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21ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis 
horas, no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida 
pelo Vereador Valentim Aparecido Fargoni, secretariada pelo Vereador Édison 
Fernando da Silva e com a presença dos seguintes Vereadores, (a): Damião Rogério 
de Sousa, Édison Fernando da Silva, Horacio Carmo Sanches, Ivanildo de Oliveira 
Lins, Jean Glei Rubio Tomaz, Ronaldo Rodrigo Venturi, Sidnéia Monte e Waldir 
Siqueira. A seguir, o Vereador Ronaldo Rodrigo Venturi procedeu à leitura de um 
trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 08 de 
novembro de 2021. O Senhor Secretário fez a leitura das Correspondências 
Recebidas de Diversos, que ficarão arquivadas na Secretária da Câmara. 
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (A): VEREADOR 
ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Requerimento, dispondo sobre solicitar do Senhor 
Carlos André de Maria de Arruda, Diretor-Presidente da Prodesp, informações acerca 
do regime de contratação dos funcionários lotados no posto de atendimento do 
Poupatempo do município de Ibaté. DISCUSSÃO: O AUTOR: Acredito que esse 
requerimento é endossado por todos os Vereadores, porque todos nós estamos sendo 
muito cobrados em relação à forma como foi realizada a contratação dos funcionários 
para o desenvolvimento do Poupatempo de Ibaté. Havia sido noticiado que o 
Poupatempo estava em funcionamento. Me desloquei até a unidade, conversei com a 
coordenadora, que me disse que esse funcionamento, até então, era para teste, para 
verificar eventuais falhas, e a população aproveitou para questionar. Então o 
requerimento é à Prodesp, órgão responsável pela instalação do Poupatempo, para 
que nos informe, já que não nos informaram antes, porque esta Casa estava presente 
no dia da assinatura do convênio, estava presente o Diretor-Presidente do Detran, o 
Senhor Neto Masselani. Todos os Vereadores presentes o questionaram de como era 
feita a contratação e ele nos disse que o Estado tem convenio com uma empresa 
terceirizada que faz a contratação. Queremos saber como essa empresa faz a seleção 
e ele respondeu: “Não sei”. Essa foi a resposta do Diretor-Presidente do Detran, Neto 
Masselani, mas com a ressalva: “Vou enviar a resposta ao e-mail já encaminhado pela 
Prefeitura para que todos fiquem sabendo”. Essa resposta não veio à Prefeitura, não 
veio aos Vereadores e, consequentemente, não chegou à população. Não estou 
questionando os funcionários que estão lá; não estou dizendo que a sua contratação 
foi errada. Nós só queremos saber como foi feita a contratação e, para os novos 
cargos, como deve ser o procedimento. Eu respondia para algumas pessoas que, no 
site do Poupatempo, tinha uma aba “Trabalhe Conosco” e, se quisessem, poderiam 
fazer a inscrição. Mas esse é o procedimento correto para a instalação de uma nova 
unidade já que nem aparecia o nome da nossa cidade ainda? Queremos que, pelo 
menos, a Prodesp tenha a mínima dignidade de dar a resposta de como foi feita essa 
contratação. Por isso, espero a aprovação de todos os Vereadores para esse 
requerimento. Muito obrigado, Senhor Presidente. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: 
Fico indignado com essa situação que aconteceu sobre esse Poupatempo. Como o 
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Vereador mencionou, o representante do Detran buscaria informações para passar 
para o Alessandro. Falei com o Alessandro também. A minha indignação é que 
contrataram, são todos moradores de Ibaté, pelo menos isso, mas teve a abertura do 
Poupatempo e não saiu uma matéria divulgando. Quem divulgou foi o Vereador 
Ronaldo, foi o primeiro a divulgar, nem a própria Prefeitura teve a capacidade de 
informar a população que já estaria funcionando. Eu acho uma vergonha esse 
governo, desatualizado, que não tem acesso a nada. Como um Poupatempo, um 
órgão tão importante, é instalado no município e a Prefeitura não tem ciência do seu 
funcionamento? É muito estranho isso, não é, nobres Vereadores? Muitas pessoas 
cobraram deste Vereador, perguntaram como fazia a inscrição, como seria feito. Eu 
falei a mesma coisa que o nobre Vereador Édison mencionou. Inclusive, foi até o 
Vereador Ronaldo que passou para nós que tinha que entrar no site do Poupatempo e 
tentar se inscrever, porque a Câmara não tem informação. Tivemos a assinatura do 
convênio com o Detran, o Presidente do Detran nos informou que não tinha essa 
informação e, realmente, não tinha a obrigação de ter. Acho que falou um pouco a 
assessoria do Prefeito de se integrar mais para terem a informação junto ao governo 
para fazer uma matéria e divulgar. Isso ficou chato para nós, como representantes da 
população, porque ela vem nos cobrando e não sabemos o que falar. “Vereador está 
desinformado”, “Vereador não sabe nada”. Acham que nós não sabemos de nada, 
enquanto que, na verdade, nem o próprio Executivo sabia de nada, segundo 
informações. Espero acreditar que não saibam de nada. Sem mais, Senhor 
Presidente. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Apenas uma 
complementação, porque o Vereador Édison, que é autor do requerimento, e o Waldir 
já falaram praticamente tudo. Só pondero dizendo que nós já havíamos feito esse 
requerimento para a Prefeitura, que nos respondeu que não sabia, isso há quatro ou 
cinco meses, e continuou sem informação, como disse o Waldir. Com relação ao início 
das atividades, o que faltou, ao meu ver, foi, da mesma forma que, na contratação, 
não houve a transparência dos meios (e jamais, como disse o Vereador Édison, 
estamos questionando quem está lá), para as pessoas saberem como seria a 
contratação. Da mesma forma, o início das atividades, eu acho que faltou divulgação, 
cronograma. Um órgão tão bem falado como é o Poupatempo, com tantos anos de 
experiência e implantação de unidades, penso que faltou isto: “Dia 13, então, é teste 
para atender tantas por dia até treinar o pessoal”. Desde que seja com transparência, 
não há problema. Mas não teve esse tipo de divulgação e aconteceu que as pessoas 
passaram em frente, viram o Poupatempo aberto, começaram a entrar e a serem 
atendidas. Começou uma pressão em cima de nós: “Está atendendo ou não está 
atendendo?”. O Waldir foi lá no sábado em que divulgamos, confirmou o 
funcionamento e divulgamos. Não sei por que não foi divulgado. Tudo bem, é o teste, 
mas eu insisto que faltou a transparência. EM APARTE, VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Essa situação de teste não existe, porque tem pessoas que estão fazendo 
RG, documento de veículo. Então, como você vai fazer um teste fazendo documento 
de veículo? O Poupatempo está trabalhando, não é teste. A gente não tem que passar 
a mão na cabeça do Prefeito. O Executivo errou, a assessoria de imprensa é muito 
ruim, deveria ter informado a população. VEREADOR RONALDO RODRIGO 
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VENTURI: Talvez a colocação da palavra “teste”, tanto por mim quanto pelo Vereador 
Édison não foi a mais apropriada. É um período em que o pessoal está em 
treinamento. Vinham fazendo treinamento em Araraquara e depois vieram para cá e 
estavam em treinamento e não tem problema. É só deixar as coisas às claras. Como 
não fizeram, coube a nós a divulgação. Obrigado, Vereador Édison pelo requerimento 
que, por meio dele, a gente conseguiu falar um pouco mais sobre esse assunto que 
tanto falaram com a gente nos últimos dias. Obrigado. Decisão: Aprovado por 
unanimidade. Indicação, dispondo sobre realizar, no ano de 2022, o reajuste salarial 
de todos os servidores do Executivo e Legislativo, considerando, no mínimo, a soma 
da inflação dos últimos três anos. Indicação, dispondo sobre realizar novo reparo na 
iluminação pública da Praça da Igreja São José, no Jd Mariana; bem como na do 
playground infantil localizado na Praça Trabalhadores da Antiga CBT, na Vila 
Bandeirantes. Indicação, dispondo sobre realizar a alteração de mão da via em frente 
à portaria do Condomínio Residencial Terra dos Buritis. Indicação, dispondo sobre 
determinar o aumento das rondas regulares da guarda municipal no Jd. Mariana, em 
especial nos arredores da Praça da Igreja São José e na pista de MotoCross. 
VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo sobre 
construir uma canaleta para escoamento de água pluvial na Rua Salvador Trinta, na 
altura do número 390, esquina com a Avenida Santa Rufina, na Vila Santa Terezinha. 
Indicação, dispondo sobre instalar iluminação pública na Praça do Jardim Menzani, 
próximo onde são realizadas aulas de autoescola. VEREADORES DAMIÃO 
ROGÉRIO DE SOUSA, IVANILDO DE OLIVEIRA LINS, RONALDO RODRIGO 
VENTURI E WALDIR SIQUEIRA: Requerimento, dispondo sobre solicitar da 
Prefeitura Municipal informações acerca das galerias pluviais do Jardim Domingos 
Valério. DISCUSSÃO: VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: A gente quer ter 
as informações sobre as galerias pluviais, porque moramos no Jardim Domingos 
Valério e somos muito questionados. Eu e o Vereador Waldir participamos de um 
grupo com 256 membros; a cobrança é grande, foi um bairro muito mal projetado. A 
cobrança vem desde o início do nosso mandato, cobramos e agora fazemos o 
requerimento. Quando fizemos a indicação, o Vereador Édison falou que a Prefeitura 
estava providenciando a limpeza nesse local e isso já faz mais de seis meses. Fiz uma 
live e eles foram lá, colocaram a grade, mas não fizeram a limpeza correta. Na 
Francisco Lopes, eles chegaram a fazer a limpeza, mas não desentupiram o cano, 
colocaram a grade; na Victor Alves de Deus eles nem passaram. Vou ter que mostrar o 
que está acontecendo na cidade? Quando assumi o mandato, deixei claro que iria 
trabalhar e mostrar o meu trabalho. Primeiro, as indicações; segundo, a cobrança na 
Tribuna; terceiro, os cargos em comissão; o quarto, requerimento; quinto, a live, e vou 
ter que começar a fazer, porque está um descaso.  EM APARTE, VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: Como mencionou, estamos em um grupo com 256 pessoas e 
elas nos cobram muito sobre o bairro. Assim como Vossa Excelência mencionou, mal 
projetado. São muitos bairros, infelizmente, que o Prefeito criou muito mal projetado. 
Está aí o bairro Jardim das Palmeiras, jogou o povo no meio do mato, na escuridão; o 
povo vem de lá para cá, à noite, não tem calçamento. As crianças saem da escola à 
noite e têm que andar na escuridão, na rodovia. Este é um governo vergonhoso. Tudo 
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o que faz é mau feito, só faz boniteza e ninguém vive de boniteza. Está uma vergonha 
esta cidade, está abandonada; mato, em tudo quanto é lugar. Não tem uma sessão 
que a gente não tenha que falar, porque é tanta irregularidade e quem vem de fora, vê 
a Praça Central, fala que a praça é bonita, que a cidade é bonita, bem cuidada. Vai 
para os bairros, vai ver como é Ibaté; um lixo. É uma vergonha, Vereador. VEREADOR 
DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Quando partimos para a live, não sei se foi o efeito 
dela, se estava programado, eu creio que não porque... Tem que cobrar, porque 
somos muito cobrados no grupo. Fazemos a indicação, cobramos sempre em Tribuna 
e eu acho que não precisa chegar neste ponto de vir cobrar aqui toda hora. A cidade 
está esquecida, abandonada, como o Vereador falou. Acho que tem que colocar essas 
pessoas para andarem nas ruas, colocar para trabalhar e ver o que está acontecendo 
na cidade e não deixar para chegar até nós. Há coisas que nem cabem a nós, mas 
temos que cobrar aqui. Está um descaso. Sem mais, Senhor Presidente. Decisão: 
Aprovado por unanimidade. Requerimento, dispondo sobre solicitar da Prefeitura 
Municipal informações acerca da construção do redutor de velocidade na Rua Salve 
Nilo Zechin. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse é um 
requerimento que a gente não gostaria de precisar fazer por tudo o que representa, 
pelo falecimento do Tiago Guarnieri, mas, infelizmente, aconteceu esse acidente, 
apesar de que me nego a entender aquilo como acidente, porque, na minha opinião, 
houve falhas seriíssimas, mas isso é a Justiça quem irá determinar. Porém, temos que 
fazer a nossa parte e pedimos algumas informações baseadas no ocorrido, no 
falecimento do rapaz, bem como na nota emitida pela Prefeitura, que disse várias 
coisas, inclusive eu achei bem bonitinho, porque colocaram nossos nomes como 
autores da indicação. Fomos nós mesmos que pedimos para fazer bem feito, não para 
fazer errado, não era para matar ninguém. Era para fazer bem feito, sinalizar, colocar 
placa, colocar cavalete antes e depois, é o básico. Agora, colocar o nosso nome no 
momento de uma tragédia para tentar, de alguma forma de induzir as pessoas a 
falarem que são os Vereadores os culpados... O Damião fez uma publicação, 
contente, porque fizeram a lombada, e estávamos contentes mesmo porque era uma 
cobrança desta Câmara de mandatos passados, vários Vereadores fizeram. Fizeram a 
lombada, ficamos felizes e a pessoa lê aquela nota, vê a publicação do Damião e 
pancada no Damião. Depois as pessoas foram entendendo que não era culpa do 
Damião, nem do Waldir, nem do Ronaldo, nem do Ivan. Isso aconteceu na noite, no 
outro dia a Prefeitura divulgou, eu achei um oportunismo muito sem vergonha. 
Gostaria de que a Prefeitura, da mesma forma que divulga quando é um problema, 
que divulgasse no site vários pedidos nossos que foram realizados. Por exemplo, 
canalização do oxigênio do Hospital, indicação nossa, de 08 de fevereiro, e eu não vi 
nenhuma matéria colocando nosso nome. Fechamento de áreas verdes da cidade, já 
fechou no Jardim Menzani, até hoje, nada; saiu matéria, mas não saiu nosso nome. 
Ouvidoria Geral do município, pedimos e aprovamos recentemente. Vamos ver se, 
quando implantarem, vai sair na matéria: “Esse foi um pedido dos Vereadores tal, tal e 
tal”. Parquinho infantil no Jardim Domingos Valério, nós pedimos para utilizar os 
espaços para lazer, foi feito, foi divulgado; saiu nosso nome? Não. Recuperação de 
algumas ruas do Banco da Terra, aliás, há problemas lá, só recuperou a primeira, mas 
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foi um pedido nosso e, até por intermédio, conseguimos material, foi feito o serviço e a 
primeira rua ficou muito boa; as demais ruas estão em uma situação bem delicada e 
os moradores estão cobrando. Não foi divulgado. Cronograma de vacinação, divulgar 
com mais antecipação, pedimos, foi feito, atendido, agradecemos. Foi divulgado que 
eram esses quatro Vereadores? Também não. Plantão de vacinação foi indicação 
nossa, divulgou, mas divulgou que foram esses quatro Vereadores? Também não. 
Vamos votar um projeto do Centro de Zoonoses de benfeitorias, estou muito contente, 
não vou falar muito senão é capaz de... As barreiras sanitárias, indicamos também, 
embora mal feitas, foram feitas. EM APARTE, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE 
SOUSA: Foi muito importante a reforma do PSF do Icaraí. Depois de 16 anos, fizeram 
a reforma. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Ia falar da reforma do 
Icaraí, de fato, e também do parquinho da Rua Araraquara com a Rua São Benedito. 
Dedetização, passar veneno contra a dengue, indicamos também. Para tudo isso foi 
feita matéria na Prefeitura e, estranhamente, para mim não precisa divulgar que foi a 
gente, mas, na hora que é tragédia vem divulgar? Ainda falou que a gente “assinalou” 
a indicação. Não, a gente não fez x-zinho na indicação, a gente assinou a indicação, 
precisa tomar mais cuidado com a redação também. Quanto ao requerimento em si, 
pedimos as seguintes informações com base na nota da Prefeitura: A sindicância foi 
aberta? Se foi aberta, favor encaminhar o documento e, se não foi, justificar o porquê. 
A Prefeitura realizou estudo prévio antes da construção do redutor de velocidade 
conforme normativa do trânsito, que, inclusive, citamos na indicação que tem que ter 
estudo prévio, etc.? Se sim, favor enviar para a gente o estudo, se não, justificar o 
motivo de não ter feito. A Prefeitura possui alguma instrução de trabalho ou outro 
documento assemelhado para a construção de redutores de velocidade? Imagina-se 
que tenha instruções mínimas de construir, tamanho da lombada, altura, largura, como 
pintar, como não pintar? Qual Secretaria, naquele momento, estava responsável por 
isso? Nós aprovamos o Departamento Municipal de Trânsito e até agora não tem uma 
pessoa responsável. Se tivesse uma pessoa responsável, nomeada, será que não 
teria sinalizado melhor aquilo? Não tinha, mas alguém era responsável. A nota emitida 
também fala que eles pediram várias vezes a reparação das lâmpadas. Pedimos para 
que enviem os comprovantes desses pedidos feitos à CPFL. Ainda, a gente questiona: 
Se nossa indicação foi feita em 29 de janeiro de 2021, quase nove meses, qual a 
justificativa de fazer em um dia de chuva para, depois, colocar na nota que foi culpa da 
chuva entre outras culpas? São Pedro foi culpado, todo mundo, menos a Prefeitura. 
Pedimos para que, depois da sindicância, nos enviasse a cópia completa, bem como 
se houver algum PAD decorrente da sindicância, encaminhar para a gente também. 
Era isso. Desculpe o desabafo. Obrigado. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE 
SOUSA: Como o Vereador disse, eu fui o culpado pela tragédia do Tiago. Eu sou 
Vereador, fiz a indicação, quem executa é o Executivo. A parte de sinalização quem é 
responsável é aquele que tomou conta da obra. Não vou nem criticar o Roni, porque é 
ele quem estava no local, porque é ele quem recebe ordem. Acho que tem que ter 
alguém acima dele acompanhando. Como o Vereador citou o Diretor de Trânsito, nós 
aprovamos junto com o Poupatempo, cadê ele? Então, a respeito desse requerimento, 
queremos achar o culpado, porque foi uma vida perdida e sabemos a dor que o pai e a 
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mãe estão passando neste momento. EM APARTE, VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: A meu ver é que, na cidade, está faltando Prefeito. Se tivesse um Prefeito 
para acompanhar a obra da cidade, eu acredito que aquilo não teria acontecido. O 
Prefeito José Luiz Parella, em seu primeiro e segundo mandatos, andava nas obras. 
Hoje você não vê o Prefeito na cidade. Já fui várias vezes à Prefeitura para falar com 
ele e ele nunca está na Prefeitura. Em uma cidade sem Prefeito é isso que acontece. 
É vida que perdemos por causa de incompetência... Não é da pessoa que fez a obra é 
do gestor. Quem é o gestor? É o Prefeito que não administra a cidade, ela está à 
mercê, nas mãos e qualquer um. Obra é feita de qualquer jeito. Fizeram a lombada e, 
no dia seguinte, depois que aconteceu o acidente, foram colocar a placa de 
sinalização. Isso é uma vergonha. Perdemos uma vida tudo por culpa do Prefeito, 
aquele irresponsável. Não é funcionário, porque o funcionário recebe ordens, ele não 
tem conhecimento de legislação de trânsito como Vossa Excelência falou. Aprovamos 
o Departamento de Trânsito. Cadê o Diretor de Trânsito para ver isso? Nem nomeado 
não tinha sido nessa época. Então, Vereador, falta gestor, alguém para administrar a 
cidade. Fico triste porque conheci aquele menino bebezinho, a família é humilde, 
pobre. Pergunta se alguém foi lá ver se estão precisando de alguma coisa, porque era 
o rapaz quem sustentava a família. O pai é aposentado com um salário mínimo. Vê se 
alguém foi lá para verem se estão precisando de alguma coisa, alimento, suporte. 
Ninguém fez isso. Estou indignado, e ainda vem querer colocar a culpa nos 
Vereadores. Nós pedimos para a segurança não para matar ninguém. VEREADOR 
DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Voltando ao caso do Roni. O Roni anda 
sobrecarregado de serviço, a gente sabe que ele não tem culpa nenhuma. Eu falei do 
Diretor de Trânsito porque ele foi aprovado, não era para estar ali? Não tinha que ter 
sinalização no início? Isso é uma sacanagem com a população, comigo e com os 
Vereadores citados na nota da Prefeitura; uma vergonha, jogaram a culpa até em São 
Pedro. O Vereador tem razão, o Prefeito não está ligando para nada, está esquecendo 
a cidade. Eu ando a cidade toda, estou trabalhando e querem jogar a culpa em cima 
de nós. Era para ser uma conquista e virou um acidente, como o Vereador falou. 
Fiquei chateado, porque era uma lombada que todos os Vereadores tentaram e nós 
quatro, em uma audiência pública, conversando o Alessandro, ele acatou; foi ele quem 
fez a lombada. Quando ele mandou fazer a lombada, tinha que ter mandado alguém 
que conhecesse a lei de trânsito. O Roni não tem culpa nenhuma. Sabemos, por baixo 
dos panos, não sei se é verídico, que o Eraldo vai ser o Diretor de Trânsito. Tomara 
que seja e que atenda nossas indicações, que converse com os Vereadores. 
Pensamos no bem da cidade, mas não aceito jogar a população contra mim. Não 
gostaria nem de estar falando isso aqui, mas, como houve essa perda, quero que 
tenha justiça e que os culpados paguem, porque sei o sofrimento dos pais. Já fui lá 
três vezes e não com dor na consciência, porque não devo nada, eu sou Vereador. 
Quem faz as obras é o Executivo. Sem mais. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Fico 
muito magoado com essa imprudência dessa gestão pública. Perdemos um jovem que 
tinha a vida toda pela frente e, infelizmente, por uma falha humana... Eu ando em 
várias cidades e já vi vários locais, placas de sinalização, “lombada a 200, a 100, a 50 
metros”. E não tinha lombada nenhuma, porque já estavam avisando que, 
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futuramente, terá uma lombada. Onde foi feito esse obstáculo, deviam primeiro ter 
sinalizado. Sem contar que é uma rua escura e nós pedimos várias vezes iluminação, 
outra falha. Aquele menino fazia aquele trajeto da sua casa para o trabalho, do 
trabalho para a casa e, quando ele foi trabalhar, não tinha aquela lombada e, quando 
voltou, foi direto. Uma moto potente, houve uma falha dele infelizmente, mas se for 
ver, até eu, se estivesse passando, passaria em uma velocidade mais ou menos; não 
ultrapassar a velocidade, porque nem placa de velocidade tem, não sei se colocaram 
agora. Vemos muitas falhas neste governo. Está faltando Prefeito na cidade, não 
temos Prefeito. Uma cidade sem o Prefeito como anda? Como funciona? Assim como 
a rodoviária. Está fazendo a obra, vá lá, veja o que está acontecendo se estão 
trabalhando certo. Falando nisso, eu estive na rodoviária, está trabalhando aos passos 
lentos, vi um rapaz só trabalhando e ainda sem registra; outra vergonha. Terceiriza o 
serviço e coloca a pessoa para trabalhar sem registra. Trabalha em altura e até falei 
para ele, o Vereador Damião estava comigo. Então é gravíssimo. A lombada, assim 
como o Vereador Ronaldo falou, aconteceu a fatalidade e colocou a matéria pedido 
dos quatro Vereadores. Mas pedimos tanta coisa nesta Câmara! Toda sessão 
entramos com, no mínimo, oito pedidos de melhorias para cidade, cobranças para o 
Prefeito. Nós trabalhamos incansavelmente, andamos em todos os bairros, não 
entramos nas casas das pessoas devido à pandemia, mas não deixamos de trabalhar, 
estamos lutando para o melhor da cidade. Só que não vejo eles publicarem uma 
matéria nossa: “A pedido dos Vereadores, vamos reformar o PSF do Icaraí”, “Nós 
reformamos a pedido dos Vereadores”. Faltou muita coisa que eles fizeram e tem que 
fazer, porque é para a cidade, é obrigação deles cuidar da cidade e não estão 
cuidando. Tem um monte de esgoto a céu aberto; cidade está cheia de mato, agora, 
com as chuvas, é só reclamação de animal peçonhento nas casas. Falta gestor. Hoje 
o Prefeito é o José Luiz Parella, só no nome, mas você não o vê andar na cidade, 
olhar as dificuldades em que estamos passando no Hospital, não temos médicos, pois 
estão pedindo a conta porque não têm condições para trabalhar na cidade. A 
Prefeitura não investe na cidade. É muita coisa. Sem mais, Senhor Presidente. 
Decisão: Aprovado por unanimidade. Requerimento, dispondo sobre solicitar da 
Prefeitura Municipal informações acerca do uso dos recursos financeiros que seriam 
utilizados para pagamento do 14º salário e abono aniversário dos servidores públicos 
municipais. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Estamos em 
meio a uma discussão da incorporação do 14º, do abono aniversário, tem uma pauta 
do sindicato que foi protocolada e hoje trouxeram para termos ciência. Está aqui o 
Hicaro que é do sindicato. Tivemos a notícia de que São Carlos está reservando, 
foram tirados o abono assiduidade e o 14º e estão reservando o dinheiro, abriram até 
uma conta específica. Perguntamos aqui se foi, no início de 2020, reservado esse 
recurso em alguma conta bancária específica ou na conta do tesouro, e pedimos para 
comprovar para gente inclusive com extrato bancário com o eventual lançamento. A 
gente entende que existe a discricionariedade do Prefeito de fazer isso ou não, mas 
queremos saber, porque muitos funcionários nos cobram. Se gastou, onde gastou? É 
mais ou menos isso. É só para termos uma noção e uma resposta para os servidores. 
Se a Prefeitura tivesse guardado dinheiro desde 2020, tinha feito um belo bolo, que 
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poderia ser repartido em benefícios para os funcionários durante um período. 
Sabemos que a arrecadação não está das melhores. Arrecadamos com excesso por 
causa da previsão que foi feita, mas, no geral, sabemos que os municípios são 
afetados pela pandemia. Mas, neste momento, ter um caixa bom (não para aumentar a 
despesa do pessoal), mas para benefício. Entra um projeto de R$ 250,00 para vale-
alimentação, se tivesse um dinheiro guardado, dava para pagar uns dois anos de 
benefício bem maior que esse valor. Obrigado. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Eu 
fico indignado porque esse Prefeito, José Luiz Parella, quando entrou em 2005, o 
município estava com saldo devedor. Ele foi remanejando, fazendo as cobranças que 
gestores anteriores não cobravam, e começou a entrar dinheiro e ele começou a 
divulgar o quanto tinha em caixa. Todo ano publicava com quanto fechava. Por que 
agora ele não mostra? Coloca o dinheiro. Coloca o 14º, o 15º no Portal da 
Transparência. Eu desafio o Prefeito, que é transparente: “Está aqui, o dinheiro está 
guardado”, assim como São Carlos, que divulgou R$ 22 milhões e pouco que estão 
guardados para o ano que vem beneficiar os funcionários. Aqui tudo é quietinho, 
ninguém fala nada. Fevereiro de 2020, em fevereiro faz dois anos. Se tivesse dinheiro 
guardado, daria um dinheiro bom. Se ele pensar em nosso funcionalismo, que eu não 
acredito. Infelizmente eu não acredito neste governo, que está há 17 anos e não vejo 
fazer nada para beneficiar o funcionalismo público. Está aí a cesta básica. O 
funcionário que ganha R$ 1400,00 perde a cesta porque morreu um familiar. Depois 
vem falar de governo da moralidade. Eu estou indignado. Em nome de Jesus, Deus vai 
me dar vida e saúde para eu ficar três anos batendo nessa tecla. Vão ser três anos de 
cobranças deste Vereador que não vai se calar, que vai subir à Tribuna e vai falar a 
verdade. Eu não tenho medo de falar a verdade e de cobrar. Eu me candidatei para 
ser Vereador, para cobrar o direito da população e do trabalhador público. Sem mais. 
Decisão: Aprovado por unanimidade. Requerimento, dispondo sobre solicitar da 
Prefeitura Municipal informações acerca da disponibilização de novos meios para 
pagamento na Prefeitura.  DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO 
VENTURI: Esse requerimento decorre de uma indicação que fizemos em 26 de abril, 
nº 151 (já que é para falar número e data, vamos sempre reforçar agora), discutida. 
Lembro que o Vereador Édison também falou que havia um estudo em andamento, 
mas, até o momento, não tem nada. É referente ao pagamento por meio de PIX, 
cartão de crédito e débito. Você vai à Prefeitura, precisa pagar alguma coisa e ali ou é 
em dinheiro, em espécie, ou em cheque e não há outras opções. Modernizou muito; o 
PIX, principalmente, veio para facilitar muito. Passou da hora e a gente fez a indicação 
faz tanto tempo, que gostaria de, pelo requerimento, receber informação. Vai fazer? 
Tem estudo? Quando vai fazer? Essa informação vai facilitar para a população e 
melhorar a arrecadação da própria Prefeitura. Obrigado. VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Quero saudar o Hicaro, candidato a Prefeito; foi muito bem votado. Essa 
solicitação nós pedimos e o Vereador Édison falou que estava em estudo. Mas eu 
acho que ele está no prézinho, depois vai para o primeiro ano, segundo ano até 
chegar na faculdade. Eu acho que vai demorar, porque aqui é devagar. Eu nunca vi. É 
sempre atrasado. A maioria dos municípios já está se adequando, se adiantando, 
acompanhando o mundo. Aqui em Ibaté é tudo parado, não vê nada andando. 
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Fizemos esse pedido em 26 de abril. Será que já está no segundo ano? Porque deve 
ter iniciado no prézinho o estudo dele. Vamos aguardar. Sem mais, Senhor Presidente. 
Decisão: Aprovado por unanimidade. Requerimento, dispondo sobre solicitar da 
Prefeitura Municipal informações acerca da contratação terceirizada de médicos. 
DISCUSSÃO: VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Faço esse requerimento para saber 
quem é essa empresa que está prestando serviço para o município. Vamos nos 
aprofundar mais, porque vejo os médicos indo embora; está ficando só o pessoal da 
empresa. Acho isso muito estranho. Preciso dessa informação. Vamos investigar essa 
empresa. Não é possível, estão ficando os terceirizados. A Dra. Maria Alba também foi 
embora. Sem contar que estamos sem cardiologista e já faz um bom tempo. Não 
fazem uma contratação emergencial e a população sempre nos cobrando que não tem 
médico, reclamam que tem que agendar para daqui a quatro ou cinco meses. Isso é 
uma vergonha. 17 anos, era para ter, no mínimo, três médicos no Hospita; no 
ambulatório, era para ter mais médicos. A promessa desse Prefeito, na UBS do 
Cruzado, era 24h; ela funciona até 16h330 com um médico. Uma cidade, porque lá 
tem quase 20 mil habitantes. A população está sofrendo muito. Todo dia tem 
reclamação de falta de médico, de que não consegue consulta. Hoje tive reclamação 
de uma senhora, de 92 anos, que precisava ser visitada por um médico. Falei com a 
Elaine, ela ficou de atender. A Elaine faz um bom trabalho, nos atende muito bem, não 
tenho o que reclamar, mas faz o que pode. Não vou falar mais nada. Não vou ficar 
falando de Prefeito; não temos Prefeito. Sem mais. Decisão: Aprovado por 
unanimidade. Indicação, dispondo sobre realizar a manutenção da iluminação da 
Praça localizada no Jardim América. DISCUSSÃO: VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: 
Outro problema sério é iluminação pública. Toda a cidade não tem iluminação. 
Pedimos no Jardim das Palmeiras, vocês acham que ele vai fazer? Não está cuidando 
nem do que já está pronto, que é só para trocar a lâmpada, mas a gente vai cobrar, 
temos que fazer o nosso papel. A cidade está à mercê dos bandidos. Os vagabundos 
estão roubando, deitando e rolando na nossa cidade, porque está tudo escuro e o 
tráfico está tomando conta, por causa do abandono da cidade. Todos os lugares que 
você vai pessoas reclamam que não tem luz, que tal lugar está escuro. O único lugar 
que está bonito é a Praça Central. Aqui tem luz para caramba. Quem vem de fora... 
Nesse final de semana não tinha nem como andar na cidade de tanto carro que tinha; 
tudo gente de fora fazendo festa, tirando foto. Muito bonito isso. O povo de fora vem 
tirar foto, o de Ibaté também tira. Não vou falar que não é bonito, é bonito sim, mas 
vamos cuidar dos bairros. Não adianta deixar os bairros no escuro. Quem sofre é o 
povo humilde que está sendo roubado. Roubaram o Hospital. Outra coisa que tem que 
ser feita: coloca mais Guarda Municipal para ficar lá na frente e outro rodando para 
não acontecer mais isso. Tanta câmera de monitoramento, mas pegaram; fizeram bom 
trabalho, segundo informação. Pegaram esse vagabundo que roubou panela de 
pressão e levou carne. Carne, no preço que está, é ouro. Se a gente não começar a 
cobrar o Prefeito... tem que cobrar; não tem condições. A cidade está toda escura, a 
Deus dará. Sem mais, Senhor Presidente. Decisão: Aprovada por unanimidade. 
Indicação, dispondo sobre instalar placa com indicação da altura máxima permitida no 
pontilhão sob os trilhos da ferrovia, localizado na Avenida São João, no trevo de 
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acesso ao Jardim Cruzado e bairros adjacentes. Indicação, dispondo sobre realizar 
vistoria e manutenção do Complexo Esportivo Parrelão. Indicação, dispondo sobre 
adequar o acesso ao Jardim Primavera, pela Rua Boa Esperança do Sul, ao lado da 
Escola Municipal Brasilina Teixeira Ianoni, melhorando a sinalização, a iluminação e 
realizando o alargamento da via. Indicação, dispondo sobre inserir horário nas senhas 
usadas no Hospital Municipal. Indicação, dispondo sobre colocar bancos na Praça 
localizada em frente ao Cemitério Municipal. Indicação, dispondo sobre realizar a 
limpeza da Rua Francisco da Silva Gomes, no cruzamento com as ruas Antônio Alves, 
Wilson Bertassini e Joaquim de Arruda Camargo, no Conjunto Habitacional Antonio 
Moreira. Indicação, dispondo sobre controlar o trânsito em frente às escolas nos 
horários de entrada e saída dos alunos, avaliando a possibilidade de fechamento 
provisório das ruas com cavaletes. Indicação, dispondo sobre contratar um médico 
cardiologista, ainda que em caráter temporário, para o município. Indicação, dispondo 
sobre realizar vistoria e reforma de brinquedos dos parquinhos infantis. Moção, 
dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento do jovem Tiago Fernando 
Guarnieri. DISCUSSÃO: VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Venho deixar 
meus sentimentos aos pais, familiares e amigos, senhor Jair, dona Carmem, pais do 
garoto, devido a essa negligência. Fico muito sentido, mas que Deus conforte o 
coração dos familiares, amigos e dos pais, porque a perda foi muito dolorosa. Sem 
mais. VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: É com muito pesar que falo do 
Tiago. Um menino que estava apenas começando a trilhar no universo da vida. No dia 
11 de novembro de 2021, por vota das 21h45, na Rua Salve Nilo Zecchin, onde sofreu 
o trágico acidente. Naquele momento, o Tiago partia deixando sua mãe, dona 
Carmem; seu pai, sua namorada e todos os amigos. Então, quero dizer para todos que 
o Tiago, a partir daquele momento, começava a brilhar ao lado de Deus como estrela, 
deixando para trás familiares e amigos que tanto amava. Quero dizer a todos que ele 
está ao lado de Deus e Deus está confortando o coração de cada um de vocês. 
Obrigado, Senhor Presidente. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Apenas 
quero reiterar o pesar. Estivemos pessoalmente, conversando com o senhor Jair, a 
quem conheço há muitos anos. Em um primeiro momento, não sabia que era o filho 
dele, depois que fiquei sabendo. Tem a mãe, dona Carmem; tem uma sobrinha, xodó 
dele. Tentamos dar apoio, ainda que seja... A gente não tem o que fazer; a vida está 
perdida, então não tem como recuperar. Pelo menos perguntamos se precisavam de 
alguma coisa. Talvez até fazer um papel que o município devia fazer, mas não vou 
entrar nessa discussão. Eu só reitero meus sentimentos a família, aos amigos do 
supermercado Ruscito, que era uma grande família, pois vimos a emoção dos 
funcionários e amigos pela homenagem que foi prestada. É duro para gente bater 
nessa dor de novo. Parece que é algo que aconteceu lá atrás, mas, para a família e 
amigos, isso é muito presente. E a família sabe que pode contar com a gente com o 
que precisar. Obrigado. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: É com muita tristeza votar 
em uma moção. Um rapaz tão jovem perdeu sua vida; tinha uma vida tão longa pela 
frente, por causa de uma falha humana. No dia que aconteceu, o Vereador Damião e o 
Vereador Ivan foram ao local da lombada, e o Ivan pediu, no grupo, para que 
colocassem sinalização. Você fez o comunicado para o responsável. Ligou, tem um 
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áudio também cobrando. Não foi falta de cobrança dos Vereadores. Parece que tinha 
um anjo falando para que fôssemos lá, falar, porque vai acontecer uma fatalidade, 
mas, infelizmente, não ouviram Vossa Excelência. Não tive coragem de ir ao cemitério, 
mas eu fui à casa da família para dar um apoio. Como citaram nosso nome, a 
Prefeitura quis induzir a população que os Vereadores eram os culpados. A família 
estava dilacerada; a mãe não tinha nem voz para falar, estava dopada de remédio. O 
pai tem problema de saúde. Um rapaz está desempregado e tem uma criancinha 
pequena. Então é muito triste saber que tinha uma pessoa que estava ali para ajudar a 
família e acontecer isso por causa de uma imprudência do Executivo. Se fosse um 
Prefeito que estivesse presente nas obras ou um responsável que entendesse da 
área, isso não teria acontecido. Assim como o Vereador mencionou: será que aquela 
lombada como manda o código de trânsito. Será que se fosse mais baixinha, ele não 
poderia ter passado com a moto mais rápido e essa fatalidade não teria acontecido? 
Então, infelizmente, não temos o que fazer para trazer essa vida de volta e deixo meu 
pesar para toda a família. Sem mais. Decisão: Aprovada por unanimidade. 
ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Seguindo 
a questão de pesar pelo falecimento do Tiago, realmente é uma dor indescritível para 
qualquer família perder alguém de forma tão inesperada e por motivos que são 
relativamente simples. Coisas simples poderiam ter evitado o acidente. Meu tio, 
quando faleceu, minha avó ficou totalmente abalada, porque a ordem natural da vida é 
o pai ser enterrado pelo filho, mas o filho ser enterrado pelo pai é uma dor que só 
quem passa sabe o que é. Todas as nossas orações são para que Deus conforte o 
coração da família. A cidade fica enlutada. Deixo meu pesar a todos. Falando da 
família Ruscito, eles estiveram duas fatalidades com funcionários de lá. Há dois anos, 
um rapaz de lá foi morto de forma por uma bala no Jardim Cruzado. Então, também, a 
eles, o nosso pesar. Referente às indicações, a primeira vem ao encontro da 
necessidade dos servidores públicos municipais. Sabemos que a população, por 
causa de casos isolados, tem o servidor público como alguém que é encostado, e a 
gente sabe que não essa não é a regra. Existem alguns casos como existe em 
qualquer outra profissão. Os servidores, de modo geral, entregam todo seu esforço e 
trabalho para o desempenho da sua função e a cobrança é quintuplicada; eles sabem 
o que passam no serviço público. Tem uma frase que eu já disse, mas vou repetir: 
“Sobre a vida pública, eu tenho certeza que ela é, vida eu não sei se é”. A cobrança é, 
muitas vezes, desproporcional, indevida e, na maior parte das vezes, não depende 
daquela pessoa cobrada. Além de tudo isso, nos últimos dois anos, tivemos um 
problema sério por conta da pandemia e afetou todos os brasileiros. Só que a 
economia privada se rege de acordo com o andar do mundo. Então ela tem perdas 
talvez um pouco mais rápidas, mas também tem recuperação mais rápido. No serviço 
público é diferente, o processo é mais lento e a lei complementar 173 proibiu o 
aumento salarial, o aumento de gasto do serviço público de forma geral, o que afetou 
frontalmente os servidores municipais. Nesse sentido, a minha primeira indicação foi a 
de que, já que não foi dado o aumento, em 2022, em regra, com cessamento dos 
efeitos da lei complementar em 31 de dezembro, vai poder ser dado o aumento. Meu 
pedido, e acredito que seja o pedido de todos os Vereadores também, que seja dado 
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um aumento considerando a inflação dos últimos três anos, porque isso não é 
aumento de salário, é só reposição das perdas. O poder econômico diminuiu nos 
últimos tempos; os valores dos produtos ficaram excessivamente mais altos, enquanto 
que o valor recebido ficou o mesmo. Esse é um pedido dos servidores públicos que 
emprestam sua vida para que seja feito esse aumento. Existem outras reivindicações 
que o Vereador Horacio, no início do ano, fez para integralização do 14º e do abono 
aniversário. O sindicato, na assembleia em que nós participamos, nos mostrou e 
trouxe aqui uma reivindicação com várias pautas. As outras indicações têm a ver com 
segurança. Vou resumi-las em uma só, que é a questão de iluminação de alguns 
pontos e do aumento de rondas. Temos vivido, por conta de diversos fatores 
(pandemia, pessoas perderam condições financeiras, emprego, aumento do usuário 
de drogas) um surto que é nacional basicamente em que estão roubando tudo do 
município e o principal são fios de cobre, de energia, o que mexe com a iluminação 
pública e, consequentemente, com a segurança. A gente entende que roubou, mas 
roubou uma vez, é culpa de quem roubo; roubou duas vezes, pode até ser; mas 
roubou três, quatro, cinco, o que temos fazendo para evitar novos furtos e qual o prazo 
de recuperação dessa iluminação? Cito um desses lugares, que é em relação ao 
Jardim Mariana tanto próximo à praça quanto próximo à pista de MotoCross. A 
iluminação precária faz com que casas ao redor sejam alvos de furtos quase todo o 
dias. Não tem iluminação, a pessoa se esconde de forma fácil. O prazo para essa 
recuperação não pode ser de quatro, cinco, seis, sete meses; tem que ser menor. A 
igreja Santo Antônio está colocando grades para evitar furtos. O senhor falou da carne, 
que roubaram no Hospital, praticamente, na mesma rua, tem a igreja onde eu 
congrego, e a gente tem o Departamento de Assistência Social e até a goiabada, que 
era para ser destinada a famílias carentes, tiveram a capacidade de comer e deixar um 
pedaço lá. A gente, obviamente, tivemos que investir em segurança, mas nem todo 
mundo tem essa condição e, mesmo que tenha, é responsabilidade do Estado garantir 
a segurança das pessoas. Educação, saúde e segurança são os pilares da 
Administração do Estado e, se não cuidarmos bem disso, vamos cuidar do que? Meu 
pedido é para que seja feito um estudo para que não seja feito apenas o reparo, mas 
que seja modificada a forma desse reparo para evitar novos furtos. Passar, de forma 
aérea, já que estão roubando o que está subterrâneo; fazer o fechamento, trocar de 
material, concretar se for o caso e, além disso, aumentar as rondas da Guarda 
Municipal que é da administração municipal. E, também, pelo menos uma atividade 
delegada. Já que o Governo do Estado de São Paulo não dá condição a nossa cidade 
de lutar contra a essa criminalidade, que o município invista na atividade delegada e 
na Guarda Municipal. Algumas ações foram tomadas, projetos de lei para evitar que 
materiais, que são objetos de furto, fossem vendidos sem controle, mas ainda é pouco, 
precisamos de mais. Talvez mudar a nossa dinâmica, infelizmente. É isso o que o 
momento pede e é isso que temos que fazer, porque quem quer, normalmente arruma 
um jeito; quem não quer tem a tendência de arrumar uma desculpa. Eu sei que vão 
continuar acontecendo, mas vamos, pelo menos, tentar diminuir. Apenas para 
mencionar uma ação importante que a Secretaria Municipal de Saúde tem feito para 
aumentar o número de vacinados, principalmente a segunda dose. Desde semana 
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passada já está sendo feita a vacinação móvel. Participei e acompanhei a vacinação 
na Escola Estadual Orlando da Costa Telles, no Cruzado. Os alunos, que já tinham a 
vacinação da primeira dose, levaram a carteira de vacinação e puderam completar o 
ciclo vacinal. Agora baixou o prazo para terceira dose de cinco para quatro meses. Se 
você já tem a possibilidade de tomar a terceira dose, tome; é importante, a gente 
precisa se vacinar.  Quero elogiar o Departamento 
de Saúde por essa iniciativa. O Departamento Municipal de Esportes tem trabalhado 
muito nessa questão do enfrentamento da COVID. Os servidores da educação 
também são considerados profissionais da saúde, por isso têm atuado nessa questão. 
Então, meu elogio a todos eles. Quanto aos outros pedidos, por favor, vamos continuar 
olhando com carinho para a cidade e para nós,como cidade de Ibaté. Obrigado. O 
SEGUNDO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: O Vereador mencionou que segurança 
pública é dever do Estado, mas o Estado está jogando a responsabilidade para os 
municípios. Os municípios, abaixo dos 50 mil habitantes, podem ter a guarda armada, 
por isso que venho pontuando para o Prefeito investir na guarda armada, para dar 
mais condições e segurança para a população, porque, se depender da polícia militar, 
esquece. O Governador não vai mandar policiais para os municípios pequenos, por 
isso quer que os municípios invistam na guarda. Ibaté está parada no tempo, tem que 
investir na nossa segurança, se não investir, a população vai estar sempre à mercê 
dos bandidos, que não estão respeitando igreja. Eles desrespeitam a Deus; entram na 
casa de Deus para roubar. Ficamos tristes por termos uma cidade abandonada nas 
mãos de bandidos. O tráfico está tomando conta; é um assalto atrás do outro; é uma 
vergonha. Desde meu primeiro mandato, em 2005, venho pedindo câmeras de 
monitoramento. Agora o Prefeito colocou para monitorar as entradas da cidade; ficou 
bom. Mas precisamos investir mais, colocar nos bairros para inibir um pouco a 
criminalidade. Se virem uma câmera, vão pensar duas vezes para roubar. A gente 
consegue monitorar: roubou aqui, a outra câmera vai pegando e vai seguindo. O 
Prefeito precisa... Falar do Prefeito, coitado do Prefeito, a Prefeitura não tem Prefeito. 
Quem está tomando a frente da cidade invista na Guarda Municipal. Ficamos 
indignados de ver o que vem acontecendo. Vou acrescentar em relação ao Jardim das 
Palmeiras, que está abandonado, na escuridão, gostaria que quem estiver tomando 
conta da cidade, o fantoche: Fantoche, cuide de nossa cidade, porque está demais; a 
cidade está abandonada. Sem mais, Senhor Presidente. O TERCEIRO, VEREADOR 
IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Quero falar sobre as nossas indicações. Uma delas é 
sobre a contratação de um médico cardiologista, tendo em vista que temos um 
cardiologista que atende no ambulatório, mas faz algum tempo que está afastado. 
Nossa população vem clamando a falta desse médico, pois precisa de receita, mostrar 
exame. A cada dia que passa vai aumentando a fila de consulta. Então peço 
encarecidamente a todos os envolvidos, à Secretária da Saúde, Diretor, Prefeito, que 
façam um esforço para fazer essa contratação, mesmo que em caráter de emergência. 
Venho pedir ao Prefeito para que mande sua equipe fazer um estudo e, se possível, 
fazer a reforma dos parquinhos, pois vários deles estão danificados. O chamado 
telhado das casinhas, vários deles estão danificados; madeiras penduradas, correndo 
o risco de cair na cabeça de uma criança. Sem mais, Senhor Presidente. O QUARTO, 
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VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Uma das nossas indicações pede ao 
Executivo, mais uma vez, para nomear o Diretor de Trânsito, porque há muitas 
coisinhas para serem resolvidas, só procuramos o Roni, que toma conta de tudo e não 
tem conhecimento de algumas áreas e não consegue resolver. Uma delas é sobre o 
pontilhão, sentido Cruzado. Muitos caminhoneiros não têm visão, o caminhão passa 
porque não sabe a altura certa. Então fazemos essa indicação para que o Executivo 
nomeie esse Diretor logo para colocar a sinalização, pois já houve vários acidentes por 
causa de falhas do Executivo e de seus assessores, pois eles que contratam para 
tomar conta desses cargos. Espero que coloque a placa de sinalização com a altura 
do pontilhão. Outra indicação é sobre iluminação pública. O Vereador Waldir 
comentou, a Praça Central está linda, perfeita. Mas tem os bairros também; a praça do 
Jardim América está esquecida e a cobrança é constante, todo dia, toda hora. Eu 
pensei que já tinham feito aquela iluminação; fizemos essa indicação dois meses atrás 
e nada. Alegaram que dariam preferência para a Praça, certo, tudo bem. Outro 
assunto que estávamos discutindo e, graças a Deus, eles acataram. Fomos passando 
para um, para outro, até chegar nos grandões. Queriam impedir os comerciantes de 
colocar suas barraquinhas na Praça. Se já está liberada a Praça, então liberem os 
caras para trabalhar também, que pagam seus impostos em dia. O que eu peço é que, 
eu vim à Praça no sábado, à noite, tinha gente demais, tinha bastante fiscalização, 
mas muita gente sem máscara, e a pandemia não passou. Daqui a pouco, virá um 
“forfé” no Hospital. Eu acho que tem que mandar a Guarda, a fiscalização, 
principalmente no final de semana, para cobrar. Quando eu falo da iluminação das 
praças, eu falo de segurança. As pessoas que moram nesses locais, por serem locais 
de diversão, acabam virando pontos de droga. Eles dão um jeito de roubar a fiação. 
Deu problema, tem que ter uma equipe preparada para colocar a iluminação o mais 
rápido possível. A demanda vem do povo, a indicação não vem do Vereador. Agora já 
acabou a iluminação da Praça, espero que comecem a fazer a iluminação nessas 
áreas. Fiz uma indicação há três meses, vai passar mais um ano. Aquela família do 
Jardim Icaraí vai passar sem iluminação de novo. Ontem eu estava no conjunto de 
chácaras, tudo com iluminação e aquela família, que paga imposto, não tem 
iluminação. Não adianta conversar com ninguém; conversamos até com o papa. Estão 
de palhaça, eu acho que é um pouco de falta de respeito com a população. Eu acho 
que tem que começar a olhar com mais atenção; se não estão assistindo à sessão, 
comecem a assistir e comecem a fazer. Não pedimos para a gente, pedimos para o 
povo; somos cobrados todos os dias. Se não é iluminação, é buraco. Graças a Deus 
que chegou a massa asfáltica, trabalho mal feito do caramba; é dinheiro jogado fora 
aquilo ali. Igual como fizeram no Domingos Valério, cinco, seis meses atrás. A gente 
cobrou, foram lá, está tudo esburacado de novo. Isso é dinheiro público, dinheiro 
jogado fora, que façam bem feito e não fiquem fazendo várias vezes. Cobramos sobre 
isso também. Na Antônio Deval, ficamos três meses batendo em cima. Passe lá 
amanhã, se der uma chuva, arranca tudo. EM APARTE, VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Dizem que Vereador não faz nada, mas se quiser trabalhar, ele trabalha e 
esta cidade tem muito trabalho. Cobrança em cima de cobrança, serviço mal feito. Fiz 
um pedido para tamparem um buraco que eles abriram na rua da minha casa, o 
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Vereador Édison também cobrou. Fizeram o serviço lá e já está tudo esburacado de 
novo. Na verdade, já estava, eles fizeram, passei olhando, falei que iria cobrar de 
novo, fizeram e já estava aquele buraco. Já tinham feito, agora foram lá e fizeram de 
novo. Precisam colocar pessoas capacitadas. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE 
SOUSA: Sem mais, Senhor Presidente. O QUINTO, VEREADOR RONALDO 
RODRIGO VENTURI: Aproveitando o que o Vereador Damião e o Waldir falaram, 
precisa ter uma coisa que é muito comum na ISO, que é instrução de trabalho. Não 
precisa necessariamente implantar a ISO na cidade, mas precisa ter “é assim que se 
tapa um buraco”. É a mesma coisa para a lombada. Isso é gestão. Tocar obra, a gente 
toca, mas gestão vai muito além de tocar obra e muito além de praça, de iluminação 
de praça. Acho que precisamos olhar um pouco para dentro; a administração precisa 
começar a olhar para dentro dela mesma e ver que tem como avançar, melhorar. 
Vamos procurar as melhores práticas para tentar melhorar a cidade. Falando da 
questão da iluminação, eu cobrei a Praça do Jardim Mariana, que o Vereador Édison 
indicou. A gente indicou em 14 de junho, indicamos novamente na última sessão de 08 
de novembro e, agora, o Vereador indicou hoje de novo. Quem sabe agora não 
fazem? EM APARTE, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Segundo 
informações, é que, neste meio tempo, fizeram o reparo e houve um novo furto. É o 
que disse nada indicação: se estão havendo furtos constantes, qual a iniciativa que 
está sendo tomada para evitar isso? Trocar os fios, mudar o material, o tipo de 
instalação para evitar novos furtos. Obrigado. VEREADOR RONALDO RODRIGO 
VENTURI: Perfeito. Pode ser que de 14 de junho para cá tenha sido feito, mas não é o 
que os moradores de lá me falaram. Talvez arrumaram de manhã e roubaram à noite. 
Todo mundo que mora lá falam que faz seis meses que estão sem iluminação. Isso em 
uma das praças. Indicamos também é no local onde fazem exames, e o Vereador 
Valentim indicou, reforçou uma indicação que havíamos feito dia 26 de julho, bem 
como na praça do Jardim Menzani, na última sessão pedimos. Todo reforço é 
importante para que, de fato, seja feito. Todos nós somos cobrados e somos cobrados 
porque não fazem, porque demora. No último mês, toda desculpa era a seguinte: 
estavam instalando luzinhas na cidade para o Natal. Não tenho nada contra as luzes 
de Natal, gosto, fica bonita a praça, mas os bairros têm que ser cuidados também.  EM 
APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Vossa Excelência mencionou sobre o 
espaço da autoescola. Se não me engano, no meu primeiro mandato, foi pedido do 
Eduardo da Autoescola, foi feito e, desde aquela época, nós temos vindo à Tribuna 
cobrar, fazer indicação. São 17 anos e não podem colocar um bico de luz ali? 
Preferem deixar o povo na escuridão. Quando chega a noite, lá é só droga. Eu fico 
indignado. Obrigado. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: No playground 
da Bandeirantes também foi indicação de hoje. Já indicamos também. Simplesmente 
as coisas ficam paradas. A questão da iluminação pública, que é fundamental para a 
segurança de fato, não é nem que estão deixando a desejar, está largado. É culpa do 
funcionário? Alguém está acima e aí vai até chegar no Prefeito. A responsabilidade 
está em quem pediu voto para administrar a cidade. Outro ponto sobre a colocação de 
bancos na praça em frente ao Cemitério. Vários pais levam as crianças para andar de 
bicicleta, de patins, porque é bem calmo, e eles me cobraram. Outro ponto é referente 
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ao cruzamento, e eu nem queria indicar. Na Antônio Moreira, CDHU, há três 
cruzamentos e tem um problema sério. Foi mal feito o CDHU e para a sujeira tudo na 
esquina. Antes, a Prefeitura ia lá, tirava com a carretinha, jogava uma água, mas parou 
de fazer. Já passei por whatsapp para quem é responsável, uma vez, duas vezes, não 
fizeram; o pessoal cobra e com razão. Nem precisava fazer indicação, porque é 
manutenção básica, mas está indicado e ninguém pode alegar ignorância. Outra 
indicação é sobre o trânsito em frente às escolas. Os professores ficam preocupados 
também, falaram comigo já. O fluxo é muito grande de crianças na hora da saída e, 
antes, ficava a Guarda ali. Eu acho que pode conversar também com a polícia militar. 
Sabemos como está a questão do efetivo da PM, mas estruturar, organizar de alguma 
forma. Principalmente, nas principais escolas, colocar... Temos um problema muito 
sério, por exemplo, na Escola Estadual Segundo Carlos Lopes e ainda tem UBS tudo 
junto ali. Na hora que as crianças saem, é muito movimento; está perigoso acontecer 
algum acidente. É na mesma esquina do buraco, que a gente comentou. Indicamos 
para que seja avaliado. Vamos nos antecipar à tragédia. Obrigado. O QUINTO, 
VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Quero deixar meus sentimentos à família 
e amigos do Tiago; ele era um menino muito querido. Ontem também perdemos um 
amigo muito querido, o Lázaro Donizete, deixo meus sentimentos a todos os 
familiares. Quero dizer também sobre um projeto importante que fiz ao Deputado 
Vanderlei Macris. Na minha visão será benéfico para nós, donos de animais. 
Conseguimos, pelo deputado, Meu Pet, que é um container para tratar dos animais de 
famílias carentes. Conversei com o assessor do Prefeito e ele já recebeu. Então 
acredito que vai ser no valor de uns R$ 250.000,00 e vai ser colocado no local onde já 
tem o atendimento. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Esse projeto é 
muito importante e vai ser colocado onde é o lixão. Nós, Vereadores, temos vindo 
cobrando, desde o início, aquilo está um lixo, uma vergonha. A doutora Cláudia é 
guerreira. Cobramos a reforma do lixão. Aquilo não pode ser chamado de Centro de 
Zoonoses, é um lixo. Porta arrebentada, remendada. Armário enferrujado, não tem 
condições de trabalho. Graças a Vossa Excelência, por seu trabalho, de ter 
conseguido esse projeto de grande importância para fazer a benfeitoria no lixão. Se 
não fosse isso, não sabia o que faríamos com aquela doutora, porque dá dó. Ela ama 
animal, porque, para trabalhar naquele local, tem que gostar. Está vergonhoso. 
Obrigado. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Segundo informação do 
Deputado, provavelmente em janeiro esse equipamento estará em Ibaté. Quero 
registrar que, também pelo Deputado, consegui uma ambulância. Então deixo meus 
parabéns ao Deputado e que continue trabalhando por nossa população. Quero falar a 
respeito da CBT. A gente criou a expectativa, eu fui visitar a firma em Matão, falei com 
o Prefeito, levei o Prefeito para visitar a indústria em Matão, e a gente estava confiante 
de que aconteceria alguma coisa. Comentei com o Presidente da Câmara, que 
também participou das reuniões e, infelizmente, não deu resultado, não houve a 
negociação e perdemos uma empresa, em torno de, segundo o próprio proprietário [...] 
Mas fiquei sabendo pela assessoria do Prefeito que o proprietário da CBT vai fazer um 
centro comercial. Então, espero que faça mesmo, porque a empresa de Matão, 
infelizmente, não deu certo, não sei por que. Ficam meus sentimentos, porque eu 
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trabalhei por 45 dias e não deu certo. Mas vamos esperar que realmente apareça um 
centro comercial no prédio da CBT. Também quero parabenizar a Adriana, da 
Assistência Social. Quando uma pessoa te liga, pedindo uma cesta básica... Eu tinha 
perguntado ao Prefeito por que não mandavam visitar a pessoa para ver se ela 
realmente precisa, e a Adriana tem feito esse trabalho. Às vezes, não vamos julgar, 
mas não tem necessidade e ela está pedindo aquilo. A pessoa, fazendo a visita na 
casa, verá se realmente precisa. Uma quatro ou cinco famílias me pediram, e a 
Adriana foi visitar e depois a pessoa me retornou, agradecendo. Fiquei muito contente 
com a contratação do Everaldo, grande profissional. Acho que terá muito trabalho e vai 
atender muito bem os Vereadores. Obrigado. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 
520/2021, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre alterar o caput e os incisos I e II do artigo 3°, da Lei 
Municipal nº 1.429, de 03 de abril de 1995. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO 
RODRIGO VENTURI: Esse projeto só altera a composição do Conselho Municipal da 
Assistência Social, fazendo uma alteração dos representantes, etc. Na Comissão 
Mista, passou batido, e eu gostaria de propor uma emenda, bem simples, para corrigir 
o que está escrito no artigo terceiro, item II, alínea d: “01 representante da entidade, 
que trabalhe com deficientes ou de usuários portadores de deficiência.”. Portadores de 
deficiência é um termo que não é usado faz tempo, porque não importa. Não é como 
você portar uma caneta. Sugiro que passe à seguinte redação: “01 representante de 
entidade que trabalhe com deficientes ou de usuários com deficiência”. VOTAÇÃO DA 
EMENDA: Aprovada por unanimidade. DISCUSSÃO DO PROJETO COM A 
EMENDA: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Parabenizo o Vereador 
Ronaldo que se atentou a essa questão que, às vezes, para gente, é uma questão 
muito simples, mas para pessoa que tem a deficiência pode soar como algo pejorativo. 
Obviamente eu vou votar favorável ao projeto que, simplesmente, altera a questão dos 
integrantes e mantém a participação popular, tendo a classificação de representantes. 
A gente sabe que no município existem diversos conselhos, mas há conselhos e, na 
próxima sessão, provavelmente em janeiro vamos ter o Conselho Municipal da 
Juventude, mas o conselho serve para fazer com que aquelas pessoas, que lidam 
diariamente com aquele assunto, tenham voz, possam trazer suas deliberações, 
entendimentos para que tanto a Administração quanto os Vereadores e para o 
município, óbvio que cada um dentro da sua competência. Se você tem interesse de 
participar de algum assunto específico, se inteirar mais, procure os conselhos 
municipais. Se não sabe quais são os conselhos, pode procurar esta Casa, mas tem 
informações sobre os conselhos nos sites. Procure esses conselhos se você quer 
ajudar na regulação e no trabalho para o município, para nós, cidadãos, procure o 
conselho. Esse Conselho é muito importante para as pessoas que estão em 
vulnerabilidade. A gente que trabalha com essa área voltada para o social, a 
Vereadora Néia trabalha na Assistência Social de Ibaté, vê as necessidades das 
pessoas. Às vezes as pessoas falam que só nos veem falando, mas não nos veem 
fazendo, a gente não faz para se aparecer, se fosse para aparecer, tirávamos fotos e 
colocávamos na internet. O que queremos é ajudar as pessoas. Se você não for 
membro do conselho, seja, pelo menos, participante para se inteirar e trazer suas 
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contribuições. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 522/2021, 
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: 
Dispõe sobre criar Escola Municipal de Educação Fundamental localizada à Rua 
Armando Prado, esquina com a Rua Antonio Peruci, no Conjunto Habitacional Antônio 
Moreira. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Dias atrás, 
votamos o nome da escola, de autoria do Vereador Valentim, e agora votamos a 
criação da escola Claudio Davi da Costa Telles. Só para esclarecer para a população. 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 523/2021, DE 23 DE 
NOVEMBRO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe 
sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$110.601,37 para restituição 
de valor ao Erário Estadual - Governo do Estado de São Paulo - Secretaria de 
Desenvolvimento Regional/Subsecretária de Convênios com Municípios, Convênio nº 
313/2015, cujo objeto execução de obras para construção de sanitários acessíveis. 
DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Nesse caso específico, 
me chamou a atenção um pouco o valor, por ser R$110.000,00, que estamos 
devolvendo para o Estado e procurei me informar um pouco mais sobre o que era. É 
um convenio feito, 313/2015, era para acessibilidade. Foi feito e o município, estava 
demorando para virem recursos, precisou fazer para cumprir a legislação, tinha um 
prazo, e o Estado não quis reembolsar. Estava há três anos praticamente isso 
enrolado, até que desencadeou agora e não teve jeito, o município precisou devolver 
isso, já está feito. O município vai devolver até para ter condições para pleitear outros 
recursos nessa secretaria. Obrigado. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO CM. Nº 524/2021, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021. INTERESSADA: 
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial 
no valor de R$ 172.000, destinados para investimento referente a melhorias no Centro 
de Zoonose do Município de Ibaté. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO 
VENTURI: É uma satisfação enorme votar esse projeto de lei, que trata do Centro de 
Zoonoses, que está, de fato, em uma situação bem crítica. Lá será feita a reforma e a 
ampliação: baias cobertas, um banheiro acessível junto às salas de consultas e 
cirurgias, troca de pisos, troca de portas de madeiras por portas de alumínio, fossa 
séptica, pintura do prédio e das bombas. Somado a isso, temos a notícia do Horacio 
que vai ter isso mais para a parte de fisioterapia. Vamos ter um plus muito grande no 
ano de 2022 com essa reforma, que é urgente. Fizemos a indicação, anexamos 
algumas fotos e, depois disso, por algumas vezes, viemos a esta Tribuna cobrar para 
que a obra fosse feita e a cidade conseguiu mais esse avanço na doação da área para 
a ONG Amar é o Bicho, que, aliás, precisa tirar os arbustos e liberar a área. Agora, 
essa reforma é muito importante. A Dra. Cláudia faz um trabalho excepcional, todos 
reconhecem, mas precisa de condições de trabalho. Agora terá essas condições. 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Agora sim esperamos essa obra. Que seja uma 
obra bem feita, acompanhada. Sei que o Prefeito não vai acompanhar, mas o fantoche 
vai lá acompanhar. Não pode ficar sem acompanhamento. Não pode chegar, fazer a 
obra e inaugurar de qualquer jeito. Graças a Deus que vai dar um local digno para a 
Dra. Cláudia, que sempre fez um trabalho excelente cuidando dos nossos 
animaizinhos. Fico muito feliz em votar um projeto desse. Quero saber se eles vão 
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colocar que esses Vereadores fizeram o pedido para a reforma. Será que vão colocar 
que em janeiro fizemos esse pedido? Eu sei que não vai por, jamais. Ele não deixa o 
Vereador aparecer. O Executivo não deixa ninguém aparecer; o fantoche, muito 
menos. Eu não quero aparecer, jamais quero que fale de mim. Eu uso a Tribuna 
sempre cobrando o direito da população, melhorias para a cidade, mas mencionei 
porque tudo o que eles fazem vai a placa “inaugurou a UBS do Jardim Mariana”. Vê se 
vai colocar o nome dos Vereadores que participaram da gestão do Executivo. Se não 
aprovarmos a liberação da verba, não faz nada. Muitos não sabem que quem tem o 
poder na mão é o Vereador, que para a cidade se ele quiser. Se chega projeto, 
Vereador segura; passa cinco dias na comissão, engaveta o projeto e amarra o 
Prefeito. Nós nunca fizemos isso. Fui Vereador por três mandatos, mas sempre 
ajudamos o Executivo. Então, esse é um projeto de grande importância. Sem mais. 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 525/2021, DE 23 DE 
NOVEMBRO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe 
sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 715.000,00 
destinados para atender despesa referente à Implantação de Plataforma de 
atualização do cadastro multifinalitário com as tecnologias disponíveis. DISCUSSÃO: 
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: É um projeto de lei, abrindo crédito, 
autorizando despesa de $ 715.000,00 na implantação de plataforma na atualização do 
cadastro multifinalitário. Objetivo é um cadastramento da cidade, a impressão que fica. 
Mas vou ser sincero e dizer que não ficou muito claro para mim. Li, reli a exposição de 
motivos. Talvez, por haver termos técnicos, dificultou o entendimento. Não sei se 
algum Vereador tem informações a respeito; mas não ficou muito claro para mim. 
Gostaria de pedir o adiamento do projeto para a próxima sessão e, neste meio tempo, 
peço ao Senhor Presidente, se adiado for, pedir para a Prefeitura mandar mais 
informação sobre o que vai ser feito com essa plataforma de atualização de cadastro. 
R$ 715.000,00 é um valor considerável e precisamos de mais informações na minha 
modéstia opinião. DISCUSSÃO DO ADIAMENTO DO PROJETO: VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: O Vereador mencionou muito bem. O projeto de lei não está bem 
especificado para nós votarmos. Porque eu não vou autorizar R$ 715.000,00 sem ter 
um respaldo em mãos. Então acho viável o adiamento para mandarem mais 
argumentos também. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Essa questão do 
adiamento é importante, apesar de entender, pela exposição de motivos, que fala 
sobre o georreferenciamento. Ter os dados é extremamente importante, mas, para ter 
mais clareza, não vejo nenhum problema no adiamento. Também sou favorável. 
DECISÃO: Aprovado o adiamento do projeto por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 
526/2021, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre a concessão de prêmio de produtividade na forma de vale-
alimentação mensal aos servidores municipais dos Poderes Executivo e Legislativo de 
Ibaté. DISCUSSÃO DO PROJETO SUBSTITUTIVO: VEREADOR RONALDO 
RODRIGO VENTURI: Chegou o projeto que é o mais esperado por todos. Nós, dentro 
da Comissão Mista, fizemos uma proposta de um projeto substitutivo. Isso foi muito 
falado e falei em uma assembleia que teve recentemente. A ideia da Câmara é deixar 
opcional para quem quer o cartão e para quem quer a cesta. Demos opções para as 
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pessoas não perderem tanto a cesta como o cartão, porque hoje se perde por 
qualquer motivo. Todos os Vereadores são cobrados e é unanimidade de todos os 
Vereadores. Se tem uma coisa que nos une é a questão do funcionalismo público, e 
não é demagogia, querer fazer média, no geral, todo mundo quer ajudar, porque 
somos muito cobrados. A gente sabe de todo o trabalho que é feito na cidade, todo o 
esforço que é feito, tanto que cobramos plano de carreira, uma série de situações. No 
rol de exceções, melhora muito a situação da própria cesta básica. Preciso fazer a 
leitura de todas as pautas. Peço, a gente conversou um pouco nos bastidores o 
adiamento. A gente vai analisar esse projeto novamente em janeiro, quando tiver a 
primeira sessão, e, nesse meio tempo, inclusive o sindicato vem conversando, a gente 
vai poder sentir um pouco mais, para avaliar melhor como vamos votar e encaminhar 
isso. DISCUSSÃO DO ADIAMENTO DO PROJETO: VEREADOR DAMIÃO 
ROGÉRIO DE SOUSA: Assunto importante e esperado sobre o funcionalismo público. 
É uma vergonha o que o Prefeito está fazendo com o funcionalismo público. Há 16 
anos não corre atrás para fazer o plano de carreira de todos os setores. Não porque o 
Hicaro está aqui e faz parte da Educação; todos os funcionários. Tem que olhar para o 
funcionalismo público, isso é uma vergonha. Agora quer fazer a troca do ticket pela 
cesta, colocando o funcionalismo público contra nós, Vereadores. Nunca entra um 
projeto aqui em benefício do funcionário e quando entra, temos que acrescentar 
emendas para não perder uma cesta básica. Tomara que adie esse projeto e que só 
volte ano que vem e que o Senhor Executivo, junto com seus assessores, procure os 
funcionários públicos, converse com eles, porque eles que vão ser prejudicados 
futuramente. Acho legal a atitude do Hicaro de estar aqui hoje, gostaria que tivesse 
mais gente e, quando tiver essa votação, vocês procurem se unir mais. Começar a ter 
mais gente nas sessões, ver os Vereadores que estão a favor dos funcionários 
públicos, porque está na hora de o Executivo sentar com os funcionários públicos e 
dar uma satisfação para eles, porque o salário de Ibaté é um dos piores da região. 
“Não compare Ibaté com Araraquara e São Carlos”, mas dá para melhorar sim. Agora 
não quer tirar assiduidade do ticket porque amanhã ou depois vão cortar como 
cortaram em São Carlos, que é o prêmio. O projeto a respeito do ticket é um 
pensamento nosso de implantar, mas sem a perda da cesta básica, e ele já quer 
opcional. Me desculpa, eu sei que as emendas, nós tentamos reunir todo mundo, 
melhorou em  alguns aspectos, principalmente a falta justificada, tempo de atraso e  
pelo menos seguir a CLT, não sei se vão seguir, mas estamos tentando melhorar pelo 
menos a falta justificada. EM APARTE, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES:  
Acho que o senhor colocou um pouquinho forte. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE 
SOUSA: Primeiramente, eu não vou discutir com você. Você não é; você está dos dois 
lados. EM APARTE, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Sem discussão. 
VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Não estou discutindo. Você é um que 
demonstrou estar. Pensa também na hora de pedir para falar uma coisa coerente. EM 
APARTE, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Estou dizendo que o senhor 
pronunciou mal a palavra.  Eu acho que os nove Vereadores, inclusive eu fui o 
primeiro  a pedir a incorporação do 14º no salário dos funcionários... VEREADOR 
DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Você pode ter pedido, mas na hora que os 
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funcionários estão precisando, temos que nos unir. Ficar do lado deles. EM APARTE, 
VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Mas eu estou. VEREADOR DAMIÃO 
ROGÉRIO DE SOUSA: O senhor tem certeza? EM APARTE, VEREADOR HORACIO 
CARMO SANCHES: Não vamos discutir agora... VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE 
SOUSA: Mas tem que discutir... EM APARTE, VEREADOR HORACIO CARMO 
SANCHES: Faz parte do seu trabalho. Obrigado pelo aparte. VEREADOR DAMIÃO 
ROGÉRIO DE SOUSA: Tem que discutir. Desculpe, Horacio, eu posso ter errado em 
meu posicionamento, mas eu fico nervoso quando se trata de funcionalismo público e 
eu fico com raiva mesmo. Minha mulher é funcionária pública, trabalhava em Ibaté, ela 
procurou melhora, porque tudo é difícil para o funcionalismo público. Está na hora de 
acordar, de parar. O primeiro projeto que entrar, vamos parar, sentar analisar. Umas 
coisas melhoraram, mas tem que mudar umas coisas também. Plano de carreira não 
tem nunca. Não vai fazer nunca esse governo. Vai para 20 anos de mandato e não faz 
nunca.  Marcar uma reunião com o Executivo. Não sei se vou conseguir, porque é 
muito difícil. Estamos há 11 meses tentando marcar e não conseguimos. Mas brigue 
pelo direito de vocês e nós estamos juntos. Se o projeto voltar do mesmo jeito não dá. 
Não estou prejudicando não, estou pensando no funcionário público. Nós não 
podemos mudar  algumas partes porque é projeto do Executivo, mas chama ele para 
participar da reunião, dê a cara a tapa. Eu acho que a conversa é valida, sentar e 
conversar com quem precisa ser conversado, que é com vocês. Eu estou do lado de 
vocês. Desculpe o desabafo.  VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Quero, desde já, 
dizer que esse projeto é uma enganação. Esse Prefeito vem querer enganar nossos 
funcionários públicos. Dar R$ 250,00? Pega esse dinheiro e vai comprar o que vem na 
cesta, vai ao mercado Ruscito, que é onde o funcionário público compra. Então, este 
Vereador não vai aceitar. Esse ticket de R$ 250,00 é uma vergonha; é chamar o 
Vereador de burro. Ele tem que mudar isso. Não adianta fazermos o substitutivo. Não 
adianta enxugar gelo. Não podemos votar isso. Temos que votar contrário. Deixa para 
o ano que vem. Dá as perdas salariais como o Vereador Ronaldo falou. Nós vamos 
adiar o projeto para janeiro.. Dá um ticket refeição com um valor de, pelo menos, R$ 
400,00, R$ 500,00, aí eu vou avaliar e votar a favor. Aí a promotoria vem fala que está 
errado o que nós fizemos e derruba nossa lei. Esse substitutivo que vamos colocar 
não é de iniciativa do Executivo; não podemos fazer isso. Então, vamos votar um 
projeto que não tem validade nenhuma. Sou a favor do adiamento do projeto e se ano 
que vem vier do jeito que veio, vou votar contra. Sem mais. VEREADOR IVANILDO 
DE OLIVEIRA LINS: Eu também preciso me posicionar. Esse adiamento é bem-vindo 
neste momento, diante de um projeto bem complexo, que divide opinião. O sindicato 
também está fazendo a negociação com o Executivo e devemos esperar um acordo 
entre eles para que a gente, através desse acordo, consiga encontrar um ponto de 
equilíbrio para termos mais segurança e votar no projeto. Também sou a favor do 
adiamento do projeto. DECISÃO: Aprovado o adiamento do projeto por unanimidade. 
PROCESSO CM. Nº 527/2021, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021. INTERESSADA: 
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional no valor 
de R$ 284.193,46, para aquisição de brinquedos, jogos e tecnologias assistivas 
destinados para as escolas da rede municipal. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO 
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RODRIGO VENTURI: Esse projeto é referente à abertura de Crédito no valor de R$ 
284.193,46, sendo: Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 112.077,16 e 
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 172.116,30, destinados para aquisição de 
brinquedos, jogos e tecnologias assistivas destinados para as escolas da rede 
municipal que deverão contribuir para o desenvolvimento dos alunos público alvo da 
Educação Especial. Desses R$ 284.000,00 vai sair do FUNDEB 30%. VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: Eu acho que nada mais justo passar pelo Conselho para eles... 
Você tem razão, Hicaro. Para quê serve o Conselho? Só para falar que tem? Quero 
pedir o adiamento do projeto para que o Conselho tenha ciência do que vem 
acontecendo, nada mais justo. Em respeito ao senhor, vou pedir adiamento. 
DECISÃO: Aprovado o adiamento do projeto por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 
528/2021, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 
3.200.000,00, recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério (FUNDEB), 
destinados para atender as despesas de folha de pagamento pessoal civil e encargos 
sociais. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: FUNDEB de 
novo. Mas agora é um excesso de arrecadação, destinando exclusivo do FUNDEB, 
70%, sendo direcionado para folha de pagamento pessoal civil e encargos. Pelo que 
me informei, é para pagamento de alguma coisa de 13º e é despesa de pessoal; não é 
para outro tipo de gasto. Obrigado. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO CM. Nº 529/2021, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021. INTERESSADA: 
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 
Suplementar no valor de R$ 250.000,00 destinados para pagamento de aporte 
financeiro para cobrir o déficit atuarial do IPREI - Instituto de Previdência Municipal de 
Ibaté. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Esses R$ 
250.000,00 são aporte financeiro ao IPREI para pagamento e não tem jeito, a gente 
vai viver fazendo aporte para o IPREI por causa de todos os erros cometidos ao longo 
dos anos. Agora não tem jeito, vamos, de vez em quando, votar algum aporte. 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 530/2021, DE 23 DE 
NOVEMBRO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe 
sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 22.500,00, provenientes 
dos recursos recebidos do Governo Federal – Ministério da Saúde, para serem 
aplicados em custeio de ações e serviços de Saúde para o enfrentamento da 
pandemia no tratamento de infecção pela COVID-19. DISCUSSÃO: VEREADOR 
ÉDISON FERNANDO DA SILVA: São R$ 22.000,00 para a Saúde do município. 
Estamos liberando mais R$ 22.500,00 para serem aplicados em custeio de ações e 
serviços de Saúde para o enfrentamento da pandemia no tratamento de infecção pela 
COVID-19. Obrigado. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO 
PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Eu procuro tirar os 
jovens usuários de droga e devemos estar ajudando essas pessoas a tirarem os 
dependentes químicos da rua. O pessoal me procura e consigo a vaga para internar o 
dependente químico. A maioria das pessoas são pessoas pobres. Infelizmente, tive um 
caso, sempre procurei o responsável que faz a viagem para levar e trazer as pessoas 
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e cheguei a pedir um carro para levar um. Ele chegou para mim e falou que tinha sido 
cortado. Eu disse: “Poxa vida, um caso desse?” Agora não pode mais, tem que falar 
com certa fulana e passou a pedir para a família procurar. Falei para procurar essa 
moça, que agora é a responsável para ceder o veículo para levar o filho. Tem 
autorização do Prefeito para não ceder o veículo para internar e falava que ia colocar 
uma clínica de recuperação em Ibaté. Não está dando nem carro para levar o povo; 
carro que não é nem do bolso dele, é dinheiro público. Em campanha só enganou o 
povo, para ganhar a eleição. Agora a gente quer ajudar os dependentes químicos e 
não pode, porque os imprestáveis não podem ceder o veículo. O SEGUNDO, 
VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Só para complementar. Ia entrar como 
indicação, mas o Ivan Lins já tinha feito. É a respeito da Rua João Altéia, ao lado da 
Antônio Deval, tem um barzinho bem movimentado, que mais está dando movimento 
na cidade, inclusive está havendo alguns acidentes. Quero deixar registrado na 
Tribuna, a gente pede para que a fiscalização verificar. Em vez de colocar sentido 
único, colocar só a sinalização que já ajuda bastante, porque está atrapalhando muito 
os vizinhos e moradores com a mão no sentido dos dois lados. A rua é muito estreita. 
O assunto do Tiago, eu peço ao Executivo e aos seus assessores que vão a casa 
dele. Estava conversando com os pais dele agora, eles iam participar da sessão, mas 
não puderam. Eles estão precisando muito que vocês vão lá, deem uma ajuda, eles 
estão passando por dificuldades, estão sem pagamento.Com essa fatalidade com o 
Tiago, está gastando muito dinheiro com remédio. Deem um apoio para essa família. 
Não é dinheiro, às vezes uma conversa já ajuda. O TERCEIRO, VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: Quero falar rapidamente dos Conselhos Municipais. 
Há uma lei municipal que aprovamos, nº 3291, e, por essa lei, os conselhos têm que 
publicar as atas, uma série de documentos. O único conselho que está cumprindo 
100% é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes. Parabéns para 
a Ana Clara Giro, a Presidente, e para todos do conselho. O Conselho Municipal de 
Assistência Social está fazendo uma alteração agora. O Conselho Municipal de Saúde 
tem as convocações, mas desde maio não é colocada nenhuma ata. Conselho 
Municipal de Educação só tem a convocação de agosto e não tem nenhuma ata. 
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, sem o calendário de 
reunião e sem as atas também; não está no site. Conselho Municipal de Relações 
Étnico-Raciais, recém-nomeado, não teve reunião ou não colocou até agora, não sei. 
Gostaríamos só de pedir ao Executivo para conversar com os integrantes do Conselho 
da Criança e do Adolescente possam cumprir com a lei municipal. Estamos dando 
tempo para todos se adaptarem e se adequarem, mas ano que vem vamos fazer um 
requerimento para os conselhos que não cumprirem a legislação.  Primeiro eu tenho 
uma certa dificuldade para entender por que não faz concurso público? Sempre tem 
que ser processo seletivo, já é algo que me incomoda profundamente. Eu recebo 
várias reclamações nesse sentido e a pontuação está diferente, há divergência; há 
pessoas que não saiu o nome na listagem. Se é para divulgar, e aí é uma sugestão, 
divulgue por títulos, a pontuação de cada um, membros da comissão, é um cargo 
comissionado da Prefeitura que, até onde sei, não tem conhecimento da área da 
educação. Posso estar enganado. De repente, para analisar documento, pode ser, 
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mas é uma coisa que incomoda bastante o pessoal da educação. Então deixo [...] essa 
que é a verdade. Claro que tem os recursos, o pessoal vai entrar com recurso. Espero 
que tudo seja esclarecido. Agora fica com processo seletivo, faz e fica essa confusão. 
Tudo bem, na hora podem acontecer erros, tem recurso para isso, mas precisa ter um 
pouco mais de cuidado com a coisa pública. Obrigado. O QUARTO, VEREADOR 
IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Quero frisar que o Executivo a respeito de uma 
indicação que fizemos no Jardim Icaraí, pedindo iluminação do parquinho das crianças 
e, também, do campinho de areia. Assim como a manutenção da iluminação do 
parquinho do Jardim América. Entendemos que já foi feita, mas, no momento, 
encontra-se tudo no escuro. Os vizinhos têm reclamado bastante. Também gostaria de 
fazer uma cobrança no sentido de que seja colocada a placa de trânsito. Foi votada 
por esta Casa dois tipos de indicação. Pedimos a placa de rua convencional, não foi 
atendida pelo Prefeito.  Já que não foram colocadas as convencionais, que fosse 
escrito o nome de rua nos postes das esquinas e por que ainda não foram colocadas 
essas placas? Por que vão procurar vazamentos que o povo e não encontram a rua, 
porque não tem a placa. Pessoas que vão entregar remédios não encontram a rua por 
falta de sinalização. Quero deixar registrado o pedido ao Executivo que faça essas 
placas. Dá para escrever o nome da rua com tinta no poste. Isso é muito importante. 
Obrigado, Senhor Presidente. O QUINTO, VEREADOR HORACIO CARMO 
SANCHEZ: Quero deixar meus sentimentos à família do Tiago, muito triste isso, e 
também quero deixar meus sentimentos à família do Zetão. Gostaria de dizer que, em 
oito anos como Vice-Prefeito, eu trabalhei e muito. Quero deixar bem claro que fiquei 
um ano e meio no Hospital, tomando conta, recebi vários elogios, como também tive 
reclamação. Então quero deixar bem claro, eu, Horacio Carmo Sanches, trabalhei oito 
anos como Vice-Prefeito, trabalhei. Em dezembro de 2020, deixei a Prefeitura e me 
tornei Vereador. Podem contar comigo a hora que vocês precisarem. Eu fui o primeiro 
a fazer indicação. Então conte comigo, funcionalismo público. Nada mais, foi 
encerrada a sessão às dezenove horas e vinte minutos, lavrada esta ata, que será 
assinada, depois de aprovada pelo Plenário.  

 


