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19ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2021.
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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 Ivanildo de Oliveira Lins procedeu à leitura de
um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 13
de outubro 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: Projeto de Lei, dispondo sobre instituir o “Circuito
de Ciclorrotas” no município de Ibaté. Decisão: Encaminhado às Comissões
Permanentes. Requerimento, dispondo sobre solicitar das gerências da Caixa
Econômica Federal; do Banco Santander; do Banco do Brasil, do Banco Bradesco e
dos correspondentes bancários informações acerca do atendimento prestado no
município de Ibaté. DISCUSSÃO: VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Nesse
requerimento consta o requerimento? Acho que era bom fazer até um complemento,
se Vossa Excelência conceder, que coloque o correio, que também é uma vergonha.
EM APARTE: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Então, já aproveitando,
todos os correspondentes bancários, os correios e as lotéricas. VEREADOR WALDIR
SIQUEIRA: Vou falar um pouco do correio, já que eu citei, que é uma falta de respeito
com a nossa população. O atendimento já é precário, não tem um espaço físico para
atender a população, que fica do lado de fora, se estiver um sol muito quente, a
pessoa de idade fica ali. Não tem um atendimento prioritário para as pessoas com
mais idade, deficiente. É inadmissível aceitarmos essa situação que o correio vem
prestando um péssimo atendimento. Não é falta de cobrar, porque este Vereador, o
seu Horacio foi Vereador no primeiro mandato, junto comigo, fizemos várias
reclamações, ofícios, oficializando as agências do correio, a central, para que locasse
um local mais adequado para atender melhor a população. Vieram com uma proposta
que instalariam em Ibaté, e o Preto, que trabalha no G.R.E.I., fez um acordo com eles,
construiu um local para que instalasse o correio e, depois, voltaram atrás. Isso é um
descaso com a população; não podemos admitir essa situação. Agora, também, vem a
pandemia, e eles tiram proveito da pandemia, as agências bancárias tiram proveito da
pandemia, mudam horário. A Caixa está abrindo, acho que 8h e fecha às 13h. Então,
isso é um descaso. Eu até vou ser sincero, se continuar assim, Senhor Presidente,
vamos fazer um comunicado junto ao responsável, à Superintendência da Caixa, que
esta Casa faz o pagamento de todos os funcionários, Vereadores, então eles têm um
lucro enorme com esta Casa, juntamente com a Prefeitura, acredito que uma boa
parte, porque tem muitos que recebem pelo Santander. Eles são beneficiados pela
Prefeitura e não dão um atendimento digno, não dão prioridade para a população. Eles
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ganham com um convênio que fazemos para o pagamento dos funcionários, dos
Vereadores; eles têm um lucro muito grande. Se eles não se adequarem, mudarem o
horário, coloque o horário que era antes das 10h às 15h, assim como muitas agências
já estão atendendo. Agora, só a Caixa que está com esta palhaçada, fazendo o povo
de bobo. O Santander também está com problemas; eu não tenho conta lá, é o mesmo
atendimento. Isso é um descaso, não pode. Precisamos tomar uma providência,
notificá-los para que façam um bom atendimento à população. Sem mais.
DISCUSSÃO: VEREADOR ÉDISON DA SILVA: Eu não ia discutir agora, iria falar na
parte de Oradores, mas aproveitando que o Vereador Waldir deu início à discussão, eu
vou dar seguimento a ela. É um problema que nós temos verificado desde, o ano
passado com o início da pandemia, um atendimento precarizado. Infelizmente, as
agências bancárias têm esse tipo de atendimento muitas vezes. Há uma lei, em vários
municípios; e no município de Ibaté, também, que o atendimento tem atendimento
limite e é estipulado em dias normais, em dias em que é véspera ou posterior a
feriados e, também, em dias em de pagamento. Tem os horários específicos para o
tempo de espera. Acontece que, infelizmente, vários atendimentos têm sido mantidos
à espera fora das agências. Aqui, em uma agência próxima a nós, da Caixa
Econômica Federal, vemos, quase que diariamente, filas enormes de pessoas, no sol,
esperando por várias horas. Eu mesmo já tive que esperar por várias horas, sou
correntista da agência, mas não só por mim, mas por toda a população. Quando nós
estamos na fila, eles vêm falar com a gente: “Mas por que está assim?” Então
cobramos essa explicação das agências bancárias e dos correspondentes bancários,
lotéricas, a pedido do... Muito obrigado, Vereador; oportuna sua emenda ao
requerimento, que são os correspondentes bancários, lotéricas e correios, que
também presta esse tipo de serviço e também têm tido um serviço precarizado. Vale
lembrar que, no início do ano, fizemos um requerimento, eu, Vereador Valentim e
Vereador Jean, à agência dos correios em Ibaté, perguntando sobre o atendimento,
tempo de espera, por que não havia mais cadeiras lá dentro e distribuição de senha, e
a resposta é aquela que nós ouvimos durante todo este período: por conta da
pandemia. Agora, o Plano São Paulo flexibilizou vários tipos de atendimento, ou
melhor, todos os tipos de atendimento. Inclusive, o último deles era a prática coletiva
de esportes e os eventos culturais. Então tudo isso foi já flexibilizado e por que as
agências bancárias ainda não retomaram? Obviamente, com precauções, utilização de
máscara, que as pessoas estão fazendo. Mas por que não voltou o atendimento
normal? Na última vez em que estive na Caixa, fiquei 1h40 fora da agência, quando
entrei, me deram a senha e esperei mais 27 minutos dentro da agência. Só que não
tinha certeza, não me lembrava se tinha a lei ou não, pesquisei depois e vi que
realmente tem. No requerimento questionamos exatamente isto: quais são os canais
que as agências bancárias dão para receber essas reclamações, quantas foram essas
reclamações. Se não tem, por que não tem? Porque a lei não é de agora, é de 2015. É
uma lei um pouquinho antiga. Por que ela não é implementada no município? O que
nós cobramos aqui é a melhora do serviço, do atendimento ao público. Não cobramos
nada mais que isso. É um pouco de dignidade que todo ibateense merece; que toda
pessoa merece a dignidade no atendimento, porque ninguém está lá por favor. Todos
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são clientes e querem um atendimento digno. Agradeço a todos os Vereadores e já
peço a aprovação de todos nesse requerimento. Muito obrigado. Decisão: Aprovado
por unanimidade. Indicação, dispondo sobre instituir, em horário e dia estabelecidos
pela secretaria municipal de Agricultura e Abastecimento, preferencialmente aos
sábados e domingos, quatro pontos de Feira livre de agricultura Familiar nas seguintes
localidades: Jd. Cruzado II, entre as Ruas Antonio Maquedano, Santa Ernestina e
Benedito Barreto, próximo ao Centro Cultural; Jd. Domingos Valério, entre as Ruas
João Valério e Joaquim Ortiz e Av. Adão de Oliveira; Jd Icaraí, na Praça Manoel
Lopes, entre as Ruas Orestes del Ponte e Gelindo Thamos; e Conjunto Habitacional
Comendador Nelo Morganti, na praça entre as Ruas José Daniel, João R.A. Oliveira e
Alfredo Ianoni. Indicação, dispondo sobre realizar a inspeção e, se preciso, a
manutenção das caixas d'água do município, sobretudo das de metal. VEREADORES
(A): Moção, dispondo sobre votos de repúdio à ARTESP, na pessoa do Diretor-Geral,
Senhor Milton Roberto Persoli, no que toca à possibilidade de implantação de uma
praça de pedágio no Km 255 da rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e
Araraquara, na região de Ibaté. DISCUSSÃO: VEREADOR HORACIO CARMO
SANCHES: Na terça-feira, eu estava dirigindo e ouvindo uma emissora de rádio, foi
logo pela manhã, acho que foi na segunda. O locutor falou que tinha havido uma
assembleia em São Paulo, através do pessoal de Araraquara, que eu não sei quem é,
mas que era de Araraquara e da ARTESP, que estavam em São Paulo conversando a
respeito desse pedágio. Imediatamente, fui à Câmara e pedi para fazer um ofício. Logo
em seguida, o Ronaldo me ligou, pois também iria pedir e falei que iríamos fazer em
nome dos nove Vereadores para que firmasse, porque eu sabia que o Prefeito
também, na sexta-feira, havia me dito que era totalmente contra esse pedágio, porque
iria prejudicar o pessoal de Araraquara que vem pra cá e o de Ibaté que trabalha em
Araraquara. O que me deixa mais indignado é que tem um pedágio na região de
Matão, que é um dos mais caros da região, e um em Itirapina, que também é caro para
chuchu. Acredito eu que a distância de Itirapina ao pedágio de Matão dá em torno de
70 km. Como pode você montar outro pedágio na região de Araraquara e Ibaté? Só
para prejudicar nossos transeuntes que vão tanto para São Carlos quanto para
Araraquara? Eu fico muito indignado. Espero e tenho certeza que, com a
movimentação que temos na região, vamos segurar. Se for preciso, nós vamos fazer
uma assembleia também. Quarta-feira que vai ter, não é, Ronaldo? Você se
inscreveu? A gente não pode participar? Não pode falar porque a gente vai falar o que
é verdade e eles não aceitam o que é verdade. Mas eu acho que é uma tremenda de
uma sacanagem esse pedágio na nossa região. Sem mais, Senhor Presidente.
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Com relação ao repúdio, como bem
disse o Vereador Horacio, a gente se mobilizou rapidamente. O Horacio, já pensou
logo no fim de semana; segunda-feira, de manhã, a gente já falamos entre todos os
Vereadores, conversamos e aí foi feita, porque é muito importante. É um assunto que
afeta muito a nossa cidade, porque não é só a questão dos trabalhadores, tem a
questão dos estudantes; muitos estudantes vão para lá. É um prejuízo para nossa
região. Prejudica Ibaté, porque são os que se deslocam daqui para lá e de lá para cá e
prejudica muito São Carlos e Araraquara também, porque tem um trânsito muito
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grande. Então, graças a esse prejuízo que terá na região, está tendo uma mobilização,
pelo menos está iniciando, e eu espero que não fique só no papel. Às vezes a gente
vê umas matérias: “Precisa se reunir todo mundo”, mas a gente vai com certeza; a
Câmara de Ibaté está unida contra esse pedágio, juntamente com o Executivo. Foi
muito importante a nota que foi divulgada pela Prefeitura para a gente mostrar que a
cidade está contra. Existe a garantia de que vamos impedir a instalação da praça de
pedágio? Claro que não. Garantia não existe. Eles já vieram meio que goela abaixo.
Estão fazendo audiências públicas para vocês terem uma ideia do tamanho da (me
desculpem o termo) sacanagem. Isso, para mim, é sacanagem. Não houve, pelo
menos que eu saiba, convite para a Câmara Municipal sobre a audiência pública que
teria em Araraquara, certo? Que vai ter agora, quarta-feira. Perfeito. Todo mundo ficou
sabendo desse assunto a partir de quinta-feira, no início da noite, quando começou a
sair em sites e a EPTV também divulgou. Por que ficou sabendo disso? Porque teve
audiência pública em São Paulo, foi a primeira audiência e depois vai ser feita em
Araraquara e em algumas outras cidades. São Carlos, que é uma cidade de médio
porte, foi desconsiderada para fazer uma audiência. Inclusive, os Vereadores de lá
estão tentando pleitear para que seja feita, mas não sei não; eles já têm esse
cronograma. Para minha surpresa, ontem compartilhei com os senhores, para fazer a
inscrição para participar da audiência, eu fui olhar o regulamento e, para minha
surpresa, a inscrição foi do dia 05 ao dia 21, quinta-feira. Então, quando todo mundo
ficou sabendo, já tinha acabado a inscrição. Talvez, se eu tivesse uma bola de cristal,
teria adivinhado que teria essa audiência pública ou se a gente fosse obcecado por
audiência e ficasse pesquisando todas as audiências que vão acontecer no estado. Eu
acho que não é o caso de nenhum aqui. Não tínhamos como saber, na hora que
ficamos sabendo, já tinha ido. Então vamos poder ir à audiência, não vamos poder
fazer a sustentação oral, só vai poder estar presente e claro, é muito importante,
mesmo não podendo falar, estar presente e conversar com outros Vereadores,
deputados, que eventualmente, estarão. Hoje já conversei um pouco com o assessor
do Ricardo Silva, Deputado Federal, na verdade, ele que veio me falar que já estão
fazendo uma mobilização e vão fazer um ato através do Deputado contra a instalação
desse pedágio. Seria no Km 255, um pouco para frente de Ibaté. A gente tem que
fazer tudo o que é possível. Garantido não é, mas temos que nos mobilizar. Não é a
primeira vez que acontece. Se não me engano, pelo menos uma vez, eu tenho
certeza, que meu pai era Vereador, ou seja, já vem de muitos e muitos anos isso.
Depois, com o Waldir, veio de novo essa história e sempre a mobilização conseguiu
reverter. Vamos trabalhar para que seja possível reverter também. Inclusive, nossa
moção de repúdio vai com cópia para o Governador do Estado, João Dória, que no fim
é o responsável, porque ele que nomeia o Diretor da ARTESP; Presidente da
Assembleia, o Carlão Pignatari; para a Câmara de São Carlos e de Araraquara. A
gente tem que fazer essa mobilização regional. Reitero meu total repúdio à instalação
de qualquer tipo de pedágio aqui. Se vai custar R$ 3,00, se vai custar R$ 18,00, que é
o custo de Araraquara/Matão, eu não sei, mas, qualquer que seja o valor, vai ser um
prejuízo enorme para a atividade, inclusive para a atividade econômica da nossa
região. Meu muito obrigado. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Conforme
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a gente vai falando, esse assunto vai trazendo à tona alguns sentimentos e não são
sentimentos muito bons. Temos até que nos controlarmos, porque a vontade é acabar
falando mais do que a educação nos permite. Trazer uma nova praça de pedágio entre
Ibaté e Araraquara traz para nossa região aquilo que nós lutamos contra, que é o
subdesenvolvimento. Encarece-se o custo do município, da região, da produção
industrial e agrícola, da formação acadêmica, de todos os serviços do município e
quem ganha com isso? A ARTESP é uma agência reguladora. Para quem não sabe,
existem várias agências reguladoras, tanto nacionais quanto estaduais, que servem
para fazer a intermediação entre os desejos e anseios da população, as vontades da
população e as necessidades que a população tem com as empresas privadas,
conveniadas com o Poder Público, nesse caso, as rodovias, que, neste trecho, é a
Triângulo do Sol, mas vai haver um novo processo de licitação, previsto para o final
deste ano e início do ano que vem. Enfim, essas agências têm que defender os
interesses do cidadão. Como é que uma agência vai defender o interesse do cidadão
sem ao menos ouvir os primeiros representantes dos cidadãos, que são os
Vereadores, os representantes mais próximos da população, do dia a dia do povo?
Como vão tomar uma decisão sem nos ouvir? Nenhum comunicado foi feito para essa
Casa sobre a audiência pública. É inadmissível que nenhum convite tenha sido
enviado às câmaras da região, às prefeituras. A Prefeitura de Ibaté também não
recebeu. O Prefeito, assim como nós, quando recebemos a informação, se manifestou
contrariamente à instalação dessa praça de pedágio. Não tem efeito prático para
ninguém. Já existe o pedágio que já regula, “mas os serviços precisam ser custeados”;
já há pedágios para isso. Quando houve a duplicação, as melhoras da rodovia, já foi
determinado um número mínimo de pedágios. Eu tinha na minha cabeça, fui
pesquisar, porque me lembrava que o pedágio precisava ser, no mínimo, a cada 40 km
e, infelizmente, não há normativa nesse sentido. O Estado de São Paulo é um dos
poucos estados que não têm normativa nesse sentido. Há um projeto do Governo
Federal para que, nas rodovias federais, o espaço mínimo seja de 100 km, e, aqui,
eles querem colocar um pedágio a 35 km. Nós temos dois, dá, mais ou menos, 70 km,
vai ficar 35 km um do outro. O que que é isso? Como vamos lidar com isso? Como a
população vai lidar com esses custos diários? Nossa manifestação é totalmente
contrária à aplicação. Estaremos na audiência pública e, se não nos derem o
microfone para falar, vão ter que nos ouvir aos gritos, porque a população de Ibaté vai
se manifestar através de seus representantes nesta quarta-feira. Muito obrigado.
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Mais uma indignação da população, dos
representantes, do Prefeito. A população vem nos cobrando sobre essa ação desta
praça de pedágio, que não é a primeira vez que eles vêm tentando instalar entre São
Carlos e Araraquara. Assim como o nobre Vereador mencionou que, na época do seu
pai, que foi Vereador nesta Casa, tentaram colocar essa praça de pedágio e, graças a
Deus, não conseguiram, através de manifestação dos representantes da nossa cidade
e da região. Assim como nós, se não me falha a memória, não me lembro se foi no
primeiro mandato, em 2008, já tivemos uma tentativa para instalar essa praça de
pedágio entre São Carlos e Araraquara. Isso só vai prejudicar o trabalhadores que vão
para Araraquara trabalhar e muitos que vêm de Araraquara para Ibaté, porque tem
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muitas pessoas que moram em Araraquara e trabalham em Ibaté também. Assim
como o nobre Vereador Ronaldo, que trabalha em Araraquara. Então já vai pegar o
nobre Vereador, já vai ter prejuízo. Os estudantes que já têm um gasto, pessoas que
usam a van, com certeza, vão aumentar na mensalidade que usam. Tudo isso vai
gerar um custo muito grande para a população, tendo em vista que estamos em uma
crise devido à pandemia e agora vem essa notícia que esses incompetentes vêm
fazendo tudo por debaixo dos panos, porque nós, que estamos no meio, somos os
mais prejudicados. É inadmissível aceitarmos essa situação. Já quero deixar bem
claro: todos nós, Vereadores, estamos indignados e vamos lutar, com todas as nossas
forças, para evitar essa praça de pedágio. Juntos, temos força, junto com a população,
porque a população já falou: “Se for o caso, vamos parar a Washington Luís” e vamos
chamar a atenção do governador, deputado, para que lutem para evitar esse prejuízo
que a população terá. Sem mais, Senhor Presidente. Decisão: Aprovada por
unanimidade. VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA, IVANILDO DE
OLIVEIRA LINS, RONALDO RODRIGO VENTURI E WALDIR SIQUEIRA:
Requerimento, dispondo sobre solicitar informações da Prefeitura Municipal acerca do
plano de carreiras dos servidores municipais e da incorporação dos benefícios
retirados por determinação judicial. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO
VENTURI: Mais uma vez o assunto do qual falamos várias vezes. O seu Horacio já fez
uma indicação a respeito. Já falamos, praticamente todos os Vereadores e acho que
falei na última sessão. É um trabalhamos que temos feito faz tempo. O que podemos
fazer é solicitar que seja feito, é tentar convencer. Pode-se falar qualquer coisa desta
Casa, mas falar que não está tentando, como às vezes algumas pessoas falam, é
mentira, porque tentando nós estamos, estamos fazendo tudo o que é possível. A
gente fez indicação, a gente vem, reiteradas vezes, em Tribuna, pedindo para que
venha o Plano de Carreira, seja a incorporação do 14º e do 15º. O outro ato legislativo
para utilizarmos é o requerimento que apresentamos, pedindo informações, que, até
certo ponto, são simples. A leitura é genérica, porque só traz a ementa, mas vou tentar
explicar rapidamente. Seria como está o andamento do Plano de Carreira. Se estiver
em andamento, quais etapas foram feitas, se já foi feito um estudo, se não foi feito.
Aproveitando, porque é uma cobrança dos professores, é em relação ao plano de
carreira do magistério, plano aprovado, por meio de lei, em 2010, e está pendente de
regulamentação até hoje. Também perguntamos em qual estágio está e em relação à
incorporação dos benefícios perdidos, por força de determinação judicial. Inclusive, na
última sessão, estava falando que estava judicializado e já terminou a judicialização,
porque já tem decisão contrária, não vão voltar para o município. A solução vai ter que
ser encontrada e a solução que os servidores querem e nós já cobramos aqui várias
vezes é a incorporação. Clara que não temos que ser irresponsáveis; não é sair
fazendo incorporação de qualquer jeito, porque vai ter impacto na despesa pessoal,
mas fazer com base no estudo e, por isso, perguntamos como está o estudo sobre
isso. A gente está cobrando o projeto, mas, de repente, o projeto não veio, mas está
sendo feito o estudo, já fez essa etapa: “Olha, até tal data, pretendemos enviar”. Eu
até entendo que o Executivo fique um pouco apreensivo no sentido de que Lei
173/2020, que proibiu qualquer tipo de aumento, existe uma conversa, ainda que
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remota, de ser prorrogada. Talvez fique: “Vou fazer e depois prorroga e não posso
implantar, cria-se uma expectativa e não consigo”. A gente até entende esse lado, mas
eu acho que, independentemente de qualquer coisa, até pela complexidade desse
assunto, especialmente do Plano de Carreira, que não é uma coisa que você faz
assim, você leva, às vezes, um ano ou mais para elaborar realmente um Plano de
Carreira, realmente um Plano de Carreira, porque qualquer coisa você faz, mas um
decente que, atenda os servidores, leva tempo. Isso já tem que estar sendo estudado,
independentemente de ser prorrogado ou não. Acho que é fundamental. Em questão
de um mês, a gente já sabe se isso vai prorrogar ou não. Acredito, em muitas
conversas que tive, que não, mas a gente nunca sabe do que vem de lá de cima;
temos que estar atentos. É um requerimento simples para termos no papel que não só
eu, Waldir, Damião e Ivan, autores do requerimento, mas de todos os Vereadores
terem essa informação na mão, porque somos cobrados. Isso não é questão de um
dia; somos cobrados direto. Saiu a questão da cesta ou do cartão, disso já entra de
novo na questão da incorporação: “Por quê?” Ninguém aguenta mais. Estão todos
sufocados; os funcionários estão sobrevivendo. É culpa da Lei Federal, é culpa da
justiça. Tudo bem, mas nós precisamos começar a visualizar uma alternativa. Sem
enxergar essa alternativa, fica difícil. Fica difícil ter motivação para trabalhar, inclusive.
Por mais que sejam esforçados, que se desdobrem. Eu sou funcionário público, tenho
até o dever moral de defender a classe. O pessoal fala que funcionário público não
quer trabalhar, que é vagabundo; tem muito disso, escutamos muito, mas é a minoria.
Tem também. Todo mundo, que trabalha em empresa, sabe como funciona. Em Ibaté,
a gente sabe que o salário é baixo comparado com a região e essas perdas são
terríveis. Fora a alimentação, que aumentou nos últimos tempos, o combustível. Como
a pessoa vive com o salário que recebe, por exemplo, com o salário mais baixo da
Prefeitura, pagando aluguel, a energia no preço que está, comprando (tudo bem,
recebe a cesta), mas algum complemento sempre tem que ter. Como a pessoa
sobrevive? Tem que ser artista. O povo brasileiro é artista, porque sobreviver aqui não
é fácil, mas a gente tem que fazer a nossa parte, e a Câmara está fazendo a sua
parte, e este Vereador está fazendo a sua parte. Obrigado. VEREADOR WALDIR
SIQUEIRA: Nobres pares, estamos aqui apresentando esse requerimento para buscar
informação, ver se há algum estudo, porque tem muitos politiqueiros que vão às redes
sociais, falar mal, dizer que Vereador não cobra, que “Vereador está tudo na mão do
Prefeito”. Aqui não tem esse negócio de estar na mão do Prefeito. Estamos
trabalhando. Os nove Vereadores estão sempre cobrando o direito do trabalhador
público, da população. Desde meu primeiro mandato, eu sempre cobrei o Plano de
Carreira. Inclusive, o Plano de Carreira dos professores, quando foi feito, nós lutamos
muito por isso; agora precisam ser feitas algumas adequações. Não é falta de cobrar.
Nós, Vereadores, cobramos. Cabe ao Executivo fazer o trabalho. O Prefeito depende
de sua assessoria para que faça esse estudo, para que faça esse Plano de Carreira
para beneficiar o funcionalismo público. Assim como o nobre Vereador falou, nosso
salário é o salário mais baixo da região. Com o Plano de Carreira, vai melhorar a
situação. Então, nada mais justo pensar com carinho e trabalhar para ajudar o
funcionalismo público, assim como a Guarda Municipal. Precisamos estruturar a
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Guarda Municipal e, sem o Plano de Carreira, nós não conseguimos fazer isso
também. Assim como todos os municípios, mudando de assunto, estão armando a sua
Guarda Municipal, investindo, porque a Segurança Pública não manda efetivo para o
município. Nós trabalhamos com uma viatura no final de semana e, se tivéssemos uma
guarda municipal armada, melhoraríamos a situação, porque precisa. Estamos vendo
o que está acontecendo em nossa cidade, os bandidos, o tráfico de drogas estão
tomando conta da cidade e isso tem que acabar, diminuir pelo menos. Acabar é difícil,
infelizmente, deveria acabar, mas, infelizmente, é muito difícil e estamos perdendo
muito jovens. Vira e mexe, acontece homicídio e a idade do jovem é de 19 a 21 anos;
é muito triste o que vem acontecendo. Quanto ao Plano de Carreira, precisamos lutar.
Nós, Vereadores, estamos sempre cobrando. Não adianta politiqueiro ir às redes
sociais e falar que esta Câmara é omissa. Essa Câmara não é omissa; é Câmara que
cobra o direito da população e do funcionalismo público. Não vou admitir que
politiqueiro venha falar deste Vereador, não admito porque faço meu papel de
Vereador. Sem mais, Senhor Presidente. Decisão: Aprovado por unanimidade.
Indicação, dispondo sobre implantar aulas de futebol no Complexo Esportivo Parrelão.
Indicação, dispondo sobre implantar galeria de água pluvial na Rua Ítalo Corneta, no
Jardim Nossa Senhora Aparecida. Indicação, dispondo sobre implantar, em local
apropriado, uma Casa dos Conselhos Municipais. Indicação, dispondo sobre ligar o
esgoto da Rua Professor Luiz Augusto de Oliveira à rede coletora de esgotos
localizada no Encanto do Planalto. Indicação, dispondo sobre pleitear recursos junto
ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos para melhorias no sistema de afastamento
de esgoto. Indicação, dispondo sobre câmeras de monitoramento nas entradas do
Jardim Icaraí e do Jardim das Palmeiras II. Indicação, dispondo sobre solicitar do
Senhor Mauro Arthur Herskowicz, Diretor-Presidente da Viação Paraty Ltda., a
instalação de um ponto de ônibus da linha municipal, na Rua Visconde de Pelotas,
entre as ruas Domingos Cardoso e Bernardino de Campos, nas proximidades da loja
de 1 Real. ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ:
Quero deixar meu comentário a respeito do cartório; está um absurdo. O atendimento
demora demais, pessoa fica para o lado, está um absurdo. Tem uma cadeira só lá
dentro para sentar. Pessoa gestante fica para o lado de fora; pessoas, com criança de
colo, ficam para o lado de fora; ficam no sol, na chuva. É uma vergonha. A população
de Ibaté não merece isso. Se tivessem dois cartórios aqui, não seria desse jeito. Como
só tem um, fazem do jeito que eles querem. Eu acho que tem que melhorar mais a
situação ali. Todas as vezes que eu passo, as pessoas falam: “Hoje está assim”, “Eu
vou lá hoje”, “Eu fui lá hoje”. Precisei ir lá também reconhecer firma, 45 minutos para
ser atendido, é muito tempo, é errado isso. Como falaram a respeito da Caixa
Econômica, que fica a fila do lado de fora. Tem que ter um atendimento melhor. Quero
falar a respeito do pedágio também. Isso é uma vergonha. Combustível caro, um
absurdo; pedágio entre Ibaté e Araraquara, 22 km, vão ser prejudicados os
estudantes, funcionários que trabalham em Araraquara e vice-versa; isso é um
absurdo. Eu sou contra. Temos que bater firmes nisso para não conseguirem instalar
esse pedágio. Eu agradeço a oportunidade. Quero deixar meus sentimentos pelo
Pedro, que faleceu. Meus sentimentos à família, que Deus o tenha. Agradeço,
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Presidente. O SEGUNDO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Quero falar
das indicações que apresentamos, mas também de algumas outras que já
apresentamos. Aproveito o gancho que o Jean falou e deixo meu pesar ao Pedrinho
Tagliatela, pai de uma grande amiga minha, a Leandra. Deixo aqui, mais uma vez, o
que eu disse para ela, reitero meus sinceros sentimentos a toda a família. Em relação
às indicações, vou falar de duas do mesmo assunto, que é o esgoto. Como trabalho há
15 anos no Departamento de Água e Esgoto de Araraquara, são assuntos que vira e
mexe, vocês vão me ver trazer aqui, para a Tribuna, porque, bem ou mal, tantos anos
trabalhando nisso, a gente passa a ter um pouquinho de noção de como funciona.
Uma das questões é, até certo ponto, simples. Na Rua Luiz Augusto de Oliveira,
Centro, antes de chegar ao posto. Ali é uma rua que morre na linha do trem, que tem
um sistema de fossa; o esgoto, da parte final, como é baixada, não tem como voltar,
não dá nível, então, tem um sistema de fossa. Tem, salvo engano, três fossas, a
tampa é como se fosse um bueiro de esgoto e, nessas fossas, de tempos em tempos,
tem que limpar, fazer a sucção. A Prefeitura contrata uma empresa de São Carlos, que
faz a sucção, tira o esgoto, limpa. O problema é que, aí eu acho importante, se não for
fazer a canalização, porque está muito próximo da rede, do outro lado, no Encanto do
Planalto, o ideal seria ligar. Tem que pedir autorização para a ferrovia para passar o
cano por baixo da ferrovia; não é uma coisa que sai do dia para noite, mas, se fizer o
projeto, consegue. É um pedacinho de cano, você acaba com esse problema, com o
gasto de trazer empresa para cá para fazer a sucção. Segundo ponto e, talvez, o que
mais me incomoda: eu fui na sexta-feira, no sábado limpou, mas estava o esgoto
vazando. Fica bem atrás. Você, passando, não vai ver; só os moradores dali que
sabem. Esse esgoto vai por uma galeria de água pluvial e desemboca na cabeceira,
da nascente do Córrego São João. E estava vazando mesmo o esgoto, uma
quantidade razoável, uma caixa que tem logo atrás ali. Então, a gente... é por causa
dessas fossas ou é por causa de outra rede que passa ali, eu não tenho ideia, a gente
não sabe, muitas vezes, nem o pessoal que trabalha com isso sabe certinho como
está o mapeamento da rede. Mas o fato é que o esgoto estava sendo jogado a céu
aberto e não era aquele dia. Eu fui porque tive notícias de dias antes que estava
vazando. Depois, em contato com o departamento, falaram: “No sábado já está
contratada a empresa que vai limpar”. Maravilha, de fato limpou. Acabou o problema,
resolveu. Mas, se canalizar, acaba o problema e se fizer uma limpeza programada, por
exemplo, as fossas enchem depois de um ano. Você vai lá, com 10 meses, limpa,
acabou o problema, não vai vazar mais. Muito embora eu acho que é bem... esse
negócio de fossa é bem antiga. Não é fossa na terra, são os tanques; a chamada
fossa séptica, pelo menos eu espero que seja. Outra questão, referente ao esgoto, eu
já falei aqui, sou até repetitivo, estou colocando em papel aqui, juntamente com meus
companheiros, referente a buscar recursos junto à FEHIDRO. Vamos buscar recurso.
Se passar o ano que vem, começar o ano e eu não vir nenhum projeto, pelo menos
tentar, talvez não consiga, mas tente. Eu vou ficar muito incomodado, porque a gente
tem que pleitear recurso. FEHIDRO é para drenagem, para água e esgoto. Aqui é um
detalhezinho, mas há várias redes, o pessoal sabe disso, os emissários estão
sobrecarregados, é o afastamento que a gente fala. Falamos que são os três
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processos: coleta, afastamento e tratamento de esgoto. Então, o afastamento, que é
pelos emissários, interceptores de esgoto, alguns são muitos antigos; a cidade foi
crescendo, e desembocam naquela mesma rede. Nas margens do Santa Clara, temos
esse problema. Aqui, um problema muito sério, que é no Santa Clara, perto da CBT, é
o Domingos Valério, que é o bairro mais próximo e a Bandeirantes. No Cruzado, temos
um problema que, sinceramente, a cada 15 dias, pelo menos, eu recebo mensagem
do pessoal que tem sitiante: “Olha, o esgoto está vazando”. Não é mais a bomba, seu
Horacio, a bomba, depois que mexeram lá, parece que melhorou bastante. A questão
é a rede que não está comportando. O volume de esgoto aumentou, agora tem o
bairro José Giro, etc., e não está comportando. Eu sei que para o município é difícil
desembolsar o recurso, que é todo contadinho, vamos votar o PPA daqui a pouco,
vemos que os recursos são poucos; é um pouquinho para cada coisa. Mas, se não dá
para fazer com recurso próprio, busque recurso onde tem, que tem uma grande
chance de conseguir, desde que façam um bom projeto. Quero parabenizar o Jean
pela questão do cartório, muito bem colocada. A gente também usa o cartório e, de
fato, o pessoal... é complicado. Correio, o pessoal... conforme foi dito e muito bem
colocado pelo Vereador e também aproveito para parabenizar o requerimento do
Vereador Édison. Em Ibaté é complicado em algumas questões. O pessoal trata... o
correio, aqui, um desprezo total com nossa cidade. Não estou falando de quem
trabalha no correio, falo de quem está acima, de quem comanda. A questão do
cartório, de fato, bem ou mal, antes o cartório tinha um prédio razoável quando Ibaté
era bem menor. Agora, a cidade cresceu bastante e continua naquela situação. Bem
colocado, Jean; parabéns. Outra questão é sobre as caçambas de lixo. Fui marcado
ontem em uma publicação pelo Sebastian, mas, na verdade, eu já tinha recebido fotos,
acho que a maioria dos Vereadores recebeu; ali no José Giro. Pedimos para remover
essa caçamba, para trocar de lugar, porque está muito próxima das casas, isso foi em
março. Nós fizemos uma vista lá, eu, o Waldir, o Damião e o Ivan, os moradores
vieram falar com a gente, porque gera mau cheiro, mas a situação estava linda quando
gente foi, perto do que está hoje, (depois eu passo no grupo dos Vereadores para
verem as fotos)... É um pouco pela falta de conscientização de alguns moradores, mas
o bom paga pelo ruim, porque está virando um monte de montoeira, praticamente um
ninho de chão. O pessoal está jogando até lixo domiciliar. Nós temos que trabalhar na
conscientização, na fiscalização e, de preferência, mudar o local. Não só lá, tem
reclamação no fim da Popular; tem reclamação entre o Icaraí e o Jardim do Bosque,
onde tem aquela caçamba; no linhão, e aí é falta de consciência total. Eu tenho foto,
publicaram no Facebook, quem quiser, está lá, é público, não sou eu que estou
falando; tem foto de remédio descartado, que alguém descartou; remédio igualzinho.
Eu, em minhas caminhadas, também me deparei com esse tipo de situação com
remédio. Quem joga eu não sei; o município eu acredito que não seja. Não é questão
do remédio, que alguém pode pegar, tomar, já está vencido; não é isso, é a
contaminação do solo. Temos vários problemas, a contaminação do solo, mau cheiro.
Podem ir conversar com quem mora ali, na José Giro; a pessoa não está suportando
mais, se arrependeu de ter comprado uma casa lá; não está aguentando o mau cheiro.
É uma coisa que já pedimos, pelo menos para trocar de lugar e não deixar tão próximo
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das casas, e reiteramos, porque, muitas vezes, o Prefeito nem fica sabendo; certas
situações não chegam, mas, quem sabe, a gente falando, de alguma forma a
assessoria passa para ele e possa ser feita alguma coisa. Outra colocação. Eu falei
sobre a CPFL semana passada, fiquei contente que, pelo menos, a Elidiane do Prado,
Consultora de Relacionamento, respondeu ao e-mail que a Camila, enquanto
Secretária, enviou com nosso pedido de um dos postes que pedimos para trocar, e ela
respondeu dizendo que tinha passado para o setor competente e que, assim que
tivesse um retorno, ia dar uma resposta. Já deu uma atenção. Não resolveu, mas já
deu uma atenção, porque antes a gente não tinha. A pior coisa que tem é você mandar
um ofício, alguma coisa, e não ter nenhum retorno. É um desprezo. O rapaz anterior,
eu nem conheci e também não faço questão de conhecer porque não atendia a
cidade. Essa daqui, pelo menos de início, mostrou boa vontade. Da mesma forma que
critiquei na outra sessão e elogio a atitude dela agora. Quero falar também da questão
da cesta básica. Tenho reclamação, e tem a Néia, que é Vereadora e pode falar
melhor, eu não sei se procede ou não, mas eu acredito nas pessoas. Então vou
entender que procede, porque elas não iriam a minha rede social fazer um comentário
desse tamanho, colocando que o feijão está quebrando, que vem misturado, quando
não vem quebrado, está carunchado; se não, vem feijão preto misturado no meio, fora
algumas outras coisas. A reclamação maior está em cima do feijão. Eu não sei se são
essas cestas que vieram via Estado, se são cestas que o município, que, até então,
que eu sabia o município comprava, são cestas boas e nunca teve problema.
Começou a pipocar e não foi um caso, recebi várias reclamações inclusive por
WhatsApp. O que peço para as pessoas e reitero aqui é: quando receber que tiver
qualquer problema desse tipo, primeiro, claro, poderia devolver, mas, em último caso,
pode tirar foto, me chamar que eu vou, faço questão de ir pessoalmente e ver o
problema. Porque a gente fala e fica que o Vereador que está falando, que gosta de
criticar e que não reconhece o trabalho. Não é nada disso. Estamos aqui para ajudar.
A população procura o Vereador, é quem está mais próximo. O que nos cabe é passar
o problema para que o Executivo tenha ciência e possa tomar as atitudes devidas. Era
isso o que tinha para expor. Muito obrigado. O TERCEIRO, VEREADOR ÉDISON
FERNANDO DA SILVA: Quero apenas falar uma das indicações que eu fiz nesta
sessão, que é sobre a instalação das feiras de agricultura familiar, das feiras livres de
agricultura no município. Existe uma lei no município, de 2014, sancionada pela então
Prefeita, Lu, que institui as feiras da agricultura familiar, as feiras livres. Inclusive, já
tem uma parte muito interessante da regulamentação, de como funcionaria, a
secretaria responsável, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e também o
departamento de fiscalização. Isso é muito bom. As pessoas, antes, durante a
campanha e agora também, cobram isso, porque acabam falando: “Nas cidades ao
redor, tem”, e a feira é mais do que simplesmente a possibilidade de comprar um
produto de uma qualidade um pouco maior, porque é mais fresco, são produtos
retirados no mesmo dia, também traz a questão de ser um local de socialização.
Durante a pandemia, depois da Saúde, que foi prejudicada, uma das principais
características do ser humano, frontalmente contrariada e atacada, foi a socialização.
Estar em convívio. Não pôde, durante a pandemia, estar junto à família, amigos, não
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pôde fazer muitas coisas que fazíamos normalmente. Estar em uma feira, resgata um
pouco disso e resgata também memórias de pessoas que já viveram em locais que
tinham feiras, que cresceram em locais assim. Quando você conversa com uma
pessoa de mais idade, quando converso com meu avô, tios, eles falam: “A gente ia à
feira, no domingo de manhã. Aproveita para conversar, encontrar os amigos,
conversar com os vizinhos”. Hoje está muito restrito isso. A minha indicação, com a
aprovação de todos os Vereadores, é que se faça um estudo. Indicamos alguns dias,
principalmente aos finais de semana, que é quando a maior parte da população está
em casa. Mas, dependendo do estudo, para um bairro específico é melhor que seja
feito na quinta-feira. Enfim, mas que seja feito esse estudo e que se coloque em
prática essa lei tão importante, que traz fomento para agricultura familiar, para o micro
e pequeno produtor rural e traz também para a população uma alternativa de consumo
e de local de reunião, de sociabilização. Muito obrigado a todos. O QUARTO,
VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Vou falar a respeito das nossas
indicações. Uma é sobre a cobertura de um ponto de ônibus em frente à loja de 1 real.
Cobro o Mauro, Presidente da Viação Paraty. A gente já tentou marcar reuniões para
acertar itinerários de ônibus, porque somos muito cobrados e não conseguimos falar
com esse senhor. Fica ruim, porque somos cobrados. Tem esse ponto de ônibus, que
é próximo ao Hospital, muitas mães dependem de ônibus, ficam com suas crianças
debaixo de chuva, sol, e a gente espera que o Senhor Executivo, alguém da Prefeitura
entre em contato com o Mauro e marque uma reunião, porque temos muito que
conversar, pois somos cobrados no dia a dia; acho que todos os Vereadores são.
Esperamos que alguém da Prefeitura, o Senhor Executivo, seus assessores entrem
em contato com ele e marque essa reunião para passarmos o que precisa em nosso
município. Outra indicação é a respeito de monitoramento de câmeras no Jardim Icaraí
e Jardim das Palmeiras. A câmera é, por mais que as pessoas não deem valor, porque
quem quer roubar, furtar, faz com câmera ou sem, mas fica registrado, tem mais
chance de pegar o ladrão. Espero que o Senhor avalie com carinho e coloque, porque
muitos moradores nos cobram nesse sentido. Outra reclamação, o Vereador Ronaldo
já citou, veio uma demanda do amigo Bruno, pelas redes sociais, sobre as caçambas
no José Giro. Visitamos no começo do ano, a turma já reclamava e do jeito que está
hoje, pelo amor de Deus, só por Deus. Como ele citou, vai postar as fotos no grupo
dos Vereadores e, se alguém mais próximo tiver contato com algum cargo de
confiança responsável por essa área, passe para ele, porque cobramos e não atende.
Acho que isso é uma falta de respeito com os moradores, no local, em que está aquela
caçamba, não pode ficar. Gostaria de falar sobre o Plano de Carreiras do
funcionalismo público da cidade. O salário do funcionalismo público de Ibaté todos
sabemos que é uma vergonha, muito baixo. Eles cobram a gente com razão,
comparam a gente com Vereadores de cidades vizinhas. Um pouco dou razão e um
pouco eu não dou, porque esta Câmara é atuante, ela cobra, fiscaliza e briga pelo
funcionalismo público. Quem falar mal da Câmara atual, eu acho que está errado.
Comece a assistir às sessões, a vir aqui, porque liberou, para ver se os Vereadores
atuais não cobram. Faça o Plano de Carreiras, Senhor Executivo. Para de fazer a
gente vir à Tribuna cobrar o senhor. O funcionalismo público merece respeito, merece
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esse aumento. A respeito do pedágio, o Jean falou bonito, falou com raiva, tem que
falar mesmo. Vou deixar registrado que estamos preocupados, fizemos a moção de
repúdio e vai chegar neles. Como falaram, já aconteceu de tentarem colocar esse
pedágio em governos anteriores, mas vamos brigar, vamos cobrar e participar dessa
reunião quarta-feira em Araraquara junto com os Vereadores de outras cidades.
Dependemos muito das outras cidades e elas também dependem muito de Ibaté e não
podemos aceitar esse pedágio. Para deixar registrado, estaremos na quarta-feira, às
10h, e, se puder falar, vamos cobrar, brigar, porque a população de Ibaté já depende
muito das cidades vizinhas, e não podemos aceitar de forma nenhuma... Tanto os
estudantes quanto os trabalhadores para passeio, etc. E vamos fazer de tudo para que
esse pedágio não se instale no local. Muito obrigado, Senhor Presidente. O QUINTO,
VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Vou falar das nossas indicações.
Indicamos ao Excelentíssimo Senhor Prefeito a implantar a Casa dos Conselhos na
cidade, estruturando e facilitando os trabalhos desses conselhos municipais,
facilitando o acesso da população aos conselhos e fomentando a participação da
população. Também indicamos ao Excelentíssimo Senhor Prefeito a implantar galerias
de águas pluviais na Rua Ítalo Corneta, no Jardim Aparecidinha, tendo em vista que é
uma rua sem saída, que, durante a chuva, fica praticamente alagada, com águas
invadindo as casa, trazendo transtorno e prejuízo aos moradores. Também gostaria de
frisar e pedir ao Prefeito Municipal que faça para a população duas indicações que já
pedimos. Uma delas é do mesmo assunto, é a implantação de galerias de águas
pluviais na Rua São Carlos, tendo em vista que oito casas, quando chove, são
alagadas também; assim como na Rua Washington Luiz, próximo à Horta, onde há
três ou quatro casa, e eu, o Ronaldo, Damião e Waldir fomos, em um dia de chuva, e
realmente presenciamos uma situação complicada para os moradores. Mais uma vez
faço esse lembrete pedindo para o Executivo que faça as galerias para minimizar o
problema desses moradores. Peço encarecidamente que olhe com carinho para todos
os nossos pedidos, pois parecem ser muito bobinhos, mas, para as pessoas que são
lesadas com esses problemas de água de chuva, é muito ruim. Vamos fazer, vamos
ajudar essas pessoas. Sabemos que tem um custo, mas é possível ser feito, vamos
canalizar os recursos e vamos atender a população. Sem mais, Senhor Presidente. O
SEXTO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Venho fazer menção à indicação do nobre
Vereador Édison. Parabéns pela indicação, Vereador, sobre a implantação das feiras
livres na nossa cidade, que é muito importante, tendo em vista que já tivemos, em uma
época, se não me falha a memória, na rodoviária, que atendia a população. Sem
contar que o alimento é mais saudável, sem agrotóxico. É muito viável fazer uma feira
livre em nossa cidade, sem contar que os alimentos são mais barateados e vai trazer
mais emprego e renda para a população, para esses pequenos agricultores. Então,
parabéns, nobre Vereador e parabéns a todos que estão a favor. Não posso deixar de
mencionar que, na semana que passou, estivemos em Brasília, fizemos vários ofícios
solicitando verba para o município. Este Vereador, Ronaldo Venturi, Damião e Ivan
Lins. Levamos vários ofícios em nome dos quatro Vereadores para que traga algumas
emendas parlamentares para ajudar o município, porque o ano que vem é de eleição e
a população precisa estar atenda em quem votar. Precisa em deputado que nos ajude,
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que ajude nossa cidade, que a favoreça. Segundo informação, não teremos o
Deputado Lobbe Neto, foi um Deputado que ajudou muito a cidade, tenho que
agradecer o Deputado Lobbe Neto, ao Deputado Massafera que ajudou muito
também. Cheguei a fazer campanha para alguns, que não vou nem lembrar o nome
deles aqui, porque é só promessa. Estive em Brasília, fiz ofício: “Vou mandar uma
verba para seu município” e, até hoje, nada. Eles estão como Deputado Estadual e
Federal. Se não lembrarem de Ibaté, não procurem este Vereador, porque não este
Vereador não vai trabalhar para Deputado oportunista, que só vem aqui para pescar e
daqui não vai levar nada. Vamos trabalhar para os Deputados que prestigiam e se
lembram da nossa cidade. Assim como o Tiririca mesmo, teve 800 votos, não me
lembro se foi neste mandato ou no outro. A população tem que ser mais atenta. Como
pode dar o voto para um candidato que não está nem aí para nossa cidade? Nem aqui
vem, nem aparece na cidade, não manda nada para a cidade. É a segunda vez que
vou ao gabinete dele. Estive no primeiro mandato dele, nem lá estava. “O Deputado
está na Casa?” “Não, o Deputado está em São Paulo”. Dessa vez, novamente: “O
Deputado está na Casa?” “Não”. Só tinha uma pessoa para nos atender, só um
assessor. Nem assessor ele coloca para atender a população porque sabe que ganha
com as palhaçadas e o povo cai nessa palhaçada desse Deputado. Fico indignado
com a nossa população na hora de votar. Vota, mas vota naquele Deputado que
pensa na população, na cidade. Tivemos em vários gabinetes, conversamos com
vários deputados e promessa nós tivemos. Esperamos que alguns desses deputados,
para quem levamos ofício, se lembrem da cidade, porque vou ser sincero: este
Vereador não vai pedir voto para Deputado que não ajuda a cidade. Vou trabalhar,
sim, para aquele deputado que pensa em trazer recurso para a cidade. Não é depois
da eleição, tem que fazer antes, deixar a emenda pronta para chegar antes da eleição.
Eleição é em outubro, então tem muito tempo; dá para mandar essa verba para Ibaté
e, se chegar, acredito que vai chegar, há um Deputado que nos prometeu, não vou
citar seu nome ainda, mas já tive um deputado que já nos ajudou e desse eu posso
falar, que é o Sebastião Santos, que já mandou um ônibus para Ibaté, mas,
infelizmente, o Prefeito, segundo ele, falou que não havia necessidade. Então vamos
respeitar a opinião dele, mas este Vereador vai cobrar. Quando houver eventos fora da
cidade, e as escolas precisarem de ônibus, tomara a Deus que esse ônibus que está
aí não quebre no meio do caminho, porque iríamos ganhar um ônibus turismo, novo e
foi dispensado. Fiquei muito quando ele foi dispensado, mas o Prefeito e assessoria
dele sabem o que eles têm na mão. Não serei eu quem vai fazer a crítica, não sou
motorista de ônibus, então não posso falar. Só tenho que agradecer os deputados que
nos atenderam. Há deputados que não vou citar o nome porque não vou fazer média
para deputado enquanto não chega nada, mas, quando chegar, pode ter certeza que
esses deputados serão mencionados e, com certeza, pediremos votos e fazer esse
deputado continuar a ser deputado para ajudar a nossa cidade e todas as cidades que
ele prestigiar, que fizer emenda e lembrar que não é só naquele momento que ele
precisa de voto na época de eleição. Tem que lembrar antes da eleição para, depois,
vir e buscar. Tem que plantar para depois colher, é assim que está na Bíblia. Planta
frutos bons que você irá colher frutos bons. Se você plantar maçã, não vai colher pera.

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ
Encanto do Planalto
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP
Fone/Fax: (16) 3343-1233
Sessão Ordinária de 25.10.2021 – Fls. 15
Então faça o favor. Plante em nossa cidade com emendas que iremos ajudar você.
Sem mais, Senhor Presidente. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 403/2021, DE
30 DE AGOSTO DE 2021 (Segunda Discussão e Votação). INTERESSADA:
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de
Ibaté para o Período de 2022 a 2025. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO
RODRIGO VENTURI: Apenas rapidamente, porque já falei sobre esse assunto na
última sessão. Basicamente, o Plano Plurianual é o planejamento para 2002, 2023,
2024 e 2025. Dentro da perspectiva do que vai arrecadar em cada ano, são
encaixadas as despesas de forma macro, com os programas, dentro deles, metas e
ações. Para quê as metas? Para ver se o programa está correspondendo ao que foi
planejado, bem como os indicadores. A receita estimada para os próximos anos está a
receita deste ano, mais a inflação prevista. Ibaté de 2020 para 2021 ficou com o
orçamento congelado, por isso temos excesso de arrecadação. Previu-se que, com a
pandemia, a arrecadação não fosse aumentar, ela aumentou um pouco e, por isso,
veio um crédito de excesso para votarmos. Para o ano que vem, foi projetado um
aumento desses dois anos para ter a receita o mais próximo possível e, assim,
sucessivamente, de acordo com a projeção de inflação. É um planejamento de quatro
anos e, no Brasil, é difícil prever o mês que vem. Não é fácil. Mas lemos. Eu fiz
questão de ler o máximo possível dos anexos e, obviamente, se alguma alteração
precisar ser feita, será feita. Não vai ter problema. Esta Casa está aqui para isso e, se
precisar, se for via sugestão nossa, tenho certeza de que a Prefeitura vai fazer
também. Muito obrigado. VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM.
Nº 479/2021 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal.
ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
500.000,00, destinado para atender as despesas de aquisição de equipamentos de
informática para as escolas municipais da Educação Básica. Silva. DISCUSSÃO:
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Votamos em um crédito de R$
500.000,00 para comprar equipamento de informática para escolas municipais. Esse
crédito é adicional suplementar, ou seja, anula outras dotações para colocar nessa
dotação específica para comprar equipamento de informática. É só uma autorização
que a Prefeitura precisa para fazer a aquisição. Obrigado. VOTAÇÃO: Aprovado por
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 480/2021 DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito
Adicional Suplementar no valor de R$ 1.500.000,00 para atender a solicitação das
Secretarias Municipais. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI:
Esse projeto também é um crédito adicional suplementar, ou seja, uma alteração no
orçamento de 2021 e remaneja verba de um lugar para o outro. De R$ 1.500.000,00,
R$ 250.000,00 é para substituição das esquadrias metálicas de escolas por
esquadrias de vidro temperado. R$ 200.000,00 são para aquisição de equipamentos
de informática para escola municipal. “Ah, Ronaldo, mas você já falou no outro projeto
que eram R$ 500.000,00 para isso também”. É que esses R$ 500.000,00 eram do
FUNDEB, aqui não é. Para cada tipo de recurso, cada fonte de financiamento, você
tem que ter uma dotação específica. R$ 300.000,00 são para o pagamento do PASEP,
que é o PIS do servidor público; é 1% da arrecadação do município destinado ao
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PASEP, mensalmente. Como a receita está ficando um pouco acima do previsto, eles
estão fazendo esse crédito para pagar o PASEP. R$ 210.000,00 são para energia
elétrica da iluminação pública. Na sessão passada falamos sobre isso, aprovamos um
crédito referente a isso, era para o DAE, especificamente; agora é para iluminação. Vai
ser isso, até o final do ano, vai acabar aprovando de novo de energia, porque quando
você acha que não vai aumentar mais, vem outro mês e toma mais uma cacetada. Eu
sei porque a gente trabalha com isso e é bem complicado. R$ 540.000,00 são o
complemento para folha de pagamento, isso é normal, remanejar, porque às vezes o
funcionário sai de um lugar e vai para outro. Então, o que você programou no ano
anterior, no final do ano, você acaba fazendo alguns ajustes. Era isso. Obrigado.
VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 481/2021 DE 20 DE
OUTUBRO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe
sobre celebrar convênio e aditivos em caráter gratuito com o Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região – Vara do Trabalho de São Carlos, objetivando a cessão de
estagiários de Direito para prestarem serviços junto ao órgão judicial/cessionário.
DISCUSSÃO: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Apenas para mencionar
que isso é muito interessante, muito bom para o município. Como advogado faço parte
dessa área então o convênio com o Tribunal é para que haja estagiários de Direito no
Tribunal Regional do Trabalho. Estamos inseridos na 15ª Região, que é chefiada,
sediada em Campinas, que é uma das maiores, senão a maior do Brasil, inclusive, em
número de ações e de valores de ações trabalhistas. Estamos sempre disputando com
a 2ª Região, que é da Capital do ABC, e ganhamos de todas as outras Regiões do
Brasil. Para terem uma ideia, a 15ª Região celebra vários acordos. Existe um trabalho
muito grande da 15ª Região para fazer esses acordos. É muito interessante fomentar
essa discussão e a participação dos jovens e estudantes porque melhora a sua
formação acadêmica e, com isso, melhora também os profissionais que teremos em
nossa região e, sobretudo, na nossa cidade. Por isso meu voto é favorável a ele e
peço a anuência de todos os Vereadores. Obrigado. VOTAÇÃO: Aprovado por
unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR IVANILDO DE
OLIVEIRA LINS: Quero falar a respeito da Agência de Transporte do Estado de São
Paulo. A nossa nota de repúdio já fala tudo a respeito da nossa indignação. Indignação
porque nenhum dos nossos municípios foi convocado para participar dessa reunião
em Araraquara, principalmente a nossa Câmara de Ibaté. Isso é uma falta de respeito.
Deixo bem claro para todo morador ibateense que eu sou contrário à instalação de
mais um pedágio em nossa região. Sem mais, Senhor Presidente. O SEGUNDO,
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Quero agradecer os Vereadores
Damião, Ivan e Waldir que estiveram em Brasília. Eu não pude ir, mas levaram meu
nome junto. A gente tentou ajudar estando longe, eles me passavam tudo o que
estava acontecendo em Brasília. Então é de um companheirismo muito grande. Sou
muito grato a vocês pela atitude, porque poderiam... foram os três, poderiam ter levado
o ofício os três, mas não, a gente sempre faz o trabalho, indicação, requerimento, tem
sido em conjunto desde o começo do ano, como todos sabem, e a atitude deles eu
agradeço bastante. Elaboramos juntos os ofícios para os deputados e, como disse o
Waldir, esperamos que venha, porque prometer a gente sabe... político. Aqui a gente
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sabe que estamos com políticos com palavra, mas não sei lá em cima. Temos que
tomar cuidado. Prefiro sempre dar o voto de confiança. Pedimos recursos para área da
saúde, da infraestrutura, saneamento, APAE, esporte, cultura. Até assustaram pelos
ofícios que foram levados. Na hora em que redigimos, falamos: “É bastante, mas
vamos pedir”. Eu acho que a gente tem que pedir e pedir muito, se vier um pouco, já
conseguimos ajudar de alguma forma a Administração, porque cobramos bastante e
temos que tentar fazer a nossa parte, principalmente na área da saúde que tem muita
demanda. Amanhã, estaremos em São Paulo, em um gabinete de um Deputado,
conversando, pois teve uma conversa preliminar, em que ele já se comprometeu com
algumas coisas. Inclusive uma delas está praticamente oficializada, mas queremos ter
certeza. Como disse o Waldir, não ficar aqui... Porque, às vezes, trazemos o nome do
deputado, depois não acontece, e a gente não quer criar expectativa falsa. Estamos
acreditando que aquela pessoa que falou: “Vou enviar o recurso tal” que vai vir. Se vier
mesmo, divulgamos e mostramos para vocês, o que veio, como veio e para onde veio.
Obrigado. O TERCEIRO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Quando eu
assumi meu mandato, tinha esse objetivo de ir a Brasília e a São Paulo atrás de
recursos. Chegou o momento, graças a Deus, fomos a Brasília, conversamos com
vários deputados, e as conversas, aparentemente, foram muito boas, mas não
podemos falar nada porque não tem nada concretizado e acreditamos que virá algo
para Ibaté. Amanhã viajaremos para São Paulo para uma conversa boa, que já vem há
meses com o Deputado, que fez umas promessas boas, conversas produtivas e
amanhã levaremos uns ofícios para ele. Inclusive, algum já foi encaminhado, mas
vamos deixar para divulgar na hora certa. Com fé em Deus, vamos conseguir algumas
emendas para o município. Não importa a área, pediremos para algumas que são mais
importantes, para a Saúde, mas o que ele mandar vai ser bem-vindo. Esperamos que
amanhã voltemos com a vitória. Sem mais. O QUARTO, VEREADOR HORACIO
CARMO SANCHES: Senhor Presidente, em nome de Vossa Excelência, em nome de
todos os Vereadores e funcionários desta Casa, quero deixar meus sentimentos do
senhor Pedro Arnaldo Tagliatela, que faleceu na semana passada. Um grande amigo;
trabalhei com ele por mais 20 anos na Usina da Serra e aprendi muito com ele sobre
tornearia. Apesar de eu ser formado no SENAI, mas quem me deu uma mão muito
grande para eu fazer as peças necessárias foi o seu Pedro Tagliatela. Também não
poderia, mais uma vez, de falar sobre o pedágio. Você imagina o prejuízo para a
cidade de Ibaté, para a nossa macrorregião Ribeirão Bonito, Dourado, enfim, essas
fazendas que temos na região. Imagina o prejuízo que vai dar para as empresas de
suco de laranja. Vou citar duas cidades, nós temos Matão e Araraquara. Imagina o
transporte de Matão e Araraquara, que tem a maior da região, do estado do Brasil, a
Cutrale. Imagina o prejuízo que vai dar para essas empresas. Vamos lutar, com unhas
e dentes, para vetarmos isso. Também quero deixar meus agradecimentos ao
Deputado Vanderlei Macris, também vou vender meu peixe, que, em uma emenda,
destinou para Ibaté R$ 250.000,00, que já estão na Prefeitura e, também, agradecer
que eu fiz um ofício para ele, juntamente com um Vereador de Ribeirão Bonito, que
seria o asfaltamento da estrada Ibaté/Ribeirão Bonito. Estou, em minhas mãos, ele me
mandou o ofício, protocolou dia 20 de setembro, com o superintendente do
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Departamento de Estradas e Rodagens, Edson Caram. Espero que, pelo menos, a
boa vontade do nosso Deputado, já tendo protocolado, já é alguma coisa. Quem sabe,
algum dia, a gente possa trafegar entre Ibaté e Ribeirão Bonito em um asfalto
decente? Era isso. Muito obrigado a todos. O QUINTO, VEREADOR ÉDISON
FERNANDO DA SILVA: Quero fazer alguns agradecimentos. Primeiro deles é em
relação ao REFIS. Na sessão em que aprovamos o REFIS, eu fiz uma cobrança de
antemão para fosse uma divulgação efetiva do REFIS, para que tivesse um número de
pessoas que aderissem ao Programa para quitar suas dívidas com o município. O
prazo ainda está rodando até o dia 31 de dezembro, mas a Prefeitura tem feito o
trabalho de divulgar esse trabalho de divulgação pelas redes sociais, nas páginas
oficiais da Prefeitura, pelas televisões da região; foi feita uma entrevista pela EPTV,
também foram feitas chamadas nos intervalos comerciais, carros de som na rua,
também vai começar a distribuição de panfletos, junto com a cobrança da água. A
pessoa vai fazer a leitura da água, também vai distribuir os panfletos do REFIS.
Conversando com as pessoas que têm trabalhado na Prefeitura, com a assessoria de
comunicação da Prefeitura, disseram que a adesão, principalmente de pessoas de
maior vulnerabilidade, tem sido bem grande. Isso nos dá a esperança e também um
sentimento de gratidão por saber que a cobrança que foi geral de todos os Vereadores
e começou com o Vereador Horacio, a quem agradeço publicamente, mas agradeço
também ao Prefeito que atendeu nossa solicitação e aos Vereadores que atenderam o
clamor da população e aprovaram o REFIS. Parabéns a todos os envolvidos do
Prefeito a todos aqueles que estão na linha de frente aplicando o REFIS. Quero
parabenizar também a Secretaria Municipal de Educação, que hoje estava realizando
um evento com profissionais de educação sobre primeiros socorros para que, se caso
houver a necessidade durante as aulas, nas escolas, tivessem esse atendimento
primário para qualquer uma das necessidades de urgência e emergência. Sabemos
que muitas vidas são salvas quando há quem tenha conhecimento de primeiros
socorros. Parabenizo a Secretaria Municipal de Educação, todos os profissionais de lá,
mas gostaria de nomear a Secretária, nossa Vice-Prefeita, Ivani. Parabéns pelo
trabalho que tem sido feito na Secretaria e a todos os envolvidos. Também está
disponível na página oficial da Prefeitura. Outro agradecimento ao Departamento de
Água e Esgoto. Cobramos várias vezes aqui os serviços e temos esse papel, mas
também temos que agradecer quando o serviço é bem feito, feito de forma coerente
com a expectativa do cidadão. Nesse último domingo, aconteceu, na Bandeirantes,
esquina com a Felício Ibelli com a Adelmo Trevisan, o esgoto entupiu e, como não deu
vazão do esgoto na rua, estourou dentro de uma residência. Entraram em contato com
o Departamento de Água e Esgoto; estavam de plantão o Wilson, Mirtinho. Primeiro
desentupiram a rede, fizeram todo o procedimento externo e depois tiveram o zelo de
ajudar a família, limparam, lavaram o quintal, tomado pelo esgoto. Fizeram um trabalho
excelente. Agradeço a eles, estive presente, mas agradeço publicamente também ao
Chefe do Departamento, o Nicolinha. Parabenizo o Ex-Deputado Estadual e ExPresidente da Comissão de Direitos Humanos da ALESP, Carlos Bezerra Junior,
Vereador em São Paulo, e agora assumiu a Secretaria Municipal de Promoção Social.
Ele é uma das minhas inspirações em relação ao tratamento das pessoas em situação
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de vulnerabilidade. Estive com ele recentemente, trocando experiências, conversando
e parabenizo por ter assumido essa secretaria tão importante na cidade de São Paulo,
que a gente sabe que é um desafio gigantesco. Muito obrigado. O SEXTO,
VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Estávamos falando a respeito do pedágio
que vai ser instalado ali, mas nós não vamos deixar. A respeito da ARTESP, por que
eles não arrumam, fazem uma terceira faixa que precisa ser feita urgentemente entre o
Tenda até a Havan? Ali é muito perigoso, tem que ter uma terceira faixa. Ali eles não
querem investir. Agora em pedágio eles querem. Ali está muito perigoso para o
trânsito. O fluxo das seis horas, das cinco até as sete, é muito parado o trânsito, para
na rodovia. Tem que tomar uma providência. Eu estou aqui, falando a respeito disso.
Então temos que bater em cima. Agradeço a todos. Tenham uma boa semana.
Obrigado. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezessete horas e cinquenta minutos,
lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.

