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06ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2022.
Aos onze dias do mês de abril 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 dos seguintes Vereadores: Damião
Rogério de Sousa, Horacio Carmo Sanches, Ivanildo de Oliveira Lins, Jean Glei Rubio
Tomaz, Luís Marino da Silva e Ronaldo Rodrigo Venturi. O Presidente da mesa
saudou o Ex-Vereador Antônio Inácio Barbosa, que acompanhou a sessão. A seguir, a
Vereadora Sidnéia Monte procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por
unanimidade, a ata da sessão ordinária de 28 de março de 2022. Foi aprovado, por
unanimidade, o requerimento apresentado pelo Vereador Waldir Siqueira solicitando
90 dias de licença de seu cargo, conforme apresentação de atestado médico. 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 abertura da Rua Edson Menegatte com a Avenida São João,
no bairro Jardim Bandeirantes. VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA,
IVANILDO DE OLIVEIRA LINS E RONALDO RODRIGO VENTURI: Requerimento,
dispondo sobre solicitar do Senhor Peterson Barleta, Superintendente Regional do
Detran – Unidade Central informações acerca do motivo pelo qual os exames teóricos
para tirar habilitação não estarem sendo realizados no Poupatempo de Ibaté.
DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Apenas para
complementar a ementa: começou a fazer, não estava fazendo aqui, parou de novo e
desmarcou tudo e o pessoal está tendo que ir para São Carlos fazer. Então, a gente
pergunta ao Superintendente Regional, que é o mais próximo que a gente tem da
região central, o Peterson. Gostaria da aprovação de todos para termos a informação
nas mãos e repassar para a população. Obrigado. VEREADOR LUÍS MARINO DA
SILVA: Esse requerimento é importante, tem a aprovação deste Vereador. O
Poupatempo veio a nossa cidade e em ótima hora para resolver problemas. Deixo
meus parabéns ao Prefeito Zé Parella pelo empenho e dedicação. Muitos pensavam
em uma seção de trânsito melhorada, mas não; hoje temos o Poupatempo. Cabe a
nós ajudar a melhorar o trabalho, pedindo informações. Tenho o voto do Vereador
Marino Motos também. Sem mais. Decisão: Aprovado por unanimidade. Indicação,
dispondo sobre instalar sinalização nos estacionamentos no Hospital Municipal, nas
Ruas Floriano Peixoto, Bernardino de Campos e Paulino Carlos, informando que as
vagas são destinadas exclusivamente a usuários da unidade de saúde. Indicação,
dispondo sobre implantar sistema de triagem de pacientes, por profissional de
enfermagem, no Hospital Municipal, de forma a priorizar o atendimento por ordem de
gravidade. Indicação, dispondo sobre realizar a recuperação da pavimentação
asfáltica nos seguintes endereços: Rua Augusto Peruchi, em frente ao número 1.218,
junto à boca de lobo localizada entre as ruas Américo Oppi e Paschoal Petrucelli, no
Jardim Domingos Valério; e na Avenida Bahia, esquina com a Rua José Deval, na
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Popular. Indicação, dispondo sobre construir lombofaixas para travessia segura em
frente aos templos religiosos, que ainda não possuem em dispositivo viário, bem como
a redução de velocidade e a adequada sinalização. Moção, dispondo sobre votos de
profundo pesar pelo falecimento da senhora Noelia Lima Cintra, mãe do Reinaldo Lima
Cintra, Ex-Vereador. DISCUSSÃO: VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Esta
moção que fizemos à Dona Noelia, mulher guerreira, que fez seu passamento no dia
de ontem e sepultada hoje à tarde. Pedimos para que Deus conforte toda família
Cintra, amigos e vizinhos, especialmente seus filhos, inclusive o Bua, Ex-Vereador
desta Casa. Acho importante que nos lembremos que ele também trabalhou por nossa
cidade e hoje passa por um momento muito difícil e de muita dor. Sem mais, Senhor
Presidente. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: É uma notícia muito triste para
todos, principalmente quando se perde uma mãe. Nós fazemos da palavra do
Vereador Ivan Lins a nossa palavra e pedimos a Deus o conforto ao coração dos
familiares e amigos. Sem mais, Senhor Presidente. VEREADOR DAMIAO ROGÉRIO
DE SOUSA: É uma moção de suma importância para a família Cintra, uma família
grande e de respeito em nossa cidade. Sabemos a dor que estão passando. Que Deus
conforte o coração dos filhos, do Ex-Vereador Bua, do Léo, do Cláudio, do Nildo, da
Magnólia e da Ednólia. Que Deus possa colocar a alma da Dona Noelia em bom lugar
e conforte o coração dos filhos, amigos, vizinhos e familiares. Sem mais, Senhor
Presidente. Decisão: Aprovada por unanimidade. ORADORES: O PRIMEIRO,
VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Quero falar de nossas indicações e uma
delas pede ao Excelentíssimo Senhor Prefeito que faça a construção de lombofaixa,
uma travessia segura, em frente aos templos religiosos, tendo em vista que muitos
pastores vêm nos pedindo a construção dessa passagem segura. Acho interessante
que seja feita por conta da segurança. Pedimos ao Prefeito que olhe com carinho e
faça a construção. Sem mais, senhor Presidente. O SEGUNDO, VEREADOR
RONALDO RODRIGO VENTURI: Quero deixar meu pesar a toda a família pelo
falecimento da Dona Noelia, ao Bua, Nildo, Claudio, Leo, Magnólia e Ednólia, pessoas
que moram há tantos anos no Jardim Mariana. São pessoas conhecidas da cidade, de
quem gostamos bastante e ficamos tristes. A moção de pesar é sempre a pior
proposição que temos. Com relação às indicações apresentadas por nós hoje, quero
comentar sobre duas. Uma é sobre estacionamento do Hospital, se os nobres Edis
passarem pelo Hospital, tem um fluxo natural do Hospital, que aumentou inclusive pela
dengue. Agora temos o cartório bem ao lado e o pessoal está usando o
estacionamento, que seria do Raio-x e não tem placa. Tendo placa, eles já tendem a
estacionar; mas se vejo uma placa que não pode, que é exclusiva, eu vou respeitar,
assim como muitas outras pessoas. É interessante, porque às vezes chega um
paciente, que chega de carro, precisando e não tem uma vaga. Isso vale para todo
entorno do Hospital. Há clínicas particulares, outras coisas por ali e o pessoal acaba
usando o estacionamento do Hospital para fins privados. Outra indicação que fizemos,
também relacionada ao Hospital, é a questão da triagem. No ano passado fizemos
uma indicação para o Hospital pedindo algumas melhorias e uma das coisas que
colocamos foi em relação à triagem. O ideal seria ser feito por uma enfermeira,
havendo todo um protocolo de atendimento para ser definido o grau de prioridade. O
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atendimento da Saúde não pode ser feito por ordem de chegada. Eu sei que, se a
pessoa chegar com uma situação muito grave, pode até ser acolhida. Eu já tive vários
relatos e várias reclamações, no sentido de que a pessoa chegou com muita dor e
teve que ficar esperando muito tempo, porque ela chegou depois. É um ajuste que tem
que ser feito e eu acho que, em algum momento, tentaram fazer, mas acho importante
que passe a ser feito. Vai demandar mais funcionário como sempre, mas aumenta-se
para a quantidade de funcionários necessários. Outro ponto é com relação à
divulgação das vacinas. O município não tem divulgado mais, ou eu não tenho visto,
nos últimos dias, nenhuma divulgação da vacina da gripe e da COVID. Houve uma
divulgação dos 80 anos ou mais, agora de 60 anos ou mais, pelo menos eu não
encontrei. Muitas pessoas estão nos questionando e a gente tem que ficar
perguntando. Nós vamos perguntar, e a Elaine, com a maior boa vontade, vai
responder. Mas acho que é válida a divulgação, porque a pessoa se acostuma a ir à
página da Prefeitura e fica até mais fácil e nós ajudamos a divulgar também. Quero
fazer uma indicação verbal em relação às ligações de água e esgoto. Recebi algumas
reclamações que estão demorando muitos. As pessoas vão ao DAE, e a ordem de
serviço ainda não chegou lá e, quando chega, demora mais de 30 dias para fazer a
ligação. O Prefeito pode nem estar sabendo que está acontecendo isso, então a gente
passa para que esteja sabendo. Peço aos Vereadores que estão mais presentes que
passem a situação. Acho que é o Guilherme que está como responsável por essa
parte para tentar agilizar. Pessoas às vezes quer construir, não tem a água e demora
para ligar. Outra questão é a de só atribuir número depois de a pessoa estar com a
planta toda aprovada na Prefeitura e a pessoa precisa fazer a ligação anterior; tem que
ser a vista a questão da legalidade disso, de ficar amarrado. A pessoa quer, tem que
ser colocado o hidrômetro e será cobrado pelo uso. As outras cidades liberam, não
tem problema então vejo que Ibaté deveria rever essa situação também. Tivemos uma
situação ontem que a Guarda Municipal, até parabenizo o pessoal, resgatou um
menino, de 10 anos, que estava na beira da pista, perdido, não sabia se era de Ibaté
ou de São Carlos, e o Conselho Tutelar também entrou na ação. Ele está bem, com a
família e parabenizamos o trabalho do pessoal da Prefeitura. Sobre o Conselho
Tutelar, comentamos, em sessões passadas, sobre o Projeto do Conselho Tutelar, que
tinha algumas alterações, dentre elas não votar mais em cinco, mas somente em um; e
a outra alteração era de não exigir o ensino superior, mas o ensino médio, assim como
é em São Carlos, Araraquara, Ribeirão, etc. Algumas pessoas do setor, que trabalham
no Conselho, da área social, nos procuraram e solicitaram uma reunião. Fizemos a
reunião na quinta-feira da semana retrasada e pudemos conversar, porque vieram
todas as pessoas do CMDCA, alguns conselheiros tutelares, Adriana, da Assistência
Social, Raul, assim como eu, o Vereador Ivan e o Vereador Marino. Todos colocaram
seus pontos de vista e fomos convencidos de que o melhor caminho era retirar o
projeto, entendo que a lei, do que jeito que está hoje, ainda que precise de alguns
ajustes, havendo o compromisso do CMDCA de fazer esses ajustes, mas que não era
o momento de fazer a alteração. Esse foi um dos raros momentos de extrema
democracia, no qual pudemos receber pessoas para discutir projeto de lei. No fim,
todos saímos contentes com a decisão. Era isso o que tinha para expor. Muito
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obrigado. O TERCEIRO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Quero falar
sobre nossas indicações. Peço ao Senhor Executivo que coloque uma equipe para
fazer a recuperação da pavimentação asfáltica na Rua Augusto Peruchi, em frente ao
número 1.218, junto à boca de lobo. A água desce em uma pressão muito forte e
acaba estragando a esquina. Outro caso parecido é na Avenida Bahia, esquina com a
Rua José Deval, na Popular. É um problema muito sério e pode acontecer até um
acidente. Quero falar a respeito que falamos desde o início do meu mandato.
Procuramos o Executivo no ano passado inteiro para conversar. Nessa semana eu
consegui conversar com ele e fiquei satisfeito, saí contente. Quando eu subo nesta
Tribuna, o que tenho que cobrar, eu cobro; quando tenho que elogiar, eu elogio. Esse
é meu papel, tentei fazer diferente e, se eu vejo que está errado, eu vou cobrar. Fui
muito bem recebido, passei a conversa para os Vereadores. Nós não somos oposição.
Estamos fazendo um trabalho em conjunto, nem todos pensam igual. O que quero
dizer é que fui muito bem recebido, propôs diálogo com todos os Vereadores, passar
as indicações diretamente para ele, inclusive já passei algumas e vi resultado hoje,
importantíssima. Essa conversa saiu por meio do apoio do Diretor de Esportes, o Raul,
insistindo comigo. Eu disse que não queria, expus os motivos, e, por causa da
insistência, eu fui na condição de que fosse somente com ele. A conversa foi muito
agradável. Ele prometeu que vai ajudar todos os Vereadores, disse que muitas coisas
não chegavam até ele, e eu deixei claro que faríamos chegar pelos secretários, o
Everaldo e o Édison. Ele acabou acatando umas três indicações minhas,
principalmente a Praça do Icaraí. Foram lá, cortaram as árvores, limparam a praça,
colocaram lâmpada de led, estão fazendo a manutenção na luz de onde vai ser um
parquinho. A melhor notícia para o Icaraí e para a população geral é que ele me
garantiu, mostrou o projeto, que fará o Centro Cultural, de tanto que cobramos. Fiquei
contente, gostei da conversa e espero que ele continue com esse pensamento. Vamos
trabalhar juntos em prol da população, porque não estou aqui para fazer política,
independentemente de um ou outro que quer falar mal ou bem. Tenho meu
pensamento e minha forma de trabalhar. Muito obrigado, Prefeito, Raul. Que
possamos trabalhar em prol da população. Muito obrigado, Senhor Presidente. O
QUARTO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Quero agradecer ao nosso Prefeito
pelo empenho e pela dedicação que tem para com o município. Na quinta-feira
passada, eu e o Secretário de Governo estivemos em Sorocaba, na busca de uma
ambulância, uma van para a Saúde, no valor de aproximadamente R$ 190.000,00.
Mais uma conquista para o município. A ambulância veio por um pedido do ExDeputado de São Carlos, Julio Cesar, por meio do Deputado Federal Mota. O veículo
vem trazer mais conforto, segurança para a população. Está vindo mais uma
ambulância para o município pelo Vereador Horacio. Já está tudo certo para vir ao
município, por meio do Deputado Vanderlei Macris. A Prefeitura fará a entrega dos
ovos de Páscoa para cerca de 4.000 alunos. Também foram entregues os kits de
uniforme e em breve será entregue o kit de inverno. Andando com o engenheiro pela
cidade, vimos o trabalho intenso que a Prefeitura tem feito na limpeza nas reservas,
praças. Inclusive hoje, a Prefeitura está fazendo o levantamento da praça do Jardim
Icaraí, um trabalho sendo feito para melhorar a segurança. A parte de iluminação será
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resolvida lá. Foi feito um mutirão no Jardim Cruzado devido aos novos casos de
dengue. No primeiro mutirão, foram feitas 24 viagens para retirada de entulho; no
segundo, 10. Esse trabalho não é somente responsabilidade da Prefeitura, a
população tem que ter conscientização de limpar, porque o número de casos de
dengue está grande, o Hospital está lotado. Até o horário que tinha ligado lá, foram
feitos 123 atendimentos. Acaba sobrecarregando o sistema. Peço à população para
que ajude, que faça a limpeza, para que não tenhamos mais problemas com a
Dengue. Talvez seja o caso de chamar a SUCEN. Fica meu pedido para melhorarmos
a limpeza das nossas casas. A Secretária da Saúde pede para lembrar a população,
assim como o Vereador Ronaldo falou, da vacinação da gripe para pessoas de 60
anos ou mais e também da vacina da COVID, para a terceira dose, com intervalo de
quatro meses. Não deixem de tomar para que não tenhamos novo surto. Parabenizo a
Guarda pelo trabalho realizado por essa criança. Temos uma guarda aprimorada,
damos condições e vemos que o trabalho flui. Quero agradecer ao Vereador Ronaldo
pela retirada do projeto dos Conselheiros porque precisamos de mais e mais pessoas
qualificadas para exercer essa função, pois trabalham em uma área de grande
vulnerabilidade e precisamos andar para frente com pessoas capacitadas. Sem mais.
ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 075/2022, DE 03 DE MARÇO DE 2022
(Primeira Discussão e Votação). INTERESSADOS: Vereador Ronaldo Rodrigo
Venturi e outros. ASSUNTO: Dispõe alterar o inciso II do parágrafo 2º do artigo 122 e
acrescentar o artigo 122-A à Lei Orgânica do Município de Ibaté em observância à
Emenda Constitucional nº 86, de 17 de março de 2015. DISCUSSÃO: VEREADOR
RONALDO RODRIGO VENTURI: Quero tentar explicar da forma mais técnica e
simples possível. Nossa proposta é com base na Emenda Constitucional 86 de 2015,
trata da emenda impositiva. De tudo o que o município prevê de gasto no ano, 1,2%
seriam destinados a essas emendas impositivas feitas pelos Vereadores na hora de
discutir a Lei Orçamentária Anual. Com essa emenda impositiva, passa a ser
obrigatório. O total, para todos os Vereadores, daria aproximadamente R$
1.400.000,00 no ano, sendo R$ 160.000,00 para cada um, dos quais R$ 80.000,00
deve destinar exclusivamente para a Saúde. O restante seria livre no sentido de que o
Vereador poderia destinar para uma entidade social. O Vereador recebe muita
demanda no dia a dia, e a sua margem de atuação é pequena, depende do Prefeito
fazer. Essa seria uma forma de ajudarmos a população e, ao mesmo tempo, ajudando
a administração. Eu sei que o município já faz o repasse para as entidades, mas se
pudermos ajudar um pouco com essa verba. O município arrecada R$
120.000.000,000. R$ 1.400.000,00 é o próprio dinheiro que sobra da Câmara. Fora o
que ela pega, ela devolve boa parte. O que devolvemos já é suficiente para atender
essas demandas. A nossa proposta é uma alteração com base na Constituição
Federal, permitindo ao Vereador uma pequena margem de atuação no orçamento
público. Se a Câmara sentar e conversar, podemos destinar para alguma coisa que é
de fato importante e, se o Vereador quiser fazer individualmente, teria que arcar com
sua situação. Eu entendo quem tiver opinião diferente da minha. Se não fossem as
emendas impositivas, boa parte dos recursos que vêm dos deputados não viria,
porque o Governo do Estado é obrigado a mandar. É uma oportunidade que temos.
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Estaríamos atualizando a Lei Orgânica a uma situação que já existe desde 2015 na
Constituição Federal. Estou à disposição para as discussões e opiniões, sejam
favoráveis e contrárias. VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Eu não posso
deixar de me posicionar. Esse projeto é importante, cujo intuito é atualizar a Lei
Orgânica do município e busca adequar o município às previsões que já existem na
Constituição Federal, presentes nos artigos 165, 166 e 198. Não afronta nenhuma lei
municipal, estadual e federal. Portanto, votar contra esse projeto é votar contra nosso
próprio direito e do direito da população de participar, junto ao seu Vereador, do
orçamento municipal. Peço aos nobres pares que, se possível, sejam signatários a
esse projeto e votem pelo bem maior do nosso município para que possamos
participar junto com o Prefeito desse Orçamento Anual. Peço para que votem, porque
é um direito nosso. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Em relação ao projeto da
verba impositiva, deixo minha posição. Como já trabalhei por dois mandatos, tenho
acompanhado o trabalho do Executivo em relação a essa verba que devolvemos e tem
sido de grande valia. O Prefeito, em seu Poder, tem feito da verba um ótimo trabalho.
Então vou continuar do jeito que está. Meu voto será contrário e peço para que os
Vereadores sigam nessa linha. Time que está ganhando não se mexe. Talvez a gente
faça uma mudança hoje e, lá na frente, possa trazer consequências erradas para o
município. Sem mais. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Esse projeto é de
suma importância; sou favorável. Os recursos que vêm para o Vereador são muito
pouco. Esse recurso já sobra da Câmara e nós poderemos mostrar, divulgar nosso
trabalho, porque recebemos demandas diariamente e, fazendo um trabalho em
conjunto, nós conseguiremos fazer algo para a população que não dependa do
Prefeito e isso seria muito importante para todos. 50% já destinaria para Saúde, que é
de lei, os outros 50% poderíamos fazer o que o Prefeito já falou que vai fazer no Icaraí.
Inclusive, eu não falei o lugar: é no primeiro bairro, sentido Jardim do Bosque, primeira
quadra, é onde será feito o Centro Cultural. Não sei se nós nove conseguiríamos fazer
um Centro Cultural, mas poderíamos destinar para que fosse feito; é um poder que
teríamos em mãos. O Vereador não tem poder nenhum além do requerimento e
indicação. Teríamos que mudar essa Lei Orgânica porque está em todos os lugares já
é assim. Peço para que pensem com carinho. Nesta primeira votação é certeza de que
será rejeitada. Espero que o Senhor Executivo avalie com carinho também, converse
com os Vereadores da base para aprovarmos, porque precisa aparecer o trabalho do
Vereador. Sem mais. VOTAÇÃO NOMINAL: Vereador Jean Glei Rubio Tomaz:
contrário à emenda à Lei Orgânica Municipal. Vereador Luís Marino da Silva: contrário
à emenda à Lei Orgânica Municipal. Vereador Horacio Carmo Sanchez: contrário à
emenda à Lei Orgânica Municipal. Vereador Ivanildo de Oliveira Lins: favorável à
emenda à Lei Orgânica Municipal. Vereador Ronaldo Rodrigo Venturi: favorável à
emenda à Lei Orgânica Municipal. Vereador Damião Rogério de Sousa: favorável à
emenda à Lei Orgânica Municipal. Vereadora Sidnéia Monte: contrário à emenda à Lei
Orgânica Municipal e Vereador Valentim Aparecido Fargoni: contrário à emenda à Lei
Orgânica Municipal. DECISÃO: Rejeitado por 05 (cinco) votos contrários e 03 (três)
votos favoráveis. PROCESSO CM. Nº 113/2022, DE 28 DE MARÇO DE 2022.
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre alteração da Lei
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Complementar Municipal nº 3175, de 30 de outubro de 2019, aumento de quantitativo
de emprego junto à Estrutura Administrativa Municipal e aumento da jornada de
trabalho de cargos com jornada inferior a 40h semanais. DISCUSSÃO: VEREADOR
RONALDO RODRIGO VENTURI: Entendemos esse projeto como importante, porque
vai atender médicos, dentistas, terapeuta ocupacional, terapeuta, psicóloga, que são
contratados por uma carga horaria de 15h, 20h, 30h. Os médicos faziam hora-extra
para cobrir um pouco e atender um pouco mais. Houve um apontamento nesse sentido
do Ministério Público, porque hora-extra não pode ser algo rotineiro. O município
achou esta solução que é permitir que, desde que o profissional queira, possa ser
estendido o horário para além daquelas de 15h, 20h, 30h até 40h semanais ou 200h
mensais. Com a dificuldade de contratar médico, haverá um médico que, em vez de
trabalhar 15h, vai trabalhar 30h. É como se, na prática, houvesse dois médicos. É
facultativo para o profissional e a Administração vai ver se necessita ou não. Essa
possibilidade foi estendida para a Procuradora da Câmara. É esse o projeto. Simples,
mas muito benéfico. Muito obrigado. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Esse
projeto tem minha aprovação. É bom para o município, principalmente na situação em
que vivemos, com a falta de profissionais. Ele visa a melhorar para o professional que
queira fazer umas horas a mais e também para o município, para que possa atender
melhor a população. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHEZ: Projeto importante.
Atitude correta do Prefeito, haja vista a dificuldade que temos com médicos nos
hospitais, ambulatórios, UBSs. Esse projeto dá ao direito ao trabalhador para que
possa fazer o horário para se ajudar e para ajudar a população. Então é um projeto
muito importante e está de parabéns o nosso Prefeito. Sem mais. VOTAÇÃO:
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 115/2022, DE 29 DE MARÇO DE
2022. INTERESSADOS: Vereador Ronaldo Rodrigo Venturi e outros. ASSUNTO:
Dispõe sobre declarar de utilidade pública a Organização Não Governamental Amar é
o Bicho. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Discutimos
esse há duas sessões, foi vetado, discutimos o veto, sendo ele aprovado. Respeito
quem votou sim ou quem votou não, o importante é que vai dar certo agora. O projeto
passa a ser de autoria de todos os Vereadores. Tenho certeza de que agora o Prefeito
vai sancionar, porque o que foi colocado como problema já foi resolvido. Próprio
Prefeito mandou um projeto desse para esta Casa, mas, como tinha sido vetado, não
pôde ser apreciado, a única oportunidade seria esta: a de apreciar com a maioria dos
Vereadores. Já que estamos aprovando, já que foi demostrado toda boa vontade do
Prefeito em relação ao projeto, a utilidade para a ONG, conhecer o trabalho e pela
cessão do terreno também, já iniciar a conversa com a ONG para poder iniciar um
repasse. Mandar uma lei, autorizando, que ainda pode ser neste ano mesmo. O pouco
que puder ajudar a ONG será de grande valia. Muito obrigado. VEREADOR LUÍS
MARINO DA SILVA: O projeto é bom embora tenha tido todo apoio de todos nós
nesta Casa, apareceu um erro nesse projeto, o Prefeito vetou e pedimos para que seja
votada a coisa certa para que, lá na frente, não tenhamos problema. Só corrigindo um
erro do Vereador Ronaldo que disse que agora tem certeza de que vai ser aprovado.
Não é assim, Vereador, estava errado, tem que ser corrigido. Estava errado, porque foi
apontado o erro e por isso foi vetado. EM APARTE, VEREADOR RONALDO
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RODRIGO VENTURI: Na interpretação do senhor e que foi apontado pelo jurídico da
Prefeitura, estava errado, mas, na prática, não estava errado, conforme expliquei na
última sessão. Independentemente disso, nós queremos que dê certo. Se vai ser
aprovado ou não, óbvio; eu imagino que vai ser. Como o senhor está dizendo, como
todos estão dizendo, tenho certeza de que vai ser aprovado. Mas não houve erro.
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Como você deixou uma segurança: “Tenho
certeza que agora vai ser aprovado”, não é assim. Lá atrás, nós aprovamos, com
apoio de todos os Vereadores, que não somos contra os animais. O projeto teve esse
erro, foi consertado, voltou agora e será aprovado por nós; tem o meu apoio. Só
lembrando do carinho que o Prefeito tem para com os animais considerando tudo o
que tem feito. Nesta semana estive andando com o engenheiro e uma nova sala de
cirurgia está sendo feita para atendermos os animaizinhos. Fica o meu apoio ao
projeto, considerando todo apoio que o Prefeito tem dados aos animais. Sem mais.
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO,
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: A Néia me cobrou sobre a árvore da
Professor Luiz Augusto de Oliveira. Essa árvore tem dado trabalho, eu comuniquei o
engenheiro, fomos ao local, conversamos com a vizinha e, pelo tamanho da árvore, é
impossível a Prefeitura fazer o serviço sozinha ali. Teremos que chamar a CPFL e, em
conjunto, fazer a remoção da árvore. Quando foi pedido à CPFL fazer a poda da
árvore, foi feito, porém, foi feito só entre os fios e voltou a dar trabalho. Quero falar a
respeito do karatê, que recebeu 12 medalhas no campeonato paulista na cidade de
São Paulo. Dia 30 será a etapa final do nosso município e vamos receber mais de 600
atletas do Futsal masculino. Nossa cidade jogou no dia quatro, venceu por 1 a 0 e joga
no dia 18 em Gavião Peixoto. O basquete começou a jogar em Ribeirão Preto e
venceu Cravinhos por 58 a 31. Isso foi um pouco do nosso esporte. Se mais. O
SEGUNDO, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHEZ: Quero deixar meu pesar à
família Cintra. Desejo aos filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, a todos da família Cintra
da cidade de Ibaté. O pai do Bua, senhor Rafael, em 1967, trabalhamos na Usina da
Serra juntos e ele era um homem pequeno, mas grande de coração, falava grosso. Eu
cozinhava para mim, na Bandeirantes, e o senhor Rafael dividia a marmita comigo. Já
contei isso várias vezes para os seus filhos. Quero deixar aqui, além do meu pesar, o
meu agradecimento à família Cintra, por meio do senhor Rafael. Quero falar da
indicação que fiz sobre a abertura da rua na Bandeirantes. Eu não sei se é possível,
mas vocês conhecem muito bem aquilo ali. É a Rua Menegatte, que dá quase de frene
com a Casa da Borracha, na Avenida São João. Seria de suma importância para o
bairro Jardim Bandeirantes. Gostaria que o nosso querido Prefeito olhasse com
carinho para essa indicação e visse a viabilidade de fazer essa abertura. Sem mais.
Nada mais, foi encerrada a sessão às dezessete horas e dez minutos, lavrada esta
ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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