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04ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2022. 

Aos catorze dias do mês de março 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 Sanches, Ivanildo de Oliveira Lins, Jean Glei Rubio 
Tomaz, Luís Marino da Silva, Ronaldo Rodrigo Venturi e Waldir Siqueira. Foi aprovada, 
por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 02 de março de 2022. A seguir, a 
Senhora Secretária fez a leitura das Correspondências Recebidas de Diversos, que 
ficarão arquivadas na Secretaria da Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS 
PELOS VEREADORES (A): VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Moção, 
dispondo sobre votos de congratulações a todas as mulheres pelo Dia Internacional da 
Mulher. DISCUSSÃO: O AUTOR: É um pequeno gesto para esse público de grandes 
mulheres que cuidam de nós. Deixo à disposição para cada um fazer a discussão 
dessa moção em honraria às mulheres. Sem mais, Senhor Presidente. VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: Com relação à moção pelo Dia Internacional das 
Mulheres, muito bem colocada pelo Vereador Marino, tivemos a oportunidade de falar 
um pouco sobre na última sessão. De fato as mulheres merecem esse dia porque 
querem direitos iguais, direito de oportunidades. Quando começou essa data, foi 
justamente nesse sentido, para que as mulheres estejam onde querem estar. A mulher 
tem o direito de estar aqui, na Câmara, na Prefeitura, em qualquer cargo, em diretoria 
de empresa, dirigindo caminhão. Isso era um tabu, mas ainda existe. Essa moção vem 
juntamente com outra moção de repúdio, que discutiremos a seguir; é um contraponto. 
Parabéns às mulheres pelo Dia Internacional. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: É de 
grande valia essa moção. Assim como o nobre Vereador Ronaldo falou; as mulheres 
são muito valorosas. Hoje elas passam na nossa frente. Nós estamos perdendo para 
as mulheres. Andamos pela estrada dirigindo caminhão, ônibus. Houve um crápula, 
cujo nome não vou citar, da moção de repúdio, que fez algumas menções, um ato 
muito revoltante a todos. Isso vem para reforçar os valores que as mulheres têm. Já 
parabenizei a todas as mulheres na outra sessão. Hoje, graças a Deus, eu sou o que 
eu sou graças à minha mãe e ao meu pai. Ela foi uma mulher guerreira que lutou muito 
para nos criar, nos ensinar e devo muito à minha querida mãe. Esse dia é muito 
gratificante. Tenho minha esposa que tem um valor imenso também. Não tenho 
palavras para dizer o quanto devo àquela mulher, que me levantou, me deu forças. 
Deixo meus parabéns a todas as mulheres. Sem mais. Decisão: Aprovada por 
unanimidade. VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo 
sobre solicitar da Polícia Militar de Ibaté a fiscalização dos veículos estacionados na 
Rua Ribeirão Bonito, no Jardim Cruzado, cujo local possui placa de Proibido 
Estacionar. Indicação, dispondo sobre instalar uma placa de Proibido Estacionar na 
Rua Visconde de Pelotas, próximo ao número 178, no Centro. VEREADORES (A): 
Moção, dispondo sobre enviar ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo, Carlão Pignatari, moção de repúdio ao deputado Arthur do Val por sua 
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declaração machista sobre as mulheres ucranianas. DISCUSSÃO: VEREADOR 
HORACIO CARMO SANCHEZ: Não posso deixar de mencionar aquele cafajeste, 
aquele Deputado Arthur do Val, apelidado de Mamãe Falei, que saiu do Brasil, foi à 
Ucrânia, dizendo que faria boas ações, e, no final, falou que uma fila de doze mulheres 
ucranianas era melhor que 200m de mulheres brasileiras. Fiquei indignado. Na última 
sessão eu pedi um voto de repúdio, e hoje esse voto está tendo dado e espero que 
concretize para a felicidade das mulheres. Sem mais. VEREADOR RONALDO 
RODRIGO VENTURI: Só quero traze alguns dados. Esse Arthur, Mamãe Falei, que 
tem apelido da mãe, e não respeita as mulheres. É lamentável. É um cafajeste (para 
ser bonzinho), se usar muitos termos é capaz de ser processado ainda. Ele fala tudo o 
que falou e, se bobear, não vai acontecer nada. Esse cidadão teve 279 votos para 
Deputado Estadual em Ibaté; sendo o nono deputado estadual mais votado de Ibaté. A 
população tem que pensar muito bem antes de dar o voto. Depois que você coloca a 
pessoa no poder que você vai saber como ela vai agir, porém é preciso analisar 
melhor, votar em pessoas da região ou em pessoas que ajudam nossa cidade. Votar 
porque ele diz isso, porque é ligado a fulano, está do lado tal, aí está: o nono deputado 
mais votado na cidade faz um papelão desse; uma vergonha não só para o Estado de 
São Paulo, como para nosso país. Era só isso o que tinha a dizer. Obrigado. 
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Também quero deixar registrado meu voto de 
repúdio a esse deputado. Sentimos muito, porque o povo ucraniano já está vivendo um 
momento difícil e chega um cara desse, que é para dar exemplo, chega e pratica um 
ato desse. Então fica aqui meu voto de repúdio a esse deputado também. VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: Ficamos indignado em apresentar certas moções. Gostaríamos 
de apresentar moções como a das mulheres. Mas temos que fazer por causa de um 
irresponsável que sai daqui do Brasil, vai a um lugar onde as pessoas estão sofrendo 
e, ao invés de ajudar as mulheres, crianças, a população, ele critica as mulheres. Isso 
é inadmissível. Ele já foi cassado de seu partido. Gostaria de que a Câmara tomasse 
um posicionamento e cassasse esse deputado. Não dá nem para citar o nome dele. 
Mamãe Falei, ainda leva nome de mamãe. É um maldito esse cara. Não tem respeito 
por ninguém. Uma mulher tem que ser tratada com carinho. Se não fossem as 
mulheres, não estaríamos aqui. É uma moção que, com certeza, tem que ser feita por 
todas as Câmaras contra a ação desse deputado crápula. Sem mais, Senhor 
Presidente. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO 
DE SOUSA, IVANILDO DE OLIVEIRA LINS, RONALDO RODRIGO VENTURI E 
WALDIR SIQUEIRA: Projeto de Lei, dispondo sobre criar o Banco de Materiais 
Ortopédicos. Decisão: Encaminhado às Comissões Permanentes. Indicação, 
dispondo sobre realizar a limpeza e a construção de calçada ao longo da Rua Caetano 
Ramos de Macedo, no Conjunto Habitacional Antonio Moreira. Indicação, dispondo 
sobre remover o redutor de velocidade localizado na Rua Augusto Boni, entre a Rua 
Oreste Del Ponte e Nicola Hercoli construir uma lombofaixa em frente ao portão de 
acesso dos alunos à Escola Municipal Vera Helena Trinta Pulcinelli, no Jardim Icaraí. 
Indicação, dispondo sobre colocar um relógio no espaço multidisciplinar da Mata do 
Alemão. Indicação, dispondo sobre realizar a limpeza, bem como a manutenção 
periódica da área localizada junto à Área de Preservação Permanente do Ribeirão São 
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José das Correntes, na Rua Clemente Brito da Silva no Jardim Jequitibá. Indicação, 
dispondo sobre instalar ventiladores na UBS Adauto Tomazini Gomes (UBS do Icaraí). 
ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Vou discutir 
sobre uma indicação nossa, que solicitamos ao Prefeito a compra e a instalação de 
ventiladores na UBS Adauto Tomazini Gomes, mais conhecida como UBS do Jardim 
Icaraí. Estive lá há quinze dias, e estava um calor tremendo na primeira sala de 
atendimento e alguns funcionários falaram comigo e me pediram a indicação desses 
ventiladores. Portanto, estamos formalizando esse pedido e pedimos para que o 
Prefeito atenda. EM APARTE, VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: 
Sobre os ventiladores, eu já passei para os órgãos competentes e já estão tomando as 
providências. Faz uns 20 dias mais ou menos que eu pedi, e eles estão fazendo um 
estudo de exaustor, se não me engano. Então já está a caminho. VEREADOR 
IVANILDO DE OLIVEIRA: É importante que seja feito alguma coisa para que os 
profissionais trabalhem em local mais arejado, e também para dar mais conforto aos 
pacientes. Obrigado pela colocação. Gostaria de fazer um lembrete sobre a iluminação 
no parquinho das crianças no Jardim América, que se encontra no escuro. Os 
moradores vêm cobrando constantemente. Então peço ao Prefeito para que envie uma 
equipe para fazer uma avaliação e arrumar o quanto antes para que as crianças 
usufruam desse local com mais segurança. Sem mais. O SEGUNDO, VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: Uma das indicações que apresentamos é referente 
à limpeza do Ribeirão São José das Correntes. O pessoal enviou algumas fotos e 
anexamos à indicação, porque o mato está alto. Sabemos que o mato cresce muito e a 
equipe da Prefeitura tem que se virar para dar conta de roçar a cidade inteira. Com o 
mato, o pessoal começa a jogar lixo, residencial assim como em outros locais, e 
começam a proliferar rato, barata, escorpião. Fizemos uma indicação no ano passado 
para que fosse colocado um alambrado em todas as áreas verdes aos poucos; j foi 
feito no pedaço da matinha do Menzani, devagar. Esperamos que assim dê uma 
inibida nesse despejo de lixo. Outra indicação apresentada é referente à limpeza 
também, mas na última rua do CDHU, beirando a cana, que tem o nome de Caetano 
Ramos de Macedo. Aquela rua não tem iluminação e já pedimos para que a Prefeitura 
visse a possibilidade, junto à CPFL, mas, claro, tem custo. Agora estamos sendo 
cobrados por causa da sujeira, pois voltou a ter o plantio de cana, e pedimos para que 
mantenham limpa aquela margem; fazer uma calçada beirando as terras da Raízen. 
Se for o caso, que notifique a empresa para que faça, mesmo que seja em parceria, 
pois vai ajudar bastante e funcionará como uma pista de caminhada. Recebi uma 
reclamação na sexta-feira à noite e vi uma postagem do Natan. É sobre a limpeza da 
área da Pirâmide. A fonte, onde as pessoas caminhas, e o lago artificial, em volta da 
Pirâmide, estão muito sujos, com lodo. Acho que há duas alternativas: ou seca de uma 
vez ou faz o tratamento adequado para evitarmos a proliferação de insetos. Outra 
reclamação é sobre as pombas, que estão entrando na Pirâmide. Já sugerimos para 
que seja utilizado em outras situações, fazer exposição. Aquele espaço tem que ser 
mais utilizado, com exposições. É um espaço grande que acaba ficando inutilizado e 
as pombas entram e as crianças vão lá brincar. Que essa limpeza seja feita, pois, com 
certeza, as pessoas que frequentam o local vão agradecer. Sem mais. O TERCEIRO, 
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VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Uma das nossas indicações é simples, 
fácil de ser resolvida e espero que o Senhor Executivo acate e mande fazer: é sobre 
uma lombada em frente à escola Vera Helena Trinta. É uma demanda que vem do 
povo, uma segurança para as crianças na entrada da escola. Remover a lombada e 
fazer uma lombofaixa, porque as pessoas não respeitam. Outra indicação é simples, 
de quem frequenta a Pirâmide. Muitos saem de casa e não levam o relógio. Então, a 
indicação é para que seja colocado um relógio na Pirâmide. Alguns apontamentos 
sobre limpeza de terreno particular. Há alguns no Domingos Valério que estão dando 
muito trabalho. Já entrei em contato com os responsáveis da fiscalização, cargos de 
confiança e nada foi resolvido. Sabemos que, com a chuva, não conseguem manter 
nem as áreas institucionais limpas, mas façam a limpeza urgentemente. Já mataram 
escorpião, aranhas e outros insetos. Outro apontamento é a iluminação no Jardim 
Icaraí. É segurança, algo simples a ser resolvido. Outro apontamento é sobre outro 
parquinho no Jardim Icaraí, no final da Gelindo Thamos. O campinho está escuro. 
Procuramos os responsáveis e nada de retorno. Muitos pais chegam do serviço, 
querem levar os filhos para brincar. Esperamos que o Executivo acate o pedido. Sem 
mais. O QUARTO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Gostaria de mencionar que está 
havendo, na cidade, muitos casos de dengue e várias pessoas me procuraram para 
pedir um mutirão, porque, desde o ano passado, não fazem um mutirão nas casas. Até 
minha cunhada contraiu dengue e mais de 25 pessoas fizeram exame, se não me 
falha a memória. Gostaria que o Prefeito pensasse com carinho e fizesse o mutirão, 
pois desde o ano passado que não é feito e não podemos esperar esse surto chegar 
na nossa cidade. Com a pandemia, se esqueceram da dengue e hoje há muitos casos. 
Como o nobre Vereador Marino tem acesso direto ao Prefeito, gostaria que Vossa 
Excelência reforçasse esse pedido, pois precisa fazer fiscalização nas casas para 
evitarmos o pior. Se mais, Senhor Presidente. O QUINTO, VEREADOR LUÍS MARINO 
DA SILVA: A respeito da sessão passada sobre os braços sem iluminação. Na 
sessão, eu entrei em contato com a Elidiane, Gerente da CPFL, marcou uma reunião 
conosco na Prefeitura, na qual tratamos sobre esses três postes sem os braços de 
iluminação, também sobre a Praça Nossa Senhora Aparecida, perto do mercadinho, 
onde falta um braço; também sobre uma árvore com os galhos que passam pelos fios 
da CPFL; também sobre a iluminação pública de LED, que está em teste para ver 
quanto vai dar de economia. O Prefeito pretende estender a toda cidade a iluminação 
de LED. Tratamos de assuntos direcionados a esses três braços que faltam. A CPFL 
mandará um pessoal ao local para ver se a rede suporta, pois a rua pertence a um 
bairro e a outra rua é rural. Mas o serviço será feito entre 30 a 60 dias. A Prefeitura 
tem que pagar a instalação. No caso da praça, a CPFL tem que instalar e a Prefeitura 
não tem que pagar nada, pois já paga por uma iluminação que não existe; são 
cobrados por pontos, sendo diferente da energia gasta que passa pelo medidor. Como 
já existe o braço, mas que foi tirado devido a um acidente com um caminhão de cana, 
a CPFL vai repor o braço também. Aquela área é crítica e a falta de iluminação traz 
insegurança. Em relação à pessoa ter que pagar a luz, é uma lei criada pelo município. 
A CPFL recebe e devolve para o município, ou seja, ela recebe essa iluminação 
pública do cidadão e repassa para a Prefeitura, que troca com iluminação que ela 
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paga. Claro que a pessoa tem o direito de ter a iluminação e estamos correndo atrás 
para resolver. Talvez sejamos beneficiados pela CPFL com uma geladeira para 
guardar vacinas. Ficamos na expectativa e agradeço desde já. Sobre o REFIS, foi um 
projeto polêmico, mas aprovado por todos. Deixo meus parabéns ao Prefeito Zé 
Parella pela iniciativa e a todos nós, Vereadores, que fazemos parte desta conquista. 
Cabe a nós, gestores, criar mecanismos para ajudar, haja vista que o mundo passa 
por momentos difíceis. O projeto veio em hora oportuna, dando oportunidade a quem 
possui débitos junto à Prefeitura. Conversando com o Prefeito e assessores, houve 
alguns pontos no projeto que caberia veto, mas, mesmo assim, ele sancionou e 
apontou os erros. Fica meu agradecimento a todos nós que, juntos, aprovamos. Quero 
falar sobre o projeto da APAE. Espero que hoje seja feito o repasse, pois a entidade 
sofre muito e a gente fez o que pôde para ajudar, assim como o Executivo. Por conta 
de um TAC que não foi assinado, houve a dificuldade de efetuar o repasse. Ficou 
combinado um repasse hoje de R$ 50.000,00 para APAE; R$ 20.000,00 para ADEFI e 
R$ 18.000,00 para o Idoso. São pagamentos de janeiro e fevereiro. Na quarta-feira, 
haverá uma reunião com o representante da APAE, Prefeitura e Ministério Público e 
espero que cheguem a um acordo, pois quem sofre é a APAE. Quero falar a respeito 
da limpeza das vias. O município está fazendo. O pessoal da limpeza está 
sobrecarregado. O município comprou uma máquina para triturar os galhos. As 
questões elétricas estão sendo feitas. Nosso maior problema, em relação às praças, 
são os roubos, mas tenho informação de que também está sendo realizada a 
manutenção. Sem mais. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 446/2021, DE 28 DE 
SETEMBRO DE 2021. INTERESSADO: Vereador Jean Glei Rubio Tomaz. 
ASSUNTO: Dispõe sobre disciplinar o estacionamento temporário de veículos defronte 
às farmácias, drogarias, clínicas veterinárias, agropecuárias e drogarias pet. 
DISCUSSÃO: VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ:  Esse projeto é muito 
importante, porque, às vezes, a pessoa quer levar seu animal que está doente à 
clínica e não tem vagas para parar. Com esse estacionamento rotativo de 15 minutos 
vai facilitar. Peço o apoio de todos na aprovação do projeto, pois nossos animais 
precisam do nosso respeito. Obrigado. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: 
Parabenizo o Vereador pela iniciativa do projeto. Quando o Vereador apresentou o 
projeto, no ano passado, eu também recebi algumas reclamações referente às clínicas 
veterinárias. Fiquei sabendo que entraria o projeto e fiquei muito feliz. Em farmácias e 
drogarias já existe, mas na parte de agropecuárias e clínicas não tem, pois em alguns 
pontos na cidade é complicado estacionar e traz dificuldade. Sou favorável ao projeto. 
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Parabéns pelo projeto que é de grande valia 
para os animais. Esse projeto vai ao encontro do crescimento da nossa cidade, pois 
vemos a dificuldade. Às vezes o cachorro está acidentado ou é um cachorro de porte 
grande e não tem local para estacionar. Tem a minha aprovação também. 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Deixo meus parabéns ao Vereador. O projeto de 
grande importância. Muitas pessoas, hoje, adotam animais e os tratam como filhos. Eu 
também tenho quatro cachorros, eu os trato com o maior carinho. Quando ficam 
doentes, meus filhos até choram. Nossos animais são mais protegidos que nós e 
graças a Deus. É um projeto que vai ajudar os animais e deixo registrado meu voto 
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que é favorável à aprovação do projeto. Sem mais. DECISÃO: Aprovado por 

unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Só queria reforçar o que o Vereador Damião cobrou sobre a limpeza 
desses terrenos no Domingos Valério, pois a cobrança é muita. Falei com o Pedrinho e 
ele me disse que tinha notificado, inclusive a notificação voltou. Mas ele me prometeu 
que, nesta semana, iria fazer. Essa cobrança vem desde janeiro. O Pedrinho deu cinco 
dias para a pessoa, e a pessoa não limpou o terreno. Ele multou e não foi feito o 
serviço. A própria Prefeitura ficou responsável de fazer. Agora esperamos que resolva 
o mais rápido possível. Sem mais. O SEGUNDO, VEREADOR LUÍS MARINO DA 
SILVA: A respeito da dengue. Onde há casos confirmados, estão sendo feitas as 
dedetizações. O Prefeito está organizando o Dia D para o mutirão. O município tem 
uma equipe permanente no controle de endemias. Como citei sobre a APAE, o 
município e a APAE não têm dúvidas a respeito, só querem que o MP aponte as 
eventuais falhas, o porquê de não ter sido feito o repasse. O município fica travado e 
não entende as eventuais falhas que o MP não apontou. Espero que, na reunião, seja 
apurado e que isso seja resolvido, sem problemas futuros. Na reunião que teve com o 
representante da APAE, com o MP, o Promotor foi convidado tanto pelo Prefeito 
quanto pela APAE, e ele não foi. Fica registrado que o município tem interesse em 
resolver essa situação e nós, também. Sem mais. O TERCEIRO, VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: Com relação aos repasses que o Vereador Marino 
falou, eu acabei de receber a notícia de que ele saiu. Com relação ao REFIS, tivemos 
uma discussão calorosa, muitas dúvidas e a sessão remota também traz dificuldades. 
O importante é que chegamos a um meio termo e foi sancionado. Ficamos contentes e 
agradecemos ao Executivo por ter feito esse projeto. Sabemos de todas as 
dificuldades. Não bastasse a pandemia, agora temos a guerra para subir combustível, 
alimento e a população fica com menos dinheiro no bolso. Pedimos a Deus para que 
esta guerra acabe. São muitas pessoas que morrem inocentemente para, depois, os 
mandatários apertarem as mãos em algum momento e dizer: “Acabou a guerra. Está 
tudo certo.”. Sei que o mundo se move por guerras e esta guerra não é a única; há 
outras ocorrendo, mas no mundo ocidental nos chama mais atenção. Mas temos 
problemas sérios na África e na Ásia. Pedimos a Deus discernimento aos altos 
comandantes do mundo para que tenhamos tranquilidade e não enverede para uma 
guerra de maiores proporções. Muito obrigado. O QUARTO, VEREADOR HORACIO 
CARMO SANCHEZ: Quero deixar registrado que, em 2021, fiz a indicação do REFIS e 
o Prefeito acatou. O espaço foi curto e muitas pessoas ficaram sem fazer o 
parcelamento. No começo do ano, eu fiz a indicação com a ajuda de todos os 
Vereadores. Deixo meu agradecimento ao Prefeito por ter nos atendido. Ele está 
fazendo a parte dele e vamos nós fazermos a nossa parte para ajudarmos o 
Executivo. Quero mencionar o Deputado Vanderlei Macris, eu fiz uma emenda de um 
pedido de uma ambulância, o Prefeito comprou e hoje a verba de R$ 250.000,00 foi 
destinada para a compra de outra ambulância. Fica meu agradecimento ao Prefeito 
pela sanção do projeto do REFIS e ao Deputado Vanderlei Macris por, mas uma vez, 
ajudar nossa cidade. Boa tarde. O QUINTO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE 
SOUSA: Quero só agradecer o Marino por intermediar e ajudar a família por causa da 
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iluminação. O diálogo é bom e a gente queria ter mais diálogo quando o assunto é 
fazer algo para ajudar a população, mas o diálogo é difícil. Com o Marino, espero que 
não fique somente na Tribuna e resolva a situação da família, porque é um assunto 
muito sério. Primeiro fiz a indicação, não foi resolvido, fiz o Requerimento. Agora 
espero que resolva. Obrigado, Marino. Boa semana a todos. Obrigado. Nada mais, foi 
encerrada a sessão às dezessete horas e quinze minutos, lavrada esta ata, que será 
assinada, depois de aprovada pelo Plenário.  
 

 


