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11ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2022. 

Aos vinte e sete dias do mês de junho 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, Nathã Felipe Narcizo e Ronaldo Rodrigo Venturi. Foi 
aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 13 de junho 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 HORACIO CARMO 
SANCHEZ: Indicação, dispondo sobre solicitar do Senhor Senhor Milton Roberto 
Persoli, Diretor-Geral da ARTESP, bem como do Senhor José Otávio Martins 
Figueiredo, Diretor-Executivo da Concessionária AB Triângulo do Sol, a construção de 
um redutor de velocidade de veículos (lombada) no cruzamento da entrada da cidade 
pela Rua Totó Pessente, próximo ao Hotel Macedo. VEREADOR LUÍS MARINO DA 
SILVA: Moção, dispondo sobre votos de congratulações à Senhora Adriana Aparecida 
Casado Adegas Martineli pelos serviços prestados à população ibateense por meio da 
Assistência Social, ao Senhor Silvaldo Domingos por seu trabalho desempenhado 
como motorista de ambulância em nosso município, e ao Senhor Dr. Marcelo 
Porciuncula pelo atendimento prestado a nossa população como dentista. 
DISCUSSÃO: O AUTOR: Boa tarde ao Senhor Presidente, Vereadores e Vereadora, 
ao Maurício e às pessoas que nos assistem. Essa moção de agradecimento e 
congratulações aos nossos funcionários, em especial a nossa ex-funcionária Adriana 
Aparecida Martineli, que ficou por muito tempo na Assistência Social e prestou um 
trabalho de grande importância para o município. Durante o frio, ela esteve à frente 
dos trabalhos; adentrou no mato, buscando morador de rua e trouxe para o abrigo; é 
um ato de amor. Ao motorista Silvaldo Domingos pelo trabalho que presta na 
ambulância, por seu carinho pelos pacientes. Nós prezamos pelo bom atendimento a 
quem está com problema de saúde, e a cura começa a acontecer ali. Ao doutor 
Marcelo, dentista, um excelente profissional. Há alguns dias, uma criança, com um 
problema seríssimo na boca, o Bruno, de quem eu cuido, e, no momento em que o 
doutor esteve com ele, notou o problema e a dificuldade da criança. Encaminhou, junto 
com o Dr. Cláudio, ao Hospital, foi internado na cidade de São Carlos, mas está bem, 
graças a Deus e ao Dr. Marcelo, que correu com o problema que poderia ter levado à 
morte. Hoje essa criança está a salvo. Peço o apoio a todos os Vereadores para 
podermos, no mínimo, valorizar esses funcionários que prestam um serviço de 
excelência a nossa população. Sem mais. Decisão: Aprovada por unanimidade. 
VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo sobre instalar 
placas denominativas de rua nos bairros Jequitibá I e II, bem como realizar a troca das 
placas cujo nome está apagado. Indicação, dispondo sobre providenciar a sinalização 
horizontal e vertical de trânsito no bairro Jardim do Bosque. VEREADORES DAMIÃO 
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ROGÉRIO DE SOUSA, IVANILDO DE OLIVEIRA LINS E RONALDO RODRIGO 
VENTURI: Indicação, dispondo sobre solicitar do Senhor Milton Roberto Persoli, 
Diretor-Geral da ARTESP, bem como do Senhor José Otávio Martins Figueiredo, 
Diretor-Executivo da Concessionária AB Triângulo do Sol, a construção de uma 
rotatória no acesso à cidade pela Rua Totó Pessente, na confluência com a alça de 
acesso ao trevo principal e ao Bairro Encanto do Planalto. Indicação, dispondo 
construir uma ponte para passagem de veículos ou uma passarela para passagem de 
pedestres, ligando os bairros Jardim América e Jardim Primavera. Indicação, 
dispondo sobre realizar estudos que visem à mudança da sistemática de agendamento 
de consultas com especialistas no Ambulatório Médico Dr. Ivo Morganti, bem como 
das consultas nas demais unidades de saúde do Município. Indicação, dispondo 
sobre realizar, periodicamente, em parceria com associação representativa e os 
empresários da cidade, uma feira de oferta de emprego no município. Moção, 
dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento da Senhora Devanilde 
Sanson Vergis, ocorrido no último dia 19. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO 
RODRIGO VENTURI: A Dona Devanilde faleceu aos 70 anos. Ela era viúva do 
Sebastião Vergis, que passou por esta Casa, sendo Presidente da Câmara. Ela deixa 
os filhos, Tânia, Silvana, Cristina, Lauriberto e Eduardo. Reitero meu abraço à família 
neste momento de dor. Ela passou por uma internação e, na sequência, teve uma 
piora em São Carlos e veio a óbito. Ficamos tristes. Uma pessoa com 70 anos é ainda 
muito jovem. Deixa a família, os filhos e netos. É um momento de grande tristeza e 
reitero o meu pesar a toda família. Obrigado. VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA 
LINS: Lamentamos, em nome da família, pelo passamento da Dona Divanilde. 
Pedimos a Deus que lhe dê um bom lugar, que conforte a família e amigos. Gostaria 
de explanar a todas as famílias ibateenses que estiveram enlutadas neste mês, 
especialmente à família Sousa, da Dona Diva, uma mulher guerreira que, como pai e 
como mãe, criou seus oitos filhos e teve seu passamento no dia 24. Quero pedir a 
Deus que lhe dê um bom lugar e conforte o coração de seus familiares e amigos. Sem 
mais. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Triste quando subimos à Tribuna para 
falar sobre um assunto desses. Que possamos nos lembrar da trajetória dessas 
pessoas que partiram desta vida. Que Deus possa confortar cada coração, cada amigo 
e a nós. Vemos pessoas importantes que contribuíram para o crescimento desta 
cidade e que, hoje, se encontram distantes de nós. Lembrando também da passagem 
da mãe do nosso funcionário, Fernando, da licitação. Ficam meus sinceros 
sentimentos a toda família por sua perda. Sem mais. Decisão: Aprovada por 
unanimidade. ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA 
LINS: Vou falar sobre as nossas indicações. Indicamos ao Prefeito Municipal a 
realização de feira de oferta de emprego no município, em parceria com associações 
representativas e empresários da cidade, de modo que os trabalhadores possam 
buscar uma oportunidade de emprego e estágio, ofertadas conforme a necessidade 
das empresas. Na feira também podem ser ofertados palestras e cursos gratuitos de 
capacitação, trazendo orientação, capacitação e mais qualificação aos trabalhadores 
desempregados. Gostaria de agradecer pela indicação feita pelo Vereador Valentim, 
Presidente desta Casa, que tenho feito desde o ano passado e cobrado o Prefeito 
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nesta Tribuna da necessidade de que seja feita a sinalização no bairro Jardim do 
Bosque, até porque sou muito cobrado neste sentido, por morar lá também. Nada foi 
feito até agora, mas, com o apoio do nosso Presidente, sairá do papel. Obrigado. Sem 
mais. O SEGUNDO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Gostaria de 
cumprimentar o Professor Luís que está cooperando com a gente; um parceiro que 
sempre está junto com a gente, ministrou o curso na nossa cidade, o qual o Governo 
pagou para quem estava desempregado e participasse do curso. Hoje temos pessoas 
trabalhando com o curso que o professor ministrou, que o Governo do Estado 
disponibilizou e que o Prefeito aceitou. Hoje temos 60 pessoas formadas, por meio da 
Secretaria do Estado. Parabenizo o Professor Luís por ter participado dessa obra. O 
Luís há pouco tempo perdeu a mãe; deixo meus sentimentos pela sua perda. Quero 
falar sobre da festa do aniversário da nossa cidade. Quem ganhou foi o povo, foi 
nossa cidade. Agradeço ao Prefeito Zé Parella pelo empenho, a todos os funcionários 
envolvidos. Tivemos um maravilhoso desfile. Não pude participar de todas as festas 
por conta do Bruno, mas, pelo pouco que participei, pude ver a grande valia que foi. 
Um povo, confinado há quase três anos, sem festa, sem lazer, sem nada, é um povo 
que sofre e trabalhador e merece ter esse lazer e, graças ao Prefeito; a nós, 
Vereadores, que aprovamos para que essa festa pudesse acontecer. Ontem, no show, 
tivemos, aproximadamente, mais de 20.000 pessoas prestigiando nossa cidade. O 
nosso comércio agradece essa situação, porque sabemos que foi de grande valia; as 
barracas que lá estavam eram do município também e ajudaram a fomentar o 
comércio. Agradeço a todos os envolvidos. Sem mais. O TERCEIRO, VEREADOR 
DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Boa tarde a todos, ao Maurício, ao senhor Luís, ao 
Raul Seixas e a todos que nos assistem. Quero falar sobre nossas indicações. Uma é 
a respeito da construção de uma ponte, ligando um bairro ao outro. É um lugar muito 
perigoso e muitas pessoas nos cobram e chegou um abaixo-assinado em nossas 
mãos e tivemos que apresentar como indicação. Fizemos essa indicação no começo 
do mantado e hoje pedimos para que o Senhor Prefeito peça para que o setor 
responsável faça uma avaliação e que seja feita essa ponte o mais rápido possível. 
Outra indicação é a respeito da construção de uma rotatória no trecho que liga a Totó 
Pessente, o bairro Encanto do Planalto, onde acontecem vários acidentes. Inclusive, 
no passado, aconteceu até um óbito. É algo simples. Não sei se cabe à Prefeitura, à 
Triângulo do Sol ou à ARTESP. Sabemos que, pedindo para a ARTESP e à Triângulo 
do Sol fica mais difícil, mas tendo um intermédio da Prefeitura ficaria mais fácil. 
Caberia lombada, mas acho que dá mais certo uma rotatória, pois a rua, paralela a 
Washington Luiz, sentido Popular, teria que isolar, porque ali tem um ponto cego e, 
com a rotatória, teria que contornar para pegar sentido aquele trecho. Outro 
apontamento é uma cobrança que estamos tendo muito é sobre segurança em frente 
às escolas. Pedimos para que o Senhor Executivo converse com o pessoal da Guarda 
Municipal para fazer ronda na entrada e na saída de escolas. Sem mais, Senhor 
Presidente. O QUARTO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Estávamos 
falando sobre as pessoas que nos deixaram, e eu não fiz a moção para o senhor 
Roberto, porque ele só tinha a esposa, o filho mora em São Carlos e teríamos 
dificuldade para entregar a moção. Mas aproveito este momento para dizer que o 



 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

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

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

Sessão Ordinária de 27.06.2022 – Fls. 4 

 

            PRESIDENTE             2ª SECRETÁRIA 

 

senhor Roberto faleceu no aniversário da cidade. Ele era muito conhecido. Foi Papai 
Noel de muitas crianças, do comércio; entregador de cartas. Tinha muita amizade com 
o senhor Roberto que era filiado ao partido que presido há alguns anos, PSB; 
participava das reuniões. Sempre uma pessoa muito querida por Ibaté e acabou por 
falecer no aniversário de nossa cidade. Aproveito o ensejo para dizer que, de fato, 
tivemos uma festa bastante movimentada. Não tive a possibilidade de ir a muitos 
eventos, mas ontem eu fui com meu filho na partida de bocha e skate e havia bastante 
gente. Acredito que a olímpiadas acabaram por aumentar a participação, fora o 
movimento que teve com os shows, com a festa, com o desfile, do qual não pude 
participar, mas participei da inauguração da Câmara e da escola Cláudio Davi da 
Costa Teles. Quero falar das indicações apresentadas. Uma é referente ao 
agendamento das unidades de saúde. Quando eu passei e vi a fila que estava se 
formando e, conversando com pessoas ligadas à Saúde, o que me foi dito é que o 
ideal é fazer o agendamento diariamente ou em mais dias da semana. Porque, abrindo 
a agenda em um dia, há um tumulto e, às 5h, 5h30 da manhã, já tem pessoas na fila 
para tentar agendar. A partir do momento em que existe uma agenda e você sabe que 
o médico está lá, você pode fazer o agendamento. Sabemos que temos uma 
deficiência de especialistas, que a Prefeitura está tentando contratar, mas temos esse 
problema. A pessoa vai marcar uma consulta para daqui a três, quatro meses, mas, 
pelo menos, já fica marcada. Outra coisa é com relação ao retorno; às vezes é daqui a 
seis meses. Via de regra, é pedido à pessoa que marque após um mês e ela já podia 
sair com o agendamento de lá. Então são sugestões de melhorias para evitarmos 
problemas semelhantes aos que ocorreram. EM APARTE, VEREADOR LUÍS 
MARINO DA SILVA: Não era para ter acontecido dessa forma mesmo; foi um acaso, 
porque estamos seguindo o que estava sendo feito durante a pandemia. Era para ser 
feito o agendamento em dias diferentes para cada especialidade e será feito dessa 
forma para melhorar essa situação e resolver. VEREADOR RONALDO RODRIGO 
VENTURI: De fato, Vereador, é uma questão atípica, porque nunca tinha visto isso 
acontecer. Sei que, de fato, forma fila às vezes, sendo um especialista só, mas eu 
acho que também pode levar essa sugestão nossa para tentar marcar mais dias. Se 
não forem todos os dias, mas que sejam três dias da semana, dois. Acho que isso 
evita que as pessoas fiquem em filas. Eu sou leigo, mas, minimamente uma questão 
de logística a gente entende que dá para ser feito. Era isso o que tinha para expor. 
Muito obrigado. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHEZ: Quero aproveitar para 
parabenizar o Raul pelo brilhante trabalho realizado pela equipe nas festividades do 
aniversário da cidade. Quero pedir desculpa à Igreja Êxodo, eu não pude participar da 
celebração, mas, com certeza, estarei lá para falar pessoalmente. Parabenizo a cidade 
de Ibaté e deixo os parabéns a todos os profissionais da cidade que atuaram nestes 
dias festivos: Guarda Municipal, Polícia Militar, enfim, todos os profissionais da rede de 
ensino, do esporte. Quero falar da inauguração: uma creche lindíssima, construída no 
bairro CDHU, que vai abrigar vários alunos; uma creche de primeiro mundo. O pessoal 
do fórum ficou abismado com a construção dessa creche, da forma como foi feita, o 
que tem por dentro e o que ela pode dar de benfeitoria aos nossos alunos. Também a 
inauguração da Câmara Municipal, onde logo estaremos. Todo mundo ficou abismado 
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com a construção, muito linda e aconchegante e que servirá para nossa população 
participar das sessões. O desfile cívico foi uma maravilha. Deixo meus parabéns à 
Secretaria de Ensino. Do Esporte, já falei do Raul. Banda Marcial foi uma maravilha; 
foi algo que começou com o Ex-Prefeito Alessandro, a Lu Spilla deu sequência e o Zé 
Parella continuou. Tivemos as escolas estaduais que aderiram às festividades; deixo a 
elas meus parabéns também. Corrida, apresentação de motos, bandas de rock, 
campeonato de bocha em que participei um pouco. Coloquei o Presidente do 
campeonato de bocha para falar diretamente com o Raul, e ele se acertou. Tivemos 48 
duplas. Foi maravilhoso. Enfim, a todos os que participaram dos 129 anos da nossa 
cidade, os meus parabéns. Sem mais. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 
152/2022, DE 29 DE ABRIL DE 2022 (Segunda Discussão e Votação). 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício 
financeiro do ano de 2023. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO 
VENTURI: A LDO traz as diretrizes para a elaboração do orçamento, que será mais 
adiante e deverá ser entregue à Câmara até o dia 30 de setembro. No orçamento 
estão detalhadas as receitas, as despesas. Na LDO é de uma forma mais macro, há 
os programas, as metas, as prioridades para o orçamento do próximo exercício. Vou 
trazer números de uma forma bem sucinta. Da receita prevista, definiu-se que são R$ 
133.000.000,00 dos quais serão gastos R$ 121.000.000,00 com a Prefeitura, R$ 
10.000.000,00 com o IPREI e R$ 2.000.000,00 com a Câmara Municipal. Já expus um 
pouco na outra sessão então era só isso o que tinha para expor neste momento. 
Obrigado. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 179/2022, DE 
17 DE MAIO DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe 
sobre a criação da Imprensa Oficial do município. DISCUSSÃO: VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse faz parte do rol de projetos que voto com 
satisfação, porque hoje os atos oficiais do município são, obrigatoriamente, publicados 
em jornal de grande circulação, no caso, foi feita uma licitação e é o Jornal Primeira 
Página que publica; ficam no próprio site da Prefeitura e a gente consegue localizar. O 
grande problema em relação ao jornal é que ou o temos fisicamente ou 
eletronicamente. Eletronicamente consegue ser visto no dia; no dia seguinte, já é 
publicado outro, aí já foi. Então, com o Diário Oficial eletrônico do município de Ibaté, 
no próprio site da Prefeitura haverá um link e, por data, conseguiremos ver todas as 
publicações, o que vai facilitar a consulta. Isso é muito importante com a questão da 
transparência. Esse projeto atende ao TAC, assinado com o Ministério Público. Nós, 
no ano passado, por meio da indicação 317, assinada por mim, Damião e Ivan, 
solicitamos essa implantação e estamos muito contentes. Quem ganha é a 
transparência, a população e o município de Ibaté. Muito obrigado. DECISÃO: 
Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR 
JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Vim parabenizar os 129 anos da nossa cidade, nosso 
desfile, professores, banda. Venho dar os parabéns também a minha esposa, que está 
fazendo aniversário hoje; a nossa Câmara, que ficou muito linda, a nossa escola. Dou 
os parabéns ao Raul, do Esporte, que deu uma força grande no desfile e no Esporte 
também. Obrigado a todos. O SEGUNDO, VEREADOR NATHÃ FELIPE NARCIZO: 
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Hoje me abstive de falar, mas, no geral, parabenizo o Departamento de Esportes, na 
pessoa do senhor Raul, pelo trabalho realizado. Fiquei muito feliz, porque sabemos 
que Esporte e Cultura são de extrema importância para criação e desenvolvimento da 
cidadania, e esse investimento nunca é perdido; pelo contrário, ele merece muita 
atenção e, cada vez mais, investimento. Então, o que depender ou o que precisar 
deste, estando de Vereador ou não, pode contar comigo. Quero agradecer a todos os 
empenhados nas festividades, ao pessoal que desempenhou o desfile, que fez 
acontecer; foi tudo muito bom e bonito. Quero agradecer ao pessoal da segurança e 
da Saúde, que desempenharam um ótimo trabalho, com algumas questões que prefiro 
me abster de comentar na Tribuna, pois chega a ser vergonhoso falar o que aconteceu 
com quem estava trabalhando nesse evento. No geral, agradeço primeiramente a 
Deus pela oportunidade de ter passado com os senhores neste período. Agradeço a 
cada eleitor que confiou seu voto a mim, fazendo com que eu ficasse como suplente e, 
na ocasião, ter tido a oportunidade de lhes servir, não só aos meus eleitores, como a 
todos os cidadãos ibateenses. Quando subi na Tribuna, todas as vezes que eu olhava 
a coisa pública, eu pensava no bem comum e sempre pensarei no bem comum. Quero 
agradecer aos Vereadores que me apoiaram, que estiveram comigo nas minhas 
indicações e requerimentos, no trabalho em geral; muito obrigado aos senhores, eu 
desejo que tenham muito mais sucesso. A toda equipe da Câmara Municipal, ao 
Diretor, a todos vocês que também me apoiaram e me ajudaram em muitas situações. 
No geral, quero deixar explícito e externar o meu amor por esta cidade, bem como 
pelo cidadão ibateense. Quero externar o meu compromisso estando ou não de 
Vereador, eu faço porque quero fazer. Vejo nesta cidade uma cidade com potencial, 
que pode muito, mas que precisa de muito cuidado. É uma cidade de encher os olhos 
de fato. É uma cidade em que todos os que sabem o que ela representa querem um 
pedacinho. Tenhamos cuidado com esta cidade. Tenhamos cuidado, além da cidade, 
com o cidadão. Desejo que cada um dos senhores Vereadores e senhora Vereadora 
tenham um ótimo mandato, ainda que estejam na metade, mas peço, 
encarecidamente, de coração, que os senhores tenham cuidado com o cidadão 
ibateense. É uma população carente de emprego, de saúde, de conhecimento e de 
informação. Mas não podemos considerar que seja uma população que não tenha 
direitos, e estes devem ser garantidos. Desejo que esta Casa, de fato, algum dia se 
posicione como ela deve ser, como um Poder independente. Nesta Casa são votadas 
leis. Nesta Casa é decidido o rumo que a nossa cidade vai tomar. Desejo que esta 
Casa possua sempre o compromisso com o cidadão. No geral, quero pedir desculpas 
a cada um dos senhores por qualquer eventualidade. Quero deixar claro, mais uma 
vez, que, em nenhum momento, as minhas manifestações se deram por questões 
pessoais. Como eu disse, meu compromisso, a minha preocupação é com nosso 
cidadão e, se eu errei, foi na tentativa de acertar. Peço desculpas aos senhores por 
qualquer situação desagradável, mas tenham certeza de que não se trata de nada 
pessoal. Peço desculpas às pessoas que confiaram e, se porventura, você, cidadão, 
ficou insatisfeito com alguma coisa, saibam todos que desempenhei um trabalho da 
melhor forma possível, saibam que dei o meu melhor e que, quando eu deitava e 
quando me levantava, a minha preocupação era sempre servir e servir da melhor 
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forma possível. Então, se errei de alguma forma, peço desculpas, mas este, que vos 
fala, segue na luta, segue trabalhando, mesmo não ocupando uma cadeira, porque 
meu trabalho não se dá por uma cadeira no executivo. Vale lembrar que, quando se 
tem uma cadeira, existe mais espaço, mais prerrogativas, mas minha luta pela cidade 
e pelo bem-estar do cidadão vai além da cadeira. Muito obrigado. Sem mais. Que 
Deus os abençoe. O TERCEIRO, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHEZ: Quero 
falar das pessoas que perdemos na cidade. A esposa do finado Tico Vergis, a mãe do 
Joao Gordo e a mãe do Luís Fernando. Meus sentimentos a todos os familiares. No 
show de ontem, tinha mais de 20.000 pessoas como disse o Marino. Parabenizo o 
Prefeito Zé Parella por tudo o que ele fez. É lógico que aprovamos a verba para que 
ele fazer, mas tenho certeza de que ele utilizou bem a verba que aprovamos, pois 
vimos no rosto dos nossos familiares a felicidade que estavam nestes quatro dias de 
festa. Parabéns, Zé Parella, em tudo o que você coloca a mão, você faz bem feito. Um 
abraço a todos. O QUARTO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: É muito 
maravilhoso ver quando a coisa funciona e dá certo. Hoje, ao especial, meu amigo, 
professor e chefe do esporte, Raul, meu obrigado pelo trabalho desenvolvido. Nós, às 
vezes, no calor da discussão acabamos passando por algumas coisas, mas é válido 
sempre lembrar e valorizar o trabalho. Raul esteve em torno da corrida com 430 
pessoas participando; teve uma arrecadação 700kg de ração para gato e cachorro 
para ajudar o canil; teve 80 skatistas participando; na bocha, 48 duplas; no pedal, 92 
ciclistas. Você vê que tudo isso é um trabalho que tem que ser feito com afinco, 
porque não é fácil. Por trás de tudo, foi feito um trabalho sério. Parabéns, Raul. 
Agradeço ao Prefeito Zé Parella pela inauguração, pelo trabalho, pelo empenho que 
fez. Parece que às vezes a gente fala demais, mas não é. Uma nova Câmara para o 
município de Ibaté, dando acessibilidade. Hoje muitas pessoas reclamam que não 
conseguem assistir à transmissão da sessão. Vai ser uma obra que pode ser 
aumentada, tem espaço. O Prefeito Zé Parella pensou em tudo, junto com o nosso 
Diretor, Wagner, que esteve o tempo todo acompanhando. O município só ganhou. 
Hoje temos uma Câmara sem acessibilidade, com um Vereador licenciado por conta 
disso. Já tivemos a inauguração, mas faltam alguns detalhes e logo estaremos lá, 
cumprindo nosso trabalho. Ficam meus agradecimentos ao Prefeito Zé Parella, ao 
Diretor da Câmara, o Wagner; aos funcionários da Câmara, aos Vereadores; estamos 
todos unidos para o bem da população. Ao nosso Vereador licenciado, Dr. Édison, que 
também tem seu empenho para ajudar e trabalhar; Dr. Alessandro, sempre 
empenhado a fazer seu serviço e fazer com que a coisa pública ande; a todos os 
funcionários, pois, sem eles, o município para, o município não vai. Quero dizer que o 
Nathã é uma pessoa de quem gosto muito; ele sabe disso. Às vezes temos algumas 
divergências em questões públicas, mas sempre temos que trabalhar pela maioria, 
porque as opiniões divergem. Você tem meu respeito pelo trabalho desempenhado 
nesta Casa. Ficamos felizes por tudo, mesmo quando a oratória é calorosa. Quero 
dizer a você que esta Casa vai continuar junto, trabalhando, para cuidar do município, 
como você pediu; nós estamos trabalhando para isso. A Casa cumpre a Lei, visando 
sempre ao bem-estar da nossa população, sempre apoiando os projetos que 
melhoram e que visam à melhora da vida de cada cidadão; estamos trabalhando. Às 
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vezes falta alguma coisa ainda. O município é igual a uma casa: em sua casa, você 
quer determinada coisa, aumentar, mas não é possível no momento, mas estamos 
juntos, juntos ao Prefeito Zé Parella para conseguir melhorar cada vez o nosso 
município. Sem mais. O QUINTO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: 
Quero só agradecer. O desfile estava lindo, bem organizado. Agradeço ao Raul por ter 
participado. Eu vi a sua luta junto com os demais; foi tudo perfeito. Agradeço também 
ao Raul por seu trabalho que vem fazendo tanto no Esporte quanto na Saúde nestes 
quase dois anos de Covid, e não é porque ele é meu amigo. Eu sou um Vereador que, 
quando tenho que cobrar, ele mesmo sabe que eu cobro; quando tenho que elogiar, 
eu elogio; eu entrei para isso. O Raul está fazendo um ótimo trabalho e tenho que 
agradecer a ele por estar sempre ajudando as pessoas, por estar ao lado do povo e 
por ter participado tanto da inauguração da Câmara quanto do desfile e dos jogos, do 
balonismo, motocross. Agradeço a todos os envolvidos e que continue assim. Vamos 
fazer um trabalho juntos; a população agradece. A cidade é linda, em que cada um 
pensa de um jeito, mas todos querendo o bem. Vamos continuar a nossa luta por um 
município melhor. Haverá cobranças e elogios e a vida segue. Na política é assim. 
Viva a democracia. O Nathã fez um discurso de despedida, e nós agradecemos pelo 
seu trabalho, que foi ótimo, junto com suas colocações. Que em breve você possa 
voltar na próxima eleição, porque você fez seu papel e honrou com seu papel de 
Vereador. Sem mais, Senhor Presidente. Nada mais, foi encerrada a sessão às 
dezessete horas e três minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de 
aprovada pelo Plenário.  

 

 


