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15ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2022. 

Aos vinte e nove 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 Ivanildo de Oliveira Lins procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. 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: Requerimento, 
dispondo sobre solicitar do Senhor Ernesto Mascellani Neto, Diretor-Presidente do 
Detran, informações acerca da criação de programa de renegociação de dívida, um 
REFIS, para que os condutores consigam realizar o parcelamento da dívida ativa e 
regularizar seus documentos em atraso. Discussão: O AUTOR: Esse requerimento 
que faço, direcionado ao Estado, é igual como fizemos no município, um REFIS, para 
que as pessoas que estão inscritas na dívida ativa possam fazer o parcelamento. 
Passamos por um momento muito difícil de pandemia, e muitas pessoas deixaram de 
pagar seus débitos junto ao Estado. Sem mais. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: 
Nobre Vereador, parabéns pelo requerimento. Já foi apresentada, na última sessão, 
pela Vossa Excelência, e agora reforça com esse requerimento, porque, se for esperá-
los responder, não vão responder, infelizmente. É de grande valia. Gosto de ler e vi 
uma matéria dizendo que o Estado de Minas Gerais fez um parcelamento de dívida 
ativa dando 75% de desconto para os contribuintes devedores. Gostaria de reforçar o 
apoio ao Vereador, assinando o requerimento. EM APARTE, O AUTOR: Obrigado 
pelo aparte. Se todos quiserem, podem assinar o requerimento para enviarmos ao 
Estado. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: É bom que todos assinem, porque o 
requerimento tem mais força. É um pedido desta Casa. Sem mais. Decisão: Aprovada 
por unanimidade. Moção, dispondo sobre votos de congratulações votos à Escola 
Municipal “Julio Benedicto Mendes”, na pessoa da Diretora, senhora Daniela 
Aparecida Evangelista Thomaz, pela realização da Festa da Família. DISCUSSÃO: O 
AUTOR: Quero deixar meu agradecimento à Secretaria de Educação pelo trabalho 
desenvolvido, em especial para a escola Julio Benedicto Mendes pelo carinho que eles 
têm com as crianças de fazer uma festa e reunir os familiares. Sem mais. Decisão: 
Aprovada por unanimidade. VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA E 
WALDIR SIQUEIRA: Indicação, dispondo sobre solicitar o cumprimento da lei 
14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de 
Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira. VEREADORES IVANILDO DE 
OLIVEIRA LINS E RONALDO RODRIGO VENTURI: Indicação, dispondo sobre 
solicitar do senhor José Otávio Martins Figueiredo, Diretor-Executivo da 
Concessionária AB Triângulo do Sol, melhorias visando a segurança dos pedestres no 
trevo principal à cidade, que dá acesso à Rua Santa Iria, com a construção de um 
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acesso seguro elevado no trecho embaixo da rodovia, bem como com a sinalização 
através de faixas de pedestres nas rotatórias. Indicação, dispondo sobre solicitar do 
Senhor Mauro Artur Herszkowicz, Diretor-Presidente da empresa Viação Paraty Ltda, a 
colocação de placas com os horários dos ônibus nos pontos da cidade, bem como 
realizar a adequada sinalização desses pontos. VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO 
DE SOUSA E WALDIR SIQUEIRA: Indicação, dispondo sobre solicitar o cumprimento 
da lei 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de 
Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira. VEREADORES IVANILDO DE 
OLIVEIRA LINS E RONALDO RODRIGO VENTURI: Indicação, dispondo sobre 
solicitar do senhor José Otávio Martins Figueiredo, Diretor-Executivo da 
Concessionária AB Triângulo do Sol, melhorias visando a 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. Indicação, dispondo sobre solicitar do 
Senhor Mauro Artur Herszkowicz, Diretor-Presidente da empresa Viação Paraty Ltda, a 
colocação de placas com os horários dos ônibus nos pontos da cidade, bem como 
realizar a adequada sinalização desses pontos. ORADORES: O PRIMEIRO, 
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Vou falar um pouco sobre a indicação 
em relação à melhoria no trevo principal do acesso à cidade. Citamos, como exemplo, 
o trevo do Jardim Cruzado, que tem a passagem de pedestre embaixo, do viaduto, tem 
as faixas de pedestres; deram uma estreitada para melhorar e dar segurança. Não 
resolve, mas ameniza a situação. Aqui, o trânsito de pedestres é muito grande, muita 
gente que utiliza o ônibus. Então, se torna muito perigoso. Seria de grande valia a 
Triângulo do Sol avaliar a possibilidade de fazer. Se tecnicamente for possível, no 
espaço que tem, fazer a passagem de pedestres, colocar as faixas de pedestres. Ou 
fazer outra avaliação, porque pode ter outras melhorias possíveis. Aproveito para 
parabenizar toda a rede municipal, como bem fez o Vereador Marino, extensível a 
todas as escolas, que fizeram um grande trabalho junto com as famílias e crianças. 
Obrigado pelo convite. A Escola Antônio Deval fez o convite, eu não consegui estar 
presente, mas ficam meus parabéns, porque eu acompanhei pelas redes sociais e 
estava tudo muito bonito e organizado. Quero mencionar a indicação dos Vereadores 
Waldir e Damião com relação ao piso do pessoal da enfermagem. Isso é muito bom; é 
algo que o pessoal tem cobrado bastante a gente. Tramitou, mas agora tem uma ADIN 
envolvida, mas alguns municípios estão tentando implantar. Sabemos que não é fácil, 
tem uma conta a ser feita para adequar no orçamento, mas é de grande valia e deixo 
meus parabéns as Vossas Excelências. Era isso o que tinha a dizer. Muito obrigado. O 
SEGUNDO, VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Quero falar de uma de 
nossas indicações. Indicamos que seja oficializado o senhor Mauro, Diretor-
Presidente, da empresa Viação Paraty, para que sejam colocadas placas com os 
horários dos ônibus, nos pontos de ônibus da cidade. Várias pessoas têm me 
procurado, falado que chegam ao ponto de ônibus e não tem a placa com os horários, 
para que possam ter a informação do horário de embarque. Acho pertinente pedir à 
empresa para colocar as placas e sanar a problema. Quero agradecer ao Diretor de 
Esporte, o Raul Seixas, porque hoje, pela manhã, entrei em contato pedindo a 
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liberação do campo do Jardim Cruzado para fazermos um torneio beneficente de 
futebol e, de imediato, liberou, o que é muito importante para essa pessoa que está 
doente e que precisa da nossa ajuda. Agradeço a ele e o parabenizo pelo trabalho. 
Sem mais. O TERCEIRO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Quero falar a respeito da 
indicação que eu e Damião apresentamos sobre o piso salarial para o funcionário da 
Saúde. Nada mais justo o Executivo e sua assessoria analisarem. Até 2023 tem que 
estar com o Plano Diretor, o Plano de Carreira, têm que estar prontos para cumprir 
essa Lei. Muitas pessoas me ligaram e me perguntaram se havia o projeto de lei sobre 
o Piso Salarial. Respondi que não, que o Prefeito tem até 2023 para se adequar, ver o 
impacto do orçamento para apresentar. Se a lei prevalecer, com certeza ele tem que a 
cumprir até 2023. Nada mais justo. São pessoas merecedoras, que cuidam de vidas. 
Muitos, com a COVID, vieram a óbito para salvar vidas. Nosso município recebeu uma 
verba e tinha 40% para repassar para aqueles que estavam na linha de frente e nem 
isso o nosso governo repassou. O salário deles já é baixo. Deveria ter pagado pelo 
menos os 40%. Muitos municípios pagaram. Muitos funcionários entraram com ação 
na justiça para receber seus direitos e vão ganhar. Nada mais justo pagar os 40% para 
aqueles que trabalharam na linha de frente. Acho uma injustiça não valorizar as 
pessoas que colocaram sua vida em risco para proteger a nós e a nossos familiares. 
Sem mais. O QUARTO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Agradeço ao Prefeito 
pelo apoio dado ao pedal da Julinha. Agradeço aos comerciantes também. Quero 
também agradecer o Fábio Alexandre e todo o pessoal do esporte. Agradeço as 
pessoas que fizeram a inscrição só para fazerem a doação mínima e não participaram. 
Quero falar a respeito do piso salarial e passar ao Vereador Waldir que está sendo 
analisado pelo pessoal da Prefeitura, porque isso causa um impacto grande no 
orçamento do município. Eu acho de grande valia, porque são pessoas que trabalham 
incansavelmente para deixar a população com saúde. Agradeço ao Governo Federal 
por aplicar o novo piso aos enfermeiros, como foi feito com os professores, que são 
merecedores também. O município só precisa se estruturar para se adequar à nova lei 
e assim aprovarmos para que os funcionários tenham seus direitos. Aproveito a 
oportunidade para falar o pessoal do Cruzado que vão fazer um torneio para a cirurgia 
de um menino. Mais um ato maravilhoso do Departamento de Esportes que vai 
colaborar para ajudar esse menino. Sem mais. O QUINTO, VEREADOR HORACIO 
CARMO SANCHEZ: Quero agradecer e parabenizar o Prefeito pelas festividades 
proporcionadas à população. O show na Pirâmide foi um sucesso. Infelizmente não 
pude ir ao segundo show, porque estava me recuperando da COVID, mas foi muito 
aplaudido. Também a jipada, não é, Jean? Que você foi um dos caras que lutou para 
trazer. A população ibateense participou bastante. Eu estive no pedal solidário, foi 
muito bonito. Infelizmente, não pude ficar muito tempo, porque estou em fase de 
recuperação desta maldita doença, mas já estou me recuperando. Agradeço ao 
pessoal da escola, através do Prefeito Zé Parella e do Diretor da Educação, Gaspar. 
Não participei das festividades, mas estive olhando nas redes sociais. Foi muito bonito. 
Muito obrigado e um abraço a todos. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 265/2022, 

DE 17 DE AGOSTO DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe 
sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 16.587,00, destinados 
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para realização do Projeto Social com a Reutilização de Paletes. DECISÃO: Aprovado 
por unanimidade.  PROCESSO CM. Nº 266/2022, DE 17 DE AGOSTO DE 2022. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Suplementar e Especial no valor de R$ 12.000,00, destinado ao incentivo 
para estruturação e implementação de ações de alimentação e nutrição com base na 
Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), destinado para materiais de 
consumo e prestação de serviços. PROCESSO CM. Nº 267/2022, DE 17 DE AGOSTO 
DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de 
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 58.344,35, oriundo dos recursos recebidos 
do Governo Federal através do Fundo Nacional da Saúde, destinado para custeio das 
despesas da Covid-19. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 
268/2022, DE 17 DE AGOSTO DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 
35.830,00, oriundo dos recursos recebidos do Governo do Estado de São Paulo 
através do Fundo Estadual de Saúde, destinado para o controle de Arboviroses 
Urbanas (Dengue, Chukungunya e Zika), para intensificação das ações de interrupção 
da transmissão, assim como o combate ao vetor Aedes Aegypti. DECISÃO: Aprovado 
por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 269/2022, DE 18 DE AGOSTO DE 2022. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Suplementar no valor de R$ 1.100.000,00 destinados a despesas de 
consumo de energia elétrica, contribuição de iluminação pública, execução de obras 
na rede de distribuição, licença de uso de sistemas, produtos químicos, tubos 
conexões e derivados e fabricação de uma passarela. DISCUSSÃO: VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: Estamos votando hoje cinco projetos de autorização 
de despesa, de alteração no orçamento, seja crédito suplementar ou especial. Vou 
falar de todos, rapidamente. O de R$ 16.587,00 é de um projeto social voltado para 
reutilização de paletes. O Crédito Adicional Especial Suplementar de R$ 12.000,00, 
relacionado à Política Nacional de Alimentação e Nutrição. O Crédito Adicional 
Especial de R$ 58.344,35 é referente a custeio de despesas da COVID. O outro 
Crédito Especial de R$ 35.800,00 é referente ao incentivo ao combate para o controle 
de Arboviroses Urbanas, que é a Dengue, Chukungunya e Zika. Agora estamos 
votando o projeto de lei de R$ 1.100.000,00, que é dividido segundo a sua destinação. 
R$ 420.000,00 é para Contribuição de Iluminação Pública, que pagamos na conta de 
energia. R$ 190.000,00 é para o próprio consumo de energia elétrica; uma 
suplementação de dotação. R$ 140.000,00 são para readequação, remoção e 
instalação de postes de energia e iluminação pública na Adelmo Trevisan e na Ítalo 
Corneta, na ligação do bairro CDHU e Jd. das Palmeiras II. Aquisição de produtos 
químicos: R$ 120.000,00 para tratamento de água. Aquisição de tubos e conexões: R$ 
50.000,00. Serviços de terceiros, de informática: R$ 35.000,00 e tem também R$ 
145.000,00 para a construção de uma passarela ligando o Jd. América ao Jd. 
Primavera e Jd. Cruzado. Sobre isso tenho que falar um pouco mais. Nós, em oito de 
fevereiro, fizemos uma indicação, de autoria minha com Waldir, Damião e Ivan e 
solicitamos, após uma visita que fizemos e constatamos que de fato estava perigoso 
para passagem de crianças em uma pinguela. No final de junho, a gente voltou a 
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indicar porque recebemos um abaixo-assinado e agora, lendo a pauta da sessão, fui 
surpreendido positivamente ao ver que essa indicação está sendo contemplada, que é 
nossa e de todos os Vereadores, na medida em que passaram por esta Casa. Ficam 
os agradecimentos por esse atendimento. Será de grande valia para a população 
desses bairros, principalmente na questão que a própria Prefeitura cita no projeto, que 
é a questão escolar. Muito obrigado. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: 
Uma parte importante desse Crédito Suplementar será destinada para a passagem da 
passarela. Todos os Vereadores foram cobrados. Nós fizemos uma indicação dia oito 
do ano passado. Cheguei a fazer um vídeo lá, porque fui muito cobrado, 
principalmente após o acidente que aconteceu no local. Um amigo me passou o 
abaixo-assinado, eu, Ronaldo, Ivan e Waldir, apresentamos na sessão e que bom que 
o Executivo acatou, porque é de grande importância para as pessoas do Jd. 
Primavera, Jd. América e para o nosso município. Quero aproveitar para dizer que, 
quando cobramos, não é para denegrir a imagem da cidade, do Prefeito, de ninguém. 
Se não houver um Vereador que cobre, que mostre seu trabalho, a política não teria 
graça. Tem que ter oposição, porque fica melhor para trabalhar. Estou aqui e vou dar 
meus parabéns ao Executivo, aos assessores e aos cargos de confiança. De alguns 
meses para cá, a cidade mudou muito; está organizadinha, a manutenção dos 
parquinhos foi feita, a manutenção da limpeza da cidade mudou muito. Quando venho 
aqui para cobrar é para tentar ajudar. Estava muito devagar. Quando a demanda do 
povo chega, eu vou cobrar primeiro os cargos de confiança para depois fazer a 
indicação. Se não temos resposta, vamos mostrar o que está se passando por vídeo. 
Parabenizo os envolvidos pela manutenção na cidade, pelas festividades. Toquei no 
assunto, em uma live, da Pirâmide, que está sendo utilizada para várias atividades. 
Isso é importante, todos ganham. Sem mais. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: 
Projeto de grande importância. Logo no início do mandato, estivemos no local para 
averiguar o problema, pelo qual, em meus outros mandatos, muito fui cobrado. Já 
cobrei, mas, infelizmente, o município não tinha condições de fazer e, dessa vez, tem 
verba para realizar essa melhoria. Quem vai ganhar são os moradores do bairro Jd. 
América, Jd. Primavera, José Giro. Só tenho que agradecer por ter acatado o pedido 
dos quatros Vereadores; foi uma indicação nossa, mas passa a ser de todos. Todos os 
Vereadores estão de parabéns, que poderiam ter rejeitado a nossa indicação, mas 
acataram. Tenho certeza de que a população ficará muito feliz não com nós quatro, 
mas com a Câmara toda e com o Executivo. Tudo o que pedimos e o Prefeito faz, 
quem leva o nome é ele. É o Prefeito Zé Parella que fez. Poucos vão saber que foi 
indicação nossa. Tudo o que pedimos e o Prefeito faz, é o nome dele que engrandece 
cada vez mais. Fazemos algumas críticas, mas são construtivas. Estamos aqui para 
ajudar o Executivo, caso contrário, abriríamos uma CI, dadas as tantas perseguições 
que houve, mas só prejudicaríamos a cidade. Queremos o melhor para a cidade e 
ajudar o Prefeito a governar, porque, sem nós, ele não consegue governar. Tudo o que 
passa nesta Casa nós autorizamos. Quero, desde já, agradecer a todos os Vereadores 
e ao Executivo. Que faça o mais rápido possível para beneficiar a população daqueles 
bairros. Sem mais. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Ficamos felizes com o 
trabalho e desempenho do Prefeito José Luiz Parella, pelo amor e carinho. No 
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passado, fizemos pedido em relação a essa ponte e é o que digo: administrar não é 
fácil. O Prefeito Zé Parella fez muito por Ibaté e o muito que faz por Ibaté acaba nos 
acostumando mal, porque achamos que o que pedimos irá ser feito, mas não é bem 
assim que funciona. Para fazer obra, precisa ter dinheiro. Hoje é o momento, o Prefeito 
tem a verba disponível e não se esqueceu dessa ponte, da população e, por meio 
desse projeto, será executada essa obra. Agradeço ao Prefeito pelo empenho em 
fazer não só essa obra, mas as várias obras que estão sendo feitas no município, 
como a nossa bela rodoviária. Muitas pessoas ainda não têm seu veículo e vão 
desfrutar dessa maravilha que o Prefeito está fazendo e que, no futuro, será usada 
pelo turismo. Ficamos felizes pelo trabalho do Prefeito, que deu certo em sua 
trajetória, desde quando assumiu esta cidade que estava um fiasco, que precisou ser 
limpa com os caminhões de sua empresa, que estava totalmente deteriorada, acabada 
e hoje somos motivo de orgulho, graças ao trabalho que o Prefeito tem feito. Deixo 
meus parabéns por todos os projetos de hoje e pelo trabalho que o Prefeito Zé Parella 
tem feito na cidade. Sem mais. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO 
PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Só quero 
agradecer o apoio da Prefeitura Municipal de Ibaté, do Prefeito José Luiz Parella, do 
Alessandro, do Édison, Everaldo, Raul, pelo primeiro arrancadão de Jeep Dog. Fiquei 
muito feliz. Este mês teve bastante evento, animou o povo, o comércio, houve muita 
doação para ONG Amar é o Bicho. Foi um evento muito bom e espero que continue 
cada vez melhor. Foi um evento que aconteceu muito rápido, não deu tempo de 
divulgar muito, mas agradeço o apoio da Prefeitura. O SEGUNDO VEREADOR LUÍS 
MARINO DA SILVA: Quero comentar sobre as eleições que se aproximam. Peço à 
população que analise cada um dos candidatos para que, no dia da eleição, declarar o 
voto ao político que vai nos defender por mais quatro anos no Estado e no Governo 
Federal. Tivemos candidato que chegou no nosso município, pediu voto e quando o 
procuramos em Brasília para trazermos verba ao município, ele disse que não 
conhecia, que nunca iria conhecer e nunca viria conhecer, que é o caso do Tiririca. 
Ficamos tristes, porque o cara tem voto e não ajuda o município. Deixo o meu pedido 
à população. Sem mais. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezesseis horas e 
cinquenta e cinco minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada 
pelo Plenário.  

 

 


