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18ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2021. 

Aos treze dias do mês de outubro 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 Horacio Carmo Sanches procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. 
Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 27 de setembro 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 HORACIO CARMO SANCHES: Indicação, 
dispondo realizar recapeamento asfáltico na Rua Eduardo Apreia, em frente ao Pátio 
de Recolhimento de Veículos, no Jardim Mariana. VEREADORA SIDNÉIA MONTE: 
Indicação, dispondo sobre instalar iluminação pública no parquinho infantil localizado 
na esquina da Rua João Valério com a Rua Maestro Adão de Oliveira, no Jardim 
Domingos Valério. VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA, IVANILDO DE 
OLIVEIRA LINS, RONALDO RODRIGO VENTURI E WALDIR SIQUEIRA: Indicação, 
dispondo sobre solicitar da senhora Elidiane Aparecida Bernardi do Prado, Consultora 
de Relacionamento da CPFL Energia para o Município de Ibaté, a substituição de um 
poste de transmissão de energia e iluminação pública localizado na Rua Nova Europa, 
defronte ao número 148, no Jardim Cruzado. Indicação, dispondo sobre instalar 
postes com iluminação pública em trecho da Rua Mario Pistelli, na ligação com a Rua 
Nelson Marco, no Jardim Mariana. Indicação, dispondo sobre realizar melhorias 
estruturais no espaço destinado ao Conselho Tutelar, bem como avaliar a 
possibilidade de melhoria da remuneração dos conselheiros tutelares. Indicação, 
dispondo sobre solicitar da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo (CDHU), a disponibilização de um agente técnico para 
atendimento no Município, durante um período determinado, visando a atender 
mutuários que desejam negociar eventuais dívidas. Decisão: Retirada pelo Vereador 
Waldir Siqueira. Indicação, dispondo sobre instalar redutor de velocidade na Rua 
César Corneta, no Conjunto Habitacional Antonio Moreira. ORADORES: O 
PRIMEIRO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Primeiramente, gostaria 
de usar este espaço para falar sobre um amigo que partiu, o Juruna, filho do Tião 
Bigode, que esteve nesta Casa como Vereador. O Juruna é um amigo conhecido há 
muitos anos. Recentemente, ele me enviou uma foto, depois que entrei de Vereador, 
ele falou: “Ronaldo, tem uma foto sua aqui de quando seu pai entrou de Vereador”. Eu 
estava ali, assistindo, pequenininho. De vez em quando conversávamos. Ele estava 
trabalhando de Uber, tocando a sua vida, se esforçando e, infelizmente, seus 
problemas de saúde o levaram muito novo; dia 09 faria 40 anos. Muito jovem, fica aqui 
o meu pesar ao Tião Bigode, para a irmã do Juruna. Foi um dia muito triste. Sobre as 
indicações, quero falar primeiro da questão do poste, porque a CPFL tem... e não 
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adianta falarmos mal da CPFL, porque a gente fala e não chega até eles; então está 
muito distante. Mas o fato é que a CPFL não atende. A gente manda indicação para 
troca de poste, não é nada absurdo, é o poste que está caindo. O que vamos fazer? 
Vai esperar cair? Esse poste que a gente está pedindo na Rua Nova Europa, as 
pessoas, simplesmente, quando começa a chover, têm que desligar tudo, porque 
começa a oscilar. O poste está podre embaixo, e fica uma situação bem complicada. 
Mas, mais uma vez, a gente está pedindo. Trocou a pessoa que agora é responsável, 
seria a Gerente Regional ou algum cargo semelhante. Então, quem sabe, ela, agora, 
nos atenda; vamos ter essa esperança. É complicado; a população cobra com razão, 
porque paga um absurdo de energia, paga taxa de iluminação pública e, depois, na 
hora de ter o serviço, infelizmente não tem a contento. Outra situação, falando de 
iluminação pública de novo, é com relação ao trecho que liga o Mariana ao Residencial 
Mariana. Na verdade, tem o Mariana, tem a parte que o pessoal fala Marianinha, e 
depois vem o residencial; bem próximo da Horta, do condomínio. Se passarem à noite, 
vão observar que faltam uns três, quatro postes aproximadamente, e é escuro. Tem 
um trecho bem escuro, tem a pracinha, mas é um local bem escuro. Mas isso não é 
para a CPFL, é para a Prefeitura, porque a Prefeitura que tem a parceria, tem que 
comprar o poste; eu já não sei exatamente a burocracia envolvida. É uma cobrança 
que fazemos; um pedido, mas também uma cobrança para Prefeitura, porque aquilo já 
tem anos e anos, então já passou da hora de dar uma solução para dar segurança 
para a população, é isso que a gente espera. Tem a matinha, com alambrado e tudo 
mais, mas sempre traz um risco. Tem o condomínio, que também tem uma área verde, 
o que quer dizer que o risco ficou um pouco maior. Então eu acho que é questão de 
olhar ali com carinho, assim como outras áreas da cidade que a gente já mencionou 
em outras ocasiões. Outra indicação é referente ao Conselho Tutelar. Estive visitando 
o Conselho Tutelar esses dias, passei para o pessoal e fizemos essa indicação. O que 
eles tem de necessidade física seriam computadores, porque, às vezes, um 
conselheiro está trabalhando, um tem que ficar esperando o outro; muitas das coisas 
hoje têm que ser feitas no computador e não só no Conselho Tutelar, mas em todo 
lugar. Precisaria de mais dois computadores pelo menos, para dar o atendimento mais 
adequado e, se possível, fechar... eles têm uma copa e tem uma sala de escuta 
especial, utilizada pela Assistência Social de um lado e, do outro, a própria sala de 
atendimento deles; só colocar uma porta, algo simples, barato, porque fica uma 
circulação, não pela copa, mas mais para evitar a circulação. Todo mundo entra, 
circula livremente, fica complicado. Também, o que a gente pede, é um pedido deles, 
para que seja avaliada a possibilidade de uma melhoria na remuneração; hoje está 
entorno de R$ 1.800,00, seria subir isso. Eu até achei quando eles falaram que iriam 
querer que aumente para tanto, pensei algumas coisas, porque em São Carlos passa 
de R$ 4.000,00, mas não, dois salários mínimos. Iria melhorar um pouquinho a 
remuneração porque é exigido hoje, na lei atual em que eles participaram da eleição, é 
exigida a dedicação exclusiva, eles não podem ter outro emprego, nível superior. Mas 
aí você fala: “Mas eles participaram da eleição sabendo disso”, eu concordo, mas o 
desafio ali é grande. Então é um pedido que fazemos para o Prefeito olhar com 
carinho, se ele puder avaliar com carinho para o ano que vem, pois este ano não é 
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possível, a possibilidade de melhorar a questão da remuneração deles. Sabemos que 
é um trabalho bem complicado, assim como tem que melhorar de todos os servidores 
e aproveito o gancho para, mais uma vez, pedir para que venha para esta Casa o 
Plano de Carreira para os servidores. Já foi solicitado, oficializado, nós já pedimos em 
Tribuna. Esse Plano de Carreira é um sonho antigo e que vejo que vai passando mais 
um ano. Não é para entrar agora, é para o ano que vem, mas precisa vir. A questão da 
incorporação, que até tivemos uma Audiência Pública em que comentamos a respeito, 
incorporação do 14º, do salário aniversário, que também foi um pedido. Até o Vereador 
Horacio fez essa indicação; nós já falamos diversas vezes em Tribuna também, até foi 
alegado pela Nélsia, que participou, que está judicializado, ainda está em disputa 
judicial, mas acho que o funcionário chegou a um ponto em que precisa de uma 
solução. Se ficarmos esperando até sair uma decisão da Justiça, pode até sair logo, 
pode ser que, até a próxima sessão, saiu; como pode ser que demore mais um ano, 
dois; e o funcionário, com essa perda que teve. Então é uma situação muito 
complicada. Fazemos, mais que um pedido, um apelo pelo funcionalismo público para 
que o Prefeito avalie com carinho para mandar essa incorporação para a gente já 
aprovar para janeiro de 2022 já vigorar. Meu muito obrigado. Era isso o que tinha para 
expor. O SEGUNDO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Quero fazer uma 
cobrança ao Senhor Executivo a respeito de uma indicação que fizemos para o Jardim 
Nossa Senhora Aparecida, Icaraí, a respeito de construir um Centro Cultural em uma 
área institucional da Prefeitura que é a única que tem lá, onde dá para construir algo. 
O povo do Icaraí é um povo carente. Sempre venho aqui, falo, cobro, porque eu vou 
insistir até o fim do meu mandato, porque é um povo que precisa, que me cobra no dia 
a dia; eu não saio de lá. Hoje, eu moro no Domingos Valério, mas fui criado no Icaraí 
minha infância inteira e vou brigar por esse bairro até o fim do meu mandato. Fizemos 
a indicação para este local, que é a travessia da Pedro Ronchin com a Antônio 
Barbano, lá era um parquinho, foi desativado. Fizemos a indicação no começo do ano, 
levamos assessores do Prefeito, inclusive falaram que ali dava tanto um Centro 
Cultural como dava para fazer uma academia e um Centro Cultural em cima. Como é a 
única área institucional da Prefeitura, eu cobro mesmo, vou insistir para que eles 
façam algo ali, porque o pessoal do Icaraí precisa muito, não tem nada. Tudo o que o 
Senhor Executivo fez, não fez para o Icaraí. A UBS que construíram foi construída na 
Santa Terezinha, com o nome do Icaraí. Isso é uma vergonha para o povo do Icaraí. 
Tanto que votaram nele, muitos o idolatram, e ele não olha para o Icaraí como tem que 
olhar. Há uma escola na Santa Terezinha com o nome do Icaraí; uma creche, 
construída no final do Icaraí, foi benzer no Mariana. Difícil, porque não tinha área. 
Muitos lugares que ele quer fazer, ele compra, desapropria, e não olha para o Icaraí. 
Eu espero que ele faça, que olhe com carinho e faça algo naquela área do parquinho 
que foi desativada. Uma outra é uma reclamação e eu cobrei os cargos de confiança 
sobre um buraco, que está oco, em frente à lanchonete no Residencial Mariana. É um 
buraco pequeno, mas, por baixo, ele está oco e vai acabar causando acidente. Já 
passei para esses cargos de confiança e não foram até agora resolver. Vão esperar 
acontecer o pior para fazer e não é assim. A demanda que chega do povo, não é o 
Damião que vai fazer, tira isso da cabeça. Vá lá e faça seu serviço para que não 



 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP 

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

 Sessão Ordinária de 13.10.2021 – Fls. 4 

 

aconteça o pior. Outro é um buraco enorme, descendo a Avenida Santa Rufina, 
virando sentido Icaraí. Abriram ali para passar tubulação, alguma coisa, algum 
conserto, ficou um buraco enorme. Um colega meu passou lá, bateu o cárter do carro, 
estourou óleo para tudo quanto é lado. Está muito fundo, não custa tampar aquilo 
também. A gente é cobrada, ligam, cobram, nos marcam nas redes sociais, e é coisa 
simples, fácil de resolver. Esperamos que resolvam essas coisinhas bestas para gente 
não vir em Tribuna e ficar cobrando essas coisas pequenas, que não precisam que a 
gente suba aqui para cobrar cargo de confiança, Executivo. Sem mais, Senhor 
Presidente. O TERCEIRO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Senhor Presidente, 
gostaria de falar sobre uma indicação que fizemos sobre o CDHU. Eu, como Vereador, 
nos outros mandatos, solicitei ao representante do CDHU para virem a esta Casa 
atender os moradores do CDHU, onde eu moro que é CDHU e COHAB. Hoje, tem a 
CDHU nova, uma tem seis anos mais ou menos; a outra, um ano e oito meses. Devido 
a esta pandemia, muitas pessoas deixaram de saldar suas prestações, então estão 
com muitas prestações em atraso e vêm cobrando, não só eu, mas acredito que todos 
os Vereadores, para levar até a CDHU para regularizar a situação. Essa indicação que 
fazemos, até gostaria que todos os Vereadores assinassem para dar mais força, para 
que venham para dar um atendimento, porque tem muitas pessoas. Se eu falar que 
são cinco, seis, sete, oito, dez, vou estar mentindo; eu acredito que tenha muito mais 
do que isso. Inclusive estive no CDHU, conversei com o Benê, falei para ele a respeito 
dessa situação, que faria essa solicitação, e ele falou: “Waldir, será que é viável?” Tem 
que fazer, nós temos que regularizar a situação dos moradores. Eles vindo aqui, vão 
deixar suas prestações em dia para, futuramente, não terem problema judicial, porque, 
se deixam de pagar, o próprio CDHU entra com ação. Não adianta dar continuidade, 
falar: “Vai pagando aí, daqui para frente, deixa para trás.”. Não pode ficar, porque, 
futuramente, o CDHU vai entrar com ação e a pessoa vai ter problema. EM APARTE, 
VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Só para expor. Eu tenho alguns casos que foram me 
procurar na Assistência Social, a respeito do CDHU. Eu entrei em contato porque, 
como o senhor disse, há muitos débitos, porque perderam o emprego, não tiveram 
como pagar as parcelas. Eu estou com dois ou três casos, e eu entrei em contato com 
o CDHU de Araraquara para fazer o parcelamento desse débito. Inclusive, já negociei 
com dois, falta um só para negociar a dívida. Na época em que fizeram o contrato, 
estavam o esposo e a esposa trabalhando, então, o valor da parcela era X. Agora, 
estão os dois estão desempregados, e eu passei esse caso para lá. Não me lembro do 
nome da pessoa com quem conversei, mas foi uma mulher, que me falou: “Olha, como 
eles estão desempregados agora, o valor da parcela pode cair. Então, vocês, 
mandando a documentação ou provando que estão desempregados, quando fizeram o 
contrato estavam empregados, a parcela, por exemplo, de R$ 300,00, vamos supor, 
vai passar a ser R$ 100,00 por causa do desemprego.” Então esses dois que eu liguei, 
consegui abaixar. Inclusive, um senhor pagava R$ 375,00 de parcela, eu consegui 
abaixar para R$ 150,00, porque a mulher perdeu o emprego e só está ele trabalhando. 
Estou conseguindo fazer, na ligação... as pessoas que me procuram, ligo e tento fazer 
a negociação dos débitos. Então eles distribuem nas parcelas que tem que pagar... 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Eles dilatam o prazo. EM APARTE, VEREADORA 
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SIDNÉIA MONTE: Isso, eles distribuem nas parcelas que começam a pagar e também 
a diminuição do valor da parcela. Importante colocar, porque muitas pessoas que 
estavam empregadas quando assinaram o contrato e agora não estão mais. A 
informação que tive foi que as parcelas podem ser diminuídas. Esse senhor do qual eu 
tratei a parcela caiu R$ 200,00, porque a esposa está desempregada. VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: É verdade. EM APARTE, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: 
Então é importante colocar, ligar, porque estão sim fazendo a negociação. 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Legal. Bom saber. Eu estive presente hoje com 
eles, e eles nem mencionaram sobre essa questão, porque funciona assim: quando a 
pessoa não tem registro, eles podem até fazer uma solicitação... EM APARTE, 
VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Uma declaração. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: 
uma declaração com o próprio punho, reconhece firma e manda para CDHU, 
comprovando... EM APARTE, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Exatamente, 
comprovando e eles estão abaixando o valor da parcela. VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Faz uma comprovação que está desempregado, tira cópia da carteira... 
EM APARTE, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: No caso, eu, com esse senhor, fiz 
pelo Social com ele, digitalizei documentação, enviei e, pela documentação, tiraram 
toda dívida de atraso, distribuíram as parcelas... VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: 
Eles dilatam. No caso, aumentam mais cinco anos para a pessoa pagar, para diminuir 
o valor da parcela. EM APARTE, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: diminuir o valor, 
porque estavam trabalhando e agora não estão mais. Obrigada. VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Eu que agradeço. Fique à vontade, nobre Vereador. EM APARTE, 
VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Obrigado pelo aparte. Só para 
esclarecer. Durante os oito anos em que estive como Vice-Prefeito, fiquei como agente 
do CDHU. Esta situação, que o nobre coloca, eu resolvia tudo na Prefeitura. Existe 
uma pessoa na Prefeitura... VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: A Marcela? EM 
APARTE, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Não, a Eduarda. Foi 
nomeada, ela é agente do CDHU, responsável para fazer esse trabalho social dentro 
da Prefeitura. Era eu quem fazia no meu gabinete. Então, nós deveríamos... quem nos 
procurar, mandar procurar a Eduarda. Como a nobre Vereadora fez, a Eduarda faz lá 
dentro. Devido à pandemia, muitas pessoas deixaram de pagar. Na época em que eu 
estava lá, em 2019, regularizamos muitas prestações. Não chegou a abaixar muito, 
mas dividia em 24 vezes, você pagava a parcela mais o parcelamento. Então, eu 
pediria para o nobre Vereador para pedir para procurarem a Eduarda quem estiver 
com esse problema, que com certeza ela resolve.  VEREADR WALDIR SIQUEIRA: 
Obrigado pela informação. É bom ficarmos sabendo disso. Eu acho que a Prefeitura 
deveria divulgar mais, criar, na própria Prefeitura, falar: “Quem tiver problema junto ao 
CDHU, que procure a responsável pelo setor para regularizar a sua situação”. EM 
APARTE, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Eu deixei o cargo, por causa 
da eleição e passei para Eduarda, que é uma mocinha responsável... VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: Eu conversei com ela ontem. EM APARTE, VEREADOR 
HORACIO CARMO SANCHES: E ela está resolvendo os problemas. Agora temos 
que, quando formos procurados pelo pessoal do CDHU, mandar procurar a Eduarda. 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: É bom saber. Então, eu estive no CDHU e o próprio 
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CDHU não me falou sobre isso. Então, Senhor Presidente, em consenso com os 
nobres Vereadores, vou pedir a retirada da indicação. Como já tem a funcionária que 
presta esse serviço, nós suspendemos por enquanto e vamos solicitar aos que nos 
procurarem que procurem a Eduarda para regularizar a situação dos moradores, para 
tentar sanar esses problemas. Agora quero falar a respeito da CPFL, como os nobres 
Vereadores falaram. A CPFL, logo no início dos meus mandatos anteriores, tínhamos 
o Mauro, que era uma ótima pessoa, gerente da CPFL. Todo problema que tínhamos, 
o chamávamos. Ele passou o celular dele: “Vereador, liga para mim, onde tiver 
problema, passa para mim que vou pedir para resolver”. Solicitei troca de poste que 
estava na frente da garagem, ele foi lá. Então, era uma pessoa que dava um ótimo 
atendimento para nós. Eu acho que falta um pouco de empenho do novo diretor, 
diretora, como o nobre Vereador Ronaldo mencionou. Eu gostaria, Senhor Presidente, 
se for possível, na próxima sessão entrarmos com pedido de uma reunião com ela 
para passarmos a situação da nossa cidade, tanto em relação à energia, em vários 
locais faltam o braço, isso cabe à CPFL, quanto em relação aos postes, que estão 
podres, cupins tomaram conta, correm o risco de cair em cima das casas, que nós já 
solicitamos, na primeira sessão de janeiro e, até a presente data, não foram 
solucionados esses problemas. Então, Senhor Presidente, se quiser já fazer a 
solicitação e pede para marcar uma reunião com a gerente da CPFL para 
conhecermos ela e para dar um atendimento melhor para a população. Sem mais. O 
QUARTO, VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Queria somente fazer um 
pedido ao Excelentíssimo Prefeito a respeito do que acontece no Jardim do Bosque, 
onde acontece uma manifestação muito grande de escorpiões. Os moradores vêm 
sempre tirando foto, fazendo vídeo e postando no grupo do bairro. Assim me fizeram o 
pedido para que o trouxesse até aqui para que chegasse ao conhecimento do Prefeito 
para ver se manda uma equipe para fazer a dedetização do bairro, pois esses 
bichinhos são muito perigosos. Se chegar a pegar alguma criança, vai passar apertado 
e sabemos que corre o risco, aquele que tiver alergia, de entrar em óbito. Então 
pedimos encarecidamente, em nome da população do bairro, para que o Prefeito olhe 
com bons olhos e mande a equipe fazer a dedetização e, também, até uma limpeza ao 
lado da muretinha ao lado da matinha, porque não sabemos se vem realmente do 
esgoto ou se vem daquela sujeira em volta da matinha. Então vamos oficializar esse 
pedido. Espero que o Prefeito resolva. Obrigado, Senhor Presidente. Nada mais. A 
QUINTA, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Eu só quero fazer um comentário da 
indicação que fiz aqui sobre a iluminação do parquinho de areia na Rua João Valério, 
esquina com a Rua Maestro Adão de Oliveira, porque algumas mães me procuraram 
devido às crianças, à noite, calor, querem sair, brincar. Então fiz uma indicação para 
colocar... eu não sei  o que o Prefeito poderia fazer, iluminar ali, porque é escuro, para 
que essas crianças, à noite, possam brincar. Então fiz a indicação e espero que o 
Prefeito consiga colocar luz para as crianças brincarem à noite. Sem mais, Senhor 
Presidente. O Senhor Presidente informou que foi recebido o Projeto de Lei do 
orçamento do exercício de 2022 e que foi encaminhado para  e-mail de todos os 
Vereadores.  ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 403/2021, DE 30 DE AGOSTO 
DE 2021 (Primeira Discussão e Votação). INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
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ASSUNTO: Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Ibaté para o Período de 
2022 a 2025. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Nós 
tivemos a Audiência Pública aqui. Infelizmente, a participação foi pequena; na 
verdade, estava o Guilherme aqui, participando, representante da população e alguns 
Vereadores estavam presentes. Só para explicar para quem, eventualmente, estiver 
assistindo. O Plano Plurianual é um planejamento de quatro anos, ou seja, do ano que 
vem até o primeiro ano do próximo Prefeito ou Prefeita. Você faz o planejamento de 
quatro anos, com base na receita prevista para esse período, e monta os programas, 
as ações. Os programas são genéricos, por exemplo, Programa Cidade Limpa e, 
dentro dele, vão constar as despesas que serão detalhadas no orçamento municipal, 
que é o que recebemos e que o Presidente acabou de mencionar. Programa de 
Assistência Social, dentro desse programa vai constar. Enfim, é só para terem uma 
ideia do que estamos votando. Dentro desses programas, são atribuídas algumas 
ações, por exemplo, na Educação, aumentar o número de vagas das creches, e vai ter 
o indicador, que é a quantidade de alunos que vão ser colocados. Esses indicadores 
servem, em tese, para medir se aquele programa, previsto no orçamento, de fato surtiu 
efeito ou não. O Tribunal de Contas está começando; ainda é algo bem, no Brasil, 
essa questão do planejamento de médio prazo ainda é bem deficiente, mas, devagar, 
o Tribunal de Contas está começando a pegar no pé nessas questões de 
planejamento. Acredito que, nos próximos anos, vamos ter um avanço nesse sentido. 
Só para as pessoas entenderem: Nós estamos aprovando uma lei que coloca a 
previsão da receita para os próximos quatro anos, o conjunto de despesas, de uma 
forma bem macro. Não sei se fui claro. É um tema bem complexo, bem técnico. Para 
transformar esse tema tão técnico em algo simples para passar para a população é um 
pouco difícil. Mas é só para vocês saberem no que estamos votando. Obrigado. 
VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 404/2021 DE 31 DE 
AGOSTO DE 2021. INTERESSADO: Vereador Édison Fernando da Silva. ASSUNTO: 
Dispõe sobre instituir, no âmbito municipal, o Agosto Lilás, como mês de proteção à 
mulher, a ser dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher. 
DISCUSSÃO: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Esse projeto, eu 
adiantei ele nas outras sessões, falei com os Vereadores, e ele tem um único intuito. 
Ele é um projeto que já tem sido difundido em várias partes do Brasil e em algumas 
partes do mundo, que é a prevenção da violência contra a mulher. Nós sabemos que, 
infelizmente, esse é um tema muito sensível. Estamos em outra campanha agora, em 
outubro, que é o Outubro Rosa.  Inclusive, gostaria de fazer menção a essa luta tão 
importante, que é contra o câncer de mama, à prevenção ao câncer de mama. 
Sabemos que, diferentemente do câncer de mama, que acontece por fatores 
genéticos, enfim, no caso da violência é, simplesmente, social; são atos humanos. A 
violência só acontece por atos humanos, seja por ação ou por omissão, seja violência 
física ou psicológica. Isso tem que ser muito combatido. Nós sabemos que pessoas, 
em situação de vulnerabilidade, têm a tendência de, infelizmente, de sofrer mais esse 
tipo de agressão e historicamente, infelizmente, as mulheres sofrem mais com isso na 
sua própria casa, em ambientes de trabalho, na política, enfim, em vários aspectos. 
Então, essa conscientização da sociedade de modo geral é extremamente importante. 
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Eu, como autor do projeto, gostaria de pedir a anuência dos demais colegas, da 
Vereadora, dos demais Vereadores na aprovação desse projeto. Muito obrigado. 
VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 405/2021 DE 31 DE 
AGOSTO DE 2021. INTERESSADO: Vereador Édison Fernando da Silva. ASSUNTO: 
Dispõe sobre instituir, no âmbito municipal, o Plano Municipal de Valorização da Vida e 
a campanha denominada Setembro Amarelo. DISCUSSÃO: VEREADOR ÉDISON 
FERNANDO DA SILVA: Esse projeto Setembro Amarelo é mais abrangente, cria e 
institui no município o Programa Municipal de Prevenção à Vida. Da mesma forma que 
eu disse no programa relacionado ao Agosto Lilás, as pessoas, em situação de 
vulnerabilidade, tendem a sofrer maiores agressões e muitas dessas agressões são 
psicológicas. Infelizmente, um dos principais resultados da agressão psicológica, da 
ansiedade, da depressão, da falta de cuidado com a saúde mental é o suicídio. Nós 
verificamos que, anualmente, o número de suicidas, ou seja, o número de pessoas 
que realmente se matam e que tentam se suicidar, é crescente. A Organização 
Municipal de Saúde estima que, a cada oito segundos, uma pessoa tenta suicídio no 
mundo e, a cada 40 segundos, uma pessoa realmente efetiva esse suicídio. Isso é 
muito sério. Isso afeta, primeiramente, jovens de 16 a 29 anos; em segundo lugar, 
pessoas idosas, acima de 65 anos; depois, os demais grupos. Isso porque passam 
diversos problemas no seu dia a dia. Então precisamos ter mais cuidado à saúde 
mental, que é extremamente necessária e importante. Então, criar um programa que 
previna isso, no âmbito municipal, vai ser muito bom, porque esse é um tipo de 
números que só ficamos sabendo quando o resultado é irreversível, porque só ficamos 
sabendo que uma pessoa é uma suicida quando tentou ou quando conseguiu. Então, 
o resultado é muito difícil; traumático para a pessoa, traumático para a família. Prevenir 
esse tipo de ação é extremamente importante. Então, mais uma vez eu peço a 
colaboração dos Vereadores na aprovação desse projeto. Muito obrigado. VOTAÇÃO: 
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 406/2021 DE 31 DE AGOSTO DE 
2021. INTERESSADO: Vereador Horacio Carmo Sanchez. ASSUNTO: Dispõe sobre 
instituir, no âmbito municipal, o programa de cooperação e código sinal vermelho, 
visando ao combate e à prevenção à violência contra a mulher. VOTAÇÃO: Aprovado 
por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 408/2021 DE 31 DE AGOSTO DE 2021. 
INTERESSADO: Vereador Valentim Aparecido Fargoni. ASSUNTO: Dispõe sobre 
denominar o próprio público municipal em construção, localizado no Conjunto 
Habitacional Antônio Moreira, de Escola Municipal Claudio Davi da Costa Telles. 
VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 466/2021, DE 06 DE 
OUTUBRO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre 
autorizar o Executivo Municipal a celebrar convênio e aditivos, em caráter gratuito, com 
instituições de ensino superior e entidades mantenedoras de universidades para fins 
de concessão de campo de estágio curricular obrigatório. DISCUSSÃO: VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse Projeto de Lei, a própria leitura do Senhor 
Presidente já deixa claro do que se trata, que é oferecimento de estágio não 
remunerado na Prefeitura. Inclusive, na própria Exposição de Motivos, na explicação, 
que o Prefeito manda junto ao Projeto, menciona o requerimento que nós fizemos na 
última sessão, pedindo informações a respeito de quais instituições e cursos estavam 
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disponíveis para fazer estágio no município, seja remunerado ou não remunerado, 
devido à demanda que estávamos tendo de pessoas que questionavam a respeito 
disso. Agora vem esse Projeto de Lei, possivelmente já vinha sendo preparado, que 
vai ajudar bastante. O pessoal precisa fazer o estágio, nas diversas áreas, e não tem 
como a gente votar contra. Obrigado. VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO CM. N° 467/2021, DE 06 DE OUTUBRO DE 2021. INTERESSADA: 
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas 
de LED na rede de iluminação pública em novos loteamentos e empreendimentos 
imobiliários no município de Ibaté. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO 
VENTURI: Mais um projeto tranquilo e muito bom. Os loteamentos, a partir de agora, e 
eu acho que a gente tem que ir disciplinando, cada vez mais, porque, quando a gente 
não faz, não estão em lei certos critérios dos loteamentos, depois que está feito, o 
pepino fica nas mãos da Prefeitura. Antigamente não precisava colocar iluminação, 
não precisava asfaltar e aí era aquele problemão para os municípios. Agora, claro, já 
tem que colocar iluminação, sendo de LED também é bom para o município, é uma 
economia. Aqui vem até uma tabela no Projeto de Lei, trazendo a questão da 
durabilidade das lâmpadas: enquanto uma convencional dura um ano; fluorescente, 5 
anos; de LED, 15 anos; é muito vantajoso. A questão do consumo também: enquanto 
a convencional é 50w; a de LED, 5w. A economia chega até 95% com a LED. Além 
disso, enquanto que a eficiência da convencional é pouca, da fluorescente é mediana, 
da LED é alta. Então é um projeto muito bom. De projetos assim a gosta de votar, vota 
com bastante prazer. Obrigado. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Não tenho muito 
que falar, o nobre Vereador já falou tudo. É um projeto muito importante, de grande 
valia, que muito irá beneficiar o município. Assim como o nobre Vereador falou, além 
da economia que o município terá, município em termos, na verdade é a própria 
população. Na conta de luz nós pagamos a energia da rua. Então a própria população 
será beneficiada, sem contar que a claridade é bem melhor que essas lâmpadas 
amarelas. Sem mais, Senhor Presidente. VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO CM. Nº 468/2021 DE 06 DE OUTUBRO DE 2021. INTERESSADA: 
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 
Suplementar no valor de R$ 1.280.000,00. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO 
RODRIGO VENTURI: Esse projeto de lei é um projeto bom também, mas tenho 
algumas ressalvas. Vou votar a favor, já antecipo, mas é o seguinte: nós estamos 
aprovando um crédito, ou seja, a possibilidade de realização de despesa, no valor de 
R$ 1.280.000,00, um valor alto, por excesso de arrecadação, não veio a demonstração 
do excesso, mas é obvio, a Prefeitura não iria colocar à toa isso, senão depois pode 
responder. Aqui, R$ 750.000,00 é para energia elétrica, perfeito. Energia elétrica 
aumentou muito. Se pegarmos a conta do mês de março, principalmente de posto, 
para uma conta de agora, deu 40% mais ou menos de aumento. Então, R$ 750.000,00 
estão mais que justificados. Outra situação é combustível, R$ 160.000,00, não tem 
jeito; combustível também aumentou bastante. Qualquer dotação, qualquer previsão... 
é o que eu falo, planejamento no Brasil já é difícil, ainda na loucura que se torna, com 
as mudanças de preço que a gente tem, já beira o impossível, tem que ser artista, não 
tem jeito. Então tem que ficar fazendo esses remendos ao longo do exercício. Outro 
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item de R$ 43.500,00, muito importante também, questão de uma sala em alvenaria 
para abrigar a central de gases do Hospital Municipal. Ótimo. A gente já votou, agora 
vai ter essa necessidade de engenharia, conforme exposição de motivos do Prefeito 
de fazer essa sala. Nós já havíamos feito essa indicação, no comecinho, na segunda 
sessão, nós pedimos. Já tínhamos mencionado isso quando veio o projeto principal e, 
agora, essa sala também é importante. Outra questão que quero colocar: R$ 
26.500,00 é para comprar tubo. Aqui menciona principalmente que é pra águas 
pluviais da Rua Augusto Peruchi, no Domingos Valério, importante; ali é um problema 
sério, principalmente no canto, quando quase está terminando a rua, vira um areião 
em época de chuva, porque não comporta. Espero que seja para solucionar. Houve 
um pedaço que foi levado embora com a chuva, que destruiu. Estavam até fazendo 
um serviço ali para dar uma melhorada, isso é importante. Na Rua Eduardo Apréia, no 
final dela, perto do antigo matadouro municipal, o asfalto está destruído. A gente tinha 
feito uma indicação, em 22 de fevereiro, o seu Horacio reiterou a importância dessa 
obra e esperamos que, de fato, seja feito, porque, agora, vão colocar os tubos. Então 
penso que os tubos são para não estragar mais e vão lá resolver esse problema, 
porque ali está feio, está complicado para passar, beirando o impossível. Tanto que o 
pessoal desvia ali, pelo o residencial, faz a curva, porque, para ir reto, está 
complicado. Eu espero que essa dotação também tenha saldo suficiente, porque aqui 
é uma suplementação, estamos aumentando o valor dela; espero que tenha saldo 
suficiente para fazer as outras obras de drenagem que são necessárias, ali do 
Mascagna, na antiga estação de trem, desce o mundaréu de água, está estragando 
tudo ali. Já fizemos uma indicação dos nove Vereadores. Espero que tenha ou, se não 
tem, que venha depois uma suplementação para isso, assim como a gente mencionou, 
na última sessão, da Rua São Carlos, que precisa. Tem na Rua Washington Luiz, ao 
final dela, tem um pedacinho, precisa acertar, porque está invadindo uma casa, assim 
como em outras áreas que este tipo de serviço precisa ser feito. Aí, tem a última que é 
de R$ 300.000,00, que são para substituir as lâmpadas de vapor de sódio da Avenida 
São João por lâmpadas de LED e aqui eu fiz uma baita defesa da lâmpada de LED, 
falei do projeto. Então, claro que a gente concorda que é legal trocar, importante trocar 
da Avenida, vai ficar bonito, vai economizar também. Da mesma forma que a gente 
está economizando e deixando a Avenida mais bonita, a gente pede para o Prefeito, já 
que está tendo excesso de arrecadação, para usar um pouquinho de excesso, se tiver 
mais um pouco disponível, usar para colocar os postes. Eu mencionei aqui que estão 
faltando alguns trechos. Aquele trecho de acesso, do trevo da Usina até o Jardim das 
Palmeiras II, agora está saindo outro pedaço em breve, a iluminação vai ser uma 
consequência. Mas, se puder adiantar isso, seria importante porque o pessoal 
continua reclamando e continua bem complicado para quem anda a pé ali e vai 
trabalhar, às vezes de madrugada, é bem complicado. Bem como da última rua, que 
também é um problemão. Estava conversando com seu Horacio no dia da audiência, 
na última rua do CDHU. A gente até fez uma indicação que é beirando a cana. Ali não 
tem nem poste, está terrível, está uma escuridão e aí a insegurança dos moradores é 
muito grande. Então a gente pede. A gente vai aprovar, vai votar a favor, vai ficar bom, 
vai economizar, mas para olhar com carinho para esses bairros, pois são pontuais; é 
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possível resolver também. Obrigado. VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. 
EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR RONALDO RODRIGO 
VENTURI: Em relação aos projetos de lei, eu não quis entrar na discussão, apenas 
para não alongar muito, parabenizar o Vereador Édison pelo Agosto Lilás, que é sobre 
o combate à violência contra a mulher, assim como o Programa de cooperação e 
Código Vermelho, apresentado pelo Vereador Horacio. Parabéns. Tudo o que vier 
para agregar e conscientizar e combater a violência contra a mulher é muito 
importante. Parabéns aos colegas. Assim como o Setembro Amarelo também, questão 
do suicídio que o Vereador Édison mencionou, muito importante também. Parabéns 
aos Vereadores. Com relação ao REFIS, já está sendo divulgado; a Prefeitura fez 
vídeo, já está em andamento, mas tem pessoas que ainda estão na dúvida, porque 
nem todo mundo tem acesso à rede social. Então, gostaríamos de pedir um plusinho 
na divulgação, de repente, com carro de som. Se tem, eu não ouvi ainda, mas, se não 
tiver, colocar um carrinho de som, porque é feita a lei, e depois a gente reclama que 
não teve adesão, mas, às vezes, muita gente não ficou sabendo e o tempo é curto, até 
31 de dezembro. Então é só uma sugestão para ampliar a divulgação. Outro ponto que 
quero mencionar é sobre a fibromialgia. O projeto foi sancionado. Agradecemos ao 
Prefeito por ter sancionado e pedimos que a questão da carteirinha, se conseguir 
agilizar. Inclusive, aproveitar também a questão da carteirinha do autismo, saiu o 
decreto e vai começar a ser confeccionada. É uma lei que já existia, da Vereadora 
Regina, que nós fizemos requerimento assinado por todos os Vereadores e, enfim, 
está saindo. Na última sessão, o Damião voltou a falar sobre isso e agora está saindo; 
é um ponto positivo. As mães, os pais, as crianças autistas e jovens, era uma 
demanda importante, mas também precisa informar melhor, porque eu acabei de ver 
uma reclamação em rede social, não sei onde foi, então não sei se foi de fato na 
Assistência que falaram que não sabiam de nada sobre isso. Então eu já informei para 
ir à Assistência, se não conseguir, não tiver informação, a Adriana sabe porque foi ela 
quem falou para algumas mães inclusive que já começou a emissão. Já começou, não 
é, Néia? Dando andamento. Daqui a 15 dias ela falou que está emitindo, mas os pais 
precisam ir lá para poder fazer a papelada para emitir. De quando foi, já passaram 
alguns dias, então, eu estou contando mais uns 10 dias deve começar a emitir.  Então, 
um pouquinho de paciência, eu sei que já tiveram bastante, mas também tem toda 
uma burocracia. Na hora que fala: “O Decreto está aqui, faz”, mas você tem que 
contratar, tem que ir lá, então acaba tendo esse tempo. Mas pode procurar sim; quem 
não procurou a Assistência ainda, procurar para fazer o cadastro para emitir a 
carteirinha. Em relação à fibromialgia, deu uma repercussão muito legal. Apareceu 
bastante gente com a fibromialgia e ver como tem a repercussão. Certas coisas 
repercutem. Como a ANFIBRO, que é a associação, compartilhou esse projeto nas 
redes dela, um Vereador de Brodowski, Ezequiel Gonçalves, veio falar comigo hoje 
para ver se podíamos mandar o projeto nosso, nossa lei, porque gostaria de implantar 
lá também. Parabenizou a Câmara, parabenizou a gente. Então é bom quando o que 
fazemos sai do âmbito municipal, a gente consegue atingir e sensibilizar outras 
pessoas. Era isso o que tinha para dizer. Obrigado. O SEGUNDO, VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: Eu não podia deixar de usar esta Tribuna para mencionar 
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algumas falas de pessoas que não são dignas de citar nem nome, que falam de 
Vereador, não só de mim, como de outros Vereadores. Falaram que este Vereador se 
vendeu para o Prefeito José Luiz Parella. Sempre fui honesto, sou uma pessoa de 
família honesta, decente, aprendi muito com meu pai, com minha mãe a ser digno e 
não ser comprado por ninguém e ser corrupto. Jamais vou ser comprado por alguém e 
nem quero. Não tem dinheiro que pague minha dignidade. E quero deixar bem claro 
que este Governo do José Luiz Parella, quando ele entrou, teve muitas mudanças que, 
no meu primeiro mandato, eu tive muitas conversas dentro desta Casa, com próprios 
funcionários, falaram: “Hoje, nós temos uma Câmara honesta” o seu Horacio foi 
Vereador comigo no primeiro mandato, tem Prefeito que não tem conchavo com 
prefeito, disso eu não tenho o que falar dele. Eu sempre fui um Vereador que, quando 
procurei o Prefeito para solucionar problema da nossa cidade, problema da nossa 
população e vou continuar cobrando durante estes três anos e dois meses que temos 
à frente. Cobrarei o Prefeito, todos os anseios da cidade e quero deixar claro a essas 
pessoas de mau caráter que não têm o que falar de Vereador e ficam inventando 
conversa, falando deste Vereador e já falaram de outros Vereadores. Eu sempre 
defendi Vereador aqui, porque não tem corrupção neste Governo. Eu fui Vereador por 
três mandatos e não tem esse negócio de “vou votar projeto e o Prefeito vai me dar 
dinheiro”. Não tem. Com o Zé Parella não tem, isso eu admiro o Governo do José Luiz 
Parella. Ele está aí para 17 anos, eu nunca ouvi falar que Vereador levou dinheiro para 
votar projeto. Eu desconheço. Se falarem de qualquer Vereador aqui, do passado, do 
presente, eu vou defender e vou defender o Parella, o Doutor Alessandro, que foi 
Prefeito também nesse sentido, que não teve corrupção e nunca vai ter, porque ele 
não é de fazer acordo com Vereador e sei que nenhum Vereador é de fazer acordo 
com Prefeito para votar projeto. Tanto é que veio projeto para esta Casa do Detran e 
nós rejeitamos, porque era um projeto que seria ruim. Depois voltou, fizemos emenda 
para melhorar o projeto, mas ninguém, em momento algum, chamou o Prefeito para 
dialogar. Nós queríamos dialogar para explicar a situação do projeto, onde havia 
problemas que prejudicariam a população e até os próprios comerciantes, mas não 
teve essa reunião. Mas nós, Vereadores, entramos em um consenso e vimos onde 
tinha que ser mudado e mudamos, o Prefeito acatou e sancionou a Lei. Teve o projeto 
do REFIS, que hoje beneficia a população. Também foi de iniciativa desta Casa, de 
todos os Vereadores que cobraram o REFIS para a população. Então não adianta ficar 
de picuinha, falando deste Vereador, porque este Vereador não vai admitir falar mal de 
mim nem dos meus companheiros também. Não é porque o Vereador é da base do 
Prefeito que ele é corrupto, ele tem o direito de votar, porque ele saiu com o Prefeito, 
tem respeito pelo Prefeito, então tem o direito de defender o Prefeito, cada um tem o 
seu posicionamento. Eu tenho o meu posicionamento. Se tivesse que ser da base do 
Prefeito, eu seria com muito prazer também, desde que seja tudo correto, dentro da 
lei. Nós vamos votar tudo o que é de direito da população, da cidade. Pode ter certeza 
de que este Vereador vai ser a favor e o que tiver que cobrar do Prefeito, eu vou 
cobrar sim. Vou estar sempre cobrando, sempre fazendo meu papel de Vereador, 
como sempre fiz. Nestes três mandatos em que estive nesta Casa, sempre cobrei o 
direito da população e sempre fui muito crítico, sempre fui de fazer crítica; na hora de 
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fazer as críticas e na hora de elogiar e cobrar o direito da população e na hora de falar 
as verdades, tem que falar as verdades. Houve alguns erros na parte do Executivo, eu 
mencionei nesta Tribuna, algumas falhas, tem processo rodando, que eu até 
mencionei, mas não é por isso que teve corrupção. Dentro desta Casa não tem. Posso 
falar porque eu fiz parte; fiz 12 anos aqui de Vereador junto com o José Luiz Parella e 
o Alessandro e o seu Horacio como Vice-Prefeito por dois mandatos. Então seu 
Horacio sabe disso, conhece bem o Prefeito José Luiz Parella e sabe que o que eu 
estou falando. Não estou aqui puxando a sardinha, não preciso puxar a sardinha para 
ninguém; sou uma pessoa realista, verdadeira e o que tiver que falar e todos os fatos 
que falei nesta Tribuna eu nunca falei mentira, sempre falei a verdade. Existe processo 
em que estou sendo processado, mas eu falei a verdade. Vou ganhar o processo que 
entraram contra mim, vou ganhar na Justiça porque falei a verdade. Só quero deixar 
bem claro para essas pessoas para lavarem a boca para falar deste Vereador, porque 
este Vereador jamais vai se sujar por dinheiro nenhum. Jamais vou me sujar pegando 
dinheiro do Prefeito e jamais o Prefeito vai oferecer dinheiro para Vereador nenhum, 
que não é da índole dele também. Sem mais, Senhor Presidente. Nada mais, foi 
encerrada a sessão às dezessete horas e doze minutos, lavrada esta ata, que será 
assinada, depois de aprovada pelo Plenário.  

 


