Jardim Icaraí, 174, ao lado da casa 174. Está uma vergonha. Eu tenho que falar aqui
sobre esse terreno. Eu sou questionado demais. Eu devia ter anexado com a
indicação as fotos do jeito que está a situação do terreno hoje. Já fui atrás do
Pedrinho, que cobra o dono, o dono não se manifesta, vai lá, faz o serviço mal feito, e
animais peçonhentos vão para a casa dos vizinhos, e tem que resolver essa situação.
Tem a Lei, aplica a multa. Faz o serviço da Prefeitura e cobra do dono do terreno,
pede para o dono do terreno apurar, porque tem que resolver essa situação, é muita
cobrança durante meses e meses sobre esse terreno. Espero que o Senhor Executivo,
junto com seus assessores, tente resolver essa situação porque está muito chato para
mim e é muita cobrança, e é uma coisa simples e fácil de ser resolvida. Outra é sobre
a indicação que fiz hoje. Que bom que a Vereadora falou que estão sendo passado
ozônio nos carros da Prefeitura e espero que seja feito mesmo, porque quase todas
indicações que fazemos aqui, que é uma coisa boa, já está em processo na Prefeitura.
A gente espera que eles façam mesmo: PIX, Banco do Povo, entrou essa do ozônio.
Então a gente espera que o Senhor Executivo esteja fazendo mesmo, porque eu não
sabia que estava fazendo. Devia ter me informado o João Pedro, que é o chefe da
ambulância? Deveria. Mas esperamos que esteja fazendo mesmo. Isso é um motivo
bom para a população e principalmente segurança. Sem mais. O SEGUNDO,
VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Nós fizemos aquela indicação com
relação ao terreno da senhora Mascagna e, nessa última chuva que deu, criou-se uma
erosão tremenda. Só para dizer porque nós fizemos a indicação. Gostaria que o
assessor do Prefeito, Assessoria de Imprensa, no caso, Paulo Melo, passasse para o
Engenheiro, o Daniel, para ele dar uma olhadinha lá. Vai gastar um pouquinho? Vai,
mas é necessário fazer. Ela não é culpada da água que vem da Pirâmide, a rua da
Pirâmide, atravessa por baixo da linha do trem, entra tudo no terreno dela, causando
uma erosão tremenda, e ela não pode fazer nada naquele seu pedaço de terra. São
oito ou 10 mil metros que ela tem e é bem no meio. Vai causar um pouquinho de
prejuízo para a Prefeitura? Vai, mas é necessário fazer. Então eu gostaria que o
pessoal da assessoria do Prefeito, eu acho que o Prefeito não está nem sabendo
disso, porque, se ele souber, vai mandar fazer, disso eu tenho certeza. Então é chegar
no Daniel, que é o engenheiro da Prefeitura, mostrar o local para ele. Ele vem através
de nós, de mim ou de qualquer Vereador, leva ele até lá e mostra o problema para ele.
Aquilo ali é colocar umas manilhas grandes, de um metro de diâmetro, até a rodovia
Washington Luiz. Deve dar uns 50 metros, deve dar umas 50, 60 peças, com o
trabalho de uma retroescavadeira e colocar as manilhas para coletar essa água da
chuva. Acabaria com o problema da família da Mascagna. Era isso, Senhor
Presidente. Muito obrigado. O TERCEIRO, VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA
LINS: Quero fazer um pedido para o Executivo mandar uma equipe da elétrica no
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velório municipal. Eu estive, dentro desses 15 dias, por duas vezes no velório
municipal e existem alguns ventiladores que estão danificados, sem condições de uso.
Não fiz indicação porque acho que não é cabível para ser feita manutenção em
ventilador. Porém, vou deixar essa colocação e vamos aguardar. Se nada for feito, na
próxima sessão vamos fazer uma indicação para que seja feita a manutenção ou a
troca do equipamento, que é de grande valia para as pessoas que frequentam aquele
local [...] muitas vezes precisando que esse ventilador esteja em bom funcionamento.
Infelizmente, alguns deles estão quebrados. Tenho recebido também bastantes
reclamações a respeito da limpeza dos ecopontos na cidade. Quero pedir ao Executivo
que mande a equipe que faz a limpeza com mais frequência. O local está ficando
muito sujo. A gente sabe que a maioria coloca resíduos no chão em vez de colocar
dentro da caçamba, muitas vezes porque na caçamba não cabe mais. Sendo assim, o
vento carrega sacolinhas, roupas velhas, entre outros resíduos, esparramando,
trazendo para dentro da cidade, levando para o meio ambiente, para dentro das canas,
dos matos, prejudicando o meio ambiente. Então tem havido muita reclamação e aqui
venho fazer esse apelo para que o Prefeito mande esse pessoal fazer a limpeza com
mais frequência para resolver esse problema, que é fácil de ser resolvido. O povo
reclama com razão. Eu tenho ido ao local averiguar e, realmente, há dias que está
uma bagunça total, e é preciso rever, para que esse povo tenha o direito de chegar e
achar a caçamba vazia para jogar seus resíduos para serem bem descartados. Há
mais reclamações da população que vem nos falar, principalmente a mim, aqui do
bairro, sobre a falta de água, de energia. Nós fizemos um requerimento sobre a falta
de energia, mas a falta de água está sendo recorrente. Nós colocamos também mais
uma indicação muito interessante, espero que esse problema seja resolvido de
imediato para que o povo não fique sempre à mercê dessa falta de água. Quero fazer
uma colocação a respeito de uma indicação que fiz na segunda sessão do bairro
Antônio Moreira. Fiz a indicação, fui ao local com o Vereador Ronaldo, Waldir e
Damião e tem ali uma quadra de esporte, localizada próxima ao parquinho das
crianças. Pedimos reforma dos parquinhos, realmente até agradecemos, o Prefeito fez
as reformas, acho que estava dentro do seu cronograma, porém também pedimos e
agradecemos, mas a reforma da quadra não foi feita. A gente pediu para que se
fizesse iluminação, troca das traves, que estão caindo; que se arrumasse o portão de
acesso e infelizmente nada foi feito. O portão de acesso, uma parte dele, não se
encontra mais no local. Não sei que rumo tomou, se alguém carregou. Se tivesse sido
feita essa reforma, estaria lá no local. A gente vem aqui, faz as indicações, quando é
feito, a gente agradece ao Prefeito, mas também, quando não é feito, cabe a nós
cobrar e, neste momento, venho fazer essas colocações que nada mais são do que
cobranças. Não cobro em meu nome, cobro em nome da população, que usa aquele
local. Obrigado, Senhor Presidente. Nada mais. O QUARTO, VEREADOR RONALDO
RODRIGO VENTURI: Só vou fazer um pedido para todo mundo, se possível, desligar
o microfone, porque está dando bastante interferência. Fica algum microfone aberto,
eu também acabo deixando, mas vou procurar desligar e acaba dando interferência
para quem está falando. Uma das questões que o Horacio falou é a questão do terreno
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do Mascagna. De fato é um problema muito sério. Nós recebemos fotos, vídeos e, de
fato, fez um estrago danado ali. Tem coisas que não tem outro jeito, você tem que
fazer, resolver; é um problema que o município gerou para a pessoa. Então, se o
município gerou esse problema, ele tem que ir lá e resolver. Eu tenho certeza de que
será feito. Como o Horacio disse, o engenheiro Daniel vai lá, dá uma olhada, e vai ver
que é algo que, até certo, simples. Não estamos falando de nada muito complicado,
uma grande obra de engenharia, não é nada disso, é algo, até certo ponto, simples.
Então ir lá, fazer e resolver para a gente não precisar vir falar sobre esse assunto
novamente. Foi um pedido, inclusive, ressalto, de todos os nove Vereadores. Então
pedimos um carinho especial para resolver esse problema que já vem há algum
tempo, e eu tenho certeza de que vai ser solucionado o quanto antes. Outra questão
que quero colocar é em relação ao Hospital Municipal. Mais uma vez vou falar do
Hospital. Ressalvo: tivemos algumas melhorias ao longo do processo político, mas é
um pedido, a gente poderia até fazer uma indicação e talvez faremos na próxima, mas
é verificar a possibilidade de contratar maqueiro. Talvez não só para COVID, mas de
uma forma geral. Pode conversar com o pessoal que trabalha lá, vai ser muito
interessante se tiver esse profissional. Neste momento, eu sei que vai ter a limitação
da lei, mas contratação temporária é possível, principalmente no momento em que a
COVID ocupa várias vagas no hospital; então o movimento aumentou muito. Os
maqueiros seriam fundamentais neste momento no Hospital Municipal pelas
informações que eu tenho, com as pessoas com quem conversa e que trabalham lá.
Outra questão importante, e aí fica como sugestão, é a questão do agendamento de
testes para COVID. A pessoa vai ao médico, ela sai de lá com uma cartinha dizendo:
“Você pode vir tal dia, das 10h à 1h da tarde, ou das 2h da tarde até as 9h da noite”. A
maioria chega às 10h da manhã lá. Aqui não trata de gasto, trata de um ajuste, de um
pequeno ajuste, é como uma máquina: você vai fazer o ajuste para trabalhar melhor.
Faz o agendamento, abre uma agenda mesmo. A pessoa passa na hora que sai do
médico, vai lá, vê o dia, o horário. Faz um intervalo de 10, 15 minutos um pelo outro.
Dessa forma, não vai sobrecarregar quem está lá, porque não sei se os senhores, a
senhora sabem, mas tem que preencher uma ficha e, se preencher alguma coisa
errada, pode dar problema. É uma forma de organizar. Ninguém está falando para
gastar mais, só estamos pedindo para organizar esses testes que são feitos. Outro
ponto que quero colocar, ainda a respeito da COVID, é em relação à vacinação. Fui
muito cobrado, não sei se os senhores, se a senhora foram, fui muito cobrado em
relação a uma matéria na EPTV na sexta-feira, que colocou Ibaté e Santa Gertrudes
como as duas cidades com o pior índice de vacinação. Eu fiz questão de entrar no
vacinômetro, do Governo do Estado, qualquer um pode entrar, tem a quantidade de
doses recebidas, quantidade de doses aplicadas. Estávamos com saldo ontem de
3700 doses. Não é que estão sobrando, nós temos um saldo de 3700. Eu fui tentar
entender o motivo, fui conversar para tentar entender o motivo. Não adianta ficar
criticando, tem que entender o motivo disso. Uma das questões é que Ibaté segue
rigorosamente a nota técnica em relação às comorbidades. Então se exige toda uma
documentação, carta médica, etc. Talvez nem todos os municípios façam isso, então
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essa seria uma das explicações. Não estou falando que está errado. Se tem uma nota
técnica, tem que seguir. Outro ponto é em relação às pessoas que não vão. Umas não
vão tomar a segunda dose, outros não querem a vacina A ou a B, aí eu peço: se você
não tiver um problema mais sério, que precise ir ao médico pedir uma carta dizendo
que você não pode tomar a vacina A, a B ou a C, tome a vacina; não deixe de tomar.
Chegou a sua vez, vai lá e toma. Não adianta ficar escolhendo. A gente nunca
escolheu vacina na vida, agora a gente vai ficar escolhendo se é A, B? Vamos nos
vacinar. Eu falo para vocês, de uma pessoa que já teve COVID, não queira ter COVID,
se vacine. Outro ponto que gera isso, também tem uma questão de atraso, um delay
nas informações que são preenchidas no sistema, e às vezes o município atrasa um
dia, dois, não que outros também não façam isso, pode acontecer também. De todas
as conversas que tive, vi, de fato, existe um saldo de vacina e o que me foi informado
é que, agora, com a liberação para as pessoas sem comorbidades, acredita-se que
isso vai melhorar bastante, e a gente vai conseguir reduzir bem esse saldo.
Resumindo, nós temos que acelerar a vacinação. Se por acaso se conclui que está
sobrando, começa antecipar. Vários municípios estão fazendo isso e a gente pode
fazer também. Era isso o que tinha para dizer. Aproveito a oportunidade, porque na
próxima sessão já vai ter, após 24 de junho, para deixar meus parabéns para a cidade
de Ibaté. Dia 24 se comemora oficialmente o seu aniversário, seus 128 anos de
história. Então deixo os parabéns para o município e claro, para toda a população de
Ibaté. Fiquem todos com Deus. Meu muito obrigado. O QUINTO, VEREADOR
WALDIR SIQUEIRA: Boa noite, Senhor Presidente; boa noite, demais Vereadores;
boa noite, Vereadora. Boa noite, não, boa tarde. Desculpa, eu estou com a cabeça a
mil. Quero agradecer a moção apresentada pelos nobres Vereadores e por todos
aprovarem a moção pela minha sogra, que eu fiquei muito sentido de perder; eu a amo
ainda, sempre vai ficar no meu coração e eu quero pedir desculpas a todos por não
discutir, não falar nada; eu não estou em condições de ficar falando. Eu estou com a
cabeça a mil. Então me perdoem todos, os ouvintes, os companheiros por eu não ter
querido falar, está bom? Fiquem todos com Deus. Obrigado pela palavra. Sem mais,
Senhor Presidente. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezessete horas, lavrada
esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.

