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03ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2022.
Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, no
Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida pelo
Vereador Valentim Aparecido Fargoni, secretariada, remotamente, pela Segunda
Secretária, Vereadora Sidnéia Monte, e com a presença remota dos seguintes
Vereadores: Damião Rogério de Sousa, Horacio Carmo Sanches, Ivanildo de Oliveira
Lins, Jean Glei Rubio Tomaz, Luís Marino da Silva, Ronaldo Rodrigo Venturi e Waldir
Siqueira. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 14 de fevereiro
de 2022. A seguir, a Senhora Secretária fez a leitura das Correspondências Recebidas
de Diversos, que ficarão arquivadas na Secretaria da Câmara. PROPOSIÇÕES
APRESENTADAS PELOS VEREADORES (A): VEREADOR LUÍS MARINO DA
SILVA: Moção, dispondo sobre votos de congratulações à equipe da Saúde, na
pessoa da senhora Elaine Cristina Sartorelli Breanza; e à equipe do Departamento de
Esportes, na pessoa do senhor Raul Seixas II Betune Pereira, pelo trabalho
desenvolvido no enfrentamento à COVID-19. DISCUSSÃO: O AUTOR: Essa moção é
parabenizar todo o pessoal da Saúde e do Esporte envolvido na luta contra a COVID19 que muito atrapalhou nosso mundo. Ficam meus parabéns a toda essa equipe que
se envolveu e trabalhou no enfrentamento ao COVID-19. VEREADOR RONALDO
RODRIGO VENTURI: É uma moção muito importante. Temos que sempre valorizar os
profissionais, funcionários públicos da cidade que muito trabalham no caso específico
do enfrentamento à COVID: enfermagem, os médicos, pessoal da limpeza, do raio-x,
do esporte; seja na parte do enfrentamento seja na parte da vacinação. Eles têm feito
um trabalho importante em um momento tão difícil que vivemos. Então obviamente é
uma moção importante e tem meu apoio e meu voto favorável. VEREADOR WALDIR
SIQUEIRA: Parabéns pela moção. Gostaria até de estender, se Vossa Excelência
permitir, aos funcionários que vêm lutando na linha de frente da Saúde, assim como a
Guarda Municipal, motoristas das ambulâncias. Essa moção tem que ser estendida a
todos, porque houve várias funcionárias que contraíram, médicos que pegaram
COVID; quase perdemos uma cozinheira também. É uma moção de grande
importância. Todos são merecedores. A Elaine está de parabéns pelo trabalho feito; é
uma pessoa que faz o que pode com as ferramentas que tem em mãos. Não tem
muito poder, pois muitas coisas têm que ser passadas pelo Prefeito, mas ela está de
parabéns. Ela é merecedora dessa moção. Sem mais. VEREADOR DAMIÃO
ROGÉRIO DE SOUSA: Moção importante. Elaine é uma guerreira; temos que tirar o
chapéu para ela porque sabemos o tanto que vem trabalho. Todos os funcionários da
área da Saúde merecem essa moção, porque sabemos o que eles passam, são
guerreiros e enfrentaram. Enfermeiros, médicos, faxineiros, todos que trabalham na
área da saúde estão de parabéns. Marino citou a parte do Esporte, que ficou parado,
mas eles não pararam; fizeram um ótimo trabalho ajudando a Saúde. Todos que
fizeram parte desta luta contra a COVID-19 estão de parabéns. Sem mais, Senhor
Presidente. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHEZ: É uma indicação feliz. Ao
longo desta COVID, temos vindo elogiando a equipe de Ibaté, isso desde 2020, pois
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trabalharam arduamente. Bem lembrado, nós quase perdemos uma cozinheira,
perdemos vários amigos. Deixo meus parabéns para todos que estão envolvidos. Ibaté
é uma comunidade que, quando a gente precisa, a gente é atendida. Deixo meus
parabéns ao Vereador por esta moção e a todos os envolvidos, desde o pessoal da
limpeza ao alto escalão, que chega ao Executivo. Um abraço a todos. Muito obrigado.
DECISÃO: Aprovada por unanimidade. VEREADOR VALENTIM APARECIDO
FARGONI: Indicação, dispondo sobre celebrar convênio com o SENAC, visando à
oferta de cursos profissionalizantes. VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA,
IVANILDO DE OLIVEIRA LINS, RONALDO RODRIGO VENTURI E WALDIR
SIQUEIRA: Projeto de emenda à Lei Orgânica, dispondo sobre alterar o inciso II, do
§ 2º, do artigo 122º e acrescenta o artigo 122-A à Lei Orgânica do município de Ibaté,
em observância à emenda Constitucional nº 86, de 17 de março de 2015. Decisão:
Encaminhado às comissões permanentes. Requerimento, dispondo sobre solicitar da
Prefeitura Municipal informações acerca do transporte municipal de passageiros.
DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse requerimento vem
ao encontro de reclamações que começamos a receber de não ter mais o circular de
domingo. De sábado parece que mudou um pouco a questão dos horários. Então
pedimos informação. Podíamos pedir para a Paraty, mas ela não teria nem a
obrigação de responder e, no caso, quem faz a concessão do serviço é a Prefeitura,
então pedimos para a Prefeitura. Se ela tiver alguma dúvida, vai solicitar para a
empresa, mas ela não vai ter dúvidas, porque tudo isso está ajustado nos termos
aditivos que foram feitos. O que perguntamos é se teve mudança de horário e pedimos
cópia do contrato e dos termos aditivos que tiveram desde que foi feita a concessão do
transporte coletivo interno. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Essa Paraty, desde meu
primeiro mandato, sempre deu problema e sempre o Prefeito vem fazendo a
renovação; não coloca outras empresas para atender a população, que está sempre
sofrendo com essa situação. Nunca tem ônibus. Como mencionei na sessão passada:
a cidade vem crescendo e, ao invés de colocarem mais ônibus para atenderem os
bairros novos, anda tiram os ônibus. Gostaria que o Prefeito olhasse com carinho,
porque precisa pensar na população. Eu não ando de ônibus, mas nem por isso vou
deixar de cobrar o direito da população. Muita gente não tem carro, moto, bicicleta, e o
Prefeito não está preocupado com isso. Fazemos reunião com o empresário que não
resolve nada e é sempre essa pouca vergonha, esse descaso com a população. Sem
mais, Senhor Presidente. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Pelo que tenho
acompanhado, são muitos requerimentos e sabemos que requerimento causa
transtorno grande para o município. Diante dessa situação, acredito que podemos
resolver em uma reunião com o pessoal da Prefeitura. Estou me posicionando contra
esse requerimento, porque acho que podemos nos sentar, dialogar e resolver essa
situação. EM APARTE, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Com todo
respeito, Vereador, é uma opção sentar e conversar, mas o instrumento que existe
para o Vereador é a indicação, requerimento e projeto de lei. Claro, diálogo é
importante. Mas, nesse caso, é algo simples, é cópia de contrato aditivo. É solicitar
que um estagiário digitalize e mande para a Câmara. Não tem segredo nenhum. Se a
partir dessa resposta demandar a necessidade de uma conversa, nós vamos sentar e
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conversar. Mas, nesse momento, preciso dessa informação colocada no papel. Só
isso. É um desejo meu e acho que dos demais Vereadores que apresentaram. E eu
gostaria, assim como todos que foram apresentados até agora e aprovados, gostaria
de contar com a aprovação da maioria. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Eu
me posiciono contra, porque eu acho que temos como dialogar, sentar e conversar.
Parar um funcionário para poder buscar um requerimento que a gente sabe a
resposta, que deverá vir da Paraty, porque é ela quem dá problema. O município
cumpre com suas obrigações. Acho que devemos chamar o dono para resolvermos
esses problemas. Meu voto é contrário e peço para que os demais se posicionem
contra o requerimento. Vamos parar de dar trabalho para o Executivo, pois ele tem
trabalho demais para resolver. É algo que o Vereador pode ir lá buscar a informação
que quer; isso também é trabalho do Vereador. EM APARTE, VEREADOR WALDIR
SIQUEIRA: Vossa Excelência está entrando agora. No ano passado, apresentamos
requerimento, pedimos informações para o empresário, já marcamos reunião com ele
e não obtivemos resposta, e a população vem nos cobrando. Como mencionei na
sessão passada, até mencionei para Vossa Excelência que gostaria de marcar uma
reunião com o Prefeito para levarmos para ele todas essas demandas, mas ele não
faz reunião. Se Vossa Excelência conseguir marcar, vai estar de parabéns, porque
estamos há um ano sem conseguir. VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Eu vou
falar também se você quiser a informação que está pedindo agora, pode procurar no
site que tem. Não precisa parar um funcionário, atrapalhar o andamento do Executivo
por conta de uma informação que está no site também. Se não for viável a resposta, a
gente marca uma reunião. Eu estou disposto a marcá-la com o Executivo para
acertarmos essa situação. VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Esse
requerimento é muito importante. Como o nobre Vereador Waldir falou, há um ano
fizemos esse requerimento à Paraty, que não nos respondeu até hoje. Como quem
assina a concessão é o Executivo, é ele quem tem que mandar para nós a resposta.
Acredito que não seja difícil, assim como o Vereador Ronaldo falou. Gostaria que
viesse também do Executivo uma resposta a respeito das indicações que fizemos a
respeito das novas linhas nos novos bairros. EM APARTE, VEREADOR WALDIR: O
Vereador disse que é só olhar no site. Como no site vai estar que ele vai colocar mais
ônibus. Peço para que pegue do site e nos mostre, para que mostremos à população
quando virão mais ônibus para os bairros, quais os horários, por que tiraram os
horários. Se ele tem toda essa informação na internet que ele apresente na próxima
sessão. Tem que cobrar os cargos de confiança, que estão ali para trabalhar não só
para ter salário. Ganham R$ 9.000,00, R$ 10.000,00 para ficar andando de carro para
cima e para baixo. EM APARTE, VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Como
vocês falaram que eram contra a rodoviária. Onde já se viu um município não ter
rodoviária? Tem que ter. Como os ônibus vão transitar os ônibus? VEREADOR
WALDIR SIQUEIRA: O Vereador está fugindo do contexto. Se o Presidente não sabe
presidir a sessão, então saia daí e dê lugar para outro. EM APARTE, VEREADOR
JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Eu sou contra esse requerimento também, Senhor
Presidente. VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Como eu estava falando,
gostaria que viesse também a resposta o que já tem sido feito com a empresa, se o
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Prefeito sentou para conversar para ver o que será feito para atender os novos bairros.
A empresa não nos atendeu; mandamos ofício solicitando uma reunião e não tivemos
resposta. Sou a favor ao requerimento. EM APARTE, VEREADOR LUÍS MARINO DA
SILVA: A questão é complexa. Entendemos que o serviço para suprir a cidade talvez
seja um pouco pequeno; precisa de uma nova licitação, de um novo contrato. Creio
que, assim que sair a nova rodoviária, haverá o ponto de integração com o preço de
uma passagem só. Além de melhorar o serviço de ônibus, vamos conseguir atender
melhor a população. O que muito me entristece é que o Vereador da sua base
questiona, muitas vezes, a nova rodoviária. Vi Vereador dizer que não precisava de
nova rodoviária. Como não precisa? Ela é necessária para fazer os ajustes que
precisam. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHEZ: Respeito vocês de coração.
Óbvio que precisamos atender a população. Mas hoje temos, na Prefeitura, um
secretário de Governo. Vamos dar uma chance para ele nos responder amanhã. O
Vereador Marino está bastante atuante na Prefeitura, tem bastante contato como eu
também tenho. Nós temos essa pessoa hoje que pode nos ajudar e muito. Poderíamos
evitar um pouco mais os requerimentos, porque, na verdade, fiquei como Vice-Prefeito
e, realmente, ficar respondendo todos os requerimentos, porque, além dos nossos,
tem os requerimentos da promotoria, Tribunal de Contas. Hoje temos um Secretário de
Governo que poderá resolver esse tipo de problema para não deixar chegar até o
Prefeito. EM APARTE, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Entendo que a
Administração Pública é pautada pelo princípio da formalidade, que é o papel. Quando
está tudo escrito no papel, é melhor. Na conversa, a pessoa pode falar e pode
acontecer outra situação e não teremos a informação da forma como gostaríamos.
Mas recebo com tranquilidade o voto contrário, porque estamos para votar a favor ou
contra. Fizemos o requerimento porque a população nos pediu essas informações e
entendemos que o requerimento é o meio pelo qual o Vereador deve trabalhar.
Vereador é legislar e fiscalizar, o resto é invenção. Mas tudo bem, podemos ir lá,
dialogar, estou sempre disposto ao diálogo e sempre falei isso, mas a formalidade do
Poder Legislativo se dá por indicação e requerimento. Se não pudermos fazer
requerimento, fica difícil. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHEZ: Lógico que o
requerimento é pertinente, mas queria dar uma chance para o secretário. EM
APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Me admira a sua posição, porque Vossa
Excelência disse que jamais, até o final do mandato, iria votar contra nenhum
requerimento. Agora Vossa Excelência está mudando seu modo de trabalhar. É um
direito seu, eu só gostaria que essa votação fosse nominal, por gentileza. Nós somos
cobrados nas redes sociais e a população pede documento. Teremos que o
requerimento foi votado contra por vocês. VEREADOR HORACIO CARMO
SANCHEZ: Nobre Vereador Waldir, vou repetir: não tínhamos um Secretário de
Governo. Vamos dar uma chance. Não vai ser só de conversa, será documentado,
tenho certeza. Ficaria bem mais fácil chegar até ele do que chegar ao Prefeito. Jamais
vou falar que sou contra requerimento. Só estou pedindo uma conciliação para ficar
mais fácil. O Vereador Marino pode adiantar isso porque ele está em contato com o
secretário. EM APARTE, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: O Vereador tem
poder de pedir informação. É só tirar a bunda da cadeira e ir lá e fazer. Não precisa ir
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atrás só de requerimento. O que não dá para entender é ver um grupo votando contra
uma rodoviária e depois vir cobrar alguma coisa em cima do transporte. Faz uma
indicação absurda para que seja feita uma passarela no bairro Popular de lugar algum
para lugar nenhum; zona rural. A gente pode ter o terminal rodoviário de integração e
ficam trabalhando contra. Vocês estão dando trabalho para o Executivo com esses
requerimentos absurdos. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Ano passado
fizemos um requerimento direto para o Mauro, Presidente da Paraty, nada de
informação. É demanda que vem do povo e precisamos dar uma resposta. Como o
Vereador Ronaldo falou, o poder que o Vereador tem na mão é indicação e
requerimento. Nós pedimos reunião e não conseguimos. Então marque a reunião,
Vereador. Se o funcionário está lá e não quer responder requerimento, que o Prefeito
contrate outro. Se o Prefeito coloca seus assessores, funcionários e eles não querem
responder, desculpa. Agora vocês, Vereadores, vão votar contra o povo? Isso é uma
vergonha. Cada um tem seu posicionamento, mas pedimos para que a sessão volte
presencialmente para mostrarmos quem está ao lado do povo, porque isso está
virando bagunça. EM APARTE, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Não está
virando bagunça. O que está acontecendo é que vocês estão criando tumulto
atrapalhando o desempenho do Executivo com esses requerimentos sem fundamento.
É para a Paraty que vocês deviam pedir informações. Se eles não resolverem, aí a
gente vai para o Executivo. Estamos com 48% da folha de pagamento comprometida;
não tem como contratar ninguém e não dá para ficar parando e atrasando serviço. Não
quero atrapalhar o trabalho do Vereador e o pedido da população, só peço para que
seja conduzido de outra forma e existem outros caminhos. Não tem só requerimento
da Câmara, há de todos os lados e dá muito trabalho e isso atrapalha o andamento da
coisa pública. EM APARTE, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: A
titularidade do serviço é do município; quem faz a concessão é o município e quem
tem que prestar informações é o município. Podemos pedir para a empresa como já
pedimos; tentamos marcar uma reunião e também não conseguimos. Então vamos
solicitar informação de quem fez a concessão. A responsabilidade é do Prefeito e não
adianta vocês quererem inventar. Tem coisa que pode falar para qualquer pessoa,
mas para mim não. Colocar rodoviária no meio é distorcer o que estamos discutindo.
Se fôssemos tão contra, não tínhamos aprovado a lei de orçamento para gastar mais.
Inclusive estivemos em audiência pública, o secretário de Assuntos Jurídicos,
Alessandro, explicou como estava o andamento, concordamos e votamos
favoravelmente. Agora dizer que estamos querendo atrapalhar o Prefeito, isso não
existe. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Nós fizemos várias reuniões
com o Mauro e ele só enrolou e continua essa empresa com o maior descaso para
com a população. Eu sou muito cobrado e acredito que Vossa Excelência também seja
e por isso fizemos esse requerimento. Requerimento é fiscalização. Se o Vereador é
contra um requerimento, então ele não pode ser Vereador. Ele está aí só para receber
salário? Ele está aí para fiscalizar, fazer requerimento, pedir informação. Colocou um
funcionário para ganhar R$ 9.900,00 e não é possível que o funcionário não tenha
tempo para mandar resposta. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Eu acho
que nós, Vereadores, temos que ter respeito para com a população e mantê-la
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informada de tudo o que se passa dentro desta Casa. Somos Vereadores para
fiscalizar e requerimento é o nosso papel. A população confiou na gente e nos colocou
aqui. Não temos que pensar em Prefeito. Está ficando feio pedir aparte, subir em
Tribuna e ficar defendo o Prefeito. Por que não quer responder requerimento? Tem
que responder sim. Se vocês querem votar contra, é opcional. A respeito de rodoviária,
cada um tem seu pensamento. Não estamos aqui para brigar, estamos pensando no
bem do povo, que sofre, correndo atrás de ônibus, que passa na hora que quer.
VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Eu acho que cada um tem sua forma de pensar,
mas eu acho que é uma informação que o Vereador tem direito. Como o Vereador
Horacio falou, temos agora o Secretário de Governo, com quem, daqui para frente,
podemos tentar um diálogo antes de entrar com requerimento; podemos ter a
harmonia entre Câmara e Executivo, agora que ele está lá. Mas também acho que o
Vereador tem direito à informação. É muita balela para responder um requerimento. O
Executivo vai responder ao requerimento, algo simples; é só escrever como funciona.
Acredito que não tem problema. Se já faz esse trabalho, se já tem tudo em mãos, não
tem porquê não responder o requerimento. Sou favorável ao requerimento, Senhor
Presidente. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Bem mencionado. É
simplesmente uma pergunta que a própria população cobra o Vereador. Ela não cobra
o Prefeito ou seu assessor. Vossa Excelência trabalha em um setor que trabalha para
as pessoas carentes. VEREADORA SIDNÉIA: É uma coisa que não temos que ficar
discutindo. A votação é de cada um. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA:
Eu acho que o nosso trabalho é fazer requerimento, indicação, projeto de lei. Acho que
é muito simples. Tem resposta que nos mandam de três linhas escritas só. Acredito
que não irá atrapalhar em nada. EM APARTE, VEREADOR JEAN GLEI RUBIO
TOMAZ: Eu jamais sou contra a população de Ibaté. O povo desce de São Carlos no
trevo. Não tem ponto de ônibus. Tem que ter um lugar para que o ônibus deixe essas
pessoas. O que for preciso para ajudar Ibaté eu vou ajudar até o fim. Daqui a pouco as
pessoas editam, colocam na rede social e metem o pau na gente, dizendo que somos
contra a população. Obrigado. EM APARTE, VEREADOR RONALDO RODRIGO
VENTURI: Um cidadão pode ir à Prefeitura e protocolar e a Prefeitura tem 15 dias para
responder. Muito drama para uma coisa que é simples. EM APARTE, VEREADOR
LUÍS MARINO DA SILVA: Não consegui entender o posicionamento da Vereadora
Néia em relação a minha posição de votar contra ao requerimento. Eu não sou contra
a população. Sou contra o requerimento pois há outros meios para resolvermos essa
situação. Vou tomar o seu setor como informação também. Você sempre diz que está
sempre corrido, cheio de serviço, e você terá que parar para responder o
requerimento, atrapalhando e atrasando seu serviço. Vote a favor do requerimento que
eu faço um para seu setor solicitando informações. VEREADOR RONALDO
RODRIGO VENTURI: O senhor está ameaçando a Vereadora? VEREADOR LUÍS
MARINO DA SILVA: Não estou ameaçando. VEREADOR RONALDO RODRIGO
VENTURI: Se votar assim, vai fazer assado, Vereador? Mantenha a calma.
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Só estou falando para ela o trabalho que dá.
VOTAÇÃO: VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Sou contra o requerimento.
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Sou a favor. VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA
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LINS: Sou a favor ao requerimento. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHEZ:
Senhor Presidente, já que não teve conciliação para usarmos o Secretário de
Governo, votarei a favor ao requerimento. Mas peço para que tenhamos mais cuidado
na hora de fazermos requerimento, pois hoje temos Secretário de Governo. Vamos
colocá-lo na frente do Prefeito. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Sou
favorável. VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Agora temos o Secretário de
Governo e poderemos ter mais diálogo. Como estão dizendo que não passam
informação, então temos o secretário. Voto favoravelmente ao requerimento, mas
vamos dialogar mais. Do que está rindo, Vereador Waldir? Há algum palhaço aqui?
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Você quem está fazendo papel de palhaço. O
senhor acabou de falar que é contra. VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Sou
contra porque iríamos dar uma chance para o Secretário de Governo. Senhor Waldir
está extrapolando aqui. A oposição dele só presta para meter pau no Executivo. Se o
Governo não fosse bom, não estaria há 20 anos no poder. Eu sou favorável agora.
Nas próximas, vai ter que ter uma reunião antes, senão eu sou contrário.
VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Sou favorável ao requerimento. VEREADOR
RONALDO RODRIGO VENTURI: Tenho diálogo com o Édison. E essa situação, não é
caso para o Secretário de Governo, por isso eu sou favorável ao requerimento. Como
serei favorável a qualquer requerimento. DECISÃO: Aprovado por sete votos
favoráveis e um voto contrário. Requerimento, dispondo sobre solicitar da Prefeitura
Municipal informações acerca da colocação do braço de luz e lâmpada no poste
localizado na Estrada Municipal Antonio Rossito Sobrinho, próximo à Rua Gelindo
Thamos. DISCUSSÃO: VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Não tem como
deixar de fazer um requerimento desse. Morei no Icaraí por 26 anos. Desde sempre as
famílias vivem no escuro. Fizemos a indicação para ser colocado um braço de luz em
frente à casa dessa família. Pedimos informação do porquê não colocaram, por que
não podem colocar. Isso é importante. Fico triste de ver essa situação, não tem
condições. O Vereador tem o poder de pedir informações por que a família passa por
isso. A Avenida São João foi iluminada e precisa de três braços de luz nessa estrada
Antônio Rossito Sobrinho. Nosso papel é fiscalizar e o requerimento é para isso. Então
peço ao Senhor Executivo que nos mande essa resposta. As famílias entram em
desespero quando os cachorros latem à noite; elas pagam seus impostos. Colocaram
um refletor por conta e a força de luz aumentou R$ 70,00; família carente e
trabalhadora. Peço para que o Executivo avalie com carinho e entre em contato com
quem for preciso, CPFL, e coloque esses três braços de luz. É obrigação do Executivo
colocar iluminação. Ano passado inteiro eu fiz essa solicitação; protocolei, junto à
CPFL, e até agora nada. Se eu tivesse o poder de colocar, eu compraria, mas não
posso. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Essa solicitação venho
fazendo há 18 anos. Esse Governo vai fazer 18 anos que está no poder e não
colocam, e não é por falta de cobrança. Agora apresentamos o requerimento e o
Vereador vota contra o povo. Tudo o que fizermos na sessão, colocarei na internet
para mostrar o trabalho dos Vereadores. EM APARTE, VEREADOR LUÍS MARINO
DA SILVA: Até entendo o posicionamento. Não sou contra o que estão pedindo;
podemos sentar, conversar. Existem outros meios. Vocês já entraram em contato com
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a CPFL? É da alçada da CPFL fazer? É da alçada da Prefeitura fazer? É esse o meu
posicionamento. Esses requerimentos causam transtorno e às vezes nem resolvem,
porque às vezes não é nem da alçada do município e sim da CPFL no caso. Vou votar
contra, porque há outros meios. Não estou votando contra a população. A Néia trouxe
um problema de uma árvore, eu entrei em contato com a CPFL para resolver. O
caminho pode ser mais fácil e menos burocrático. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO
DE SOUSA: O senhor está no seu direito de votar contra, mas deixo claro que o
senhor está votando contra uma família que está há 20 anos sem iluminação.
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Se teve assunto que teve diálogo foi
esse braço. Um poste já ameniza o problema. Conversamos na Câmara, com
Vereador no ano passado inteiro, pois foi uma indicação nossa de 25 de janeiro. Teve
uma pessoa que ia lá, conversava, mas não deu certo. Então deve ter acontecido
algum problema e queremos saber qual é o problema. Isso não leva dois minutos para
responder. Pelo que nos foi informado no ano passado, a Prefeitura tem que autorizar
a aquisição e a CPFL coloca, passando a ser função da CPFL. Pode ser que a
Prefeitura tenha autorizado, até tenha feito a compra e a CPFL não instalou.
Simplesmente o Executivo vai responder que é esse o problema, e cobraremos a
CPFL. EM APARTE, VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: A CPFL é um caso
sério em Ibaté. Já foi pedido para trocarem quatro lâmpadas do poste e não trocam
desde o ano passado.; três vezes foi protocolado. Não sei o que acontece que eles
não fazem o serviço. Também estou com um problema aqui perto e não consigo
resolver. Já foi para a Prefeitura, que encaminhou para a CPFL e ela não executa.
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Pode ser que tenha passado do
estágio da Prefeitura e tenha chegado à CPFL, mas tinha que passar pela Prefeitura e,
por isso, fizemos a indicação no ano passado nesse sentido. A Prefeitura tem que
comprar o braço e a lâmpada. Parecia que estava encaminhado em meados de agosto
e parou; por isso o nosso requerimento, que é respondido em dois minutos.
VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Iluminação é de responsabilidade da
CPFL para colocar braço de luz. A substituição de lâmpada comum por de LED isso
sim, mas colocar braço de luz, lâmpada ou poste, pelo que eu saiba, é de
responsabilidade da CPFL. Quando eu estava como Vice-Prefeito, eu cobrava
bastante a CPFL. EM APARTE, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: O
senhor tem razão em dizer que a responsabilidade pela manutenção é da CPFL.
Vamos pensar na situação: indo para o Jardim das Palmeiras, não tem aqueles
postes? Ali não adianta cobrarmos a CPFL. Tem que colocar o braço de luz e a
lâmpada e, pelo que entendemos das conversas que tivemos, é de responsabilidade
da Prefeitura, que tem que arcar com o valor e a CPFL coloca e dá manutenção.
VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Desde que haja denominação na rua, é
de obrigação da CPFL, porque, quando houve aquela ação em que o pessoal da CPFL
responsabilizou todas as prefeituras para que fizessem a manutenção da cidade, o
Prefeito José Parella entrou com uma ação. Havia muita reclamação nesse sentido e
eu pedia para que as pessoas fizessem um requerimento para a CPFL. Disso tenho
certeza, Vereador. VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Às vezes fazemos o
requerimento para a Prefeitura e é a CPFL que termina o caminho. Fazemos a
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solicitação sem saber se é para a Prefeitura ou se é para a CPFL. Precisamos nos
informar bem, mas é complicado. EM APARTE, VEREADOR RONALDO RODRIGO
VENTURI: Que a CPFL, assim como outras concessionárias, é um problema sério, e
não temos para quem correr e a população fica a ver navios. Com relação ao caminho,
foi o que disse, mas, se estivermos errados, a Prefeitura vai dar a resposta de uma
linha dizendo que isso não é de sua responsabilidade. Obrigado. WALDIR SIQUEIRA:
Houve uma tese na época de que a CPFL jogou a responsabilidade para todos os
municípios e o Prefeito ganhou na justiça, pois ela queria jogar toda a
responsabilidade de manutenção para o município. Além de receberem um valor
altíssimo, ainda não querem ter despesa. O Prefeito ganhou e estamos com esse
problema desde 2005. Desde meu primeiro mandato, essa família não tem energia
pública. Precisamos ver e peço para que o Vereador Damião fosse à casa dessa
família para ver se não está sendo cobrada a conta de luz, pois podem estar cobrando
sem ter. Se tiver, já movem uma ação contra a CPFL, por cobrar sem fornecer. EM
APARTE, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Vou lá e farei uma live,
porque pedi o requerimento. Vou esperar umas duas semanas a resposta da
Prefeitura. Acho que a Prefeitura tem como ajudar essa família. Não foi falta de diálogo
e tem como ser resolvido. Verei se essa taxa de iluminação está sendo cobrada e te
passo. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: A Prefeitura pode fazer esse serviço para
ajudar tanto para inibir a criminalidade. Peço ao Vereador Jean que procure essa
família que está sem energia e veja se não está tendo a taxa de cobrança e pede para
entrarem com uma ação contra a CPFL. Sem mais. VEREADOR IVANILDO DE
OLIVEIRA LINS: Esse requerimento é simples e fazemos porque já faz muito tempo
que indicamos e não foi atendido. Acredito que a o Prefeito Zé Parella vai se
sensibilizar em ajudar essas famílias, que estão morando sem iluminação. Falar de
iluminação pública é falar de segurança e por isso fazemos esse requerimento e
esperamos que saia do papel. Meu voto é favorável ao requerimento.DECISÃO:
Aprovado por sete votos favoráveis e um voto contrário. Indicação, dispondo sobre
instalar câmeras de monitoramento e segurança no entorno do prédio do Centro de
Controle do Zoonoses, bem como no portão de acesso principal ao espaço, localizado
na Rua José Donatoni. Indicação, dispondo sobre construir lombofaixas para
travessia segura, redução de velocidade e sinalização adequada em frente as escolas.
Indicação, dispondo sobre realizar mudança de direção da Rua Tiradentes no São
Benedito, colocando-a como mão única com sentido Cemitério-Centro. Indicação,
dispondo sobre realizar a recuperação da pavimentação asfáltica em trecho da Rua
Nelson São Marcos, entre as ruas Paulo Regolão e Pedro Ramos da Silva, no
Residencial Mariana. Indicação, dispondo sobre realizar a vedação das caixas de
esgoto ao longo da Avenida Santa Rufina, nas proximidades do GREI, até a Rua José
Periane. Indicação, dispondo sobre construir canaletas nos seguintes cruzamentos:
Rua João Menzani, esquina com a rua Oreste Del Ponte, no Jardim Icaraí; Rua
Marcelo Thamos, esquina com a Rua Aparecida Andreguetto Zecchin, no Residencial
Mariana; Rua Glenio Martiniano Matos, esquina com a Rua Francisco da Silva Gomes,
no Conjunto Habitacional Antônio Moreira. Indicação, dispondo sobre providenciar a
limpeza dos terrenos localizados na Rua Álvaro Gabriel da Silva, Terreno T24, Jardim
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das Palmeiras; e na Rua Victor Alves de Deus, setor 3, quadra 11, lote 23, Jardim
Domingos Valério. Indicação, dispondo sobre realizar a manutenção da iluminação
nas áreas institucionais localizadas na Rua Benedito Barreto, no Jardim Cruzado,
especialmente nas proximidades do Centro de Formação Artística. Indicação,
dispondo sobre fiscalizar o uso indevido de cerol e de linhas proibidas no espaço
localizado entre o Jardim Icaraí e Jardim do Bosque, nas brincadeiras de soltar pipas
realizadas aos finais de semana. Indicação, dispondo sobre realizar melhorias na
Escola Antonio Deval. Indicação, dispondo sobre realizar convênio com o Governo do
Estado visando à implantação da atividade delegada de policiais civis no Município de
Ibaté, de forma a reforçarem o policiamento durante suas folgas, tal qual ocorre com
policiais militares. DISCUSSÃO: VEREADOR HORACIO CARMO SANCHEZ: Como
eu estive por sete anos à frente da atividade delegada militar, posso falar com
propriedade. Desde o começo de 2021, o Prefeito vem lutando para conseguir
atividade delegada da Polícia Civil de Ibaté, que já existe na Militar. Então não precisa
dessa indicação porque o Prefeito já está trabalhando por isso. Então eu votarei
contra. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Estivemos na reunião do
CONSEG, na qual estiveram presentes o Vitor Reis, da Guarda Municipal, o senhor
Delegado, o Comandante da Polícia Militar; o Édison, o Ivan Lins, o Presidente.
Perguntei para o delegado se seria interessante para Ibaté e ele confirmou. Até então
a atividade delegada era só para a Polícia Militar, para a Polícia Civil é a Lei
1372/2022, do Governo do Estado, que passou a permitir, na lei que permitia só da
Polícia Militar, também a atividade delegada da Polícia Civil. Por isso esse tema veio
agora. Talvez a polícia não tenha conseguido antes porque não tinha lei para isso. Até
na conversa, pedimos para o Édison levar isso para a Prefeitura também, pois a
população nos cobra bastante. Se já tem a boa vontade do Prefeito de fazer, é melhor
ainda, porque vai dar certo e o Município que ganha com isso. VEREADOR WALDIR
SIQUEIRA: Como o Vereador Horacio mencionou, gostaria que Vossa Excelência
pegasse esse pedido que o senhor tem e coloque no grupo dos Vereadores para
comunicarmos a população que cobra mais segurança. Sem mais. VEREADOR JEAN
GLEI RUBIO TOMAZ: O Prefeito já adquiriu carro novo para a Guarda Municipal; há
bastante monitoramento por câmeras espalhados pela cidade. Estão melhorando
bastante a cidade já faz muito tempo. Então acho que não tem necessidade dessa
indicação. EM APARTE, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Nós
acabamos de aprovar a aquisição de um veículo e está tendo investimento na Guarda.
Acabou de sair uma lei para a atividade delegada para a Polícia Civil. Discutimos isso
na reunião do CONSEG, só estamos oficializando para que não caia no esquecimento,
pois é necessário aumentar o policiamento civil principalmente nos finais de semana,
porque o policiamento está totalmente defasado no Estado de São Paulo e, em Ibaté,
não é diferente. Obrigado. VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: O município está
adequando mais, profissionalizando mais a Guarda Municipal. Cada vez que vão se
aposentando, vai diminuindo a polícia militar e não substitui. Sou contra essa indicação
por causa da segurança do município. Obrigado. VEREADOR IVANILDO DE
OLIVEIRA LINS: Nós participamos da reunião do CONSEG, em que foi discutido esse
assunto. É uma lei nova, de 2022, que vem abranger a polícia civil ajudando o
PRESIDENTE
2ª SECRETÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ
Encanto do Planalto
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP
Fone/Fax: (16) 3343-1233
Sessão Ordinária de 02.03.2022 – Fls. 11
município. Entendo que a segurança pública está precária e a gente precisa melhorar.
Tudo o que venha a agregar, será bom para a população. Vereador Jean falou a
respeito do carro, o que é muito bom, mas é interessante que o Prefeito mande o
projeto da polícia delegada para que votemos e seja oficializada essa lei para que a
polícia militar possa atuar principalmente aos finais de semana. EM APARTE,
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Não entendi por que o Vereador é contra uma
indicação que pedimos mais policiamento na rua da polícia civil, e fala que é a favor da
segurança pública. O Vereador não deve ter entendido a indicação; deve estar meio
perdido na sessão. Sem mais. EM APARTE, VEREADOR JEAN GLEI RUBIO
TOMAZ: Mais uma vez o Vereador Waldir está colocando palavras na minha boca.
Não falo que sou contra à segurança pública de Ibaté. Estou dizendo que o Poder
Executivo já está fazendo o andamento da guarda, adquirindo mais carro, mais
segurança. Essa indicação já reforça todos os procedimentos. O senhor tem que
pensar no que diz, o senhor está interpretando mal. Obrigado pelo aparte. EM
APARTE, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Até entendo o posicionamento do
Vereador Jean e penso da mesma forma. O que está sendo pedindo é algo que já está
sendo executado. O Prefeito é o maior interessado pela segurança pública. Ele tem
mexido na iluminação pública. Fica fácil de fazer indicação de coisas que já estão em
andamento. Dias atrás, estavam fazendo a iluminação pública e, de repente, chegam
os Vereadores da oposição para fazer foto. Também sou contra à indicação, não
contra à segurança pública. Temos o maior empenho em ajudar a polícia, tanto que o
Prefeito já fez a atividade da delegada sabendo que saiu a atividade delegada para a
polícia civil. VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Entendo o posicionamento
dos Vereadores, mas eu entendo que esse voto de vocês vai contra à segurança
pública e contra ao clamor da população. EM APARTE, VEREADOR RONALDO
RODRIGO VENTURI: Se está em andamento, me apresente o convênio. Do contrário,
não está em andamento. Quanto a tirar foto, precisa pegar todas as indicações que
foram feitas, lá atrás, foram muitas. Se o serviço está sendo feito, óbvio que vamos lá,
foi indicação. A gente até agradece ao Prefeito; eu não tenho o maior problema em
relação a isso, o que queremos é que a cidade dê certo. A indicação é para dar uma
lembrança sobre algum serviço que deve ser feito, precisa ser feito. Nesse caso, tem a
lei. Se me mostrar o convênio nesse momento, eu retiro a indicação. Do contrário sou
favorável. Obrigado. VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Muito bem
colocado. Quero deixar registrado que sou a favor. EM APARTE, VEREADOR
DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: O Ronaldo disse o que eu iria falar: que nos
apresente a documentação. O que fizemos de indicação. Uma, Vereador, foi você
mesmo quem fez, a respeito do PIX, cartão do cartão de crédito, de receber na
Prefeitura. Até hoje esperamos essa resposta. O nobre Vereador, Secretário de
Governo, pediu um aparte para a gente e falou que estava tudo certo e, até agora,
nada. Seria algo que facilitaria muito. Apresenta uma documentação, até o final da
sessão, de que está em andamento; a gente retira. VEREADOR IVANILDO DE
OLIVEIRA LINS: Bem colocado. Essa indicação foi feita há muito tempo e não foi
atendida. O Ex-Vereador Édison falou que estava sendo feito, e não se concretizou. Já
estou pensando em fazer um requerimento nesse sentido. Sem mais. VEREADORA
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SIDNÉIA MONTE: Vou votar contra porque eu não tenho que ficar apresentando nada,
meu papel é votar. Como eu sei que está em andamento, meu voto é contra.
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Todas as indicações ele fala que já foram feitas.
Quando ele era Vereador comigo, eu ia fazer uma indicação, ele dizia que já iriam
fazer. Eu tinha falado que tinha que monitorar o Centro de Zoonoses, ele me disse que
tinha colocado até chip e até hoje, nada. Não é de hoje que ele vai contra às
indicações do Vereador. Mas não é contra a nossa indicação, é contra o povo. Graças
a Deus hoje as redes sociais são fortes e conseguimos mostrar o trabalho que está
sendo feito. Está claro que estamos cobrando, e os Vereadores têm posicionamento
contrário ao que apresentamos. Como o senhor Horacio falou da empresa que iria
gerar emprego e, até hoje, não veio nada, e eu tinha certeza que não viria nada. Igual
a esse projeto que ele falou que vai apresentar o documento. Liga lá e peça para
mandarem uma foto a Vossa Excelência. EM APARTE, VEREADOR HORACIO
CARMO SANCHEZ: Jamais eu disse que tinha o documento. Falei que, como fiz parte
da atividade delegada e da Polícia Militar, é lógico que eu, como Vereador eleito em
2020, lógico que eu faria a indicação. Mas, como eu conversei com o Prefeito sobre a
atividade delegada para a polícia civil, ele disse que passaria para o Doutor
Alessandro para saber se seria possível ou não. Então, naquele momento, ficou desse
jeito. Há um mês, eu comentei com o Édison, eles já estavam dando andamento em
alguma coisa. Em momento algum sou contra a segurança pública, mas eu não tenho
a documentação. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Então o senhor deu sua palavra
dizendo que não tem o documento. Então, eu sou favorável à indicação. Quanto à
Guarda Municipal, o Jean disse que chegou mais um carro, não precisamos de carro;
precisamos de plano de carreiras, como foi protocolado pelo Antônio. EM APARTE,
VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Para aumentar a segurança, precisa ter
carro. Como a segurança vai circular nos bairros sem carro? Vão andar à pé?
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Eu entendo. Só estou falando que precisamos
investir na Guarda, fazer plano de carreiras, deixar a guarda armada. Quando eu
estava rindo, eu não te chamei de palhaço, sempre respeitei todos os Vereadores, foi
por isso. EM APARTE, VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Deu a impressão
que estava dando risada do meu posicionamento. Isso pareceu deboche, mas fica em
paz. EM APARTE, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Hoje era para ter um
projeto da ADEFI e da APAE e não ficou pronto. Vereador Ronaldo está pedindo para
mostrar o projeto. Não é assim tão fácil. Vocês sabem como funcionam as coisas.
Projeto tem que ser feito, analisado, revisado. O Prefeito tem interesse, tem buscado a
melhorar a segurança pública da nossa cidade cada vez mais. Temos um efetivo duas
vezes maior, câmeras de monitoramento, iluminação da cidade, investimento com
carros para a Guarda. Sou contra à indicação e favorável à segurança pública como
sempre fui. EM APARTE, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Essa lei tem
que passar pela Câmara. Acredito que alguma coisa deve estar no gabinete do
Prefeito, mas tem que passar pela Câmara. Decisão: Rejeitada por quatro votos
favoráveis e cinco votos contrários. ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR
DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Uma indicação que fizemos foi a recuperação
asfáltica na Rua Nelson São Marcos, travessa com a Rua Paulo Regolão. Fizemos
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essa indicação no ano passado, foi atendida, mas fizeram um serviço muito mal feito.
Entrei em contato com o Departamento de Água e Esgoto, fizeram a avaliação. Vai
acabar ocasionando um acidente, porque o buraco é muito grande e pode ser evitado.
Cobramos os cargos de confiança, se não resolvem, fazemos a indicação. Esperamos
que o Executivo avalie com carinho e mande que façam direito. Outra indicação é
sobre um problema muito sério de Saúde. É a respeito de uma caixa de vedação em
frente ao G.R.E.I. os comerciantes e moradores me procuraram, reclamando sobre
problema de esgoto. É uma falta de respeito com eles devido ao cheiro que é muito
forte. Mandei uma mensagem para o Everaldo, visualizou e não respondeu. A minha
parte eu fiz e parti para a indicação. Se fosse em frente à casa deles, queria ver se
estariam aguentando esse cheiro. É só vedar a caixa de esgoto. Ano passado foi feito
esse tipo de serviço e é algo simples de ser resolvido. EM APARTE, VEREADOR
RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse problema começou depois que foi feita a rede
nova. Desce a Avenida Santa Rufina, pega a José Periani e segue na João Alteia, que
é onde foi feita a vedação. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Ali há
muitas reclamações. Peço para que a equipe de engenharia da Prefeitura vá lá e faça
o serviço; é higiene, saúde. Outra indicação é a respeito da Rua João Menzani com a
Rua Oreste del Ponte, no Icaraí. Água da chuva empossa na frente da casa do
cidadão e fica a água podre, com cheiro forte; é uma coisa simples de resolver. Não
cobramos um absurdo. É só colocar uma massa asfáltica e colocar uma caneleta.
Outra é na Marcelo Thamos, esquina com a Rua Aparecida Andreguetto Zecchin, no
Residencial Mariana; é a mesma situação. Só jogar uma massa asfáltica e colocar
uma canaleta escorrendo que vai servir até como lombada, que naquela rua precisa
urgentemente. Outra indicação que é a mesma situação é na Rua Glenio Martiniano
Matos, esquina com a Rua Francisco da Silva Gomes. Coisa simples que vai tirar a
água podre em frente à casa do pessoal. Peço para que essas indicações sejam
avaliadas com carinho. O SEGUNDO, VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS:
Uma das nossas indicações pedimos para que a Guarda Municipal seja disponibilizada
para fazer a fiscalização no espaço entre o Icaraí e o Jardim do Bosque,
principalmente aos finais de semana, pois há muitas pessoas soltando pipa. Temos
dois relatos de acidente, em que um cidadão passou de moto e se embaraçou com a
linha no capacete e, ao tentar tirar, se cortou; outro cidadão também foi ferido no pé.
Acredito que o Prefeito vai disponibilizar a viatura. Outra indicação é para fazer
manutenção nas escolas. Estive com o Vereador Ronaldo na Antônio Deval e nos
deparamos com bastantes coisas que estão em falta de funcionamento: interruptor de
luz que não desligo. Precisa colocar areia no parquinho das crianças, fazer reparo no
banheiro feminino, fazer reparo no portão de acesso, fazer uma cobertura interligando
a cobertura da escola à sala onde é feito o recreio. Nessa mesma sala de recreio, é
preciso fazer a manutenção do encapamento de fios elétricos. No próprio forro da
escola há bastante sujeira de pombos e, quando chove, desce água suja no local. São
reparos simples a serem feitos. Estive na escola Vera Trinta, com o Vereador Damião,
porque recebemos demandas dos pais das crianças sobre os ventiladores das
escolas, que estão danificados; assim como o ar-condicionado na sala de informática.
Esses ventiladores e o ar-condicionado já foram providenciados. Agradeço ao Prefeito
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por ter comprado, mas, ao mesmo tempo, peço para que envie a equipe para instalar
os equipamentos. Sei que ele vai se sensibilizar. Sem mais. O TERCEIRO
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Em relação ao requerimento da iluminação,
eu estive falando há pouco com a Elidiane e ela me passou o conceito da CPFL em
relação a isso. A iluminação é cobrada por ponto instalado, sendo o preço de uma
tarifa por poste. Outra parte que o Vereador Waldir falou sobre estar cobrando
iluminação da família, isso é uma lei municipal. A CPFL recebe de toda a rede de
iluminação do município. Provavelmente a família deve estar pagando sim, mas ela
paga de todo município. Esse dinheiro a CPFL recebe e repassa para o município. Em
relação ao poste, é preciso fazer um ofício. O Prefeito tem que fazer a parte dos
braços para a CPFL ir e colocar em funcionamento, realizando o reparo. EM APARTE,
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Você acha que é justo uma pessoa pagar por uma
coisa que ela não utiliza? Assim como mencionei, desde 2005, já cobrava iluminação
para essas casas e até hoje não fizeram nada. Não deveria ser cobrado ou você
gostaria de pagar uma coisa que não utiliza? Acha justo? VEREADOR LUÍS MARINO
DA SILVA: Não acho justo. Mas eu disse que há caminhos que não precisam de
requerimento. Por isso estou em contato com a Elidiane e amanhã ela estará na
Prefeitura às duas horas e vamos conversar com o Doutor Alessandro. Não sou contra
a família que não tem iluminação, sou contra o requerimento. É igual ao que você
disse, você foi um Vereador incapaz, pois, se desde 2005 você vem cobrando e não
resolveram é porque tem algum erro nisso. Nós vamos resolver esse problema. Vou
levar ela até uma praça do Jardim Icaraí, que tem um poste torto e sem iluminação.
Precisamos pegar o problema e ir atrás para resolver, não ficar fazendo politicagem. O
QUARTO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Com relação às câmeras de
monitoramento no Centro de Zoonoes, eu fiz uma visita e já estão fazendo a obra para
colocar o contêiner que o Vereador Horacio conseguiu com o Macris. A reforma deve
começar nos próximos dias, sendo ela uma indicação que fizemos, e agradecemos ao
Prefeito por ter acatado a sugestão. O lugar é importante e que, ao longo do tempo,
acabou ficando de lado. Hoje ele volta a ter uma prioridade dentro do município. As
câmeras são importantes porque há muito abandono de animais e, agora, vão
começar as reformas e as chances de roubo é grande. Outra indicação é sobre a
mudança de direção na Rua Tiradentes e, aqui, já era sentido cemitério-Centro e foi
mudada. Está acontecendo acidente. Nós já pedimos um semáforo, mas ele entende
que não é necessário e vai gerar mais trânsito. Então pedimos para que seja feita uma
avaliação para mudar a mão de direção. Temos o Departamento de Trânsito que foi
criado e esperamos, o quanto antes, que atue, pois não há pessoas nomeadas. É
importante ter uma pessoa dessa área para fazer a análise correta. É uma sugestão
de pessoas que vivem o dia a dia do trânsito e a solicitação está fácil. Outra indicação
é sobre as lombofaixas. Existe uma resolução do CONTRAN, 738/2018, que
estabelece como fazer, sendo mais uma atribuição importante para o Departamento de
Trânsito para que haja a sinalização correta, pois hoje está incorreta. Além disso, fazer
lombofaixas onde não existe, como na escola Julio Benedito Mendes é super perigosa
aquela rua. Com relação à atividade delegada, a intenção dos nove é ajudar, é
melhorar, trabalhar e cada um tem seu jeito e seu pensamento. Não estou preocupado
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com a política; não quero tirar proveito. O QUINTO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA:
O Marino disse que é falta de competência minha. Se for falta de competência minha,
também é falta de competência dele, pois foi Vereador por dois mandatos comigo e ele
não teve competência que essas pessoas estão sem iluminação há muitos anos. A
incompetência é do Executivo que está cobrando e não está fazendo e não dá
segurança para a população. Fico indignado com Vereador que vem aqui defender.
Espero que Vossa Excelência vá a resolva a situação dessa família e não é falta de
cobrança. Já que Vossa Excelência tem acesso direto, vá ver quantas indicações
foram feitas até no mandato passado; acredito que até Vossa Excelência deve ter
feito. Pagamos imposto caro e não temos o benefício, que é uma segurança, um braço
de luz para favorecer o povo. EM APARTE, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA:
Como você pode dizer que é falta de competência minha se estou pegando o
problema para tentar resolver? Está dizendo de problema lá de trás que eu não tenho
nem conhecimento. Se você está tão disposto a ajudar, por que não comprou os
braços e não tentou ajudar, Vereador? Não é tão fácil de resolver? Você sabe que o
município tem suas necessidades. Tem que ter diálogo, vocês têm que se aproximar
mais do Executivo e não ficar só criticando. Ser oposição é fácil. Está há tanto tempo
parado porque não tem uma voz ativa junto ao Executivo. Estou disposto a ajudar.
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Eu acho que falta um pouco da sua parte andar nos
bairros. Ande nos bairros à noite. Em seu mandato passado, você não apresentou um
requerimento; quatro anos. Que fiscalização é essa? Isso é uma vergonha. Eu teria
vergonha de ser Vereador e não fazer um requerimento que é trabalho meu. Sem
mais. ORDEM DO DIA: Foi aprovado o requerimento, de autoria de todos os Edis,
solicitando urgência para apreciação dos processos CM. nº 069-070-071/2022.
Decisão: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 028/2022 DE 31 DE
JANEIRO DE 2022. INTERESSADOS: Vereador Ronaldo Rodrigo Venturi e outros.
ASSUNTO: Dispõe sobre declarar de utilidade pública a Organização Não
Governamental Amar é o Bicho. DICUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO
VENTURI: A declaração da ONG como utilidade pública é o primeiro passo para que
ela, amanhã ou depois, possa receber recursos, o que não significa que ela vai
receber automaticamente. Às vezes tem a ONG constituída, a Prefeitura até cedeu um
espaço para a construção de um abrigo para os animais, eu fico muito feliz com essa
iniciativa do Executivo. Agora estamos dando um passo além, declarando a ONG
como utilidade pública para que possa receber recursos, segundo avaliação da
possibilidade pela Prefeitura. Então, a ONG e a Prefeitura vão conversar. A ONG
presta um grande serviço para nossa cidade dentro de suas limitações. Eu acompanho
o seu trabalho há muito tempo e eles vivem em uma situação difícil, porque são vários
animais, o número de abandono aumentou significativamente, principalmente agora,
com a pandemia. Como a ONG está constituída, é quem a gente consegue ajudar, do
ponto de vista da Administração Pública. Não que a gente não possa, no particular,
ajudar a outros, mas, do ponto de vista da administração, o que a gente consegue é
por meio da ONG, por isso é importante formalizar os grupos. Várias ONGs tiveram a
declaração de utilidade pública. Inclusive, a gente coloca um adendo que tem que
estar no estatuto que os membros não podem receber nenhum tipo de remuneração.
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Eles não conseguem dinheiro nem para a ração, quanto mais para remuneração. Para
evitar qualquer coisa, fizemos de explicitar na lei que tem que ser feita essa alteração
estatutária. A Prefeitura de Ibaté, em 2012, declarando uma ONG de utilidade pública,
fez a mesma coisa. Eu utilizei aquele formato para adiantar o processo. Vão fazer a
alteração estatutária e vão apresentar para a Prefeitura para tentar obter recursos. A
ONG é um braço importante da proteção animal que existe no município. Obrigado.
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Parabenizo o Ronaldo pela iniciativa do
projeto, que é de grande valia para o município. Peço também aos Vereadores da
base para que apoiem. O Prefeito tem muito carinho pela proteção dos animais; ele já
cedeu as áreas. Aprovando também aqui vai ficar outra parte para ser aprovada no
Estado, mas tem nosso apoio. VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO
CM. Nº 029/2022, DE 31 DE JANEIRO DE 2022. INTERESSADOS: Vereador Ronaldo
Rodrigo Venturi e outros. ASSUNTO: Dispõe sobre criar o Conselho Municipal de
Proteção e Defesa dos Animais – CMPDA. DICUSSÃO: VEREADOR RONALDO
RODRIGO VENTURI: A criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos
Animais é uma demanda não só da ONG, como de protetores individuais, que pediram
algum espaço de política pública para poderem discutir melhor a questão animal do
município, tendo em vista que eles têm vários problemas e que gostariam de colaborar
mais. Estudei com os demais autores do Projeto a ideia, procuramos projetos
semelhantes. Até cogitei, conversando com meus pares, na possibilidade de inserir no
CONDEMA, Conselho do Meio Ambiente, mas vi que não daria certo, porque, quando
começamos a ajuntar muitas coisas em um lugar só, a tendência é não se fazer nada.
Não queremos tratar do meio ambiente como um todo, mas especificamente da fauna
e, principalmente, nesse caso, o foco desse conselho são os animais domésticos. É
um espaço importante, democrático, que vai permitir mais discussões. São dez
representantes, cinco da Administração Pública, incluindo um da Câmara; um da OAB
e quatro indicados pelas entidades, no caso, a ONG Amar é o Bicho. Se houver mais
alguma, vai indicar. O grande problema que existe nos conselhos é a falta de pessoal
suficiente para participar do Conselho. O CONDEMA está parado. Não sei se deu
certo com o idoso, mas, na semana passada, houve uma reunião para tentar constituir
para voltar a ser ativo. Existe uma insuficiência de pessoas dispostas a participar dos
Conselhos. O que não quero é que eu e meus pares apresentemos uma lei que vira lei
morta. Será um braço auxiliar para a própria Prefeitura e para o Próprio Prefeito por
chegarem a eles certas situações. Isso é para ampliarmos a nossa atuação, pois já
tem uma atuação grande, mas temos muitos problemas. Este conselho é um espaço
democrático e, por isso, peço a cada um para que votem favoravelmente ao projeto. É
uma democracia, e democracia se faz pela Câmara, pelos Conselhos. Muito obrigado.
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: A criação do Conselho é interessante, mas é
a situação que vemos em outros conselhos: falta de gente para participar das
comissões. Não sou contra a sua criação, mas sou a favor de inserir no Conselho do
Meio Ambiente e fazermos um trabalho melhor. Acho que a criação será só mais um
conselho e poderá ser uma lei morta. Meu voto será contra o projeto e a favor da sua
incorporação no Conselho do Meio Ambiente. Peço para que os Vereadores sigam
comigo para não ficarmos só criando conselho. Se virmos que precisa, aí desfazemos.
PRESIDENTE
2ª SECRETÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ
Encanto do Planalto
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP
Fone/Fax: (16) 3343-1233
Sessão Ordinária de 02.03.2022 – Fls. 17
Se for para frente, revogamos essa lei e fazemos outra. VEREADOR IVANILDO DE
OLIVEIRA LINS: Entendo esse projeto como sendo muito pertinente para o município,
para a ONG e para todos os cuidadores de animais. O Conselho do Meio Ambiente,
praticamente, não funciona; nem membros tem. Como o pessoal da ONG Amar é o
Bicho está disposto a montar a equipe para colocar para funcionar esse conselho
sobre o qual discutimos, será de grande importância. Terá um representante da
Câmara, da Prefeitura e isso, com certeza, vai funcionar. Peço aos Vereadores, até
para o Vereador Marino que mude de opinião e vamos votar a favor desse projeto. EM
APARTE, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Nós já tínhamos ponderado
sobre inserir no Conselho do Meio Ambiente, mas, quem quer cuidar de muita coisa,
não cuida de nada. Infelizmente é isso. Quando um conselho tem um leque muito
grande, acaba não tendo a atuação desejada. Por isso vejo que, sendo mais restrito,
terá foco e vai interessar mais, porque as pessoas que se propõem a participar do
conselho vão participar, porque eu as conheço; são engajadas. Pode até inserir no
Conselho do Meio Ambiente, mas tem que colocar para funcionar. Por que está há
tantos anos parado? Não tem gente? Eu conheço também pessoas interessadas a
participar do conselho do Meio Ambiente. Tenho certeza que consegue montar e
consegue montar esse também se for da opinião dos demais Vereadores. Lembrando
que este é um pedido dos protetores de animais de Ibaté a criação do Conselho.
VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Palavras corretas e pertinentes,
Vereador. Mais uma vez peço aos nobres pares que nos ajudem na aprovação deste
projeto, ajudando a ONG Amar é o Bicho. VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Como o
Vereador Ronaldo disse, por que não fazer funcionar? O Conselho do Meio Ambiente
não funciona. Na verdade os conselhos são um problema. Estou na Assistência Social
e sei. É um problema de pessoal, um problema para reunir esse pessoal. Então eu
acho que criar mais um, sendo que podemos inserir e tentar firmar e por para
funcionar. Acho que podemos fazer o teste de inseri-lo no Conselho do Meio Ambiente
que nem funciona direito para ver se conseguimos colocar para funcionar. Vejo que o
momento não é oportuno e, infelizmente, vou votar contra. EM APARTE, VEREADOR
RONALDO RODRIGO VENTURI: Entendo a colocação. Como o projeto está
caminhando para a rejeição, vamos trabalhar para tentar salvar o que dá. Se não dá
para ser do jeito que o pessoal da proteção animal gostaria, que seja de forma
intermediária. Eu não tenho problema com isso; faz parte da política. Estamos no
campo da discussão. Reitero que gostaria que fosse aprovado este conselho,
específico para a proteção animal do município. Temos muitos problemas e os
protetores abraçam demais os problemas. Inclusive, a ONG abraça demais. Nós
estamos só ampliando a democracia; nada além disso. Conseguimos pessoas para
participarem do conselho, mas elas precisam saber disso. Será que isso chega para
elas? Elas ficam sabendo que vai ter? Eu não ouço em nenhum lugar esse tipo de
comunicação. Talvez estejamos falhando nessa parte. VEREADORA SIDNÉIA
MONTE: Como eu disse, os conselhos são um problema. Às vezes as pessoas não
querem participar e acabam tendo que participar, que é quando não conseguimos
reunir 10%. Vejo pelas reuniões dos nossos conselhos e as pessoas não são
presentes, não acompanham. É bem complicado. VEREADOR JEAN GLEI RUBIO
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TOMAZ: Esse conselho é muito importante. Mas também vejo uma oportunidade para
incorporar no Conselho do Meio Ambiente e, se não for para frente, ver uma
alternativa. Hoje eu sou contrário. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Vejo
que o trabalho da ONG, do pessoal que trabalha não vem de um ano. Tem a Ana
Lúcia, a Luciana, Jane, Samanta, que são empenhadas e acho que merecem a
oportunidade de ter um conselho. Esse conselho seria interessante porque você vê o
empenho dessas pessoas no dia a dia; da sua luta para ajudar nossos bichinhos. Acho
que não prejudicaria ninguém se votarmos a favor, porque dá uma oportunidade como
deram para o Meio Ambiente e está parado. Agora para quê misturar? Dê a
oportunidade para eles para correrem atrás de recursos e para mostrarem seu
trabalho como estão fazendo. Meu voto é favorável e é uma pena que será rejeitado,
porque sabemos da capacidade da ONG Amar é o Bicho e dos outros voluntários. Se
mais. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHEZ: Como eu gostaria que este
Conselho do Meio Ambiente funcionasse e esse é o momento certo. Eu acredito
piamente em seu projeto. Como eu construí um pet shop para nossos cãezinhos, eu
jamais seria contra os animais da cidade. Colocar o Conselho de Defesa dos Animais
nesse conselho. Se o Conselho não funciona há tanto tempo, eu tenho fé em Deus
que, fazendo essa inserção, o projeto ficará robusto e vai funcionar. Por isso eu voto
contra para ver se incorporamos com o seu projeto para que o Conselho do Meio
Ambiente volte a funcionar. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Sou favorável porque é
um pedido da ONG e, assim como em todos os setores da Educação, da Saúde,
existem conselhos, como esse que vocês mencionaram que não funciona. Então vai
simplesmente querer colocar uma coisa que já não está funcionando para colocar a
culpa de não estar funcionando em uma pessoa que está lá e não participa. Por isso
que sou a favor desse conselho, porque conheço a luta deles para cuidar dos
animaizinhos. Fico triste com o posicionamento dos Vereadores que acham que
estamos aqui para fazer política. Estamos aqui para fazer o melhor para a cidade.
Esse conselho vai beneficiar tanto os animais e as pessoas que estão ali, trabalhando.
Sem contar que estão ajudando o município. É uma obrigação do próprio município. A
ONG é criada e, ao invés de os Vereadores ajudarem, são contrários. Sou a favor do
projeto. VOTAÇÃO: Rejeitado por quatro votos favoráveis e cinco votos contrários.
PROCESSO CM. Nº 069/2022, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022. INTERESSADA:
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre firmar convênio com a Fundação de
Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON. DICUSSÃO: VEREADOR LUÍS
MARINO DA SILVA: Projeto bom para a cidade. Nós, que trabalhamos em cima do
PROCON para que viesse para Ibaté, com o assessor Chico, na sede do PROCON,
em São Paulo, e com o Presidente. Sou favorável e fico feliz. Já havíamos conversado
com o pessoal do PROCON que estávamos esperando fazer a sede do Poupatempo
para que fosse incorporada uma sala. Graças a Deus deu certo. O Prefeito já fez tudo
para que conseguíssemos ter o PRCON aqui. Sou favorável ao projeto. Sem mais.
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Claro que sou favorável. Assinei o
Requerimento de Urgência, dada a sua importância. Importante frisar que funcionários,
espaço é por conta da Prefeitura. O que pode vir de receita adicional são as eventuais
multas, 50% vêm para o município, segundo o termo de convênio que veio junto com o
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projeto. Então ainda tem um caminho pela frente até, de fato, ser implantado o
PROCON. Mas o passo é a autorização, firmar o convênio até a autorização, e isso
pode demorar um pouco. Como será feito pela Prefeitura, será transparente, pois,
quando foi feito o Poupatempo pela terceirizada, foi complicado, a gente não teve a
transparência que gostaríamos de ter tido. Obrigado. VEREADOR WALDIR
SIQUEIRA: Com certeza sou favorável ao projeto, porque são muitos casos que
acontecem na cidade e as pessoas vão para São Carlos fazer as reclamações.
Estando na nossa cidade, só vem a favorecer a população. Sem mais. VOTAÇÃO:
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM Nº 070/2022, DE 24 DE FEVEREIRO DE
2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de
Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 700.000,00. DICUSSÃO: VEREADOR
RONALDO RODRIGO VENTURI: É um Crédito Adicional Suplementar, que é uma
autorização de despesa, que está prevista no orçamento e estamos suplementando,
aumentando o valor previsto naquela dotação para fazer frente a algumas despesas,
sendo elas: R$ 300.000,00, para o convênio do Poupatempo; R$ 170.000,00
pagamento de estagiários e professores da área do esporte; R$ 150.000,00, para
aquisição e instalação de concentrador de oxigênio para a usina de gás medicinal para
o Hospital Municipal; R$ 80.000,00, para pagamento das despesas com estagiários.
Obrigado. VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 071/2022, DE
24 DE FEVEREIRO DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO:
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 69.394,48, para a
manutenção do programa de transporte de alunos da rede estadual de ensino.
DICUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Estamos aprovando uma
despesa, uma dotação nova, para fazer a devolução desse recurso que era para o
transporte de alunos do período de 11/06/2021 a 31/01/2022 e, durante esse período,
houve essa sobra de recurso. No ano passado, com a situação da pandemia, não
estava tendo aula, então houve essa sobra e o município está fazendo a devolução do
dinheiro que sobrou. Obrigado. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: A respeito
desse projeto, se o município não devolve e usa esse dinheiro para outra finalidade, no
próximo ano a verba não vem. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: O Prefeito não tem
mais que a obrigação de devolver um dinheiro que não é dele, pois, devido à
pandemia, ele não utilizou. Então tem que ser devolvido como manda a lei. Sou
favorável ao projeto. VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO
PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Agradeço ao
Marino por fazer esse corre por fora, espero que tenha prosseguimento e que tire a
família da escuridão, que tudo se resolva e que coloque a iluminação nesse local.
Quero agradecer ao Sebastião Santos, que conseguiu uma emenda muito importante
para APAE; quem puder ajudar, que ajude, faça o que estamos fazendo: correndo
atrás de recurso; e, graças a Deus, conseguimos uma emenda de R$ 100.000,00.
Quero agradecer à delegada Graciela, que enviou R$ 85.000,00 para aquisição de um
veículo para a Saúde. Virão muito mais emendas porque o quarteto não para. O
quarteto trabalha, cobra, fiscaliza e corre atrás de emenda. No final de março chegam
mais algumas, pois não fizemos essa viagem à toa. Deus vai nos abençoar mais e
mais. Sem mais. O SEGUNDO, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHEZ: Quero
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deixar claro que a indicação que votei contra, não foi pela indicação, mas pelo
andamento que o Executivo já estaria fazendo. Com relação à defesa dos animais,
também votei contra, não contra os animais, mas pela criação de mais um conselho.
Peço para o Vereador Ronaldo trabalhar em cima disso e sei que ele tem capacidade
para gente deixar robusto esse projeto. Também quero me solidarizar pelo povo
ucraniano. Que Deus e Nossa Senhora Aparecida protejam todo povo ucraniano. Sem
mais. O TERCEIRO, VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Quero agradecer
ao Deputado Sebastião Santos pela emenda apresentada para ajudar a APAE.
Agradeço a Deputada Delegada Graciela por ter contemplado nossa cidade. Também
quero dizer ao pessoal da ONG Amar é o Bicho que lutamos, mas, infelizmente, nosso
projeto não foi aprovado, mas vamos continuar trabalhando para ajudar. Vamos sentar
e conversar para, se possível, apresentarmos outro projeto como os nobres
Vereadores mencionaram. Os bichinhos sofrem muito e essas pessoas que cuidam
também têm sofrem muito. Agradeço aos Vereadores por terem votado no outro
projeto. Assim será possível pleitear recursos para a compra de ração e remédio para
os bichinhos. Sem mais. O QUARTO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Uma
questão que quero mencionar é sobre o Vereador Waldir, que chamou o nobre
Vereador de palhaço. Mais uma vez o senhor pratica uma quebra de decoro. Tome
cuidado com o que você fala, pois já está respondendo na Câmara por um processo.
Outra situação é sobre o Vereador Ronaldo que disse que ameaço a Vereadora Néia
na decisão de seu voto. Todas as vezes que a Néia fala comigo, ela diz que aquilo é
uma loucura, é muito serviço. Se ela for parar para responder um requerimento,
atrapalha seu trabalho. Foi essa a minha colocação. Em nenhum momento eu a
ameacei. Quanto ao conselho, ele não foi rejeitado. Ele será incorporado no do Meio
Ambiente. Quando vocês falam que veio uma verba da Delegada de R$ 85.000,00, o
Prefeito vai acatar. Com esse dinheiro, não dá para comprar um carro então o Prefeito
fará uma contrapartida para que não aconteça o que aconteceu com o ônibus, aquela
politicagem. A gente tem aproximadamente cinco ambulâncias adquiridas a partir de
2017. Talvez o Prefeito coloque uma verba a mais de R$ 100.000,00 para que esse
dinheiro não seja perdido. O que está acontecendo é falta de diálogo entre o quarteto,
da oposição, com o Executivo. Agradeço a vocês pela verba para APAE, sabemos que
ela não vai cobrir tudo, mas vai ajudar muito. Também vou falar da verba de R$
200.000,00 para a reforma das UBSs. Muitas vezes dizem que Ibaté não cresceu,
mas, em 2017, foram criadas todas as UBSs. Em 2009 foram criadas duas UBSs e
isso é crescimento. O Vereador Waldir diz que a cidade está parada, mas esse recurso
só será utilizado graças ao crescimento de Ibaté. Hoje esteve na cidade um
empresário do ramo de tecidos, que tem interesse de vir a nossa cidade e já demos a
entrada para que ele venha se instalar aqui. É aproximadamente 126 empregos que
ele gera na cidade de São Carlos, só de Ibaté são 20 famílias atendidas por esse
empresário. Sem mais. O QUINTO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI:
Nesta semana eu estive na Casa do Idoso, a convite deles. Assim como a APAE, nós
temos acompanhado as dificuldades e fico entristecido por não ter chegado o projeto
que autoriza a Prefeitura a fazer o repasse para as entidades e nós já estamos em
março. Houve um problema com a promotoria, que estava questionando algumas
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coisas em relação à APAE. Podia ter soltado a Casa do Idoso e ADEFI para não
ficarem segurando os dois, pois estão sufocados. Peço ao Presidente, em meu nome,
que, assim que chegar o projeto, marque uma extraordinária, pois estou à disposição
de votar nisso. Agradeço ao Sebastião Santos por ter enviado a verba de
R$100.000,00, cujo objetivo é placa fotovoltaica. Não é para colocar na APAE toda,
mas é para gerar energia suficiente para a APAE não pagar mais energia e será
possível utilizar no ginásio de esportes que eles têm. Isso é importante para a
readequação e reestruturação que a APAE está passando. Com relação à Delegada
Graciela pela verba de R$ 85.000,00 e agradeço ao Prefeito por ter aceitado. Na
última sessão foi mencionado pelo Vereador Marino que a gente precisava ir atrás de
verba e ela está chegando. Essa de R$ 200.000,00, que o senhor mencionou, que foi
falada na APAE, eu nem mencionei e nós nem divulgamos, porque estamos
esperando efetivar. Com relação aos projetos, às indicações rejeitadas, não tem
problema nenhum. Fico chateado, mas eu tenho a compressão de como funciona a
democracia. Muito obrigado. O SEXTO VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Vereador
Marino, Vossa Excelência está equivocada porque, em momento algum, chamei o
Vereador de palhaço. Estava rindo e ele que perguntou se havia algum palhaço. Eu
tenho respeito com todos os Vereadores; sei debater. O senhor mencionou que há
uma denúncia contra minha pessoa. Isso não tem prova nenhuma, foi tudo montado. E
se acha que tem motivo para me caçar, me cace. De Vossa Excelência eu tenho muita
coisa para falar; deixarei para a próxima sessão. Já que você quer pegar no pessoal,
vamos pegar no pessoal então. Está certo, Vereador? Sem mais, Senhor Presidente.
Nada mais, foi encerrada a sessão às dezenove horas e quinze minutos, lavrada esta
ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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