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08ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 09DE MAIO DE 2022. 

Aos nove dias do mês de maio 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 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,Nathã Felipe Narcizo e Ronaldo Rodrigo 
Venturi.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 25 de abril 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 HORACIO CARMO 
SANCHEZ:Indicação, dispondo sobre realizar a troca do gramado do estádio de 
futebol do Jardim Cruzado.VEREADOR NATHÃ FELIPE NARCIZO:Requerimento, 
dispondo sobre solicitar da Prefeitura Municipal a quantidade de pacientes, por 
especialidade, à espera de uma consulta médica com especialistas na cidade e que 
estão na fila de espera, ainda que com agendamento já realizado para atendimento 
em outras cidades. Discussão: VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA:Um 
requerimento que é complicado para o município responder, porque como fazer isso? 
É muito difícil, visto que a demanda de funcionários é menor; estamos batalhando 
para suprir as necessidades justamente em um período como este, em que há um 
surto de dengue. Só temos a parabenizar aos nossos funcionários pelo trabalho que 
têm feito e agradecer. Mesmo com pouco contingente, estamos conseguindo dar 
conta. Como acho inviável um requerimento dessa forma e difícil de fazer neste 
momento, votarei contra e peço aos Vereadores de base para que também me siga, 
para que consigamos manter o trabalho em ordem no município. Sem mais. O 
AUTOR: Com relação ao requerimento, quero ser rápido e objetivo. Esse 
requerimento é justamente voltado a essa demanda, que não é pequena na cidade. O 
único intuito é viabilizar o atendimento para essas pessoas, uma vez que o segmento 
da Secretaria da Saúde, infelizmente, não consegue dar conta. O motivo mor, que 
nós já sabemos, é pela falta de especialista e isso abrange um projeto meu na 
questão de aquisição de recursos, a fim de contratar clínicas. Esse foi um dos 
projetos apresentados ao Deputado quando fui em busca de recursos, para que 
consigamos essa verba como emenda de custeio. Essa verba, sem restrição alguma 
pode ser utilizada na contratação de clínicas de especialidade para que a gente 
consiga encaminhar esses pacientes, que estão esperando há seis, oito meses. A 
doença não espera e, quanto mais se demora para ter a consulta e, posteriormente 
os exames necessários, esses problemas podem se agravar. Precisamos lembrar 
que o município, dentro de suas condições, com todos os problemas apresentados, 
Vereador Marino, entendo e concordo, mas a saúde não espera. Precisamos buscar 
meios. Se por recursos públicos não está sendo possível, eu acho que, nada mais 
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justo, coerente e sensato de nossa parte buscar por outros meios atender essa 
demanda. Fica aqui a explicação do requerimento e peço aos Vereadores que votem 
a favor, mesmo porque já conversei com a senhora Elaine três vezes, nas três vezes 
ela me garantiu essa lista e, até o momento, ainda não chegou às minhas mãos. Sem 
mais. Obrigado. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Já deixei claro que 
requerimento que chegar aqui eu voto a favor, a não ser que seja uma coisa absurda. 
Nesse caso, não; é um mero pedido de informação. Nós já tentamos essa informação 
também na conversa tida há um mês, com um assessor da Deputada Graciele que 
queria também direcionar recursos nesse sentido e precisava dessas informações. 
Veio um relatório com o histórico, mas não com o que temos de passivo, a demanda 
reprimida. Eles estão tentando um outro caminho para ver se conseguem essa 
informação via DRS para que a gente consiga direcionar o recurso de custeio um 
pouco mais carimbado. O Vereador Nathã conversou com o Deputado e está vendo. 
Sou favorável ao requerimento. Eu não posso, como Vereador, furtar o Vereador que 
está pedindo essa informação do seu direito de tê-la. Obrigado. Decisão: Rejeitado 
por cinco votos contrários e quatro votos favoráveis.Indicação, dispondo sobre 
realizar a contratação de médicos nas diversas especialidades, como pediatria, 
ortopedia, cardiologia, gastroenterologia e clínica geral. Indicação, dispondo sobre 
instalar um redutor de velocidade na Rua Alfredo Ianoni, no Conjunto Habitacional 
Comendador Nello Morganti.Indicação, dispondo sobre adquirir aparelhos para a 
realização de eletrocardiogramas para o Hospital Municipal, bem como para as 
Unidades Básicas de Saúde.Indicação, dispondo sobre providenciar a iluminação 
pública da Rua José Mascagna (rua dos ferros velhos), às margens da ferrovia; e da 
Rua Caetano Ramos Macedo, no Conjunto Habitacional Antonio Moreira.Indicação, 
dispondo sobre construir uma rotatória na bifurcação das ruas Santa Lúcia e 
Descalvado, no Jardim Cruzado. Indicação, dispondo sobre realizar a pavimentação 
asfáltica, bem como a colocação de iluminação pública no trecho da Estrada 
Municipal que liga Ibaté a Água Vermelha, pelo menos entre o trevo de entrada a 
cidade e os viveiros de mudas ali localizados.VEREADOR VALENTIM APARECIDO 
FARGONI:Indicação, dispondo sobre construir uma lombada na Rua Monsenhor 
Frederico, nº 327, em frente ao velório.Indicação, dispondo sobre passar FUMACÊ 
na cidade e veneno nas bocas de lobo nos bairros, de forma a evitar a infestação de 
pernilongos e proteger a população da dengue e dos demais animais 
peçonhentos.Indicação, dispondo sobre enviar a esta Casa um Projeto de Lei 
criando uma escola de nível fundamental e médio no mesmo terreno onde se localiza 
a creche Claudio Davi da Costa Telles, de modo a garantir o atendimento dos alunos 
dos bairros Jd. das Palmeiras II, Sta. Terezinha, Jd. Tamoio, Jd. Menzani e Jd. do 
Bosque.VEREADORES HORACIO CARMO SANCHEZ E VALENTIM APARECIDO 
FARGONI:Indicação, dispondo sobre instalar uma lombada na Rua José Bento da 
Silva, próximo ao Restaurante Planalto.VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO DE 
SOUSA, IVANILDO DE OLIVEIRA LINS E RONALDO RODRIGO VENTURI: 
Requerimento, dispondo sobre solicitar do senhor José Salioni, Gerente Regional da 
Telefônica Brasil, a retirada dos cabos de telefonia inutilizados dos postes. 
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Discussão: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse requerimento para 
a Vivo, sabemos que não será fácil de eles atenderem, mas temos que tentar, porque 
está feia a coisa. Se os senhores passarem pelas ruas e forem observando, os 
postes estão cheios de fios pendurados. É uma questão de poluição visual. Diminuiu 
muito o número de pessoas que têm telefonia fixa, então, tirando aqueles que têm 
internet da Vivo, via cabo, a maioria não tem mais e acabaram ficando inutilizados 
esses cabos, pendurados, gerando risco. Não tem eletricidade, mas e no dia de 
chuva? E o moleque brincando? Nós anexamos algumas fotos para deixar claro. A 
empresa usa nossa cidade, mas não cuida da forma como deveria cuidar. Obrigado. 
Decisão: Aprovado por unanimidade.Requerimento, dispondo sobre solicitar 
informações da Prefeitura Municipal acerca das placas denominativas de rua nos 
locais onde não há placas ou onde estão danificadas. Discussão: VEREADOR 
IVANILDO DE OLIVEIRA LINS:Esse requerimento nada mais é do que um pedido de 
informação. Nós já fizemos dois tipos de indicação, fazendo um pedido em nome da 
população ao Prefeito Municipal, para que colocasse essas placas de rua em vários 
bairros e ruas. Muitas pessoas vão fazer as entregas e não conseguem encontrar a 
rua por falta de identificação. Pedimos para que colocassem a placa convencional, e 
não foi colocada. Pedi para que fossem escritas nos postes, nas esquinas. Peço aos 
nobres Vereadores que nos ajudem nessa, votando a favor do requerimento, para 
que possamos levar à população que tanto nos cobra. Não podemos deixar de votar 
para que essas informações venham até o povo. Se votarmos contra, estamos tirando 
a oportunidade de o povo saber por que não estão colocadas essas placas de rua. 
Esse requerimento é apenas um pedido de informação, não é nada impossível. Eu sei 
que o Prefeito tem equipe competente para que nos responda. Sem mais, Senhor 
Presidente. LUÍS MARINO DA SILVA:Mais um requerimento que o Vereador pede 
informação ao município. Acho que é um requerimento fácil. Dá para o Vereador ir ao 
gabinete, sentar, conversar e tomar um café com nosso Prefeito e procurar saber 
certinho o que está acontecendo. Mais uma vez votarei contra e peço para que a 
bancada do Prefeito também vote. EM APARTE, VEREADOR VALENTIM 
APARECIDO FARGONI:Em relação às placas, eu tinha feito o pedido para o Jardim 
Primavera, José Giro, Antônio Moreira, e fui atendido. As placas foram colocadas, 
mas não duraram uma semana; o vandalismo foi lá e arrancou tudo. A Prefeitura 
estuda outro meio para que isso não aconteça, por isso está havendo esses 
problemas. O vandalismo acaba com a benfeitoria feita na cidade. VEREADOR LUÍS 
MARINO DA SILVA: Sem mais, Senhor Presidente. VEREADOR RONALDO 
RODRIGO VENTURI:Para chegarmos ao ponto de requeremos algo que já 
indicamos, é porque já passou do tempo. Em oito de fevereiro de dois mil e vinte um, 
nós fizemos, pedindo para que fosse colocada no CDHU. Em 10 de maio, fizemos um 
pedido pedindo para que fosse colocada em todos que não tem, bem como fosse 
substituído. No Jequitibá II vi o mesmo caso. Colocaram umas placas de PVC ou 
material semelhante, e ela desbota. Pelo tempo que tem o Jequitibá, aquelas placas, 
que foram a primeira remessa, colocadas pelo governo Parella em seu primeiro 
mandato, a maioria está lá até hoje. Acontece, como o Presidente disse, de haver 
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vandalismo, mas funcionou muito bem. Depois do dia dez de maio, no dia vinte e oito 
de junho voltamos a fazer a indicação sugerindo que fossem colocados nos postes; 
em São Carlos há alguns pontos que são assim. Reforçamos essa sugestão. É 
perguntado ao Prefeito se ele tem ou não de fazer. O Vereador disse que poderíamos 
ir ao gabinete, mas ficaremos na conversa só e há coisas que a gente precisa de uma 
resposta. Se a Prefeitura está estudando um método novo, o pessoal que está 
estudando esse método está um pouco lento. Desculpe, mas nós estamos aqui já 
quase um ano e meio; bairros como o CDHU tem muito mais que isso. Por isso peço 
ao voto favorável ao requerimento, que é supersimples. Decisão: Rejeitado por cinco 
votos contrários e quatro votos favoráveis.Indicação, dispondo sobre realizar a 
mudança do parquinho infantil localizado no Conjunto Habitacional Antonio Moreira 
(CDHU) para a praça localizada no mesmo bairro.Indicação, dispondo sobre realizar 
melhorias na Praça do Jardim Jequitibá II.Indicação, dispondo sobre realizar 
melhorias na sinalização semafórica, por meio da instalação de semáforos 
específicos para a travessia segura. O Presidente comunicou que o Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, com seus anexos, foram enviados ao e-mail dos 
Vereadores. ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA 
LINS:Quero falar de algumas de nossas indicações. Indicamos ao Prefeito Municipal 
a mudança do parquinho infantil do CDHU, tendo em vista que ele foi instalado na 
beirada do mato. Solicitamos a mudança desse parquinho para a praça do bairro. 
Assim, livramos nossas crianças de animais peçonhentos, pois, como está ao lado do 
mato, ali vêm cobras, aranhas, escorpiões e as crianças podem sofrer um acidente. 
Peço para que seja realizada uma avaliação e, se possível, faça essa mudança o 
quanto antes e também faça a iluminação, porque também se encontra às escuras. 
Sem mais, Senhor Presidente. O SEGUNDO, VEREADOR LUÍS MARINO DA 
SILVA: Não posso deixar passar em branco a questão dos trabalhadores, do 1º de 
maio. São trabalhadores, lutadores que detêm o trabalho para o sustento de sua 
família. Deixo meus parabéns a todos. Quero também agradecer e parabenizar todas 
as mães. Sabemos da luta de cada uma. Quero falar da quarta etapa classificatória 
de karatê para os finais do campeonato paulista. Mais de 600 atletas estiveram na 
cidade, 59 cidades presentes. 30 atletas ibateenses do projeto social da academia do 
Jardim América, 11 medalhas: cinco de ouro, três de prata e três de bronze. As finais 
acontecerão nos dias 21 e 22 de maio na cidade de São Bernardo do Campo. Ibaté 
irá com 18 atletas classificados; 11 se classificaram aqui, no evento do dia 30, e os 
demais já tinham conquistado. Torneio de 1º de maio, 14 times de futebol, uma festa 
maravilhosa no Jardim Cruzado. A campeã foi a molecada que treina e compete 
pelos projetos sociais da Prefeitura e são moradores do Jardim Cruzado. Taça EPTV 
Futsal, parabenizo os meninos que representaram a nossa cidade, com a média de 
22 e 23 anos, passaram pelo projeto de futebol. Infelizmente não conseguimos a 
classificação para a terceira fase, mas estão todos de parabéns. Boxe, atleta Luan 
Alves Fernandes da Silva, nas duas últimas semanas participou de duas 
competições: uma, em São Paulo; outra, em Curitiba. Agora, no final do mês, Luan 
vai a Campo Grande lutar pelo Brasileiro. Skate, atleta de 15 anos, Nicole Fernanda, 
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moradora do bairro Popular, ficou em terceiro lugar no campeonato de Skate 
realizado em São Carlos, na Cidade Aracy. Basquete, disputando o campeonato 
metropolitano de Ribeirão Preto, foi à cidade de Cravinhos, onde venceu por 68x64. 
Parabéns à equipe de Ibaté. Terça-feira, o Everaldo e o Raul vistoriaram os 
campinhos para ver como estão, a falta de areia, acertando toda essa situação. Nas 
próximas semanas, haverá a melhoria dos locais. Agradecemos o trabalho do 
professor Raul e do querido engenheiro Everaldo. Nosso amigo Vereador Damião 
também acompanhou o trabalho do professor Raul e do querido Everaldo. Nessa 
semana, recebemos o ilustre Doutor Paulo Scanavez. Juiz de Direito, uma reunião 
intersetorial, que se reuniu com o pessoal da Assistência Social, Conselho Tutelar, 
com a Amanda, Dr. Édison, Raul, com o pessoal de Porto Ferreira, tratando dos 
assuntos da Criança e do Adolescente. Ficam os meus parabéns ao Juiz e que 
sempre que puder, venha a nossa cidade para nos ajudar e auxiliar. É uma pessoa de 
grande respeito por nós. Também houve uma reunião com todos os diretores da 
Secretaria Regional de Ensino sobre escuta especializada para identificação de casos 
de violência contra criança. Participaram o Dr. Édison, os diretores e o pessoal 
técnico de escuta especializada. Quero dizer também que temos trabalhado juntos, 
mandado e-mail à Secretaria de Segurança Pública, em relação à atividade delegada, 
mas não passaram nada sobre o convênio. O município tem trabalhado em cima 
dessa situação, só aguardando a Secretaria de Justiça. Quero falar da Guarda 
Municipal que participou do APH, que são os primeiros socorros. O comandante Vitor 
esteve presente junto com o Édison. A nossa Guarda trabalhando para, cada vez 
mais, atender a população. Sem mais. O TERCEIRO, VEREADOR DAMIÃO 
ROGÉRIO DE SOUSA:Uma das nossas indicações é a respeito da sinalização de 
trânsito. Aquele semáforo em frente ao antigo Mercado Trinta; ele está muito confuso, 
não tem sinalização de pedestre. Quase aconteceu acidente, porque o pedestre não 
tem prioridade. Pedimos que o responsável do setor avalie, porque precisa antes que 
aconteça o pior. Abre o sinal para quem está saindo do Edésio, o pessoal que vai 
atravessar a lombofaixa não sabe se o cara vai vir devagar ou correndo. Um ponto 
que o Vereador Marino falou. O Raul me fez um convite, junto com o Everaldo, para 
darmos uma volta na cidade, eu aceite e agradeço. Alguns pontos relacionados ao 
esporte que precisam ser arrumados com urgência. Fomos a todos os campinhos de 
areia; alguns precisam de trave, como do Jardim América; o do Antônio Moreira, vão 
pintar as telas. Em os campinhos está sendo revisada a iluminação, e vai ser feita a 
pintura das traves e colocadas as redes. No Domingos Valério, um ponto que 
cobramos muito, inclusive a Vereadora Néia, é sobre a iluminação, e o Everaldo falou 
que vai dar um jeito de colocar essa iluminação, que será muito bem-vinda, porque o 
parquinho está meio esquecido. O Everaldo também me garantiu que vai colocar 
areia em todos os parquinhos e campinhos. Fiquei contente. O esporte voltou, é um 
incentivo, é saúde. Obrigado, Raul e Everaldo. Que possamos seguir na luta pelo 
esporte de Ibaté; um ótimo trabalho. Obrigado, Senhor Presidente. O QUARTO, 
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Quero deixar meus parabéns a todas 
as mães, assim como registro os parabéns aos trabalhadores. Reitero meu desejo de 
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mais emprego; é o que a gente mais precisa. Dando sequência, um fato muito 
importante que aconteceu,  pelo qual esta Casa lutou bastante, fez moção de repúdio, 
que foi a questão do pedágio. Houve gente até que não participou de nada, até texto 
meu copiaram e publicaram; fiquei impressionado, mas está valendo. O fato é que 
lutamos, participamos. Estive com outros vereadores na rodovia, em protesto; 
discursamos na ARTESP na Audiência Pública, que foi uma palhaçada, estava tudo 
armado. Se não fosse a pressão política por Ibaté, São Carlos e Araraquara, tinha 
saído o pedágio. Estive na Câmara de Araraquara, outros Vereadores estiveram em 
outras ocasiões, e foi graças a essa reunião que deu certo e, felizmente, fomos 
atendidos. Há um convite para o Presidente em São Paulo para falar sobre sugestões 
de melhorias nas três cidades da região. Essa abertura do Governo do Estado é 
muito importante; o que queremos é isto: o diálogo. Vou falar de uma indicação que 
apresentamos sobre a melhoria na praça do Jardim Jequitibá II. No ano passado, 
pedimos arborização, há bancos, gramado, está cuidada, roçada, está ajeitada. Mas 
fui chamado lá pelos moradores da Rua José Gimenes, porque o pessoal está 
usando a praça para atravessar da Rua Regiane Ronchin para a Rua Joao Alteia e 
passam pela grama, que já é um problema por si só, mas não é o maior. Está se 
gerando um risco, porque há um barranco e houve pessoas que caíram e se 
machucaram. Quando eu estava no local, uma senhora passou e escorregou e não 
estava chovendo. Então faço essa indicação, junto com meus pares, ao Prefeito para 
que veja a possibilidade de construir duas escadas ali e fazer um pavimento. A praça 
está voltada para a escola Antônio Deval, que não tem mais o portão principal e, para 
o bairro, não existe acesso. Outro ponto é em relação à cobrança que recebemos 
sobre a Avenida Ézio Morganti. Nós fizemos essa indicação no ano passado para que 
fosse feita a iluminação pública da avenida, o que não ocorreu. O cidadão cobrou e 
eu fiz questão de mostrar que fizemos a indicação. Aliás, considerando que aquela 
avenida tem por volta de 30 anos, não precisava nem fazer indicação. Isso já podia 
ter sido feito em administrações anteriores. A iluminação pública é questão de 
segurança e está ruim para os empresários e trabalhadores. A avenida está muito 
bonita; tem a iluminação de LED dos postes, para caminhada, então vamos estender 
a iluminação para as ruas mais para baixo para dar mais segurança para o pessoal. A 
gente poderia fazer uma nova indicação, no caso estamos falando aqui. Sei que os 
Vereadores que se intitulam da base, como o próprio pessoal da assessoria 
acompanham a sessão vão levar isso para o Prefeito e sei que irá nos atender. O 
Vereador Nathã fez uma indicação solicitando iluminação na Caetano Ramos 
Macedo, que é a última rua do CDHU, e para a Rua Mascagna. Essas ruas nós já 
tínhamos indicado, em 08 de fevereiro do ano passado, para a Rua Caetano; e 10 de 
maio, para a Rua José Mascagna. Sua indicação é importante porque é sinal de que 
não é uma coisa da nossa cabeça, porque o Vereador também recebeu a cobrança e 
fez a indicação. Outro ponto é em relação ao atendimento do Hospital. Eu recebi 
reclamações referentes ao atendimento preferencial, que não estavam dando 
atendimento preferencial para idoso. Começou o processo de triagem, um sistema 
novo que está passando por adequações, e eu tive o comprometimento da Secretaria 
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de Saúde no sentido de verificar a questão da preferência. Temos a compreensão e 
paciência necessárias. Estive no Hospital na semana retrasada, conversei com o Dr. 
Francisco, da parte administrativa. O objetivo foi visitar o raio-x, não estava quebrado 
ainda, mas estava em vias de, porque eu conversei com dois técnicos que me 
passaram alguns problemas. Depois disso, o aparelho quebrou, consertaram; deu 
problema no transformador. Conversando, recebemos a informação que o Prefeito 
autorizou a compra de um novo aparelho de raio-x e, por esse motivo, não 
apresentamos indicação e vamos confiar. A Saúde já tem problemas e não damos 
conta deles, mas estamos sendo correndo atrás. Como o raio-x é um equipamento 
básico, é importante essa aquisição, que parece já estar encaminhada. EM APARTE, 
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Tivemos vários problemas com o raio-x e, às 
vezes, continuamos a ter. Procuramos obter informações para trazê-las à população. 
Não sei se é do conhecimento do Vereador também, esse aparelho é de boa 
qualidade, porém foi adquirido na época em que tivemos um governo interino. Para 
se montar esse aparelho, foram usados dois tipos de fornecedor. O raio-x foi 
comprado com peças de duas marcas; suporta, mas, com o tempo, acaba dando 
problema. Acho que é até por isso que o Prefeito quer fazer a troca desse aparelho. 
VEREADORRONALDO RODRIGO VENTURI: Foi em 2013 isso e agora não dá 
mais. Chega a um ponto que não dá mais, acaba ficando mais caro o conserto do que 
a aquisição de um aparelho novo. Um problema que tem lá e eu pedi para o 
Francisco comprar mais placas. Para tirar o raio-x, precisa de uma placa e lá tem uma 
grande, uma média e uma pequena. Hospitais pequenos da região chegam a ter 15, 
16 placas. Uma pessoa que vai tirar raio-x do pulmão, tira-se o raio-x e está na mão. 
Agora, uma pessoa que chega acidentada, com três ou quatro lugares para verificar, 
vai ter que tirar, colocar na máquina, no scanner, revela, coloca, tira; ou seja, um 
serviço que demoraria 15 minutos demora uma hora. A placa, segundo o que me 
informaram, custa R$ 3.000,00, não é algo barato, mas, dada a importância, acho que 
o município tem condições. Falei com o gestor, ele ficou de ver se conseguiria 
adquirir mais placas para evitarmos esse tipo de situação. Era isso o que tinha para 
expor. Obrigado. O QUINTO, VEREADOR NATHÃ FELIPE NARCIZO:Quero fazer 
algumas observações em relação às indicações. Com relação ao redutor de 
velocidade na Rua Alfredo Ianoni, é importante ressaltar que ali existe um tráfego 
intenso, inclusive de ônibus; é a rua do postinho. Não tendo redutor de velocidade e 
estando a rua um tapete, os veículos acabam passando em alta velocidade e ali tem 
muita criança. Quando falta um pouco da responsabilidade do motorista, é importante 
e indispensável o cuidado da administração pública, dos órgãos de trânsito 
competentes darem suporte na questão do pedestre. Com relação à iluminação da 
Rua Caetano Ramos, mencionada pelo Vereador Ronaldo Rodrigo Venturi, o que 
quero apontar é que você faz um requerimento simples é barrado; quanto à 
indicação, você, como Vereador, responsável pela representação da população, ela 
não é atendida. Ao meu entender, caros colegas, acho isso uma derrota para a 
população, porque estamos aqui, eu, por tempo determinado, sendo pagos por essa 
galera que nos cobra, e não tem há outra pessoa a ser cobrada senão nós. Quando 
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trazemos a esta Casa algum requerimento, indicação, não é coisa nossa, é porque 
somos cobrados e vemos que a necessidade realmente existe e, como isso, 
apresentamos. Importante seria, muito louvável, inclusive, se essas indicações 
fossem atendidas pelas competências para benefício da população, que paga seus 
impostos. Falo por mim: eu não vejo outro motivo de estar aqui senão este: trazer as 
questões da população e brigar por isso. Pelo que percebi, em nossa cidade, você 
tem que brigar. Uma coisa simples, que deveria ser em comum acordo, em sintonia 
com os Poderes, para o bem comum, e você tem que brigar por isso, o que é 
lamentável, extremamente desagradável para a imagem da Casa, mas tudo bem. 
Quero falar sobre a rotatória na bifurcação da Rua Santa Lucia e Descalvado. O 
Vereador que anda sabe que aquele cruzamento é realmente perigoso; acidentes são 
frequentes. O Senhor Valentim, Presidente, acho que já fez uma indicação há um 
ano. Aquela bifurcação é perigosa e, de fato, precisa de uma rotatória. Essa indicação 
é importante não para o Vereador Nathã, não é importante para quem for que 
apresenta uma indicação, é de extrema importância para os moradores e para quem 
transita naquela área. Esperamos alguém morrer para tomar as devidas. Os 
brasileiros têm isso, os órgãos públicos têm isso e, quando não esperam alguém 
morrer para tomar as devidas, morre alguém depois de terem tomadas as devidas de 
forma incoerente e inconsistente. É esse atento que quero deixar, mencionando a 
importância para a população. Quando a gente dá um votinho contrário ou quando 
deixamos de cobrar algo de importância para a população, estamos sendo contra a 
população. Sei que gasto público é de responsabilidade dos Vereadores e que esta 
Casa tem a obrigação de fiscalizar e controlar os gastos públicos. Acho que Ibaté tem 
bastante suporte para fazer investimentos desse nível, e acho que falta um pouco 
dessa união, entendimento, sintonia entre os Poderes para desempenharmos um 
trabalho de qualidade para o cidadão ibateense. Sem mais. O SEXTO, VEREADOR 
HORACIO CARMO SANCHEZ: Quero deixar meus parabéns pelo Dia das Mães. A 
mãe é a primeira que acorda e a última que dorme. Parabéns a essas guerreiras que 
tanto nos fazem bem. Primeiro de maio, Dia do Trabalho. Parabéns ao pessoal do 
esporte, especialmente ao diretor Raul. Eu estive no campo de futebol do Cruzado, 
que está muito péssimo para praticar futebol, e eu fiz uma indicação para que seja 
removida a grama e colocada uma melhor, porque a população do Cruzado é muito 
grande. Parabéns pelo sucesso do torneio. Estiveram lá 15 ou 16 equipes e um 
monte de gente assistindo. Parabéns a todos os trabalhadores de Ibaté e região. 
Também estive na quarta classificatória do campeonato paulista de Karatê. O 
Presidente da Câmara não pôde participar, eu fui convidado pelo diretor de esportes, 
o Raul, e foi uma excelente apresentação dos caratecas da nossa região. Parabéns 
ao Raul mais uma vez. Não quero puxar, mas quando o evento é bonito, temos que 
elogiar. Acho que havia 30 e poucas cidades em Ibaté, 600 atletas e graças a Deus, a 
Câmara Municipal de Ibaté foi muito bem representada por essa pessoa que vos fala. 
Também quero destacar a contratação de médicos. Tenho a informação de que no 
dia 28 de abril foi encerrado processo seletivo. A Prefeitura está trabalhando nesse 
sentido. Outra informação: a Prefeitura já está finalizando o processo de licitação para 
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o concurso, dentre eles, o dos médicos especialistas. Então, é uma boa notícia para 
todos. Espero que os médicos venham trabalhar em nossa cidade. Alguma coisa está 
acontecendo, mas a Prefeitura está se empenhando, por meio do Prefeito, da Elaine, 
para que os médicos possam vir à cidade e atender a nossa população. Sem mais. 
EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: 
Quero deixar meus parabéns a todos os Vereadores pela conquista da não instalação 
da praça de pedágio. Prefeito Zé Parella está muito feliz pela decisão do Estado e a 
gente também está muito feliz, porque a população, que já sofre com os efeitos da 
pandemia, com mais gastos ainda, seria difícil, principalmente para as pessoas que 
detêm seu trabalho na cidade de Araraquara. Quero falar a respeito do trabalho que 
está sendo feito no Hospital. Temos que agradecer porque o trabalho tem sido feito 
com excelência. A Elaine tem falado a respeito do novo sistema que está sendo 
implantando no Hospital referente às chamadas e consultas. Existe, sim, uma 
preocupação em relação à situação do atendimento preferencial. O pessoal da Fiorilli 
já foi contactado para adequar o sistema para que seja mais apto aos munícipes. 
Agradeço a ela pelo trabalho que faz. Quero comentar o que foi deito nesta Casa hoje 
e dizer à população que ela é vencedora, não é derrotada, como foi dito. Não é 
porque ganhamos uma eleição que tudo o que acontece temos que ser contras, 
batalhar contra, cobrar contra. O Prefeito tem feito na hora certa. Tudo tem custo, tem 
tempo, tem funcionários, tem demanda. Não é fácil administrar, principalmente a 
nossa cidade que veio de muitos anos de sofrimento causado por governos 
anteriores. Gestores faziam uma obra que durava os quatro anos. Hoje nós somos 
exemplos para fora do Estado em relação ao modelo que é o nosso município. Deixo 
meus agradecimentos a todos os cargos de confiança que têm se desdobrado muito 
para que isso aconteça. Quero lembrar o Poupatempo que é de grande valia para a 
cidade, hoje atende a senhora do Jardim Icaraí, do Jardim Cruzado. Antes, tínhamos 
que sair da cidade. Se mais. O SEGUNDO, VEREADOR RONALDO RODRIGO 
VENTURI: Quero mencionar sobre o sistema de triagem, que foi uma indicação que 
fizemos no ano passado, em oito de fevereiro. Voltamos a falar sobre isso e indicar 
mais diretamente. Algumas coisas estão sendo feitas, Nathã; a gente consegue e 
ficamos contentes quando dá certo, quando somos ouvidos. A gente entende a 
questão do orçamento, dita pelo Vereador Marino. Algumas coisas são simples e, 
dada a simplicidade, gostaríamos de ver com uma rapidez maior, porque a população 
cobra e passa um ano, dois, três e chega a um ponto que ela vai à rede social e xinga 
todo mundo, e temos que entender. Quando vejo algum cidadão bravo, inclusive 
comigo, tento entender o seu lado.Temos que olhar com atenção para as coisas 
pequenas, porque me incomoda fazer indicação. Temos a expectativa que, devagar, 
vai se alinhando, conversando, sugerindo, o Prefeito vai atendendo mais nossas 
indicações e, devagar, vamos construindo uma cidade cada vez melhor. Temos que 
olhar para o passado, mas temos que olhar para o futuro. Nossa situação presente 
não está ideal, há muitos problemas a serem resolvidos e tenho certeza que há o 
comprometimento de todos nesse sentido. Não adianta tapar o sol com a peneira, 
porque ele vai aparecer de qualquer jeito e também não adianta a gente se enganar 
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aqui, porque a população sabe o que está ou não acontecendo. Outro ponto é que 
pedi o projeto para o piso dos professores e ele não vem, como também da cesta. O 
da cesta chegou com mais três projetos. O que já olhei, de primeira mão, já fiquei 
contente. Era isso. Muito obrigado. O TERCEIRO, VEREADOR NATHÃ FELIPE 
NARCIZO: Deixei para as explicações finais os parabéns a todas as mães. Elas 
trazem o ato da guerra no sangue e isso tem que ser valorizado. Quero deixar uma 
frase para que todos reflitam: “Mãe é a boca de Deus na Terra”. Parabéns aos 
trabalhadores pelo dia passado. Quanto ao requerimento, fiquei triste sim pela 
derrota, que não é uma derrota pessoal. Graças a Deus, o povo ibateense é 
abençoado e vitorioso, mas, o que diz respeito à política pública, social e bem-estar, 
estamos sendo, sim, derrotados. Com relação às informações, agora eu entendo que, 
conforme você pede informações, elas, às vezes, são negadas e, quando você 
apresenta um problema, essas informações chegam de pronto para a base da 
administração, mas, ainda assim, são válidas, porque elas estão chegando. Não 
importa por quem venham, o importante é que chegam. Com relação ao concurso, 
contratação de médicos, podem ser abertos 10.000 concursos nesta cidade, o fato é 
que médico não fica em Hospital que não tem gestão. Médico sem autonomia não 
permanece. Médico que tem São Carlos e Araraquara para ganhar mais não fica para 
ganhar o que ganha em Ibaté. Não é questão de contratar, de ficar ou não ficar, é 
uma questão de administração financeira. Quanto aos funcionários, tenho corrido o 
gado desde que assumi e tenho percorrido principalmente as unidades de saúde. As 
reclamações, observações são sempre as mesmas: falta de efetivo, falta funcionário. 
Vou dar um exemplo, que é o menos pior, que é o da UBS do Cruzado. Lá você tem a 
UBS e o PSF funcionando no mesmo lugar, no mesmo prédio, com uma equipe 
trabalhando. Ali você tem o Cruzado I, o Cruzado II, Jardim América, Primavera e 
José Giro para serem atendidos na UBS com um único médico e uma equipe de 
enfermagem. Então não. Pode fazer concurso e também funcionário não fica para 
trabalhar o que trabalha e ganhar o que ganha. Não estou criticando. Eu só acho que 
precisamos entrar em um consenso, precisamos nos atentar a essa questão e buscar 
uma solução para esse problema, que é um fato na nossa cidade. O que vai ser feito, 
como vai ser feito, a Administração Pública, tenho certeza que tem competência para 
isso, mas precisa usar essa competência em se dedicar em procurar a solução para o 
problema que existe em nossa cidade. Não se trata de questão pessoal, é uma 
questão administrativa e, com isso, deixo apenas esta observação: precisa ser 
tratado o assunto da permanência do médico e contratação de funcionários. Sem 
mais. Muito obrigado. O QUARTO, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHEZ: 
Quero dar um pitaco sobre o pedágio. Como foi importante quando nosso Prefeito, Zé 
Parella, logo no segundo de manifestação, já deu seu manifesto plenamente contrário 
à construção do pedágio. Muito bem lembrado, Vereador Ronaldo, nós quase fomos 
atropelados na Washington Luiz. Depois fomos à Araraquara, onde estava tudo 
montadinho, certinho, mas, graças a Deus, com a nossa força, com a palavra do 
nosso Presidente da Câmara e com o manifesto do Senhor Prefeito, Zé Parella, tenho 
certeza que contribuiu muito para que o pedágio não fosse construído. Não sei se o 
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Vereador esteve no Hotel Nacional em São Carlos, em que houve um grande 
manifesto também. Na época, o Prefeito foi agraciado com uma verba do Estado, 
mas ali também foi um manifesto importante. Araraquara, Ibaté e São Carlos lutaram 
para que o pedágio não fosse construído. Quero deixar bem claro que o manifesto do 
Senhor Prefeito, junto com os Vereadores de Ibaté, foi muito importante para o 
barramento da construção desse pedágio no nosso município. Nada mais. O 
Presidente convocou os Vereadores para a Sessão Extraordinária a ser realizada no 
dia 11 de maio, às 17h, para discussão e votação dos processos nº 156-157-158-
159/2022. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezessete horas e vinte e cinco 
minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário. 

 


