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12ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA REMOTAMENTE EM 12 DE 
JULHO DE 2021. 

Aos doze dias do mês de julho 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, remotamente, pelo Vereador 
Édison Fernando da Silva e com a presença remota dos seguintes Vereadores, (a): 
Damião Rogério de Sousa, Horacio Carmo Sanches, Ivanildo de Oliveira Lins, Jean 
Glei Rubio Tomaz, Ronaldo Rodrigo Venturi, Sidnéia Monte e Waldir Siqueira. A 
seguir, o Vereador Jean Glei Rubio Tomaz procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. 
Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 28 de junho 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: 
Indicação, dispondo sobre regulamentação de comércio de produtos e gêneros 
alimentícios ambulante, com as devidas medidas de prevenção a covid-19. 
VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA, IVANILDO DE OLIVEIRA LINS, 
RONALDO RODRIGO VENTURI E WALDIR SIQUEIRA: Requerimento, dispondo 
sobre informações a respeito das reduções dos valores de aposentadorias dos 
servidores aposentados pelo IPREI. Discussão: VEREADOR RONALDO RODRIGO 
VENTURI: Com relação a esse requerimento, muitos servidores, que se aposentaram 
através do IPREI, tiveram este problema, o Tribunal de Contas, pelo menos os casos 
que eu vi até aqui, foi o Tribunal de Contas que apontou que a base de cálculo para a 
aposentadoria tinha sido errado, tinham sido consideradas algumas verbas na folha de 
pagamento que não poderiam ter sido consideradas. Então o pessoal estava 
recebendo um salário x, que caiu bruscamente. Desde o começo do ano as pessoas 
vêm nos procurando a respeito disso para questionar e ver o que a Câmara poderia 
fazer. Então conversamos com algumas pessoas, alguns aposentados, para tentar 
entender um pouco, mas concluímos que o melhor caminho era fazer um requerimento 
para o IPREI, para que o IPREI nos informe exatamente quais funcionários 
aposentados tiveram essa redução, o motivo que tiveram, esse é um ponto. Outro 
ponto: qual a atitude, o que o IPREI fez para tentar reverter essa situação, se é que é 
possível, pode ser que algumas situações não sejam possíveis, mas, dentro da 
possibilidade, o IPREI entrou com algum recurso, alguma coisa do tipo? Terceiro 
ponto: se não tem mais recurso, no entendimento do IPREI, não tem mais o que fazer, 
esse dinheiro, que foi retido dos funcionários, sobre essas verbas, que não estão 
sendo consideradas na aposentadoria, vai ser devolvido? Vai ser devolvido quando? 
Já existe um prazo definido? Porque, qual o entendimento? Por exemplo, tenho um 
salário e faço hora extra, sobre a hora extra estava sendo descontado, pelo menos é o 
que eu entendi, o INSS, que na verdade é o IPREI, a previdência municipal. Na hora 
em que se aposentou, a pessoa esperava receber aquilo, por algum motivo, ela não 
pode, aí, a questão legal, ela não pode receber. O que foi retido dela, modestamente, 
eu entendo que ela tem que receber de volta. Se ela não vai receber como 
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aposentadoria, vai ter que receber e, se receber administrativamente, com acordo com 
o IPREI, vai ser muito melhor do que esperar as pessoas entrarem com uma ação na 
justiça e isso virar precatória e etc. Então, esse requerimento que pedimos é para isso, 
para esclarecer esses pontos; vai ser bom para a Câmara poder, de alguma forma, 
quem sabe, ajudar os servidores aposentados. Meu muito obrigado. Decisão: 
Aprovado por unanimidade. Requerimento, dispondo sobre informações a respeito 
das contratações de pessoal para operação da unidade do poupatempo de Ibaté. 
Discussão: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Só para explicar para as 
pessoas que nos acompanham. Várias pessoas nos procuraram e hoje duas pessoas 
me procuraram também, foi uma conversa nos últimos dias em relação à instalação do 
Poupatempo, que vai ser instalado, isso é fato, e as pessoas querem saber a forma de 
contratação. Quem vai contratar? É a Prefeitura? É o Estado? É uma terceirizada? 
Cada um vai contratar determinados funcionários de acordo com a estrutura? É nesse 
sentido esse requerimento para poder dar uma informação para a população. Como a 
gente pediu informação e não conseguiu, pedimos formalmente. Acho que vai ser bom 
para todos os Vereadores ter essa resposta nas mãos e, principalmente, para a 
população que pede isso. Obrigado. Decisão: Aprovado por unanimidade. 
Requerimento, dispondo sobre informações a respeito do adicional de insalubridade 
dos servidores que trabalham na linha de frente de combate a covid-19. Discussão: 
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: É um requerimento, até certo ponto, 
simples. A gente já tinha feito uma indicação, pedindo que fosse pago o adicional de 
40%. Salvo engano, algum erro meu, é 20% para a maioria, alguns que recebem 40%. 
Muitos municípios adotaram, para todos os funcionários que estão na linha de frente 
na área da Saúde, os 40%. Então, o município recebeu recursos para o combate à 
COVID como a gente sabe, na ordem dos R$ 3.800.000,00, claro que parte desse 
recurso é carimbado para algumas áreas específicas, mas o próprio recurso municipal, 
recursos próprios que a gente tem, a gente tem margem na folha de pagamento no 
percentual estabelecido perante a lei de Responsabilidade Fiscal. Lembrando que 
seria algo provisório, enquanto durasse a pandemia. Então pedimos informações ao 
Executivo, por que não foi implantado para termos essa resposta para dar para as 
pessoas que nos questionam. Obrigado. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Quero 
falar a respeito desse requerimento, porque, tendo em vista que todos os municípios, 
que eu estive vendo, essas pessoas, que estão trabalhando na linha de frente da 
COVID, estão recebendo os 40% e só em Ibaté que o Prefeito não está repassando 
para o funcionalismo público. Então, nós queremos uma resposta para passar para os 
funcionários, que vieram até nós, cobrando o direito deles, que é o que todos os 
municípios estão repassando, e só aqui, em Ibaté, que não está. Portanto é por isso 
que apresentamos esse requerimento para que o Prefeito [...], porque dinheiro tem, o 
14º e o 15º parou de pagar; então dinheiro tem para ele repassar. Vem dinheiro da 
COVID. Então dinheiro tem para ajudar as pessoas que colocam sua vida em risco 
para salvar a nossa vida, a vida da população. Sem mais, Senhor Presidente. 
Decisão: Aprovado por unanimidade. Indicação, dispondo sobre a construção de 
quadra de areia para jogos de voleibol e futevôlei no Residencial Mariana. Indicação, 
dispondo sobre a instalação de semáforo no cruzamento da Rua Santa Iria com a 
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Avenida Conselheiro Moreira de Barros. Indicação, dispondo sobre solicitar da Viação 
Paraty estudos para a inclusão de novos pontos na linha interna de Ibaté para 
atendimento dos novos bairros. Indicação, dispondo sobre a realização de plantões 
de vacinação contra a covid-19. Indicação, dispondo sobre solicitar da Viação Paraty 
estudos para a readequação dos pontos da linha intermunicipal Ibaté-São Carlos para 
atendimento dos novos bairros. Indicação, dispondo sobre deixar de realizar testes 
convencionais para covid-19, passando a realizar apenas testes rápidos. Moção, 
dispondo sobre pesar pelo falecimento da Senhora Jerônima Maria de Alencar de 
Macedo. Discussão: VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: A minha tia foi 
uma moradora de Ibaté há quase 30 anos, uma senhora honesta, trabalhadora, que 
deixou um legado na cidade; deixou seu marido, Vidal Horacio, meu tio. São nove 
filhos. Uma mulher guerreira, trabalhadeira, honesta, e eu quero deixar para os meus 
primos os meus sentimentos e espero que sigam os seus passos, porque ela foi uma 
guerreira, estava sofrendo muito com a doença, mas Deus sabe o que faz. Ela cumpriu 
a sua missão na Terra e tenho certeza de que está em ótimo lugar. Deixo meus 
sentimentos aos meus primos, ao meu tio. Eu desejo meus sentimentos a vocês, meus 
primos, força e que Deus dê força para vocês seguirem a vida. Muito obrigado, Senhor 
Presidente. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADORES (A): Moção, 
dispondo sobre pesar pelo falecimento do Senhor Izaias Regolão. Discussão: 
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Hoje acordei e acho que toda a cidade 
acordou com a notícia do falecimento do senhor Izaias, que morreu ontem, à noite; o 
velório foi hoje, pela manhã; e enterro, às 10h30. É até difícil falar dele, difícil de 
manter a tranquilidade, não se emocionar, porque a gente esteve em uma campanha 
em 2012, ele, como candidato a prefeito; eu, como candidato a vice, e nós andamos 
essa toda juntos. O Izaias é uma pessoa extremamente querida, aonde a gente ia, era: 
“Oh, senhor Izaias”, muito obviamente, em função do jeito dele, dos anos de loja dos 
Móveis Estrela, como vice- prefeito. Izaias foi tesoureiro da APAE, presidente do 
Rotary Club, presidente do Conselho Deliberativo do G.R.E.I., na gestão do Hamilton 
Ibelli, foi fundador do Clube da Viola, além do que mencionei, de ter sido vice-prefeito 
de 2005 a 2012. Então, Izaias tem uma ficha corrida de serviços prestados para a 
cidade muito grande, muito antes de ser vice-prefeito. Além, é claro, de todo trabalho 
como vice-prefeito e do seu trabalho empresarial, como cofundador dos Móveis 
Estrela, que é uma das empresas de grande sucesso que temos na cidade, com filiais 
em diversos municípios. Foi tudo idealizado pelo Izaias e seus irmãos. Então, Izaias, 
além de ser, obviamente, um esposo carinhoso, cuidadoso, um pai e um avô muito 
amoroso, é uma pessoa muito querida na família e na cidade toda. Fico muito 
consternado e reitero o que já disse em redes sociais e pessoalmente hoje os meus 
sinceros sentimentos e pesar pelo falecimento do meu amigo, Izaias Regolão. Muito 
obrigado. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Quero reiterar as palavras do 
Vereador Ronaldo. O senhor Izaias foi uma pessoa que... Todas as pessoas com 
quem você conversa sobre ele falavam justamente da questão da humanidade e da 
humildade que ele tinha. Apesar de todo o trabalho que ele tenha feito pela cidade de 
Ibaté, o seu maior legado é a questão da humanidade, da hombridade que sempre 
teve. A minha família inteira o conhece pela loja, enfim. A gente fica realmente fica 
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muito triste. Hoje de manhã, quando vi a notícia, encaminhei no grupo de Vereadores 
e foi unânime essa consternação por sua morte. Isso mostra que ele foi uma pessoa 
querida. Então, mais uma vez, todos nossos sentimentos à família, principalmente sua 
esposa e seus filhos; toda a família, de modo geral. A cidade de Ibaté perdeu um 
grande homem hoje. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Muito triste. 
Primeiro quero dar meus sentimentos à tia do Damião. No ano de 96, quando o Icaraí 
era terrão, areia pura, eu tinha a padaria, e ela, todo dia de manhã, ia buscar o seu 
pãozinho. Tenho profunda “estimação” pela família Macedo, porque o João Batista 
jogou no meu time, o Damião também jogou no meu time, e a sua tia, Damião, as 
minhas filhas trabalhavam no caixa da padaria e adoravam ela; seus primos não saíam 
da padaria, principalmente o Zezinho, o mais magrinho, ficava conversando com a 
Sandra direto. Então, meu sentimento á família Macedo, do Icaraí. Com relação ao 
senhor Izaias, um grande amigo meu, fundador do Clube da Viola, do qual participei 
muitos anos. Naquele tempo, era feito no Centro Comunitário, ele pegava o baú, a 
gente chegava lá sete e meia, oito horas, retirávamos todas as cadeiras do baú, 
arrumávamos certinho, depois eu e ele cantávamos umas musiquinhas antigas. Sem 
contar a grande pessoa que ele foi. Vice-Prefeito por dois mandatos. Tenho o maior 
respeito por ele e por sua família. Hoje de manhã, não perdi tempo: na hora que o 
Édison postou no grupo, eu abri o ferro velho do meu neto, às 6h30, quando foi 7h, eu 
estava na porta da casa do Osnei dando os meus sentimentos para ele e toda a 
solidariedade para família. Foi um grande homem e uma grande perda para nossa 
cidade. Decisão: Aprovada por unanimidade. ORADORES: O PRIMEIRO, 
VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Quero falar da indicação sobre uma 
sinalização que acho que tem que ser feita na Rua Santa Iria, na travessa com a 
Avenida Conselheiro Moreira de Barros. Ali há muitos acidentes bestas, mas que 
chega a ter colisão, um carro com o outro, geralmente com motos. Eu acho que ali 
caberia um sinal. Faço essa indicação porque acho que seria uma coisa simples e fácil 
e melhoraria o trânsito em Ibaté. Gostaria que o Senhor Executivo analisasse com 
carinho e fizesse um sinal, porque recebemos uma demanda muito grande naquele 
trechinho e cairia muito bem, seria para o bem da nossa sinalização. Outra indicação, 
como eu sou muito relacionado com o esporte, sei que o momento não é do esporte, 
não precisa ser feito no momento, é a respeito de um campinho. Antes da pandemia, 
havia um pessoal que joga muito futebol de areia, vôlei, no campinho do Residencial 
Jardim Mariana. Ao lado, tem um espaço nos dois lados que dá para ser aproveitado 
e, geralmente, a molecada está jogando na areia, acaba saindo até discussão entre 
eles para ver quem fica no campo: “Agora somos nós”, “Agora são eles”. Quando 
fazem a instalação da rede, fica difícil, porque ela é instalada no meio do campo. 
Como estamos na pandemia e está parado, é uma coisa simples de ser feita, é só 
passar uma máquina ali, fazer a terraplanagem, a mureta e jogar areia. Acho que 
caberia ao diretor de esportes dar uma força, o Raul Seixas, junto com os assessores 
do Prefeito e fazerem um campinho de areia ali, que é pequeno, mas ajudaria 
bastante. Não atrapalharia o pessoal jogar futebol e o pessoal que joga voleibol 
poderia jogar ali e o pessoal que joga muito futevôlei, poderia jogar também. Deixo 
bem claro que não peço para este momento, porque este momento é muito... a gente 
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sabe que não está nem podendo praticar esporte, mas que faça mais para frente, 
porque sou cobrado e peço para que todos que puderem me ajudar, que me ajudem, 
porque vai ser bem usado e esporte é incentivo para tirar a molecada da rua. 
Obrigado, Senhor Presidente. Sem mais. O SEGUNDO, VEREADOR ÉDISON 
FERNADO DA SILVA: Fiz apenas uma indicação, porque, nos últimos dias, na 
verdade, nos últimos meses, vários comerciantes, que têm comércio ambulante, 
principalmente de gênero alimentício, entraram em contato comigo sobre a questão da 
possibilidade de retornarem para seus pontos habituais. Sabemos que vários trailers, 
carrinhos, veículos, têm pontos na cidade de maior fluxo, que lhes dão a possibilidade 
de uma venda maior e, durante a pandemia, obviamente, todos os serviços foram 
atingidos e não foi diferente com os ambulantes. Quando retornaram às atividades, 
eles retornaram apenas com a possibilidade de fazer esse serviço na sua residência e 
isso, de certa forma, trouxe um alento, mas continuou ainda trazendo certa dificuldade, 
porque muitos moram em bairros afastados, mais residenciais, não têm um alto fluxo, 
e isso faz com que suas vendas caiam muito. Da mesma forma que as outras 
atividades consideradas não essenciais (não vou entrar no mérito dessa discussão; 
graças a Deus estamos finalizando a pandemia com a vacinação, enfim). Então eu 
gostaria de solicitar que o Executivo, se houver essa possibilidade, de fazer essa 
alteração no decreto municipal, permitindo o retorno dos ambulantes para seus pontos 
habituais, para que possam reestruturar financeiramente seus comércios, obviamente, 
ainda, mantendo todas as medidas de restrição e prevenção ao coronavírus. Mas isso 
é muito importante e vai ao encontro das necessidades desses ambulantes. Nós 
sabemos que, muitas vezes, é a única fonte de renda que eles têm. Acredito que seria 
muito interessante para esse atendimento. Vimos que o Governo do Estado, 
recentemente, na última semana, até ampliou o horário de atendimento presencial nos 
estabelecimentos e, também, a capacidade, de 40 para 60%, e o horário para até as 
22h. Então, nada mais justo que esse comércio de ambulantes, de gêneros 
alimentícios, também possam retornar para seus pontos habituais, para que possam 
desenvolver suas atividades e também entrarem na retomada econômica, que nós 
sabemos que não vai ser fácil, mas precisamos criar alternativas para ajudarmos 
nossos cidadãos e cidadãs. Obrigado, Senhor Presidente. O TERCEIRO, VEREADOR 
HORACIO CARMO SANCHES: Só quero reforçar o meus sentimentos à família do 
senhor Izaias, à família Macedo, que é a tia do Damião, e também desejo tudo de bom 
ao pessoal da linha de frente da COVID-19, tanto da nossa cidade, do Estado de São 
Paulo, quanto do Brasil, porque eu estive vendo uns documentários na televisão a 
respeito da linha de frente da COVID-19. Como é sofrido esse pessoal que fica 
cuidando das pessoas intubadas. Na minha concepção, eles ficam doentes tanto 
quanto os que estão acamados, talvez até mais, o psicológico deles é uma coisa de 
louco. Eu vi esse documentário na televisão, mas vou contar, Senhor Presidente, 
Vereadores e Vereadora, a coisa não é fácil. Então, a todos os que estão na linha de 
frente, trabalhando para que o pessoal que está intubado se recupere, que Deus e 
Nossa Senhora Aparecida abençoe todos eles. Quero deixar uma bênção, de coração, 
para o famoso Queixada, que apita o futebol, que também está intubado; o Jader, 
irmão do Ozias, que também está intubado; o Fão, cantor, que também está intubado, 
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e o Marquinhos, cantor, que também está intubado. Desejo a todos eles uma bela 
recuperação e que Deus e Nossa Senhora Aparecida cubram vocês com o manto 
sagrado e tirem eles dessa intubação. Muito obrigado, Presidente. O QUARTO, 
VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Vou falar sobre a indicação que fizemos 
para a Viação Paraty, para fazer um estudo para que seja ampliada a linha de ônibus, 
circular, na cidade Ibaté, uma vez que sabemos que os últimos bairros, que foram 
construídos, não estão sendo atendidos por essa linha de ônibus. Portanto, queremos 
fazer esse pedido para que a Viação Paraty mande ou venha o dono, ou mande seus 
representantes até a nossa cidade, para batermos um papo e colocarmos na mesa 
todas as dificuldades da nossa população que mora nesses bairros, que estão 
desassistidos. Sendo assim, o bairro Domingo Valério, Primavera, José Giro e Jardim 
das Palmeiras II, estão desassistidos, sem o ponto de ônibus. Nós recebemos, da 
população que mora nesses bairros, vários pedidos para que seja tomada alguma 
providência, para que eles tenham o direito de usar essa condução em seus bairros. 
Fizemos essa indicação e vamos aguardar o retorno da Paraty, que possa nos ouvir e 
atender essa demanda da população ibateense que tanto sofre com a falta de ônibus. 
Inclusive, até então, sabemos que a linha de ônibus de São Carlos – Ibaté não 
compete a nós, Vereadores, resolver o problema, porque é uma concessão estadual, 
porém sabemos que é complicado, porém nada é impossível. Então fazemos esse 
pedido para colocar na mesa para que tudo seja discutido e ver se conseguem. Em 
nome dessa população que tanto clama para resolver. É simples, são alguns pontos a 
mais que vai acrescentar na linha, não é nada impossível. Acredito que, como a Paraty 
já faz esse trabalho em nossa cidade há muitos anos, eles vão atender a voz do povo, 
fazendo com que o transporte público atenda a esses pedidos. Agradeço ao 
Presidente pelo espaço para expressar minhas palavras e a todos os Vereadores. Um 
forte abraço. O QUINTO, VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Quero falar sobre 
uma indicação que fiz há um tempo para o Encanto do Planalto, a passarela que 
passa para o Centro, na linha do trem, para colocar um refletor em um poste que está 
muito escuro. De vez em quando, tem pessoa que até dorme debaixo da passarela. 
Então, quero pedir para que o Senhor Executivo pense com carinho e coloque um 
refletor para a população dali que está muito escuro e perigoso. Obrigado.  O SEXTO, 
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Comentando sobre nossas indicações, 
apresentadas hoje. Uma delas entrou na mesma linha que o Ivan já explicou. Estamos 
pedindo para a Viação Paraty, tanto para a linha interna, que é uma concessão 
municipal essa readequação de pontos, como para o intermunicipal, entre Ibaté – São 
Carlos. Vi que a Paraty atendeu um pedido dos Vereadores de Itirapina e adequou o 
ponto para um bairro novo. Então pedimos para a Paraty essa mesma gentileza. 
Tenho certeza de que o Doutor Mauro vai fazer isso. Estamos à disposição. Inclusive, 
colocamos na indicação, direcionada à Viação Paraty, a nossa disponibilidade. Tenho 
certeza que não é só nossa, mas de toda a Câmara, de conversar, chegar a um bom 
denominador e poder atender a população. A cidade cresceu, os bairros, e a gente 
precisa do atendimento tanto da linha interna quanto da linha que vem do município de 
São Carlos. Outra indicação foi uma cobrança que recebemos bastante dos plantões 
de vacinação. Hoje temos os plantões realizados aos sábados, que ajudam muita 
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gente. Como outras cidades têm feito o plantão também estendendo um pouquinho até 
mais tarde, por exemplo, Ibaté é, geralmente, até as três, porém sabemos que, se 
houver gente até as três horas, tiver 50 pessoas, vão ser atendido mesmo que passe, 
quatro, quatro e meia da tarde; o pessoal está trabalhando muito e aproveito para 
reiterar os meus parabéns pelo trabalho de vacinação em nossa cidade, por toda 
equipe, pelo esforço que é feito. Não é fácil, tenho certeza disso; há tanto tempo, está 
vacinando, tem todo um controle, são quatro vacinas diferentes, eram três, agora tem 
a Janssen. Tudo isso demanda grande esforço do setor da Saúde e do pessoal que 
trabalha ali, aplicando vacina, fazendo cadastro. Inclusive, me vacinei esses dias, 
agradeço toda a atenção, não comigo, porque eu estava como qualquer outro cidadão, 
e estava observando, todos muito bem atendidos, não há do que reclamar, pelo menos 
no dia que fui lá, à UBS do Jardim Icaraí. Pedimos a possibilidade de estender. Um dia 
na semana, para Ibaté talvez fosse suficiente, ao invés de fazer das 9h ou das 8h às 
15h, fazer das 15h às 19h, para atender pessoas que estão trabalhando e que, às 
vezes, trabalham até no sábado e não conseguem, têm que ficar pedindo para sair. A 
gente sabe que a maioria da nossa população trabalha em São Carlos, tem uma 
dificuldade para conseguir a liberação para tomar a vacina. Não fique bravo comigo o 
pessoal da vacinação, o Ronaldo não quer que trabalhe mais, não. A vacinação já está 
indo muito bem; muitas pessoas vacinadas, nós já estamos na faixa dos 30 anos, já 
avançou bastante, mas acho que um esforço adicional agora, adequando os horários 
seria muito importante para a população. Quem sabe até de domingo. Eu sei que é 
difícil trabalhar de domingo, complicado, mas é questão de organizar a equipe, que eu 
sei que é pequena também, mas tentar fazer um esforço; outras cidades estão 
fazendo. Peço ao Prefeito e à Secretária de Saúde para que olhem com carinho essa 
indicação, que é um pedido da população e nós precisamos vacinar. Quanto mais 
conseguir abrir horário para as pessoas se vacinarem, melhor vai ser. Quero falar de 
um assunto chato, espinhoso, que deu muito murmúrio, comentário nos últimos dias, 
relacionado a uma suposta (vou falar suposta, não vou citar nomes; quem sou eu para 
crucificar e julgar alguém?) não sei o que aconteceu, sei que o comentário que corre, 
inclusive foi feito requerimento, pelo que sei, denúncia no Ministério Público, de uma 
funcionária que teria realizado uma confraternização, não sei de que nível, quantas 
pessoas estavam. Sei que dessa confraternização, algumas pessoas agora estão (se 
decorrente da festa ou não eu não sei), mas estão com COVID. Começou a gerar 
muito murmúrio por essa pessoa ser ligada à área da Saúde, envolvida diretamente na 
linha de frente, podemos dizer assim. O que a gente quer na verdade? Claro, se já 
está no Ministério Público, o Ministério Público vai apurar. O que queremos é que a 
Prefeitura, eu penso assim, faça a averiguação com responsabilidade, sem crucificar 
ninguém, culpar antecipadamente ninguém e ver se a pessoa, de fato, cometeu um 
erro, uma infração do ponto de vista do cargo que ocupa ou não, [...] é isso o que eu 
espero. Se cometeu, que sofra as penalidades necessárias. Era isso o que eu tinha 
para expor, senhor Presidente. Muito obrigado. A SÉTIMA, VEREADORA SIDNÉIA 
MONTE: Quero fazer uma colocação. Eu, como Vereadora e funcionária da 
Assistência Social, tenho algumas informações que as pessoas me pedem em relação 
aos moradores de rua. Muitas pessoas me procuraram por conta dessa frente fria que 
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tivemos na semana passada, na semana retrasada, me questionando desses 
moradores de rua, alguns ficam na praça São Benedito, rodoviária, temos em todos os 
cantos. A Assistência Social faz o acompanhamento desses moradores. Temos um 
levantamento de 22 moradores de rua cadastrados. Na verdade, as pessoas 
questionaram na questão do frio, de estarem na rua, não ter um lugar para colocar. Na 
verdade, eles têm famílias, por questões de problemas pessoais, acabaram indo para 
rua e querem ficar na rua. Algumas citaram a questão do albergue, mas o albergue é 
para itinerantes, para as pessoas que passam pela cidade; a gente não tem como abrir 
esses moradores no albergue. A cidade não tem um Centro POP, como São Carlos 
tem, o número de habitantes não dá para ter, a estrutura também é muito grande para 
ser criado, não seria o momento agora. Então eu quero esclarecer que a gente faz um 
trabalho com eles, sim; a Assistente Social pegou todos esses moradores de rua, 
levou, semana passada, para vacinar; fora feitas umas 16 vacinações, quatro pessoas 
nós não encontramos e dois moradores se recusaram a vacinar. A gente acompanha 
eles. Mas tirar da rua, pela questão do frio, que as pessoas me cobram: “Está frio”, 
eles têm família e o direito de ir e vir, e a gente não pode fazer nada. A gente 
acompanhou, acompanhamos a família e, na verdade, eles não querem voltar para 
família, não querem acompanhamento médico, não querem internação, que hoje teria 
que ser compulsória, que não existe mais; a gente não tem mais a internação 
compulsória, a pessoa tem que querer. Então, eu só quero esclarecer que fazemos o 
acompanhamento, sim, só que a gente não tem como acolher esses moradores de 
rua, não temos um órgão onde podemos colocá-los e, também, porque eles não 
querem. A gente poderia pegar, internar, conversar, acompanhando no médio, mas, na 
verdade, eles não querem e, com o direito de ir e vir, não podemos fazer nada. Só 
para deixar esclarecido do porquê de eles estarem na rua, não é porque a gente não 
faz o trabalho, fazemos o trabalho, sim, e, como eu digo aqui, muito bem feito. Sem 
mais, Senhor Presidente. O OITAVO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Quero fazer 
algumas colocações até a respeito do que a Vereadora falou. Isso é verdade mesmo. 
Esses moradores de rua são usuários de droga, a maioria é moradora de Ibaté, tem 
família. Inclusive eu acompanho, conheço muitos, procurei alguns para tentar ajudar, 
oferecendo local para internação e eles não querem mesmo, não querem ajuda. Quer 
tentar ajudar, mas eles não querem, querem ficar usando droga, ficar na rua, querem 
viver a vida que vivem mesmo. Infelizmente é isso aí. Sobre a internação compulsória, 
hoje em dia até existe, mas só paga. No caso, se a família tiver condições, pode 
internar o familiar, que já não é o caso dos moradores; tudo isso que ela falou é real. É 
muito difícil lidar com essas pessoas. Outro caso é a respeito do que o Vereador 
Édison mencionou sobre os trabalhadores ambulantes, que vendem alimentos, 
trabalham com carrinhos nas praças e outros locais. Quero mencionar que tem muitas 
pessoas trabalhando. Inclusive no Cruzado, há muitas pessoas trabalhando, tem 
carrinhos, os ambulantes estão trabalhando normalmente, na CDHU tem um rapaz 
que também trabalha. Então, em alguns lugares, estão trabalhando. Então não sei a 
indicação que o Vereador fez, eu acho que só se for aqui no Centro que estão 
proibindo, porque, nos bairros, estão trabalhando normal. Mas é uma indicação boa, 
sim. EM APARTE, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Pelo decreto, eles 
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podem trabalhar, mas na sua residência, se há ambulantes trabalhando, eles estão 
contra o decreto. Meu pedido é que o decreto seja alterado para que todos que estão 
trabalhando na sua residência possam voltar para seus pontos normais. Foi só isso, 
mas obrigado pelo apoio. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Eu entendi a sua 
colocação, mas eu só mencionei porque andei nos bairros e vi várias pessoas 
trabalhando tanto na sua casa, quanto nas praças, em locais distantes de sua casa. 
Mas é uma ótima colocação sua, parabéns. Nós precisamos batalhar pelo trabalhador. 
Outra coisa é sobre a indicação que fizemos para a empresa Paraty. Eles podem 
colocar mais ônibus para atender a população, o Prefeito, assim como fez os bairros 
novos, Jardim das Palmeiras, CDHU, Jardim do Bosque, não adianta fazer os bairros e 
não dar qualidade de vida. É o que sempre falei: tem que dar condições, chama o 
dono da Paraty e faz um aditamento e coloca ônibus em locais que não tem, porque 
nós precisamos dar condições de vida para essas pessoas. Eu vou citar só o Jardim 
das Palmeiras, que é um lugar bem distante de tudo, e essas pessoas têm que se 
locomover, de madrugada, de noite, sai de casa 5h da madrugada, está escuro, e têm 
que se locomover até um ponto de ônibus. Então, precisa dar condições de vida para a 
população, isso cabe ao Prefeito fazer um comunicado ao Mauro e sentar com o 
Prefeito e fazer um aditamento para colocar mais ônibus para atender a população. 
Quero falar que estou recebendo muita reclamação de pessoas que querem marcar 
consulta, ligam no ambulatório, ninguém atende; liga na UBS do Icaraí e também não 
consegue. Precisamos tomar uma providência a respeito disso também, começar a 
fazer um agendamento presencial, tendo em vista que a maioria da população vem 
sendo vacinada. Hoje a faixa etária está em 36 anos, a partir de amanhã é 35, está 
diminuindo. Então já pode marcar, fazer o agendamento presencial, acabar com esse 
negócio de consulta por telefone, agendamento de consulta por telefone. Isso nunca 
deu certo, nem vai dar. Sem mais, Senhor Presidente. ORDEM DO DIA: PROCESSO 
CM. Nº 286/2021 DE 26 DE MAIO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal.  
ASSUNTO: Dispõe sobre criação do Departamento Municipal de Trânsito – DMT e a 
Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI. Antes da discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 024/2021, o Senhor Secretário realizou a leitura do Ofício nº 
132/2021, encaminhado pelo Prefeito Municipal. DISCUSSÃO: VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Ouvindo toda a palavra que o Vereador mencionou, ele falou muitas 
coisas que eu acho que não tem nada a ver com o projeto que nós temos aqui, porque 
fala que não vai ter criação de zona azul, e no projeto fala que tem; criação de multa 
tem; não vai dar poder para a Guarda Municipal fazer notificação, também está no 
projeto. Então eu não sei. Ele está fazendo uma defesa de um projeto que este 
Vereador... EM APARTE: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Eu não fiz a 
defesa, eu li como Secretário. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Não, não estou 
falando que Vossa Excelência fez... Vereador, eu não estou falando que Vossa 
Excelência fez a defesa e Vossa Excelência não pode falar porque não dei a palavra 
para Vossa Excelência. Então eu sou contra esse projeto, vou votar contra. Não tem 
quem me faça votar a favor do projeto; eu entendi muito bem o projeto e não adianta 
ele vir com requerimento, falando coisas bonitas, que vai ver uma possibilidade de dar 
o 14º salário, o 15º salário, por que quando ele tirou o 14º salário, o 15º salário, ele já 
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não pegou o dinheiro que sobrou e incorporou na carteira do funcionalismo público? 
Isso é só balela. Eu não sou enganado por palavras do Prefeito, o Prefeito, é lógico, 
tem que fazer a defesa dele, tem que mandar o projeto dele mesmo.  Eu sou contra o 
projeto. Sem mais, Senhor Presidente.  VEREADOR RONALDO RODRIGO 
VENTURI: O meu posicionamento quanto ao projeto de lei está claro nas redes 
sociais, está claro há alguns dias; a gente já vinha se posicionando de forma contrária 
à sua aprovação. Eu vou, praticamente, usar na justificativa do meu voto, o que já foi 
dito em uma nota em que assino, juntamente com o Waldir, Damião e Ivan Lins. 
Primeiro tem uma questão que serviços do Poupatempo seriam prejudicados sem a 
aprovação desse projeto. Serviços, a realização de serviços. Nessa justificativa (pode 
ser que eu não entendi, ouvi ela aqui), eu não vi quais serviços serão prejudicados; eu 
vi, sim, que tem uma questão, claro, se o Município conseguir arrecadar mais, é 
melhor, porque tem mais receitas para bancar a estrutura. Ok, esse é um ponto. Mas 
serviços serão prejudicados? Eu não consegui, se algum Vereador viu isso, por favor, 
me esclareça, mas eu não vi, então continua na mesma questão. Não existe 
interferência no Poupatempo, Poupatempo vai existir de qualquer forma, pelo menos 
no meu entendimento. Outro ponto: a questão do Departamento de Trânsito, ele 
permite a ele criar, futuramente, estacionamento rotativo. Claro que depende de lei 
específica depois, mas você está dando o primeiro passo. Contra, sou contra também 
nesse aspecto. É um direito meu, como Vereador, ser contra a isso, outro Vereador 
pode achar que tudo bem, eu sou contra. Outra questão importante: a Guarda 
Municipal, como ele mencionou. A gente não está... Não vai ser agora, mas você 
aprovando um projeto, ele entra em vigor; a lei entra em vigor assim que sancionar. A 
partir do momento da sanção, pode, sim, está dizendo que não, mas o projeto está 
dizendo isso; não está dizendo que vai entrar em vigor daqui tantos dias, está dizendo 
agora. Então eu entendo que, para a Guarda Municipal receber novas atribuições 
nesse nível, eu sei que precisa de curso, essas informações a gente tem, mas, para a 
Guarda Municipal receber as atribuições, antes precisa cumprir a Lei Federal, o 
Estatuto da Guarda na sua integralidade, fazer o plano de carreira da Guarda 
Municipal, tem que ter esse plano. Se tiver esse plano, já é um primeiro passo para eu 
olhar com mais bons olhos para esse projeto. Outro ponto importante: criação de 
cargos. Eu sei que precisa de uma estrutura administrativa, óbvio, você vai criar um 
departamento de trânsito, você precisa de uma estrutura. Pode ser tudo por concurso 
público, não precisa ser nada comissionado, nem com função gratificada. Faz de 
criação de cargos, nós votamos nessa criação de cargos para entrar em vigor, para ser 
concursado ano que vem e sem problema nenhum, faz o concurso, é uma estrutura. 
Eu não vou, aí é uma posição do Ronaldo Venturi, eu tenho este direito como 
Vereador, eu represento a população, o funcionalismo público, eu não voto em cargo 
de confiança na criação de cargo, seja comissionado, seja função gratificada enquanto 
não resolver o problema do funcionalismo público. Eu sei que tem a Lei Complementar 
173, que só termina em dezembro. Vamos passar já, pode mandar o projeto, a gente 
aprova agora; a gente aprova na próxima sessão para já deixar isso previsto para 
janeiro ter essa incorporação. Já é um passo importante. Da mesma forma que 
estamos criando cargos nessa lei, entre aspas, porque espero que seja rejeitado, mas, 
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da mesma forma que estamos criando cargos para, na prática, só vai poder colocar 
pessoas em janeiro, a gente pode fazer essa lei também agora para o ano que vem; 
eu não vejo problema, pelo menos, no meu modesto entendimento, mais uma vez. 
Não adianta, se vier lei para criar cargo concursado, tudo bem; cargo comissionado ou 
cargo de função gratificada, eu sou contrário; é um direito meu. Você pode ter a 
estrutura sem ter isso. São Carlos, por exemplo, Diretor, R$ 5.460,00, os outros 
salários são mais baixos, mas os funcionários estão em uma situação tão difícil, 
clamando; e eu entendo, aqui, ninguém nunca disse, eu acho, não teve nenhum 
vereador que disse até agora que os funcionários deixaram de ser valorizados, 
deixaram disso, deixaram daquilo, de jeito nenhum. Houve uma perda significativa 
para o funcionalismo. Já foram feitas indicações por outros vereadores, não foi nem 
por mim, mas eu entendo e vou defender a todo tempo, como já defendi em Tribuna, 
vou defender em rede social sempre que eu achar devido, vou defender o 
funcionalismo público. Eu represento o funcionário, a população. Como eu sempre 
disse em campanha, eu serei representante de vocês, população de Ibaté e ponto 
final. Só para gente finalizar, o projeto é o momento inoportuno pela questão da 
pandemia e aí para fechar a minha conversa. Eu acho que no momento de pandemia, 
as pessoas com bastante dificuldade financeira, perda de renda, etc., você criar um 
projeto, aprovar uma lei que pode possibilitar, está dizendo que não vai começar 
agora, mas eu não sei, não tem isso escrito no projeto. Se começa daqui a um mês, 
dois meses, a multar, a aumentar o número de multas, a pegar um veículo que está 
sem a licença, enfim, a gente pode penalizar a nossa população e eu não posso fazer 
isso. Como eu sempre disse, até agora eu votei a favor de todos os projetos do 
Executivo, todos, eu acho que todos os Vereadores aqui fomos favoráveis a todos os 
projetos, porque, sempre que eu considerar um projeto bom, eu não só voto como eu 
vou à Tribuna e aqui, simbolicamente, a Tribuna, e vou defender o projeto. Quando eu 
for contrário, vou subir à Tribuna do mesmo jeito e vou falar meus argumentos para 
votar contrário; essa é minha posição enquanto Vereador. Meu muito obrigado. Meu 
voto é não. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Minha discussão sobre 
esse projeto é a seguinte: eu acho que tem dois projetos que entraram na Câmara, 
porque, o que está na minha mão vai gerar gastos, custos para o Município. A respeito 
deste Departamento de Trânsito, no meu projeto, está falando que vai gerar seis 
cargos de confiança, vai fazer a instalação da área azul, vão ter radares e, por cima de 
tudo, o momento em que a gente passa não é bom. Esse Departamento de Trânsito 
pode ter partes boas, mas, no momento em que ele chegou, não é bom, é um 
momento desagradável, em que precisamos investir na Saúde. O Senhor Executivo 
montou um textinho para jogar o Legislativo contra a população. Está bonito, bem 
elaborado, mas espero que a população não caia nessa farsa, porque para mim é uma 
farsa. Para nós é um projeto, e o que foi lido pelo Primeiro Secretário foi outro. Então a 
gente quer deixar a população bem ciente. Tivemos 14 dias para correr atrás disso, 
procuramos bastantes informações. O Poupatempo, nós estamos deixando bem claro, 
não tem nada a ver com o Detran, com o Departamento Municipal de Trânsito; ele já 
está implantado em Ibaté, só está aguardando ser inaugurado. A gente está deixando 
bem claro, bem ciente, porque esta semana foi de muita especulação, muitas pessoas 
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me procurando, uns fizeram vídeo, outros fizeram texto; eu fiz um vídeo. Eu entrei com 
um vídeo primeiro, tentando defender, expondo meu voto que vai ser não. Neste 
momento, eu voto não, porque eu penso na população. A respeito do que o senhor 
falou nesse texto, está pensando agora em cargo público, fazendo política em cima de 
plano de carreira de cargo público, de funcionário público, o senhor está errado, 
Senhor Executivo. O senhor tem que pensar muito bem, nós não fazendo campanha 
política, a gente está falando a verdade. O senhor tem que pensar no funcionário 
público neste momento. Uma indicação que foi relacionada, os 40% de insalubridade 
para os que trabalham na linha de frente. O senhor está querendo gerar gasto. Esses 
funcionários, que o senhor está pensando em gerar, seis funcionários públicos vão 
gerar mais de R$ 300.000,00 por ano. EM APARTE, VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Bem lembrado, Vereador. O Prefeito tem tanto interesse em ajudar, que 
ele falou nas palavras dele no 14º, 15°, que veio a verba dos 40% para dar para esses 
coitados que estão trabalhando, colocando sua vida em risco na frente da COVID. Isso 
daí é o mesmo 40% que o Governo liberou para dar para esse pessoal que está 
colocando a sua vida em risco, na linha de frente, e eles não estão nem aí. Vê se ele 
repassou. Ele está muito preocupado com a nossa população, com nosso 
funcionalismo público, né? Ele está muito preocupado, sim. Ele quer criar mais 
despesa para a população. Ele só está pensando nele, em arrecadação. Obrigado 
pelo aparte, Vereador. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: É isso o que eu 
ia concluir. Já que o senhor quer gastar com cargos de confiança, repassa esse 
dinheiro para o funcionário público, o senhor ia fazer uma ação ótima, e eles precisam. 
Esse pessoal faz um trabalho ótimo na linha de frente pela Saúde, por nossa vida, pela 
população ibateense e não são reconhecidos. Voltando para o Departamento 
Municipal de Trânsito, eu sou contra. A população está ciente de que estamos certos. 
Aqui não tem balelagem para o nosso lado. Estamos trabalhando, fazendo nosso 
trabalho correto. Quando eu assumi o compromisso, eu assumi para defender os 
direitos da população, Senhor Executivo; estou deixando bem claro. Não sou a favor 
desse projeto. Muito obrigado pela palavra e minha decisão, neste momento, está bem 
clara. Muito obrigado, Senhor Presidente. VEREADOR IRVANILDO DE OLIVEIRA 
LINS: Gostaria de enfatizar as palavras dos Vereadores Ronaldo e Damião, faço das 
palavras deles as minhas palavras, porém eu achei que o ofício mandado pelo 
Excelentíssimo Prefeito é eficiente, porém não tem eficácia, porque as coisas que ele 
mandou para nós no ofício não condizem com o que rege no projeto que votamos 
nesta Casa hoje. Portanto, eu entendo que esse projeto não é o momento para ser 
aprovado por todas essas questões que já foram citadas e, portanto, a gente vem 
discutindo o projeto, analisando minuciosamente todos os pontos que regem o projeto. 
A população também entende que esse projeto não é bom neste momento para o 
Município, embora a gente entenda que alguma perda o Município pode ter agora, com 
essas explicações que o Prefeito nos mandou. Mas entendo que nossa população, 
que trabalha na área central da cidade, vai ser muito prejudicada com isso. Entendo 
que a Guarda Municipal não está preparada para receber essas atribuições que a eles, 
no projeto, falam aqui, nesse papel que nos mandou, que não vai atribuir, que não vai 
passar essas atribuições no momento, mas quem garante isso? A partir do momento 
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em que aprovarmos o projeto, ele pode fazer qualquer coisa amanhã, depois, a 
qualquer momento; não vem que é balela. Quero deixar bem frisado que eu sou contra 
a esse projeto por conta de todos esses pontos que foram citados pelo Vereador 
Ronaldo. Nós temos vindo analisando e chegamos à conclusão de que este não é o 
momento para aprovar o projeto. Estamos passando por um momento muito difícil, não 
só nós, mas todo o país com essa pandemia. Na nossa cidade, tem muita gente 
desempregada, passando até necessidade. Então, não é hora para colocarmos esse 
projeto com possibilidade de abrir até uma indústria de multa. Portanto, eu sou contra 
a esse projeto e estou junto com os Vereadores Ronaldo e Damião e peço que os 
Vereadores, que estão conosco nesta Casa trabalhando, que pensem bem, que 
pensem no povo ibateense sofrido. Esse não é o momento para votar e aprovar um 
projeto dessa magnitude. Obrigado, Senhor Presidente. Nada mais. VEREADOR 
ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Gostaria de, antes de entrar no mérito, reforçar uma 
questão que disse muito, durante toda campanha e muito antes. Eu comecei minhas 
atividades políticas, em prol da população de Ibaté, quando eu tinha 14 para 15 anos. 
Trabalho em prol da cidade como voluntário em diversos serviços desde muito cedo. 
Fui voluntário na Conferência Nacional da Saúde, fui delegado eleito pelo Município, 
fui para a conferencia regional, estadual e nacional antes de ser Vereador. Fui líder de 
movimento estudantil, estive em Brasília, em Minas Gerais, levei pedrada. Levei 
xingamentos porque eu era contra ao aparelhamento dos serviços estudantis. Tudo 
isso quero utilizar apenas para introduzir que, em todo momento na minha vida, como 
agente público, seja com ou sem mandato, eu fui sempre pautado pela transparência e 
coerência. No último domingo, fiz um vídeo explicando esse projeto e explicando um 
ponto importantíssimo. O parlamento, ou seja, a Casa de Leis, o Legislativo não tem a 
obrigação apenas de votar sim ou não. Todo projeto que é apresentado, ele pode 
apresentar os projetos, até coloquei isso no vídeo, quem são os agentes que podem 
apresentar projetos, falei sobre a questão da competência. Todos os projetos 
apresentados, independentemente por quem são apresentados, podem ser 
emendados, você pode retirar partes que considera ruim, acrescentar partes que você 
considera boa ou alterar partes que talvez estivessem boas, mas que precisassem de 
um ajuste. Nós, esta Casa, fez uma reunião, estavam presentes sete, dos nove 
Vereadores, e discutimos várias dessas emendas, mas, infelizmente, as emendas não 
foram aprovadas. Entre as emendas, estava uma das principais, a exclusão total do 
inciso X do artigo 2, que fala sobre o estacionamento rotativo pago, a chamada área 
azul. Eu falei no vídeo e repito aqui: essa atribuição aos municípios não é instituída por 
essa lei, já é atribuída por uma lei federal, que é o Código de Trânsito Brasileiro, o 
inciso X, do artigo 24. Eu sou veemente contra a possibilidade de se discutir, mesmo 
que futuramente a área azul na nossa cidade. Como não foi possível apresentar 
emendas porque os Vereadores não aceitaram essa colocação de emendas, a 
alteração do projeto, concordo em grande parte com o que os Vereadores disseram 
até agora. Existem pontos que precisam ser discutidos e ser alterados. Não havia 
necessidade de rejeição do projeto; nós poderíamos alterar nesta Casa. Mas como 
não foi possível esses pontos, é com dor no coração que o Município perde muito em 
relação à possibilidade principalmente de convênios, não é arrecadação, eu não sou a 
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favor de multas, de aplicação de mais multas para a população de Ibaté, eu não sou a 
favor da indústria das multas, mas, principalmente, de convênios, que são serviços 
que falo desde o início do mandato, convênios nada mais são do que a divisão de 
responsabilidade e, principalmente, do dinheiro aplicado. Na última sessão, aprovamos 
um requerimento por unanimidade, apresentado por mim, cobrando do Governo do 
Estado o convênio que eles prometeram para o hospital, que seria o hospital de 
referência, que nada mais é do que poderíamos ter com esse projeto. Precisaríamos, 
sim, alterar parte desse projeto, tínhamos a possibilidade de fazer aqui. Como não 
foram feitas essas alterações e eu, infelizmente, vou ter que votar contra o projeto, 
mesmo dando essa possibilidade de futuros convênios. Espero que, assim que esse 
projeto for rejeitado, o Poder Executivo não tenha isso para o lado pessoal, que ele 
faça as alterações devidas, que retire essas partes do projeto que afetam a população 
ou que podem gerar uma interpretação dúbia e reapresente o projeto, para que 
possamos votar e, aí sim, que a população usufrua 100% dos benefícios que esse 
projeto pode e vai oferecer, principalmente os convênios. Eu falei e volto a repetir: 
serviços, emendas parlamentares são relativamente fáceis de nós conseguirmos, 
porque é apenas uma vez; vem para o Município uma única vez e depois o Estado não 
tem mais nenhuma responsabilidade. O que é difícil de conseguir são os convênios e, 
sem a municipalização do trânsito, perdemos a possibilidade de celebrar diversos 
convênios com o Detran. Só para ter uma ideia, no ano de 2019, o Detran distribuiu 
cerca de R$ 200.000.000,00 em convênios, com 304 municípios do interior paulista, 
que já têm a municipalização do trânsito. Então, deixo esse pedido, por não ter sido 
possível emendar o projeto, retirando qualquer tipo de possibilidade da área azul. 
Porque esta Casa não fez as emendas, eu vou votar contra o projeto. Outros assuntos 
também. Volto a dizer que sou contra qualquer tipo de imposição de multas, da 
indústria da multa e nunca vou fugir da discussão, porque o meu compromisso é com 
o povo ibateense, com as pessoas que me elegeram e com as que não me elegeram. 
Meu primeiro discurso nesta Casa foi neste sentido: a partir do momento em que 
fomos eleitos, somos Vereadores da cidade de Ibaté, não dos votos que recebemos. 
Muito obrigado. VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Esse projeto é complicado. 
Poderiam ter sido feitas umas emendas separando, porque eu também sou contra a 
área azul. Nossa população vai ser muito prejudicada por isso também no momento 
por causa dessa pandemia e infelizmente meu voto é não também. EM APARTE, 
VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Acabei me esquecendo, na minha fala, 
conforme o ofício, há um inquérito civil que nós não temos conhecimento pleno, do 
Ministério Público que recomenda a criação da municipalização do trânsito. Muito 
possivelmente, esse projeto terá que ser reapresentado ou esta Casa pode até ser 
cobrada pelo Ministério Público pela não aprovação, já que é uma recomendação dele. 
Esse também é outro ponto. Mas concordo que, do jeito que está, esse projeto não 
tem a possibilidade de ser aprovado neste momento. EM APARTE, VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: O nobre Vereador até mencionou a respeito das emendas. Não 
foi apresentada emenda nenhuma porque esse projeto não tem como apresentar 
emenda, está totalmente complexo, prejudica muito a população. Quanto à Guarda 
Municipal, como que vai dar uma atribuição se ela não tem nem entendimento de 
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Código de Trânsito? Se votarmos no projeto, na menção que ele está, estamos aqui 
prejudicando demais a população. Por isso que jamais tem votar, não tem como votar. 
Outra coisa: criar cargo de confiança, jamais vou votar, cargo de confiança, eu sou 
contra cargo de confiança. Sem mais, nobre Vereador. VEREADOR JEAN GLEI 
RUBIO TOMAZ: Vereador, é justamente isso que você falou que acontece. Se é bom 
para população, aí ia ser votado, sim. Como o projeto não está adequado, o meu voto 
é não, sou contra o projeto, você entendeu? Mas obrigado, Senhor Presidente. 
VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Minha opinião é a seguinte: desde o 
momento em que esse projeto entrou na pauta, ele já ficou polêmico e demorou, não 
tenho a data em que ele entrou, acho que foi 26 de maio, e foi apresentado acho que 
só 28 dias depois. Então já demorou um pouquinho para entrar na pauta. EM 
APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Dia 28 de junho. VEREADOR HORACIO 
CARMO SANCHES: Isso. Agora ele ficou muito polêmico na cidade. Eu gostaria de ter 
falado com o Prefeito a respeito disso. Nos bairros em que a gente andava, todo 
mundo falando: “Vocês vão aprovar esse projeto? Vocês estão loucos?”. Eu levo pela 
questão não pessoal, mas pela moralidade que a população pede: “Horacio, não é o 
momento de aprovar esse projeto, na pandemia em que nós estamos”. Então, ele 
gerou uma polêmica total que nós ficamos em dúvida. Tanto é que pediu adiamento, 
depois não veio resposta nenhuma para dizer: “Vai tirar isso, vai tirar aquilo”, 
entendeu? Fazer uma emenda mesmo. Nós tivemos reunião, como citou o Édison, 
mas não chegou ao consenso porque não tinha nada escrito no momento. Como o 
Prefeito tem o poder de reapresentar esse projeto, eu espero... como eu fui Presidente 
da Câmara, eu sei, o Prefeito tem o poder de reapresentar esse projeto. Então, ele que 
pegue com calma, com sua assessoria, viu, Prefeito? Com a assessoria do senhor, 
porque os bairros, hoje, estão metendo o pau na gente e no senhor se aprovarmos 
esse projeto. O senhor não saiu na rua para ver o que o pessoal está falando. Na 
sexta, sábado e domingo, eu percorri todos os bairros da cidade. É uma conversa só. 
No momento, difícil de aprovar esse projeto. EM APARTE, VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Esse projeto não pode entrar mais. Pode mudar o projeto, esse conteúdo 
não entra mais. Ele pode fazer outro projeto... VEREADOR HORACIO CARMO 
SANCHES: Mas é o que estou falando, ele pode reapresentar outro projeto com todas 
as modificações que a população aceite, porque esse ficou... EM APARTE, 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Obrigado pelo aparte. EM APARTE, VEREADOR 
JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: A gente poderia ter apresentado um projeto substitutivo, 
porque eu também sou contra a área azul, multas, essas coisas. Devia ter analisado 
certinho, mas, infelizmente, esse projeto já foi... praticamente já... VEREADOR 
HORACIO CARMO SANCHES: Bagunçou muito. EM APARTE, VEREADOR JEAN 
GLEI RUBIO TOMAZ: É, bagunçou demais, poderia ter feito e, infelizmente... tem 
partes boas, mas muitas partes ruins. Por isso devia ter feito umas emendas boas para 
ser aprovado, arrancado tudo fora isso aí, porque eu sou contra mesmo a área azul 
em Ibaté. O município não suporta isso aí. Pela pandemia em que estamos vivendo, 
não cabe à população passar por esse apuro. Obrigado pelo aparte. VEREADOR 
HORACIO CARMO SANCHES: Hoje, neste momento, eu sou contra o projeto em 
respeito à população, porque, sexta, sábado e domingo, eu corri todos os bairros da 
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cidade. A assessoria do Prefeito não levou isso para ele. Tenho certeza de que não 
levou, porque, se tivesse levado, ele ia ter um pouquinho mais de conversa com a 
gente, tentado fazer uma reunião. Mas tenho certeza de que a assessoria não levou 
para ele que a população estava muito brava em relação a esse projeto. Neste 
momento eu sou contra e sugiro para que ele e para seus assessores, em um futuro 
próximo, reapresentem o projeto, mas de uma maneira aprazível para nós e para a 
população. Muito obrigado, Presidente. Decisão: Rejeitado por unanimidade. 
EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR DAMIÃO ROGERIO DE 
SOUSA: Um assunto chato que eu quero discutir é a respeito de uma perseguição que 
teve a um Guarda Municipal, o Tonho guarda todo mundo conhece ele. É o seguinte, a 
respeito do assunto que a gente comentou, do Departamento Municipal de Trânsito, 
ele fez uma gravação, e não adianta falar que não foi perseguição, porque foi 
perseguição sim, porque foi só ele soltar esse vídeo e já começaram a persegui-lo. Ele 
trabalhava no horário noturno há 19 anos, colocaram ele de dia para olhar uma 
caçamba, atrás da popular. Tudo bem, o pessoal chega lá, joga um lixo errado, joga no 
chão, e tem que ter alguém? Não vou dizer que não tem, mas logo no momento em 
que ele foi postar esse vídeo, começaram a fazer isso com ele. Ele é um dos guardas 
mais bem preparados que tem hoje no departamento de guarda de Ibaté e estão 
fazendo isso com ele. Não acho certo, não acho justo, eu acho que devia avaliar com 
mais carinho antes de tomar essa decisão, parar com essas perseguições, só porque 
o guarda não é a favor do projeto que o Prefeito manda para Câmara, já vai começar a 
perseguição. Tem que parar com isso, Senhor Executivo, parar com essas 
perseguiçãozinhas; isso está ficando feio para o Município, qualquer coisa é 
perseguição. Eu acho errado, muito errado. Defendo o Tonho, porque é um cara que 
procurou estudar, se aperfeiçoar na área, fez bastante curso; é um dos guardas, como 
eu falei, mais preparados que tem hoje no nosso Município e está fazendo isso com 
ele. Não acho certo. Espero que avalie com carinho e o coloque para trabalhar na 
função em que ele estava, no horário noturno. Ele já procurou até o Promotor para 
procurar seus direitos. Então esse é um assunto chato que eu queria discutir. Outro 
assunto é a respeito do projeto de hoje, muito polêmico. Agradeço aos Senhores 
Vereadores por terem votado contra. Muito obrigado, de coração. Fico muito feliz. 
Graças a Deus que esse projeto... falo graças a Deus com emoção, que esse projeto 
foi votado contra e nunca mais volte, porque essas conversinhas bonitas, muitos 
vereadores antigos já ouviram também; essas conversinhas bonitas não pegam a 
população não. A população está esperta, intelectual, eles estão por dentro de tudo. 
Sabemos que, se aprovar um projeto desses, o fumo é grande para a população. O 
cidadão, parado na contramão, vai chegar um guarda municipal, fumo. “Ah, não, 
vamos apresentar emenda e vamos tirar os guardas municipais de aplicar multa, 
vamos fazer um concurso público”. Tudo bem. “Vamos tirar a área azul”, seria ótimo, 
mas essas conversinhas não colam, não tem como confiar. Quem vai ser prejudicado 
é o povo. Vamos parar com isso. Tomara que o Executivo coloque na cabeça isso. 
Ibaté não suporta o Departamento de Trânsito. O Poupatempo, o Detran vão vir para 
Ibaté, sim, tenho certeza. Pelo que nós procuramos informações, vai vir sim.  O 
Poupatempo já está instalado, agora o Detran vai vir também, tenho fé em Deus que 
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vai dar tudo certo. Agora essas conversinhas jogando nós contra o povo não dá. O 
povo acordou, todo mundo, inclusive os Vereadores. Muito obrigado a todos que 
votaram contra. Estamos juntos. Um abraço a todos e ótima semana. Sem mais, 
Senhor Presidente. O SEGUNDO, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Eu 
queria, mais uma vez reforçar que Deus cubra com seu manto sagrado, Nossa 
Senhora Aparecida ao pessoal da linha de frente da COVID-19. Quero dar meus 
sentimentos à família Macedo, do Damião, para a tia dele, e meus sentimentos ao 
Izaias Regolão, grande parceiro, grande amigo. Dois mandatos de Vice-Prefeito, além 
de ser uma pessoa muito querida na cidade de Ibaté. Quero falar um pouco do que o 
Vereador Ronaldo Venturi levantou em relação a três pessoas que hoje estão 
intubadas em Ibaté, na região, em São Carlos e Araraquara que, possivelmente, 
teriam participado de uma festa clandestina. Eu não sei, é o comentário que corre. É o 
Fão, inclusive ele tem um depósito de reciclagem, e o Marquinhos, que, inclusive, o 
Vereador Édison me falou que não estava passando bem. É muito triste saber que, se 
realmente for verdade, porque tem o Jader, irmão do Ozias. Segundo a sobrinha do 
Ozias, o Ozias participou dessa festa e foi ele quem transmitiu a doença para os 
familiares, tanto é que essa menina, essa moça, entrou com ação no Ministério 
Público. Então, é muito grave isso aí. Se for verdadeiro, o Prefeito deveria apurar. Eu 
também pedi uma explicação para a assessora de Saúde, a senhora Elaine, para 
saber se ela estava dando suporte para o Jader, para o Fão, que é o Rodrigo, e o 
Marquinhos. Eu tive uma grata surpresa que ela falou: “Não, o Fão, que é o Rodrigo, e 
o Marquinhos, não constam no arquivo de COVID-19 de Ibaté; eles são de São 
Carlos”. Eu falei: “Então tem alguma coisa que a gente precisa ver isso aí direitinho, 
precisa apurar qual foi o engano, se houve engano”, porque, até o ponto que eu sei, os 
dois são moradores de Ibaté e, na relação da COVID-19 de Ibaté, no registro, a Elaine 
me falou que eles constam como moradores de São Carlos. Estranho. Muito estranho 
isso aí. Mas obrigado, Senhor Presidente. Boa noite e boa semana a todos. O 
TERCEIRO, VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Gostaria de falar a respeito 
da Guarda Municipal, uma suposta perseguição como o nobre Vereador Damião 
mencionou. Quero deixar bem claro que sou contra qualquer tipo de perseguição, seja 
ela a quem for, a guardas municipais, a qualquer funcionário público. Eu sou contra, 
sou contra esse tipo de atitude. Gostaria de fazer um apelo ao Prefeito Municipal, ao 
Secretário do Prefeito, que pensem com carinho por terem tirado uma viatura da 
patrulha na rua, porque a gente sabe que estava tendo vários furtos na cidade, mas, 
depois que foi tirado o patrulhamento à noite, aumentou muito o furto, principalmente 
aqui, no bairro em que moro, Jardim do Bosque. Não só aqui, mas em toda cidade. 
Inclusive hoje eu estive no Jardim Cruzado, fiquei sabendo que foi furtado, não 
conversei diretamente com os donos, mas fiquei sabendo por terceiros que foram 
furtadas uma série de baterias dos caminhões ali, do material de construção. Então 
vem aumentando, várias casas do Jardim do Bosque, várias casas em construção e os 
caras estão entrando, roubando. Essa semana chegou a roubar até um relógio de 
energia que estava instalado em um poste. Já é a terceira vez que é roubada essa 
função. Então, eu gostaria de fazer este apelo: que voltasse esse patrulhamento, 
principalmente à noite, para ver se vai inibir um pouco mais esses furtos em nossa 
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cidade. Quero falar também para que Excelentíssimo Prefeito, José Luiz Parella, que 
investigue esse caso citado, nesta sessão, a respeito dessas festas clandestinas, ver 
se, realmente, essas pessoas foram infectadas lá, ver o que aconteceu para que essas 
pessoas estejam cadastradas como moradoras de São Carlos. Não é possível, 
principalmente o Fão, o nome dele é Rodrigo, mas é chamado de Fão, que eu 
conheço desde moleque. Então, ele sempre foi morador de Ibaté. É lamentável que 
isso tenha acontecido, que tenha sido desviado esse documento para que ele esteja 
cadastro como morador são-carlense. Que o Prefeito analise e faça a parte como 
Prefeito de punir os culpados. Eu agradeço, Senhor Presidente. Desejo uma boa noite 
a todos os ibateenses. Um forte abraço. O QUARTO, VEREADOR JEAN GLEI RUBIO 
TOMAZ: Obrigado, Senhor Presidente, eu dispenso. Uma boa semana a todos, fiquem 
com Deus. O QUINTO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Só para 
finalizar, eu acho que foi pegando um gancho no que foi falado pelos Vereadores em 
relação ao Oliveira, eu o chamo de Oliveira, o Tonho guarda. De fato, aconteceu essa 
situação com ele, foi mudado de serviço. É óbvio que a chefia pode mudar a pessoa 
de serviço, sei disso, mas é que é muita coincidência. Ele é um Guarda Municipal 
combativo, que luta pelo plano de carreira, que mencionei um pouco antes, na 
discussão do projeto; ele se posicionou contrariamente a esse projeto de lei 
especificamente, justamente defendendo que tem que construir a casa pelo alicerce e 
não pelo talhado, ou seja, primeiro você estrutura a Guarda e depois dar novas 
atribuições a ela e, de repente, é mudado de serviço; causou estranheza no mínimo. 
Mas tenho certeza de que vai ser avaliado pelo comando da Guarda, pelo Prefeito, 
enfim, vão avaliar isso direitinho, porque ficou estranho e amanhã ou depois ele vai à 
Justiça, como aparentemente foi, vai acabar dando problema. É muita coincidência e 
eu espero que seja só coincidência mesmo; espero de coração, que seja isso. Com 
relação aos furtos, também recebi várias reclamações do Jardim do Bosque, estão 
tendo vários furtos lá. Uma pessoa que teve a casa furtada em construção, por três 
vezes, arrancaram os fios duas vezes e, dessa vez, levou até o relógio. Sei que é 
difícil. Nós precisamos tentar uma reunião com o Comando da PM, que teve uma 
alteração do batalhão, enfim, a gente precisa ter uma conversa porque precisa 
aumentar. Eu sei que é difícil. Não adianta a gente iludir a população, que Vereador 
vai pedir e vai aumentar o efetivo do dia para noite. Não vai aumentar. A gente pode 
até ir à Secretaria, ir aonde for, não aumenta, não é simples assim, mas a gente 
precisa tentar, ver o que está acontecendo, se existe alguma possibilidade, de alguma 
forma, a gente colaborar com isso; se tem alguma forma de a gente melhorar. O que 
não dá é a cidade ficar, não digo que está solta, a Deus dará, porque a Polícia Militar 
está fazendo o que é possível dentro seu efetivo baixo, porque às vezes fica uma 
viatura só à noite fazendo o patrulhamento. Aí você cobre um santo e descobre o 
outro, fica difícil também. A gente precisa ver como ajudar. Com relação ao possível 
problema que aconteceu de festa, da funcionária, é como foi dito, precisa ser apurado. 
Acho que, acima de tudo, tem que ser apurado. Essa questão de registro fora do 
Município é estranha também. Minha esposa teve COVID, não veio até agora, mas ela 
fez o teste no Maricondi, por exemplo. Então, Ibaté, salvo engano, não recebeu 
também, ficou registrado não sei onde. Eu fiquei registrado aqui; meu filho também, 
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mas com ela aconteceu esse problema. Pode ser um probleminha nesse sentido, 
como pode ser outra coisa. Então a gente precisa... como é algo espinhoso, que 
envolve... acho que é importante. Toda apuração, até para não se cometer injustiça, a 
apuração é fundamental para não sermos injustos com funcionários e também para, se 
for algum problema, aí cada um arca com as consequências, acho que é por aí o 
caminho. Do mais, reitero meus sentimentos à família Regolão. Tenho certeza, uma 
pessoa boa, de coração maravilhoso, vai estar em bom lugar no céu; disso tenho 
certeza absoluta. Desejo a toda população de Ibaté uma feliz semana, que corra tudo 
bem, que Deus abençoe a nós todos. Até a próxima sessão e, hoje à noite, tem live a 
partir das 20h30, falando um pouquinho mais sobre a sessão da Câmara. O SEXTO, 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Quero destacar a fala dos nobres Vereadores que 
falaram sobre a perseguição contra o funcionalismo público, que vem acontecendo; 
esse não é o primeiro, o Tonho guarda, Tonho Oliveira. Acho uma injustiça, uma 
pessoa que tem mais de 20 anos de Guarda Municipal ser perseguido dessa maneira, 
porque ele fez só um posicionamento. A gente não pode ter opinião que é perseguida. 
Isso é uma injustiça, isso não pode estar acontecendo com a nossa Guarda Municipal. 
Precisa dar uma atenção melhor, ajudar. O Chefe da Guarda precisa ser mais amigo 
desses guardas. Qualquer probleminha que tem, vai lá e tira ele da rua, assim como 
aconteceu com o Anderson também, que fez um posicionamento também, e o Chefe 
da Guarda tirou ele da rua. Até conversei com o Chefe da Guarda, o Vitor, que é muito 
meu amigo, gosto muito dele, mas ele está pisando na bola, não pode fazer isso. Ele 
está agindo igual ao Prefeito, a mesma situação que o Prefeito faz. Se o funcionário 
falar alguma coisa, fazer algum pronunciamento, vai lá e persegue o funcionário. 
Assim está o Vitor, do mesmo jeito. Vitor, eu sei que você acompanha o nosso 
trabalho, vamos pensar no companheiro. Amanhã você pode não ser o Chefe da 
Guarda, e você quer que o Chefe da Guarda faça a mesma coisa com você o que hoje 
você está fazendo com seus amigos? Então, Vitor, pense no dia de amanhã, não 
pense só no dia de hoje não, meu amigo. Vamos pensar, trabalhar, ter amor ao 
próximo. Isso é ter amor ao próximo, vamos ajudar o companheiro; vocês são 
companheiros. Outra coisa, quanto ao Prefeito, ele queria que votássemos no projeto, 
já que ele quer dar atribuição à Guarda Municipal para, futuramente, começar a 
fiscalizar o trânsito, faz uma estruturação. Estrutura a Guarda, dá condições para 
nossa Guarda Municipal, ajuda eles, investe mais na Guarda Municipal. Aí sim, 
quando estiver preparado, manda o projeto para nossa Casa, que está aqui para 
ajudar. Nós estamos aqui para ajudar o Governo, para ajudar a governar, mas não 
podemos colocar o carro na frente dos bois. O nobre Vereador Édison se posicionou a 
favor, sempre se posicionou a favor do projeto, até falou de emenda. Por que ele não 
apresentou emenda? Apresentasse emenda. “Estão aqui, várias emendas”. “Vou 
apresentar”, mesmo que fosse rejeitada, apresentasse a emenda para os Vereadores 
terem conhecimento. “Está aqui, Vereador, estou apresentando emenda no projeto 
para ver se vocês estão de acordo”. “O que vocês acham?” Então só está na 
conversa. Não apresentou emenda no projeto, então ele acabou votando contra o 
projeto. Eu, no caso dele, eu apresentava emenda. Rejeitou a emenda, votava a favor 
do projeto. Se sou eu no caso dele. Porque ele sempre defendeu o projeto. Sem mais, 
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Senhor Presidente. Boa semana a todos. VEREADOR ÉDISON FERNADO DA 
SILVA: Senhor Presidente, não é relacionado ao mérito da questão, só uma triste 
informação, até peço aos demais Vereadores para comunicar, até citamos várias 
vezes o nome dele aqui, o Marquinhos, acabei de ser informado por uma prima dele 
que, ele infelizmente, não resistiu e faleceu, vítima da COVID-19 e, como ele foi citado 
aqui, por diversos Vereadores, eu gostaria apenas de compartilhar que, infelizmente, 
ele é mais uma vítima que perdemos para essa batalha. VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Mais um. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Eu ia falar o 
mesmo, Édison. Acabei de receber essa notícia também, triste. VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: É triste. PRESIDENTE VALENTIM APARECIDO FARGONI: Meus 
sentimentos a todos os familiares. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezoito horas 
e vinte e sete minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo 
Plenário.  
 


