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14ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2022. 

Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, no 
Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida pelo 
Vereador Valentim Aparecido Fargoni, secretariada pela Segunda Secretária, 
Vereadora Sidnéia Monte, e com a presença dos seguintes Vereadores: Damião 
Rogério de Sousa, Horacio Carmo Sanchez, Ivanildo de Oliveira Lins, Jean Glei Rubio 
Tomaz, Luís Marino da Silva, Ronaldo Rodrigo Venturi e Waldir Siqueira. A seguir, o 
Vereador Horacio Carmo Sanchez procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi feita, 
pela Senhora Secretária, a leitura da denúncia apresentada pelo senhor Danilo 
Antonio Amaral contra o Prefeito Municipal de Ibaté e o atual Secretário Municipal de 
Assuntos Jurídicos e, após, foi realizada a discussão. DISCUSSÃO: VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: É uma denúncia muito séria. Nós, Vereadores, temos que 
trabalhar com transparência. Assim como este Vereador foi denunciado há alguns 
meses pelo Ministério Público e pedi para que esta Casa acatasse a denúncia, tendo 
em vista que este Vereador não devia nada, não tinha nada a esconder perante a 
população. Por isso que eu, simplesmente, antes mesmo de chegar a denúncia a esta 
Casa, procurei o Promotor, levei ao seu conhecimento o meu caso e, depois, levei ao 
conhecimento dos nobres pares, deixando todos os Vereadores atentos da denúncia 
que chegaria e pedi para que todos acatassem a denúncia e assim foi acatada. 
Agradeci a todos que acataram, que investigaram e viram que não houve quebra de 
decoro da parte deste Vereador e foi votado por esta Casa por nove a zero. Agora 
chega uma denúncia contra o Prefeito, José Luiz Parella, e contra o seu assessor. 
Como nós trabalhamos com transparência, não podemos, simplesmente, votar contra 
essa denúncia. Ao meu ver, sou a favor. Toda vez que chegar, tem que ser vista e 
acredito que todos os Vereadores vão votar a favor e vamos analisar. Não podemos, 
simplesmente, votar contra qualquer denúncia que chegar nesta Casa. Não quer dizer 
que vamos cassar o Prefeito, que vamos afastá-lo. Só iremos analisar. A Câmara vai 
montar a comissão, como foi feito comigo, e vai fazer o levantamento; queremos, 
inclusive o pagamento do IPREI. Este Vereador, nos outros mandatos, nós parcelamos 
o IPREI para o Prefeito pagar. O Prefeito vinha pagando e estaria pagando, mas não 
sei, não tenho esse conhecimento. Como fiscalizadores, temos que acatar e analisar 
toda a denúncia que o senhor Danilo Amaral protocolou nesta Casa. Esse é o meu 
posicionamento e acredito que, como o Vereador Horacio votou a favor do meu pedido 
e falou que as próximas denúncias que chegassem iriam ser acatadas, sabendo que a 
transparência é muito importante para a população. É para mostrar que somos 
transparentes e que o nosso Prefeito é uma pessoa idônea, transparente, que não tem 
nada a esconder e mostrar à população que está tudo correto. DECISÃO: Denúncia 
não recebida por seis votos contrários ao seu recebimento e dois votos favoráveis ao 
seu recebimento. Foi aprovada, por sete votos favoráveis uma abstenção a ata da 
sessão ordinária de 25 de julho de 2022. A seguir, a Senhora Secretária fez a leitura 
das Correspondências Recebidas de Diversos, que ficarão arquivadas na Secretaria 
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da Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (A): 
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Indicação, dispondo sobre solicitar do Senhor 
Ernesto Mascellani Neto, Diretor-Presidente do Detran, no sentido de realizar estudos 
que visem à criação de um Programa de Renegociação de Dívidas. Indicação, 
dispondo sobre criar um canal de atendimento aos cidadãos pelo WhatsApp, de modo 
a ser possível realizar solicitações de serviços públicos. Indicação, dispondo sobre 
realizar estudos que visem à transformação em mão dupla de direção a Rua 
Washington Luiz entre a Avenida São João e a Avenida Conselheiro Moreira de 
Barros, bem como a Rua Paulino Carlos, entre a Rua Floriano Peixoto e XV de 
novembro. Indicação, dispondo sobre construir um muro ao redor da área do rodeio, 
em parceria com as empresas instaladas em nossa cidade, de modo a fazer do local o 
Parque do Rodeio de Ibaté. Moção, dispondo sobre à servidora Matilde Damiani 
Caldeira, Enfermeira-Chefe do Hospital Municipal, pelos trabalhos prestados à 
população de Ibaté. DISCUSSÃO: O AUTOR: Hoje os parabéns vão à Enfermeira-
Chefe do nosso Hospital, Matilde Daminani, juntamente com os demais funcionários. 
Ela cuida dos nossos pacientes com muita dedicação e carinho, juntamente com 
outras enfermeiras, entre elas a Vânia. Ficamos felizes por haver funcionários que 
fazem além de sua atribuição, dando amor e carinho às pessoas que precisam de 
cuidados. Parabéns, Matilde e Vânia e a todos os envolvidos na Saúde. Eu estava no 
Hospital quando chega uma paciente passando mal, com dores, e ao se apresentar na 
recepção, não pôde ser atendida de imediato, pois o sistema de alto-falante 
comunicou que estava com um atendimento de urgência dentro da unidade. Procurei a 
Enfermeira-Chefe, que, de imediato, pediu à enfermeira Vânia fosse ao encontro da 
paciente, levando-a para dentro do Hospital para que fosse feito o atendimento 
necessário. É disto que precisamos: de diálogo. A enfermeira-chefe fez o seu trabalho, 
cuidou da pessoa. Ficamos felizes. Peço aos Vereadores que me acompanhe na 
moção. Sem mais. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Parabenizo o nobre Vereador 
pela moção. Matilde é uma excelente profissional, atenciosa, prestativa. Ontem, um 
conhecido precisou ser transferido para Araraquara, e estava, ontem à noite, um 
excelente médico, muito atencioso, deu um bom atendimento ao senhor que chegou 
desmaiado. Na mesma hora em que cheguei, pedi a sua atenção e ele o examinou, 
medicou e solicitou a sua transferência. O Henrique também deu atenção; é uma 
excelente pessoa, ele foi Diretor da Saúde. Só tenho a dar os parabéns aos 
funcionários do Hospital, que são muito atenciosos. Eu sou favorável à aprovação da 
moção. Sem mais. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADORES (A): Moção, 
dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Rosa da Silva 
Parella, mãe do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, José Luiz Parella. 
Discussão: VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: É um momento difícil pelo qual o 
nosso Prefeito passou e vai continuar passando pelo resto da vida. Sabemos que não 
é fácil, ainda mais sendo uma mãe. Gostaria de pedir, Senhor Presidente, por questão 
de ordem, um minuto de silêncio pela passagem da mãe do Prefeito. Sem mais. 
VEREADOR HORACIO CARMO SANCHEZ: É uma perda muito grande a mãe do 
nosso Prefeito, com a qual eu convivi nos momentos em que ia visitá-lo. Uma pessoa 
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muito amável. Meus sentimentos a todos por aqueles que faleceram neste ano e 
principalmente a todos os familiares ao nosso Prefeito. VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Deixo meus sentimentos ao Prefeito José Luiz Parella e a todos os 
familiares. Sei que é muito duro perder um ente querido. Certo que ela tinha 92 anos, 
mas, graças a Deus, Deus deu uma idade boa para viver. Infelizmente, chegou a sua 
hora, assim como a hora de todos nós irá chegar. Mas não é fácil perder, ainda mais 
uma mãe, que é tudo para nós. Ficam aqui os meus sentimentos. VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: É sempre muito difícil usar esta Tribuna para falar 
sobre moção de pesar. Tenho minha mãe viva, mas imaginamos como é perder uma 
mãe. Quem perdeu sabe a dor que é. Deixo meus sentimentos ao Prefeito José Luiz 
Parella e que Deus posso confortá-lo, assim como toda a família. Obrigado. Decisão: 
Aprovada por unanimidade. VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA E 
WALDIR SIQUEIRA: Projeto de Lei, dispondo sobre assegurar às mulheres o direito 
a ter acompanhante, pessoa de sua livre escolha, nas consultas e exames, inclusive 
os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados de saúde do município de 
Ibaté. Decisão: Encaminhado às Comissões Permanentes. VEREADORES IVANILDO 
DE OLIVEIRA LINS E RONALDO RODRIGO VENTURI: Requerimento, dispondo 
sobre solicitar do Excelentíssimo Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, Desembargador Ricardo Mair Anafe, informações acerca da instalação de 
cartório de registro de imóveis, cartório de títulos e documentos e cartório de protestos 
no município de Ibaté. Discussão: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Em 
Ibaté, temos o cartório para pessoas civis, também o que funciona na parte de notas, 
mas o restante dependemos de São Carlos. Nós temos uma Caixa Econômica 
Federal, que facilitou muito; assim como o posto do INSS e o Poupatempo. Nós 
dependemos muito de São Carlos para serviço público, mas de algumas coisas nós 
dependemos, como é o caso do cartório de registro de imóveis, além da questão de 
registro de protestos e questão de títulos e documentos. Fazemos esse requerimento, 
pedindo informações a cada um dos cartórios se há a previsão de instalação no 
município, porque depende do Tribunal de Justiça e se, caso contrário, se há algo que 
o município possa fazer para que venham à cidade. Será de grande valia para todos. 
Vamos aguardar a resposta do Tribunal e depois damos ciência a todos. Muito 
obrigado. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Requerimento de grande importância. Eu, 
particularmente, não trabalho nessa área imobiliária, mas faço muita documentação, 
escritura, de casa popular, da COHAB que nem em São Carlos e Araraquara faz. Para 
fazer a escritura, precisa ir a Ribeirão Preto, assim como tem que ir ao cartório de lá. 
Se tivéssemos um cartório, ele poderia fazer uma ligação com a COHAB e poderia 
fazer o documento que os moradores precisam, pois muitos não têm a escritura, dada 
a dificuldade. Acredito que o Tribunal de Justiça vai entender, pois nossa cidade está 
crescendo, estamos chegando a quase 40 mil habitantes; temos o CDHU, o Jardim 
Mariana. Então todos esses locais precisam da escritura das casas e, com essa 
abertura, irá muito beneficiar a população. Obrigado pelo requerimento. Sem mais. 
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Esse requerimento vem só para somar. 
Vemos a dificuldade que temos sobre registro de imóveis, protesto, como o Vereador 
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Waldir falou. Então, tem o meu apoio também. Decisão: Aprovado por unanimidade. 
Indicação, dispondo sobre realizar estudos para implantação de melhorias que visem 
a uma melhor organização do trânsito na Rua Totó Pessente, especialmente entre a 
Avenida S. João e Avenida Conselheiro Moreira de Barros. ORADORES: O 
PRIMEIRO, VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Nesta sessão votaremos em 
14 projetos de emendas parlamentares que chegaram ao município por meio de 
deputados governadores. Gostaria de agradecer, em meu nome e no nome de toda a 
população ibateense: ao Deputado Baleia Rossi, ao Márcio Alvino, ao Léo Oliveira, ao 
Arlindo Chinaglia, ao Marcos Pereira, ao Vanderlei Macis, à Deputada, Katia e à 
deputada Renata Abreu; ao Governador do Estado e também ao Prefeito por sua luta 
incansável em busca de recursos. Parabenizo o trabalho de todos os nobres pares em 
busca de recursos para nosso município. Sem mais. O SEGUNDO, VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: Com relação à indicação apresentada da Rua Totó 
Pessente, em horário de pico, há risco de acidente, porque tem muito veículo, 
academia, oficina, daqui a pouco teremos a rodoviária funcionando também. Então eu 
acho que é necessário um estudo e não estou apontando uma solução, porque não sei 
qual alternativa é mais viável. Então pedimos para que seja um feito um estudo para 
melhorar o fluxo naquela rua. Quero falar de uma situação que aconteceu esses dias. 
Há umas mulheres que faziam patinação na Pirâmide. Agora começou uma série de 
atividades e elas não podem mais usar. Entraram em contato comigo, eu falei com o 
Raul, Diretor de Esportes, que, prontamente, ficou de procurar uma solução. Em 
conversa com o Prefeito e assessoria, chegaram a um bom termo, na minha opinião. 
Eles liberaram dois dias por semana, durante uma hora, o campo municipal da quadra. 
Deixo meus agradecimentos ao Diretor de Esportes e ao Prefeito por essa solução 
rápida. Quero agradecer ao Vereador Marino por ter me ajudado em uma empreitada 
em relação a um bebedouro na copa do ambulatório; havia quebrado, estava sem. Eu 
falei com o Marino, e ele conversou com o Prefeito, com a Secretária de Saúde e foi 
colocado o bebedouro no local; os funcionários agradecem. Hoje nós temos um 
número grande de projetos, que são, em certo ponto, repetitivos e, se eu ficar falando 
de todos, vai ficar muito longo. Tem o projeto do CACs que logo será votado e o Jean, 
certamente, irá comentar. Eu quero falar dos demais, que foram os que o Ivan 
comentou, os das emendas parlamentares. Vamos votar 14 projetos só referentes de 
emenda parlamentar. Vou mencionar uma a uma e o respectivo deputado: R$ 
100.000,00 para custeio da APAE, do Deputado Federal Márcio Alvino; R$ 50.000,00 
para APAE, do Deputado Baleia Rossi; R$ 50.000,00 para o Centro de Convivência do 
Idoso, do Deputado Baleia Rossi; R$ 50.000,00 para custeio da Saúde, Atenção 
Básica, via Estado de São Paulo; R$ 500.000,00, para Saúde, Atenção Básica, sendo 
R$ 400.000,00 para material de consumo e R$ 100.000,00 para serviço de terceiro; R$ 
100.000,00 para custeio da Saúde, Atenção Básica, do Deputado Estadual Léo 
Oliveira; R$ 50.000,00 para custeio da Saúde, Atenção Básica, da Deputada Federal 
Renata Abreu; R$ 200.000,00 para aquisição de veículo tipo Van para Saúde, do 
Deputado Federal Vanderlei Macris; R$ 150.000,00 para custeio da Saúde, Atenção 
Básica, do Deputado Federal Marcos Pereira; R$ 200.0000,00 para custeio da Saúde, 
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Atenção Básica, do Deputado Federal Baleia Rossi, R$ 100.000,00 para custeio da 
Saúde, do Deputado Federal Arlindo Chinaglia; R$ 50.000,00 para custeio da Saúde, 
Atenção Básica, da Deputada Federal Katia Sastre; R$ 100.000,00 para custeio da 
Saúde de Média e Alta Complexidade, do Deputado Federal Baleia Rossi e R$ 
100.000,00 para custeio da Saúde de Média e Alta Complexidade, do mesmo 
Deputado. São R$ 1,7 milhões de emendas, sendo R$ 1.500.000,00 destinados à 
Prefeitura; R$ 150.000,000 para APAE e R$ 50.000,00 para a Casa do Idoso. No total, 
o Governo do Estado destinou R$ 550.000,00; o Deputado Federal Baleia Rossi 
destinou R$ 400.000,00; o Deputado Federal Vanderlei Macris, R$ 200.000,00; o 
Deputado Federal Marcos Pereira, R$ 100.000,00; Deputado Federal Arlindo 
Chinaglia, R$ 100.000,00; Deputado Federal Marcio Alvino, R$ 100.000,00; Deputado 
Léo Oliveira, R$ 100.000,00; Deputada Federal Renata Abreu, R$ 50.000,00 e a 
Deputada Katia Sastre R$ 50.000,00. Como disse o Vereador Ivan, fica aqui o nosso 
agradecimento a todos os Deputados. Fiz questão de mencionar cada um e o valor 
que destinaram ao município. Agradeço o trabalho e esforço da Prefeitura de canalizar 
os recursos e fazer com que eles chegassem. Agradeço ao trabalho de cada Vereador 
e de outras pessoas que também trabalharam, buscando esses recursos. Por último, 
votaremos um projeto de lei que também é um Crédito Adicional Especial, que não é 
de emenda parlamentar; é um da Câmara Municipal, de R$ 90.000,00, para 
fornecimento, instalação, configuração, treinamento operacional, acompanhamento 
inicial e testes de sistema integrado de áudio, vídeo e apuração, visando à Automação 
do Plenário do novo prédio da Câmara Municipal de Ibaté. Era o que tinha para expor. 
Muito obrigado. O TERCEIRO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Não podia deixar de 
mencionar o fato que houve contra o nobre Vereador Damião de Sousa. Nós, 
Vereadores, eu, Ronaldo, Damião e Ivan, solicitamos um reparo de um esgoto a céu 
aberto, no Jardim Icaraí, em fevereiro de 2021, e não obtivemos nenhuma resposta. O 
nobre Vereador, assim como eu, sendo muito cobrado pelo bairro, onde morou por 
muitos anos. Inclusive, eu ia fazer um vídeo, mas devido as minhas condições, eu não 
fiz. Fazemos a indicação, o Prefeito não dá solução ao problema, o esgoto está a céu 
aberto, a população nos cobra, nós cobramos o Prefeito e pega no pé do Vereador 
Damião, do Ivan também. Se o Vereador não faz nada, dizem que ele não está 
trabalhando. Nós temos que cobrar, é o papel do Vereador. O Vereador fez um vídeo 
para chegar ao Prefeito; eu acredito que ele não teria conhecimento do fato, e o 
assessor do Prefeito, em vez de passar para ele a situação para acharem uma 
solução, ele usou o Jornal Primeira Página, pago com dinheiro público, há 18 anos, 
que só faz elogios. Eu gostaria de saber se o Jornal Primeira Página vai colocar sobre 
essa denúncia do Danilo Amaral. Agora o Prefeito foi ao Primeira Página e acabou 
com o Vereador; falou da família do Vereador. Eu acho uma injustiça, a família não 
tem que pagar pelas cobranças do Vereador. Assim como eu faço as cobranças e 
também já fui perseguido por fazer meu papel. Acho que é falta de uma assessoria 
que oriente o Prefeito e não simplesmente usar o Jornal para criticar o Vereador e falar 
de sua família. Não só falou da sua família como falou da população em geral, porque 
há muitas pessoas que devem. Sei que o Vereador não deve nada. Acredito que 
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vocês, Vereadores, devem ter um familiar que está devendo na Prefeitura ou um de 
vocês estejam devendo. O Prefeito devia puxar a dívida dos familiares de todos os 
Vereadores e falar que a família de todos os Vereadores está devendo e não falar só 
da família do Vereador que cobrou melhorias para o bairro. Isso é uma injustiça. Ele foi 
mal assessorado. Esse é meu desabafo; o posicionamento não foi legal. Às vezes ele 
nem quis fazer, foi um assessor que o orientou a buscar o jornal para fazer uma crítica. 
Fiquei muito chateado; defendi o Vereador nas redes sociais. Nós temos que ter um 
bom diálogo com o Prefeito. Eu estou aberto a diálogos para levar para ele os 
problemas da cidade. Ele não anda pela cidade, mas a assessoria deveria estar 
andando e levando os problemas para ele. Falo em nome do Vereador Damião. É o 
nosso dever cobrar os direitos da população. Quando tomamos posse, fazemos uma 
promessa: Prometo que vou legislar, fiscalizar. Mas quando você vai fiscalizar, há 
perseguição. Vimos aqui só para votar a favor e falar amém? Não é assim. Quando 
temos que elogiar, vamos elogiar; quando temos que cobrar, vamos cobrar. Sem mais. 
O QUARTO, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHEZ: Quero parabenizar a todos 
os parlamentares citados pelo Vereador Ivan e Ronaldo, pelas emendas recebidas. Eu 
também recebi, por meio do Deputado Vanderlei Macris, uma emenda de R$ 
200.000,00 para a compra de uma van. Já veio o “Meu Pet”, instalado no Centro de 
Zoonoses, que deve ter custado uns R$ 300.000,00; mais uma ambulância no valor de 
R$ 250.000,00. Fica meu agradecimento a todos que, de uma maneira ou de outra, 
ajudaram a população de Ibaté, em especial ao Vanderlei Macris. Sem mais. O 
QUINTO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Quero passar uma informação da 
nossa Assistência Social em relação ao Cadastro Único, que está sendo atualizado. 
Precisa ser feito um agendamento no Complexo Social para que, no futuro, não venha 
a perder seus benefícios. Meus agradecimentos vão à equipe da GCM, à PM e aos 
fiscais, que atenderam a ocorrência de perturbação do sossego no Jardim Cruzado. A 
PM fez todo o trâmite referente ao tráfico de drogas; a fiscalização e a Guarda 
tomaram providências referentes ao som alto, ao alvará de funcionamento dos 
comércios. Ficam aqui meus agradecimentos pelo excelente trabalho. Quero falar em 
relação à indicação que fiz ao Governo do Estado em relação às dívidas. Sabemos 
que existem muitas pessoas com dívida ativa ao Detran e peço ao Diretor-Presidente 
para que faça estudos visando à realização de um REFIS, para parcelar as dividas 
ativas. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Parabéns por sua colocação. 
É sabido que isso é devido à pandemia, então, nada mais justo que o Governo pense 
um pouco nas pessoas mais necessitadas, que estão desempregadas, que não pagam 
o IPVA, licenciamento. Essa indicação é de grande valia. Parabéns. VEREADOR LUÍS 
MARINO DA SILVA: Gostaria que os Vereadores assinassem junto. EM APARTE, 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Eu gostaria de ser signatário também para que 
dessem mais força também. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Sabemos que 
existe um parcelamento de dívidas que estão em atraso agora, mas as dívidas ativas 
não são passíveis de parcelamento. O Prefeito Zé Parella já anunciou o rodeio no ano 
que vem e essa indicação que fiz foi para solicitar um estudo, em parceria com as 
empresas no município, para que seja feito um muro, para que fosse feito um Parque 
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do Peão, pois a festa é referência no estado, uma das melhores festas do país. Como 
o Prefeito Zé Parella foi quem inovou esse rodeio, gostaria que ele terminasse sua 
gestão, seu mandato de 20 anos com chave de ouro. Outra indicação é a 
transformação em mão dupla de direção a Rua Washington Luiz entre a Avenida São 
João, na sorveteria. Acho que o trânsito já evoluiu muito, mas acredito que essa 
mudança ajudaria muito. A outra rua que peço é a Paulino Carlos, entre a Rua Floriano 
Peixoto e XV de novembro. Existe um chamado de ambulância, que sai da garagem, 
desce a rua, tem que chegar até a avenida, encontrar um semáforo que, às vezes, 
está fechado, e em uma situação de emergência, pode acontecer uma tragédia. Se 
esse quarteirão de rua fosse mudado, seria legal e ajudaria muito o pessoal da 
ambulância. Outra indicação é um canal de WhatsApp. Nós já temos a Ouvidoria, ele 
seria só um canal a mais para que, quem estivesse na Ouvidoria, pudesse atender 
qualquer reclamação do cidadão, que poderia tirar sua foto e enviar diretamente ao 
ouvidor, o que ajudaria muito o serviço. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: 
O que vim comentar aqui é a respeito do que o nobre Vereador Waldir comentou sobre 
mim, de uma nota divulgada no Primeira Página. Quero deixar bem claro que Vereador 
já tem pouco poder; nosso trabalho é só solicitar cobranças aos cargos de confiança 
aqui na Tribuna. Acho que muitas coisas que cobramos não chegam ao Executivo, 
então partimos de outra forma. Foi um compromisso meu de campanha e não vou 
deixar de cobrar e de fiscalizar, que é o papel do Vereador. Meu compromisso foi, 
primeiro: receber a demanda do povo e ir ao encontro dos cargos de confiança. Como 
o Vereador falou, essa indicação foi feita em fevereiro do ano passado e, para eu 
chegar ao ponto em que cheguei, cobrei os cargos de confiança, fiz a indicação, de 
algumas fiz requerimento. Antigamente vinha resposta dos requerimentos, hoje não 
está vindo mais. Esse é o meu papel e eu entrei para isso. Se for para eu entrar e não 
cobrar, fiscalizar e mostrar o que tem que ser feito e o que tem sido feito de errado na 
cidade, eu não estaria aqui hoje. Eu vou continuar com minha posição. Quando o 
Vereador falou que o Prefeito está mal assessorado, ele está sim, porque ele podia ter 
acatado. Acho que ele devia ter feito reuniões com seus cargos de confiança e ver as 
demandas que chegam a eles. A cidade melhorou sim, mas existem muitas demandas 
que chegam no dia a dia, saúde, esgoto. Para chegar ao ponto de fazer um vídeo, eu 
já passei por tudo isso. Então, que sejam feitas essas reuniões para que o Executivo 
saiba, porque a cidade está no caos em muitas partes. Quando cobramos é porque 
não tem mais jeito. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Bem lembrado. 
Se nesta Casa conseguíssemos passar um requerimento, nós teríamos a resposta, 
mas não passa requerimento. Então tem que usar as redes sociais como forma de 
cobrar. Obrigado. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Fiz cinco ou seis 
vídeos, joguei os problemas da cidade para que chegassem no Executivo, porque não 
chegam. Mas eu acredito que chegam sim, mas ele diz: “É o Damião que está 
pedindo, então ele que vai ganhar ponto”. Negativo. Eu entro para tentar mostra o que 
está errado e para que seja feito. Quem vai ganhar ponto é o Prefeito, é a gestão dele. 
O seu Chefe de Gabinete vai às redes sociais, me chama no particular, me ameaça, 
que eu tenho que andar com meus bens em dia. Graças a Deus estão em dia; os da 
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minha família, também. Me ameaçou na quinta-feira, no sábado foi ao Icaraí, perto da 
casa da minha mãe, acho que foi para fazer pressão, mas isso não me intimida, não 
me incomoda; meu trabalho vai continuar. No domingo cedo, jogou a nota no Jornal 
Primeira Página, acabando com minha família e isso não vai ficar barato, está na 
justiça. População que vai pagar, porque difamou a minha família inteira. Não é 
dinheiro dele, mas também vou processar o Prefeito, diretamente. Este Vereador não 
se cala, vai trabalhar, vai lutar pelos direitos do povo até o fim do seu mandato. A 
respeito do nobre Vereador Marino, passei uma demanda para ele e conseguiu 
resolver; muito obrigado, Vereador. Foi referente a matrícula de uma criança na escola 
e deu certo. Quando Vereador vem à Tribuna, desabafa como eu, é porque eu venho 
sofrendo com as consequências, mas não vou abaixar a cabeça, porque entrei para 
defender o direito do povo e vou continuar até o fim do mandato. Não adianta vir com 
perseguições e ameaças, eu vou mostrar o que está se passando.  Os vídeos vão 
continuar. Se houver demanda, mande para mim. Vereador Damião vai atender e 
mostrar tudo o que tiver de errado na cidade. Sem mais. ORDEM DO DIA: 
PROCESSO CM. Nº 222/2022, DE 11 DE JULHO DE 2022. INTERESSADO: 
Vereador Jean Glei Rubio Tomaz. ASSUNTO: Dispõe sobre reconhecer, no Município 
de Ibaté, o dia 09 de julho como o Dia dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores 
(CACs) e sua atividade de risco e amaça à integridade física na prática esportiva. 
DISCUSSÃO: VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: É uma honra estar aqui, com 
este público bonito: o Lúcio, Valente, Marco, Vereador José, de Analândia; e demais 
presentes. Obrigado por tudo. Vou falar sobre esse projeto, que tem o objetivo de 
reconhecer o dia 09 de julho como o Dia Municipal do CAC e também reconhecer 
como atividade de risco e ameaça à integridade física da prática esportiva dos CACs 
no Município de Ibaté. É importante fazer esse reconhecimento, pois faz parte do 
cotidiano dos CACs a guarda e transporte de armas e munições, que são bens de alto 
valor e de grande interesse de criminosos e, por não terem os meios de defesa, 
tornam-se presas fáceis de ataque durante a rotina, além de criar um estímulo social 
para a prática de crimes contra essas pessoas. A proposta apresentada visa a atender 
o que diz a Lei Federal 10.826 de 2003 para assim garantir o direito à autodefesa aos 
CACs. Por essa razão, peço o apoio dos nobres pares. Obrigado, Senhor Presidente. 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Um projeto de grande importância. Quero dar os 
parabéns ao Vereador Jean. Sou um praticante de tiro, tenho CR desde 2015, tudo 
legalizado. É uma atividade muito importante e muitas pessoas têm vontade de ter 
porte de arma, mas, nesse caso, pode ter arma. Com esse projeto de lei, se torna até 
mais fácil para se ter o porte de arma e para trazer segurança à população, porque 
estamos à mercê dos bandidos. Em governos anteriores, foi tirado o direito das 
pessoas de terem arma dentro de casa; dificultaram. O Presidente do Senado 
apresentou essa mudança para beneficiar a população para dar mais segurança, 
tendo em vista que a segurança pública, não só em Ibaté, está muito defasada. O 
Governo do Estado está jogando a responsabilidade para os municípios para colocar 
uma guarda armada, porque não temos policiais militares. Polícia Civil trabalha de 
segunda a sexta, das 8h às 18h, e depois desse horário não temos uma Delegacia 
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Civil para nos atender, temos que nos deslocar a São Carlos para lavrar um B.O. 
Nossa cidade fica desprotegida. Se o morador tiver uma arma dentro de sua casa e 
souber utilizar, ele mesmo pode se proteger. Os bandidos estão tomando conta do 
país inteiro. Sou favorável ao projeto. Desde já agradeço a colocação do seu projeto. 
Sem mais. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 240/2022, DE 
04 DE AGOSTO DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe 
sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 100.000,00, referente à 
Emenda Parlamentar de autoria do Deputado Marcio Alvino (PL), destinada à 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibaté – APAE. DECISÃO: 
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 241/2022, DE 04 DE AGOSTO DE 
2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de 
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 50.000,00, referente à Emenda Parlamentar 
de autoria do Deputado Federal Baleia Rossi (MDB), destinada à Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Ibaté – APAE. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO CM. Nº 242/2022, DE 04 DE AGOSTO DE 2022. INTERESSADA: 
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial 
no valor de R$ 50.000,00, referente à Emenda Parlamentar de autoria do Deputado 
Federal Baleia Rossi (MDB), destinados ao Centro de Convivência do Idoso de Ibaté. 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 243/2022, DE 04 DE 
AGOSTO DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre 
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 50.000,00, oriundo dos recursos 
recebidos do Fundo Estadual de Saúde, Emenda Parlamentar do Governo Estadual, 
destinado ao custeio das Ações de Saúde. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO CM. Nº 244/2022, DE 04 DE AGOSTO DE 2022. INTERESSADA: 
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial 
no valor de R$ 500.000,00, oriundo dos recursos recebidos do Fundo Estadual de 
Saúde, Emenda Parlamentar do Governo Estadual, destinado ao custeio das Ações de 
Saúde. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 245/2022, DE 04 
DE AGOSTO DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe 
sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 100.000,00, referente à 
Emenda Parlamentar de autoria do Deputado Léo Oliveira, destinada ao custeio das 
Ações de Saúde. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 
246/2022, DE 04 DE AGOSTO DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 
50.000,00, referente à Emenda Parlamentar de autoria da Deputada Renata Abreu, 
destinada ao custeio das Ações de Saúde. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO CM. Nº 247/2022, DE 04 DE AGOSTO DE 2022. INTERESSADA: 
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial 
no valor de R$ 200.000,00, referente à Emenda Parlamentar de autoria do Deputado 
Vanderlei Macris, destinada à aquisição de Veículo Tipo Van Saúde, para o transporte 
de pacientes. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 248/2022, 
DE 04 DE AGOSTO DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: 
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 150.000,00, 
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referente à Emenda Parlamentar de autoria do Deputado Marcos Pereira, destinada ao 
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde. 
DISCUSSÃO: VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Não podia deixar de falar alguma 
coisa dos projetos. Quero mencionar o Deputado Marcos Pereira, Republicanos, um 
deputado da igreja que frequento, Universal. Estivemos em Brasília e solicitamos 
verba a todos esses deputados. Não sei se foi ele quem nos mandou, acredito que 
possa ter sido. Não posso deixar de falar também que o Nathã esteve em Brasília e eu 
pedi para que procurasse o deputado que tem boa intenção em ajudar o município, 
assim como Sebastião Santos. Baleia Rossi, nem se fala, sempre ajudou Ibaté. 
Agradeço a todos os deputados que beneficiariam a cidade. Quero falar da APAE, a 
qual foi beneficiada com R$ 150.000,00, cuja situação está muito precária devido a 
problemas anteriores, e esse dinheiro vai ser de grande valia para o atendimento das 
crianças com deficiência. Sem mais. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO CM. Nº 249/2022, DE 04 DE AGOSTO DE 2022. INTERESSADA: 
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial 
no valor de R$ 200.000,00, referente à Emenda Parlamentar de autoria do Deputado 
Baleia Rossi, destinada ao Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de 
Atenção Primária à Saúde. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. 
Nº 250/2022, DE 04 DE AGOSTO DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 
100.000,00, referente à Emenda Parlamentar de autoria do Deputado Arlindo 
Chinaglia, destinada ao Incremento Temporário ao Custeio dos serviços de Atenção 
Primária à Saúde. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 
251/2022, DE 04 DE AGOSTO DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 
50.000,00, referente à Emenda Parlamentar de autoria da Deputada Katia Sastre, 
destinada ao Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à 
Saúde. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 252/2022, DE 04 
DE AGOSTO DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe 
sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 100.000,00 referente à 
Emenda Parlamentar de autoria do Deputado Baleia Rossi, destinada ao incremento 
temporário da Média e Alta Complexidade ao Custeio dos serviços de Atenção 
Especializada em Saúde. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 
253/2022, DE 04 DE AGOSTO DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 
100.000,00, referente à Emenda Parlamentar de autoria do Deputado Baleia Rossi, 
destinados ao incremento temporário da Média e Alta Complexidade ao Custeio dos 
serviços de Atenção Especializada em Saúde. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO CM. Nº 254/2022, DE 04 DE AGOSTO DE 2022. INTERESSADA: 
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial 
no valor de R$ 90.000,00, para atender a despesa referente ao fornecimento, 
instalação, configuração, treinamento operacional, acompanhamento inicial e testes de 
sistema integrado de áudio, vídeo e apuração, visando à Automação do Plenário do 
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novo Prédio da Câmara Municipal. DISCUSSÃO: VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: 
Acredito que esse projeto seja para finalizar a obra da nova Câmara, onde logo 
estaremos trabalhando e atendendo melhor a população, acomodar melhor, por ter 
acessibilidade. Já era para ter sido feito há muitos anos, mas, graças a Deus, o 
município tem condições de construir a nova Câmara. Aqui é difícil até para atender 
um deputado. Não conheço a Câmara porque não estive presente na inauguração, por 
conta da saúde, e agora só falta o acabamento para irmos para lá. Dou os parabéns 
ao Wagner que intermediou; ao Presidente, que iniciou a obra; e a todos os 
envolvidos. Quem tem a ganhar é a população. Sem mais. DECISÃO: Aprovado por 
unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO 
DA SILVA: Quero falar a respeito da Pirâmide. No dia primeiro de agosto começaram 
as atividades novas de zumba, caminhada, corrida, hiit boxe, karatê, alongamento, de 
segunda a sexta, gratuito. Haverá o primeiro arraiá, o que ajudará os comerciantes. No 
domingo, os pais serão presenteados com uma festa do João Carlos e Bruno e, na 
segunda-feira, um show do filho do cantor Milionário, o Marcos Paulo. Sobre os 
assuntos tratados hoje em sessão sobre o Jornal Primeira Página. Eu, Vereador 
Marino, não sou favorável ao acontecido, como também não sou favorável aos vídeos 
que o Vereador faz, que denigrem a imagem da cidade. Buscamos, cada vez mais, 
melhorar a cidade, que por causa de escândalos, acaba não atraindo os empresários. 
Quem vai querer vir a uma cidade bagunçada? Hoje eu estive no Hospital, chegou 
uma pessoa doente, passando mal. Eu, como Vereador, poderia me aproveitar da 
situação e fazer um vídeo. Preferi o diálogo, conversei e o problema foi resolvido. A 
gente procura pregar a paz. Que as coisas cheguem ao Prefeito, que arrumem um 
caminho para que cheguem até ele; não fazer as coisas de forma que a cidade seja 
vista de forma errada. O Prefeito Zé Parella fez e faz um ótimo trabalho. O município 
vive em constante manutenção. Sempre vai haver problema. O Prefeito já tentou 
vários meios junto ao Vereado, mas não obteve êxito. Já houve tentativa de diálogo. 
Vamos tentar agora tentar conversar, resolver, porque quem perde é o povo. Vamos 
pregar a paz e tentar resolver os problemas da cidade. Sem mais. O SEGUNDO, 
VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Agradeço a Deus; à população, por seu 
carinho, por ter ficado ao meu lado. Agradeço ao DAE, que socorreu um amigo meu. O 
funcionário público merece todo nosso respeito. O Prefeito devia fazer um Plano de 
Carreiras o mais rápido possível para eles. Respondendo ao Marino, não foi, uma, 
nem três vezes que vínhamos tentando conversar com o Executivo. Conversei com 
ele, me atendeu bem. O problema não é o Executivo, é o “pessoalzinho” que fica em 
volta dele. Quando tentamos conversar, tudo é difícil. Quando digo que o Icaraí é um 
bairro esquecido, é porque eu vivo lá e sei dos problemas. Quando você me viu 
atacando o Prefeito? Eu só faço as cobranças que têm que ser feitas. Não tenho nada 
contra o Prefeito e seus assessores. Faço meu trabalho e o Prefeito tem que aceitar 
minhas cobranças, como aceito as cobranças e as críticas do povo. Dizem que sou 
antidemocrático nas redes sociais. Elas são minhas e eu aceito quem eu quero. Tem 
um sobrinho de um Vereador que em toda postagem, ele me ameaça. Não sei se é 
sobrinho ou neto do Vereador Horacio. Pensei em levar em frente, nas não levo 
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porque não sou esse tipo de pessoa. Sei que ele é apenas um aventureiro que quer 
denegrir minha imagem. Mas não vai conseguir, porque o povo está do meu lado e eu 
entrei para fazer meu trabalho. Não adianta dizer para resolver com conversa, porque 
não resolve. Dá trabalho para os cargos de confiança nos atenderem. É difícil. Por isso 
chegamos ao ponto de fazer vídeos. Eu quero paz. Estou pensando no bem do 
município. Se o Prefeito acatasse minhas cobranças, que são fáceis e simples de 
serem resolvidas, mas, por birra, por perseguição política, por achar que é o Damião 
que vai conseguir, não faz. Acho que são poucos os que têm o compromisso que este 
Vereador tem com o povo. Saio de casa às 7h20 e volto às 10h30, às 13h estou na rua 
de novo. Pergunte aos cargos de confiança se não estou no pé deles 24h; acho que 
não suportam me ver mais. Eu perdi o meu serviço por perseguição política como 
todos sabem e estou honrado meu papel de Vereador até o fim do meu mandato. Sem 
mais. O TERCEIRO, VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Gostaria de 
agradecer novamente ao Vasco Rezende, ao Pedro, que me atenderam com a 
emenda que chegou no último dia 29, no valor de R$ 550.000,00. Agradeço ao 
Prefeito por ter me atendido na escola infantil, inaugurada, foi indicação minha e agora 
está atendendo a segunda indicação, que é a escola municipal, que já está em obra, 
ao lado dessa escola que foi inaugurada, a escola Cláudio Davi da Costa Teles. Só 
tenho a agradecer. O Waldir falou do prédio novo da Câmara. Desde o primeiro dia, 
Wagner e eu fomos conversar com o Prefeito, que nos atendeu na hora; fizemos uma 
parceria. Esse prédio já era para estar pronto, mas, devido à licitação e à falência da 
empresa que estava fazendo, tivemos que fazer outra licitação. Mas estamos felizes e 
agradecidos. Vereador Jean, parabéns, ao seu projeto. Nada mais, foi encerrada a 
sessão às dezessete e cinquenta e cinco minutos, lavrada esta ata, que será assinada, 
depois de aprovada pelo Plenário.  

 

 


