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18ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2022. 

Aos dez dias do mês de outubro 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 Ronaldo Rodrigo Venturi procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Foi 
aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 26 de setembro de 2022. A 
seguir, a Senhora Secretária fez a leitura das Correspondências Recebidas de 
Diversos, que ficarão arquivadas na Secretaria da Câmara. PROPOSIÇÕES 
PRESENTADAS PELOS (A) VEREADORES (A): VEREADOR JEAN GLEI RUBIO 
TOMAZ: Indicação, dispondo sobre construir um redutor de velocidade de veículos 
(lombada) na Rua Terige Macera, em frente ao nº 18, no Jd. Popular. VEREADORES 
DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA E WALDIR SIQUEIRA: Indicação, dispondo sobre 
solicitar do Senhor Bruno Malvezi, Diretor-Executivo do Grupo Impper, para que realize 
a rega das vias do loteamento Real Park que não dispõem de asfaltamento, bem como 
solicitar do Senhor Prefeito Municipal para que some esforços neste sentido. 
VEREADORES IVANILDO DE OLIVEIRA LINS E RONALDO RODRIGO VENTURI: 
Projeto de Decreto, dispondo sobre conceder título de Cidadão Honorário ao Prof. Dr. 
Ives Charlie da Silva. Decisão: Encaminhado para as comissões. Indicação, dispondo 
sobre viabilizar melhorias visando à segurança dos pedestres no trevo principal à 
cidade, que dá acesso à Rua Santa Iria, com a construção de um acesso seguro 
elevado no trecho embaixo da rodovia, bem como com a sinalização através de faixas 
de pedestres nas rotatórias, entre outras melhorias, tais quais existentes no trevo de 
acesso ao bairro Jardim Cruzado. Indicação, dispondo sobre realizar o plantio de 
grama ou a concretagem no canteiro central da Avenida Santa Rufina, em substituição 
as pedras existentes. Indicação, dispondo sobre incluir a palavra Eu e um coração 
vermelho antes do nome Ibaté, especialmente nos letreiros localizados na entrada da 
cidade. Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento do Senhor 
Ederval Pereira Aguiar e do senhor Salvador Victorino. DISCUSSÃO: VEREADOR 
IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: É com muita tristeza que venho comentar essa nota 
de pesar no nome do falecido Deval. Deval, um grande amigo da gente; um homem 
querido por sua família, por todos os amigos e por quem teve a oportunidade de 
conhecê-lo. O Banco da Terra perdeu um grande homem, assim como a cidade de 
Ibaté. No dia seis de outubro o Ederval partiu desta Terra para morar com Deus, 
deixando para trás seus familiares: os filhos, Diogo e Rodolfo; e sua esposa, 
Rosemeire. Quero ampliar para todas as famílias enlutadas por estes dias. Sem mais, 
Senhor Presidente. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Neste período, 
desde a última sessão, tivemos várias perdas, como o jovem que faleceu em 
decorrência das abelhas, dentre outras pessoas que nos deixaram. Em relação à 
moção para o seu Salvador Victorino e Ederval, conhecido como Deval. Fazia um 
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tempo que não via o Deval, mas sempre foi uma pessoa muito amiga com quem batia 
altos papos. Com relação ao seu Salvador Victorino, muita gente o conhecia, morava 
há muitos anos no Jardim Mariana. Ele é tamoiense, inclusive nas redes sociais, em 
junho, quando estava com a vista um pouco melhor, estava sempre publicando "Bom 
dia, meus amigos do Face”, “Bom dia, meus amigos, tamoienses”; sempre presente 
nas redes. Eu conheço o seu Salvador porque ele é pai de um tio meu, Toninho, 
casado com a minha tia Marli; conheço o seu Salvador e a família toda há muitos 
anos. Reitero o que já disse pessoalmente, os meus sentimentos e o meu pesar pelo 
falecimento dele ao João, ao Toninho, ao Antonio Salvador, Lucenir e a todos os 
familiares. Também meus sentimentos ao Ederval e a todos os falecidos dos últimos 
dias. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Momento difícil de subir à Tribuna 
e falar sobre a moção, que é de grande importância. Nosso amigo Ederval, pessoa 
muito boa, de coração enorme. Venho aqui para deixar meus sentimentos aos 
familiares, sua esposa, Rosa; seus filhos, Rodolfo e Diogo, dentre outros familiares. O 
Ederval fez parte do Jd. Icaraí, Popular e, por último, Banco da Terra. Foi um cara 
querido por todos. Sem mais. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHEZ: Meus 
sentimentos à família do Deval, juntamente com o Rodolfo e o Diogo. Meu filho, 
Eduardo, praticamente não sai da casa dele; todos os dias estava com o Rodolfo ou 
na lanchonete ou no sítio. O Deval era uma pessoa muito sensata. Todo mundo do 
Banco da Terra o adorava. De vez em quando eu passava lá para batermos um 
papinho e nunca de mãos abanando: sempre com uma mandioca, limão, que ele dava 
para minha família. Quero deixar meus sentimentos pelo Michel, faleceu semana 
passada, com um ataque de abelhas. Meus sentimentos à Dona Rosa, grande amiga 
da nossa família. Meus sentimentos a todos os enlutados deste mês da cidade de 
Ibaté. Sem mais. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: É muito triste para nós 
apresentarmos pesar de algumas pessoas, tanto conhecida quanto não conhecidas. 
Nós sentimos a dor de quem perdeu o seu ente querido, o que é não é fácil. Diogo e o 
Rodolfo estiveram em minha casa, conversamos, eu disse que iria visitar o pai deles. 
Ele foi um dos primeiros clientes meus, quando eu morava no Jardim Icaraí e vendia 
produtos de limpeza. As crianças pequeninhas, eu vi o crescimento da família, sua 
luta. Tive o prazer de conhecer a mãe da Rosa, uma senhora muito querida. A sua 
família é maravilhosa e sei o quanto está sofrendo pela perda do Deval, que foi uma 
pessoa muito querida pela população em geral, por todos que tiveram o prazer de 
conhecer aquela humilde pessoa que ele era, pessoa decente, de caráter, que tem 
filhos e esposa maravilhosos. É uma perda muito grande. Ficam meus sentimentos a 
todos os familiares e aos familiares do Salvador, quem não tive o prazer de conhecer, 
mas, sendo parente de meu amigo Ronaldo, sei que é uma pessoa maravilhosa 
também. As pessoas da família do Ronaldo são pessoas de grande importância nesta 
cidade; são pessoas antigas. Ficam aqui meus sentimentos a eles também. Sem mais. 
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: É muito difícil estar aqui noticiando a perda de 
um ente querido. Deval era uma pessoa bem conhecida no município de Ibaté. Apesar 
de não ser daqui, tomou Ibaté para si; criou seus filhos, fez família, fez vida. Foi 
candidato a vereador nesta cidade, mas, infelizmente, o partido não conseguiu fazer 
com que ele entrasse, mas era uma pessoa muito querida. Nós sentimos essa perda. 
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Quero falar do senhor Salvador, pai de uma de nossas funcionárias, a Lucenir, que, 
não há muito tempo, teve a perda da irmã; deve estar sendo muito difícil. Que Deus 
possa abençoá-la e consolá-la. Quero falar sobre a Rosa, mãe do menino atacado 
pelas abelhas; o quão difícil que está sendo para essa mãe que perdeu o filho que era 
tudo, muito amado e querido, que fazia de tudo pela família. É uma perda irreparável. 
Quero também deixar meus sinceros sentimentos à mãe do menino que se suicidou. 
Acredito que essa seja uma das dores mais profundas que uma mãe, uma família 
pode ter. Que Deus possa abençoar e consolar cada um em sua dor. Sem mais. 
Decisão: Aprovada por unanimidade. ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR 
IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Quero falar uma de nossas indicações ao Prefeito 
Municipal para que faça a inclusão da palavra Eu e de um coração vermelho antes do 
nome de Ibaté, para que essa frase fique nas entradas da cidade: Eu amo Ibaté. Acho 
que é interessante e que todas as pessoas vão gostar de ver o nome Ibaté escrito 
dessa maneira. Sem mais. O SEGUNDO, VEREADOR RONALDO RODRIGO 
VENTURI: Além do que o Vereador Ivan comentou, havendo a aceitação, é algo 
simples; entendemos que é um valor baixo também de fazer. Às vezes fazemos a 
indicação, existe o questionamento de que demanda muito recurso, essa não 
demanda. Mais duas indicações: uma delas, debatemos há pouco tempo aqui sobre 
melhorias na entrada principal da cidade. Fizemos a indicação para a concessionária, 
Triângulo do Sol, e veio a resposta que, por se tratar de trânsito interno, por 
entendimento da concessionária, quem deve fazer as melhorias é o município, apesar 
de passar por baixo da rodovia. Se isso está na concessão ou não, cabe ao jurídico da 
Prefeitura analisar também. Então pegamos aquela indicação e transpusemos para o 
Executivo, para que faça como é no Cruzado, se for possível, que tenha a passagem 
elevada, com uma grade ao lado, para evitar que a pessoa caia, porque o trânsito é 
muito grande por causa dos ônibus; as pessoas param ali e, além disso, tem as 
chácaras do outro lado também. Seria de grande valia se houvesse essa melhoria, 
porque é uma grande cobrança que temos. Outra indicação é uma queixa que recebi 
na minha última live, e é a respeito da Avenida Santa Rufina, onde tem as pedras no 
canteiro central. Confesso que nunca pudesse ter algum tipo de problema referente 
àquilo, mas um morador, representando as pessoas que moram na Avenida Santa 
Rufina, disse que a molecada, que sai da escola, brincam de jogar pedra um no outro, 
e acaba ficando pedra no meio da rua, nas casas. Sei que tudo demanda gasto, mas, 
se for possível, colocar grama ou mesmo fazer a concretagem aos poucos, como foi 
feito na Conselheiro Moreira de Barros e na Eduardo Apreia. Quero falar de uma 
indicação que já foi feita aqui, inclusive assinada por todos. Começou a chover e o 
problema volta e somos cobrados. Na Rua Mascagna tem um problema na estação de 
trem, por onde desce uma quantidade grande de água e estraga as terras e a pessoa 
não é obrigada a ficar com aquela água. Sei que demanda investimento, que tem que 
colocar tubulação, mas estou relembrando essa indicação agora, que começou a 
chover. Quem sabe a Prefeitura não consiga agora, com mais pessoas trabalhando no 
setor em cargo comissionado, fazer essa obra que, até certo, é simples e será de 
grande valia para as pessoas que tem área naquele local. Obrigado. O TERCEIRO, 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Quero mencionar sobre um fato que, desde meu 
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primeiro mandato em 2005, a Paraty sempre vem dando problema em nossa cidade. A 
cidade vem se desenvolvendo, crescendo e a Paraty continua sendo alvo da mesma 
reclamação: ônibus lotado, falta de ponto de ônibus, de cobertura nos pontos. Como a 
cidade cresceu, muitos bairros se desenvolveram e a empresa Paraty, juntamente com 
o Prefeito, que devia fazer uma convocação com o proprietário e fazer um aditivo para 
aumentar o fluxo de ônibus e também para fazer os ônibus andarem dentro dos 
bairros, como o Jequitibá, CDHU, principalmente o circular. No Jardim das Palmeiras, 
vai até a avenida e retorna, sendo que pode entrar no bairro. No Domingos Valério 
eles também não entram, só passam na avenida. Isso é um descaso. EM APARTE, 
VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Na sexta participamos de uma 
manifestação na frente da Paraty. O Bruno nos atendeu super bem, e pedimos para 
conversar com o Rodrigo, que está devendo uma reunião com a gente sobre itinerário 
de ônibus, horários que, após a pandemia, não regularizou mais. Amanhã, eu, o 
Valentim e o Ivan estaremos lá. Se você quiser participar será bom, porque 
esclarecemos o que precisa ser resolvido no município. VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Uma moça entrou em contato comigo, pediu para que eu acompanhasse, 
mas eu tinha um compromisso no CDHU e disse a ela que, se chegasse em tempo, 
compareceria ao local. Inclusive, nem fui ao velório do nosso amigo. Segundo o 
Vereador, parece, entre aspas, que foi resolvido, mas precisamos fazer, de 
preferência, até uma audiência pública para ouvir os moradores para trazerem os 
problemas dos seus bairros, para que o Prefeito divulgue e venha o proprietário da 
Paraty para levarmos o problema da nossa cidade. A Paraty faz descaso com a 
população: ônibus lotado, isso quando tem ônibus no horário certo, porque não 
cumprem horário. Nas eleições, tive muitas reclamações porque não tinha ônibus para 
as pessoas votarem. Houve pessoas que pediram para que este Vereador as 
levassem para votar. Eu disse que, infelizmente, estava apoiando um candidato e não 
podia fazer o transporte, porque caracterizaria que eu estava levando para votar em 
meu candidato. A pessoa disse que não sabia se ia votar, porque não tinha ônibus. Na 
Popular, o rapaz reclamou também que estava esperando um ônibus. Ele tinha subido 
com um ônibus para votar na Popular, porque mora no CDHU, e ficou aguardando 
umas quatro horas e não passava um ônibus. Eu vou fazer questão de comparecer a 
essa reunião, porque é de grande importância levar os problemas que a população 
nos passa, que não é de hoje. Pessoas me pedem para pegar o ônibus de manhã ou à 
tarde, no horário de pico, porque o ônibus é lotado e tem pouco ônibus. Com essa 
chuva, é distante o ponto de ônibus de onde as pessoas moram. É um descaso da 
Paraty. Sem mais. O QUARTO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Quero 
falar da minha indicação com o Vereador Waldir, que pede ao setor responsável da 
Prefeitura entre em contato com o Grupo Impper, que está construindo o Real Park. 
Sabemos que o bairro está no início e não pedimos a pavimentação de imediato. Mas 
ali, atrás, o fluxo de carro é muito grande e os moradores reclamam da poeira; alguns 
estão gripados, crianças com asma. Pedimos para que o Bruno Malvezi coloque um 
caminhão pipa umas duas ou três vezes por dia. O certo seria pavimentar, mas 
fazendo esse trabalho já ajuda muito. Quero fazer apontamento sobre alguns cargos 
de confiança. Evitamos citar nomes porque não gosto. Quero que chegue ao 
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Executivo, para que dê uma atenção aos Vereadores. EM APARTE, VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: Essa situação de subir à Tribuna e falar de funcionário fica chato. 
Mas, infelizmente, tem funcionário que, ao invés de trabalhar, como mencionei o fiscal, 
chegou a nós a reclamação de barulho de bar no Jd. Cruzado. Um senhor estava em 
sua sala e, de lá, não conseguia assistir à televisão, de tanto barulho desse bar. 
Parece um salão de baile, pessoas dançando. O fiscal precisa ir lá e tomar 
providência. Isso ele não faz, mas multar o outro que fez um barulho, multou. 
VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Eu cito os cargos, porque a maioria das 
demandas vêm da população, e eu acho que às vezes elas não chegam até o Prefeito. 
Se a demanda chega até nós, eu acho que ela chega até vocês também, mas meu 
papel é cobrar e fiscalizar e vou cobrar em Tribuna. Espero que chegue ao Executivo, 
porque senão ficamos naquela política chata de vir aqui cobrar e fazer vídeos. Vamos 
tentar trabalhar juntos, como estávamos fazendo. Quem vai ganhar é o município e o 
Executivo, não é o Vereador. Obrigado. O QUINTO, VEREADOR LUÍS MARINO DA 
SILVA: Quero passar um recado da Saúde, no dia das crianças, o pessoal vai estar lá 
fazendo a vacinação das crianças, principalmente da poliomielite. Assuntos tratados 
hoje, quero falar a respeito, porque às vezes cobramos de um lado só e não vemos a 
necessidade do outro lado. A Paraty é uma empresa que cresceu com Ibaté. Temos 
que fazer cobranças, mas elas têm que ser feitas de maneira certa. A Paraty tem muito 
colaborado em nosso município com a passagem mais barata do Brasil, que eram R$ 
2,00, e só aumentou por conta de umas divergências, de um debate nesta Casa em 
relação à Paraty e acabou subindo para R$ 3,00. Desde 2016 a Paraty não teve 
reajuste e o óleo custava R$ 3,40 e hoje está mais de R$ 7,00. Em contrapartida, o 
Prefeito recebeu a carta de rescisão do contrato por conta dessas divergências. O 
município já está estudando das novas linhas e dos novos bairros, incluindo o Distrito 
Industrial até que seja feita a licitação para a contratação da nova empresa. 
Agradecemos ao Prefeito, que interveio e pediu para que a Paraty ficasse na cidade 
por mais um tempo. Outra situação é que os ônibus que fazem Ibaté, São Carlos e 
Araraquara não é da alçada do município, e sim da Artesp; nós só podemos atuar 
dentro do município. Nós precisamos nos sentar para tratar de uma forma melhor o 
assunto do transporte em Ibaté, lembrando que a gente está com o terminal rodoviário 
quase pronto, onde será feita a integração, o que será muito bom para o município, ou 
seja, a pessoa sai do Cruzado, vai até o terminal, e de lá pega o ônibus para o bairro 
aonde quer ir. Será muito fácil. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: O 
nosso problema é muito sério; a reclamação é muito grande e, como representantes 
da população, temos que cobrar, porque os moradores nos cobram por causa dos 
ônibus superlotados e dos pontos que não têm cobertura. Na rotatória ficam muitas 
pessoas sem uma cobertura. Já foi cobrado. Pedi para ir até o Distrito Industrial desde 
o mandato passado e até hoje nada. Quanto à cobrança, ela é dentro do município, 
para que circular entre nos bairros. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: 
Parabenizo o Vereador Waldir Siqueira quando fala que Ibaté cresceu muito. Tempos 
atrás, dizia que Ibaté não se desenvolvia, estava parada há 18 anos e hoje 
reconheceu o trabalho da gestão do Prefeito Zé Parella. Entendemos que cresceu e 
que precisa. Precisamos ter uma conversa entre Executivo, Paraty e Vereadores para 
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chegarmos a um bom termo. Tem que ser cobrado, mas da forma correta. Ver o que 
pode ser feito e o que pode melhorar, porque tudo gera custo. Às vezes uma situação 
não se concretiza por conta do aumento. O ônibus consome óleo diesel e, em 2016, 
estava a R$ 3,40 e hoje custa o dobro e passagem não subiu proporcionalmente. Só 
temos a agradecer à Paraty, ao Prefeito Zé Parella por terem mantido o preço para a 
população que precisa do preço baixo. Sem mais. O Presidente informou que foi 
recebida a Lei Orçamentária e enviada ao e-mail de cada. ORDEM DO DIA: 
PROCESSO CM. Nº 232/2022, DE 23 DE JULHO DE 2022. INTERESSADO: 
Vereador Horacio Carmo Sanchez. ASSUNTO: Dispõe sobre instituir no município de 
Ibaté a campanha “Fevereiro Laranja”, dedicada à elaboração de ações educativas de 
conscientização para o diagnóstico precoce e tratamento da leucemia. DISCUSSÃO: 
VEREADORE HORACIO CARMO SANCHEZ: É um projeto para a Saúde. Tudo que é 
para Saúde e Educação tem que ser levado à sério. É um projeto de prevenção, 
porque hoje você está bem e amanhã não se sabe. Espero que os Vereadores 
aprovem e o Prefeito sancione, para que a Secretaria da Saúde dê continuidade, 
distribua, em fevereiro, os folhetos nas escolas, porque a leucemia é um problema 
grave e a família sofre muito quando descobre. Nossa Constituição Federal é clara em 
preconizar que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Segundo os dados 
fornecidos pelo Instituto Nacional do Câncer, as estimativas de novos casos são de 
10.810, sendo 5.920 homens e 4.890 mulheres. A campanha “Fevereiro Laranja” surge 
para alertar a população sobre a leucemia e a importância da realização de exames 
preventivos para que o diagnóstico se dê o mais rapidamente possível. Dessa forma, 
solicito dos nobres pares a aprovação desta proposição. Muito obrigado. VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: Vereador Horacio, parabéns pelo projeto de lei. Votaremos a 
favor do projeto, que é de grande importância. Saúde pública é dever do Estado e dos 
municípios. É um projeto que tem que levar à sério, pois é uma doença muito grave. 
Ela sendo tratada, desde o início, salva vidas. O meu voto é favorável e acredito que o 
dos demais, também. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 
261/2022, DE 09 DE AGOSTO DE 2022. INTERESSADOS: Vereadores Waldir 
Siqueira e Damião Rogério de Sousa. ASSUNTO: Dispõe 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 no 
município de Ibaté. DISCUSSÃO: VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: É um projeto de 
grande importância, que é de todos os Vereadores, porque todos votamos e 
trabalhamos em conjunto. Ele beneficiará as mulheres que são assediadas por 
bandidos, canalhas que pegam uma mulher para examinar, tiram proveito e assediam, 
como aconteceu com uma mulher, que estava no parto, dopada, e o médico fazendo 
uso. É uma canalhice enorme que esses médicos vêm fazendo. Temos que proteger 
as mulheres, porque muitos médicos, safados, sem vergonha, não deixam entrar 
acompanhante. Com essa lei, quero ver quem barrar. Todos temos nossas mães, 
filhas e conhecidas e fazemos essa lei para proteger nossas mulheres. Peço o apoio 
de todos os Vereadores. Tenho certeza de que o Prefeito vai sancionar essa lei com 
muito prazer para resguardar o direito das mulheres. Sem mais. VEREADOR LUÍS 
MARINO DA SILVA: Quero parabenizar os Vereadores por apresentar esse projeto 
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que vai se equiparar à Lei Federal em favor das mulheres. Sem mais. DECISÃO: 
Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL. O PRIMEIRO, VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: Parabenizo o Vereador Horacio pelo projeto de lei 
Fevereiro Laranja, em combate à leucemia. São ações voltadas à conscientização, à 
doação de medula óssea. Temos certeza de que o Prefeito vai sancionar e que o 
município vai adotar as ações no mês de fevereiro do ano que vem. É um tipo de 
doença se, detectada cedo, a chance de cura é maior, como todo tipo de câncer. 
Parabenizo o Waldir e Damião, porque é um projeto de grande importância para as 
mulheres esse acompanhamento da pessoa que desejar. Quando o Waldir fala, não 
quer dizer que ocorre aqui, mas já vimos tantos casos que estamos sujeitos e não 
podemos deixar que as mulheres de Ibaté corram esse risco, já que temos a 
possibilidade e viabilidade junto à Lei Federal. Quando falo da Paraty, fico um pouco 
nervoso, mas quero dizer que, no primeiro semestre do ano passado, entramos com 
uma indicação em fevereiro, março, pedindo uma reunião, e não nos deram resposta. 
Em agosto, entramos com novo pedido de reunião e, no dia que pedimos, chegou uma 
resposta de que estavam dispostos, chegou a ser marcada uma reunião, o 
responsável, filho do Dr. Mauro, pegou dengue, não pôde participar e acabou não 
acontecendo. A Câmara está à disposição de se sentar com a Paraty e conversar. Se 
houve algum momento em que nos exaltamos com a Paraty foi porque não tivemos a 
resposta dela. Mas, tendo a disposição, como terá a reunião que o Damião comentou, 
sentando para conversar, tudo se entende. Na questão do transporte municipal, como 
a Paraty entrou com pedido de rescisão e foi prorrogado, no meu modesto 
entendimento, a Prefeitura deve estar elaborando um novo edital para fazer nova 
licitação, pensando em contemplar os novos bairros, o Distrito Industrial, assim como o 
Marino falou, pensar em fazer a integração. Quero esclarecer que sempre tentamos o 
diálogo com a Paraty, infelizmente não conseguimos até aqui. Obrigado. O 
SEGUNDO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Nós estamos aqui para cobrar o direito 
da população, que nos chama nas redes sociais reclamando de que o ônibus está 
lotado, que não passou, e nós, desde o início, temos vindo cobrando reunião, algumas 
mudanças. Como o nobre Vereador falou, foi marcada a reunião, mas foi desmarcada 
porque o rapaz estava doente e ficou de marcar uma nova reunião. Nada mais justo, 
quando essa casa solicita que o empresário venha conversar conosco é porque não 
queremos vir à Tribuna e criticar. Eles assumiram um compromisso com os 
trabalhadores e, simplesmente, depois que os trabalhadores pagaram, disseram que 
não iriam mais fornecer o ônibus para leva-los ao Damha. Fazem o povo de palhaço. 
Tem que tratar o povo com carinho e educação. Nós estamos aqui para ajudar a 
população; temos que cobrar. Se eu falar que a cidade não está crescendo, eu estaria 
mentindo, mas precisa dar qualidade de vida, saúde pública, segurança, condução, 
transporte público. Não é porque a cidade está crescendo que não vamos colocar mais 
médico, motorista nas ambulâncias, mais ônibus. Nós é que somos cobrados, não é o 
Prefeito. Se entrarem nas redes sociais, vocês vão ver as cobranças e são elas que 
queremos levar ao conhecimento do proprietário da Paraty. Estamos terminando o 
segundo ano e, até hoje, não fizemos nenhuma reunião. É uma falta de respeito 
conosco. Nos outros mandatos, sempre que eu marquei uma reunião com o Dr. Mauro, 
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sempre nos recebeu muito bem e resolveu os problemas. Amanhã estaremos na 
reunião e esperamos chegar a um bom senso e resolva a situação da população. 
Obrigado. O TERCEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Estarei em defesa 
da empresa Paraty, que tem trabalhado e cuidado dos cidadãos. Temos que 
reconhecer o trabalho. Temos que cobrar, mas cobrar da forma correta. Sem 
fundamento jurídico é difícil. É feita cobrança, mas não sabe como está fazendo, 
porque a população pediu, mas o ato jurídico existe e tem que ser respeitado. No 
Santa Felícia, existe um ponto que, até hoje, São Carlos não colocou uma cobertura 
também. Se existem falhas é porque existem leis e, muitas vezes, a Paraty tem parado 
em locais para atender a pessoa, e isso pode gerar multa. Não é o que a gente quer, é 
o que a lei pede. Existe a necessidade de uma reunião, na qual eu estarei presente 
também, para reivindicar com todos os Vereadores. Quero dizer sobre a Guarda que 
avistou uma pessoa com cachorrinho desfalecido e, prontamente, prestou atendimento 
e voltou a respirar. Foi levado ao Centro de Zoonoses, feito o tratamento e liberado ao 
dono. Parabéns  à Guarda. Quero falar que a empresa do concurso da Guarda já está 
revisando, contrariando o Ex-Vereador Nathã que um dia disse nas redes que eu 
estava mentindo e acha que a coisa pública funciona do jeito que ele acha que tem 
que ser feito. Existe o ato jurídico que precisa ser revisado com carinho para que não 
saia caca. Então, Ex-Vereador, faça a coisa da forma certa e leve a notícia ao povo da 
forma correta. Sem mais. O QUARTO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: 
Quero falar sobre a Paraty. Nós estamos aqui há um ano de dez meses, estamos 
tentando marcar essa reunião e nada. É um descaso com a população. Nós não temos 
o direito de cobrar? Não obrigamos a virem conversar com a gente, mas tem que dar 
uma satisfação para gente para repassarmos para o povo, que nos colocou aqui. 
Estamos tentando de tudo quanto é jeito, custa virem aqui? Se precisar mudar alguma 
coisa, mudança de lei, nos sentamos com o Executivo e vemos o que pode ser feito, 
mas nem atenção dá à população. É difícil só ficar insistindo e levando tapa na cara. 
Não está certo. Agora vem dizer que o contrato está vencendo, que vai abandonar. Ela 
foi ótima, mas não foi em vão, a população pagava para andar nos “busão”. Tem que 
ter respeito. Quantas vezes não viermos aqui para falar da Paraty? Fica chato. Aí o 
Damião, Waldir, Horacio, Jean não podem citar o nome da Paraty? Tem que cobrar 
sim. Nós somos cobrados demais no dia a dia. Apresentamos um abaixo-assinado 
com quase 400 assinaturas. Vocês acham que é fácil pegar 400 assinaturas assim? O 
povo está revoltado. Eu entendo a disposição da Paraty que o Marino falou. A gente 
agradece por ter feito um ótimo trabalho, mas, agora, está deixando a desejar, e o 
fumo vem em quem? É na gente. Então queremos conversar. Espero que o Rodrigo 
nos atenda numa boa. O que depender do Executivo e dos Vereadores, tenho certeza 
que vamos tentar resolver não só a parte das domésticas como os itinerários também. 
Tomara que abra exceção para falarmos sobre os itinerários, dos pontos, do reajuste 
de passagem. O que depender de nós, Vereadores, podem ter certeza que faremos de 
tudo para ajudar a população. Vamos trabalhar juntos para não haver este transtorno 
de vir à Tribuna e falar. Agora as coisas estão se acertando, estamos tendo o mesmo 
pensamento para o bem do município, para o bem da população. Todos temos que 
nos unir para pensar no bem de todos. Nada mais, foi encerrada a sessão às 
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dezessete horas e vinte minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de 
aprovada pelo Plenário.  

 

 


