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01ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2022. 

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano 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, remotamente, pelo Vereador 
Édison Fernando da Silva, e com a presença remota dos seguintes Vereadores, (a): 
Damião Rogério de Sousa, Horacio Carmo Sanches, Ivanildo de Oliveira Lins, Jean 
Glei Rubio Tomaz, Ronaldo Rodrigo Venturi, Sidnéia Monte e Waldir Siqueira. A 
seguir, o Vereador Damião Rogério de Sousa procedeu à leitura de um trecho da 
Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 13 de dezembro 
de 2021. Após, o Senhor Secretário realizou a leitura da denúncia contra o Vereador 
Waldir Siqueira, apresentada pelo Promotor de Justiça de Ibaté, Marco Aurélio 
Bernarde de Almeida, com informações adicionais prestadas na declaração do senhor 
Adegas Martinelli Júnior, Investigador de Polícia, como determina o Decreto-Lei 
Federal, nº 201/1967. DISCUSSÃO: VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Como questão 
de ordem, eu gostaria de dar a minha versão também. Vocês não podem, 
simplesmente, pegar uma denúncia e não ouvir o meu lado. Desde já, deixo bem claro 
que sou um Vereador justo. Vocês sabem que sou um dos que mais pede segurança 
pública, para armar nossa Guarda e para colocar câmera de monitoramento em todos 
os bairros para diminuir a criminalidade e o tráfico de droga; isso está registrado na 
Casa. Damião e eu estivemos em São Paulo, e, quando chegou a noite, eu me senti 
muito mal. No dia seguinte, estava na Câmara, falei para o Wagner que eu não estava 
bem, com todos os sintomas de COVID, só não estava com falta de ar. O Wagner 
disse que eu não estava com COVID, mas eu disse que evitaria ir lá, porque não 
queria prejudicar ninguém. Passados alguns dias, o Damião me disse que não estava 
bem, com sintomas de COVID. Ele foi fazer e teste e deu positivo e me comunicou. Eu 
fiz o teste, que deu negativo, mas, como são normas da vigilância, eu também me 
resguardei. Agora a minha posição: no dia em que a polícia esteve na minha casa, eu 
estava com esse problema, com suspeita. Quando a polícia chegou, minha filha bateu 
à porta do meu quarto, pois eu estava isolado, e comunicou que a polícia estava lá. Eu 
pedi para que aguardassem um pouco, pois iria colocar um chinelo, uma camiseta, 
uma máscara e fui abrir o portão para eles. Eles adentraram, perguntando sobre o 
Iago, eu respondi que não sabia, porque estava com suspeita de COVID e que não 
sabia se ele tinha entrado na minha casa. Chegando na cozinha, o Adegas perguntou 
do Iago e minha filha disse que ele estava lá dentro, que ele tinha entrado e pediu para 
que ele desse uma olhada lá em cima. Ele subiu, e eu fiquei com o delegado, em 
minha sala, conversando. Nisso, o delegado perguntou de quem era o carro que 
estava lá fora. Eu respondi que nem sabia se era o carro do Iago porque ele todo dia 
troca de carro, porque ele compra e vende carro. O Adegas voltou, me pediu para 
subir com ele; ele olhou todos os locais, me pediu para acender a luz, eu respondi que 
não tinha. Fui olhar e disse ao Adegas que ele não estava lá. Chamei o delegado, que 
estava com um farolete, olhou tudo e viu que o Iago não estava. Ele estava saindo e 
suspeitou de que estivesse no telhado. Ele tentou subir, escorregou, eu o segurei. 
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Minha esposa perguntou por que eles não iriam dentro da casa para destelhar para ver 
se ele não estava do outro lado do telhado. Assim foi feito. Inclusive, minha esposa 
abriu, empurrou as telhas. Eles viram que ele não estava e foram embora. O delegado 
ainda pediu desculpas. Eu disse que eles estavam fazendo o trabalho deles e que só 
não tinha gostado muito da atitude do Adegas, pois gritava muito. Parecia que eu era o 
bandido, mas, na verdade, quem estava sendo acusado era meu sobrinho. Ele tinha 
que falar com respeito comigo. Mas tudo bem, ele é meu amigo, não tenho nada 
contra e estou aqui para ajudar a polícia. O delegado disse que a Polícia Militar iria a 
minha casa e eu respondi que as portas estavam abertas e que eu estava à 
disposição. Foram embora, eu fui para o meu quarto. Nós mudamos até a sessão de 
segunda-feira para oito dias depois. Está aí o Vereador Damião que pode confirmar e 
o Presidente da Câmara sabe também, pois é ele quem manda na Câmara e mudou a 
sessão para uma terça-feira. O Senhor se lembra disso? PRESIDENTE VALENTIM 
APARECIDO FARGONI: Eu me lembro. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Então, 
está aí que comprova tudo isso. Passaram-se alguns dias, nós fizemos a sessão, e eu 
fui fazer a cirurgia do meu braço, como todos sabem. A Força Tática veio em casa, 
gritaram “Polícia”. Minha esposa os atendeu na mesma hora, eles entraram no meu 
quarto e falaram que estavam procurando o Iago. Eu respondi que ele não morava 
aqui, mas eles disseram que o endereço que tinham era esse e que tinha o endereço 
da Alfredo Soad, 68 (que é o que está citado no processo), esse é o endereço que ele 
mora. Agora eu não sei por que eles foram a minha casa. Mas tudo bem, não tem 
problema. Será provada minha inocência. A Força Tática olhou tudo, viram que ele 
não estava; foram embora e disseram que poderiam voltar. Eu respondi que estava à 
disposição para atender e ajudar na investigação, que a porta estava aberta e que, em 
qualquer horário, eu estava à disposição. Os policiais foram embora, pediram 
desculpa, se justificaram que foram lá porque constava meu endereço. Eu respondi 
que não tinha problema, que ele era meu sobrinho e que eu estava à disposição para 
colaborar. Se ele cometeu o crime, tem que pagar. Então, esse é meu posicionamento. 
Obrigado. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Em relação à denúncia 
contra o Vereador Waldir, que são duas, eu vou lembrar uma denúncia que votamos 
na primeira sessão de 2021, contra o Prefeito, feita por um cidadão, a respeito de uma 
possível segregação dos alunos na APAE; saiu, inclusive, no jornal, Folha de São 
Paulo ou Estadão, nas redes sociais. Eu fui muito claro ao votar contrariamente. Eu 
subi na Tribuna e disse que não iria votar a favor, porque não vejo elementos 
suficientes para abrir um processo, uma investigar, para tumultuar a cidade em função 
dessa denúncia e que, se futuramente, houvesse alguma repercussão na Justiça, 
alguma decisão diferente do meu pensamento, a minha posição seria diferente. Com 
relação ao Waldir, embora tenha vindo da Promotoria também, eu li o processo, vejo 
muito as questões de possibilidade: a possibilidade de ter feito. Eu achei muito vago. A 
questão principal é que parece que o Waldir está sendo acusado de um monte de 
coisa e, na verdade, se refere a uma eventual obstrução da Justiça, no cumprimento 
de um mandato. Ele, com suspeita de COVID (eu também fiz o teste naquele dia 
porque também tive contato), pede para esperar um pouco para colocar a máscara. Eu 
estou confiando na versão que ele contou, porque sei que não teria motivos para 
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mentir em relação a isso e não estou dizendo que o Adegas que mentiu, porque ele 
pode ter interpretado dessa forma. Imagine: chega o policial na casa do cidadão, que 
pede para esperar um pouco pois precisa colocar uma máscara, porque está com 
suspeita de COVID. O  que ele pode ter interpretado naquele momento? Que o 
Waldir estava obstruindo, quando, na verdade, quis zelar pela saúde do Adegas (no 
meu modesto entendimento, pelo que ouvi dos dois lados da história). De fato, 
adiamos até a sessão em função de a gente ter tido o caso do Damião que testou 
positivo e acabou negativando. Esse é um fato que ele não sabia, mas sabemos a 
verdade, todos nós, Vereadores, sabemos. Esse não é um relato que ele faz agora, 
ele fez questão de falar antes com todos os Vereadores na última sessão, que foi 
extraordinária; na reunião da Comissão Mista. Então, se ele já tivesse um processo, já 
tivesse sido condenado por obstrução de Justiça, nós teríamos que votar a favor para 
avaliar melhor a questão. Agora, em uma situação hipotética, de uma interpretação do 
policial de que houve obstrução, sem dar direito ao contraditório, sem o Waldir ser 
chamado pela Justiça para se defender e dar seu posicionamento, e chega uma 
denúncia para a Câmara (com todo respeito à Promotoria) de uma possível quebra de 
decoro e a gente acatar essa denúncia, eu vejo que o motivo é muito vago. Por isso, 
eu sou contrário à denúncia tanto apresentada pelo Adegas (com todo o respeito a 
ele), quanto pelo Promotor de Justiça (com todo o respeito), porque ambos merecem. 
Meu muito obrigado. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Obrigado pelas 
palavras. Eu gostaria de ressaltar que, antes de a denúncia chegar à Câmara, eu 
procurei o Promotor, conversei com ele sobre o porquê de estar com a denúncia de 
quebra de decoro. Ele simplesmente me ouviu e disse que havia mandado porque a 
Polícia Militar mandou para mim. Pediu para eu ir lá, responder o que estava dizendo a 
ele, e que mandasse para ele. Foi isso que me falou. Então Vossa Excelência falou 
muito bem: não há crime, não cometi crime algum. Se alguém cometeu, foi meu 
sobrinho. Eu não posso provar, porque não ando com ele. Ele vem a minha casa, tem 
livre acesso, mas, se cometeu algum crime, quem tem que pagar é ele. Eu não tenho 
que pagar pelo erro dele. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Obrigado, 
Senhor Presidente. Era isso. DECISÃO: Denúncia recebida por quatro votos 
favoráveis e 3 votos contrários. Foram sorteados a Vereadora Sidnéia Monte, o 
Vereador Ronaldo Rodrigo Venturi e o Vereador Jean Glei Rubio Tomaz para 
constituírem a Comissão Especial de Inquérito. Após, o Senhor Secretário procedeu à 
leitura das correspondências recebidas de diversos, que ficarão arquivadas na 
secretaria da Câmara Municipal. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS 
VEREADORES (A): VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Requerimento, 
dispondo sobre solicitar dos Conselhos Municipais a cópia do estatuto/regimento, dos 
dados dos membros efetivos e suplementes com a descrição de representação, do 
chamamento das reuniões ordinárias e das atas, das proposições e requerimentos 
encaminhados ao Executivo, bem com as respectivas respostas. DISCUSSÃO: 
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Pertinente o requerimento. 
Complemento dizendo que tem lei municipal, que diz que eles precisam cumprir. Eu 
serei sincero: Não vi, nos últimos 10 dias, mas, na última vez que vi, apenas o CMDCA 
que estava cumprindo a lei municipal; os demais não estavam colocando ata, 
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convocação de reunião e isso precisa ser atentado, porque, senão, vamos ter que 
tomar as medidas em relação à lei municipal. Se está havendo algum problema na 
Prefeitura com a divulgação, como já foi me falado, oficialize para gente, porque temos 
que ter esse conhecimento. Senão, a gente acaba responsabilizando os conselhos 
sem eles terem culpa. Era só isso. Obrigado. Decisão: Aprovado por unanimidade. 
Indicação, dispondo sobre instalar sinalização de área escolar, bem como construir 
uma faixa elevada de pedestres nas ruas laterais à E.E. Orlando da Costa Telles e ao 
PSF no Jardim Cruzado. Indicação, dispondo sobre inserir a cidade de Ibaté no 
Programa do Estado de São Paulo dos Municípios de Interesse Turístico (MIT). 
Indicação, dispondo sobre manter a indicação de mão dupla de sentido da Rua 
Paulino Carlos. Indicação, dispondo sobre fixar a tampa do bueiro localizado no 
cruzamento das ruas Adelmo Trevisan e Felício Ibelli, na Vila Bandeirantes. 
VEREADOR HORACIO CARMO SANCHEZ: Indicação, dispondo sobre realizar 
estudos que visem à prorrogação do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS). 
VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo sobre solicitar 
da senhora Elidiane Aparecida Bernardi do Prado, Consultora de Relacionamentos da 
CPFL, estudos que visem à instalação de iluminação pública no Assentamento Banco 
da Terra I. Indicação, dispondo sobre refazer a pintura das sinalizações de trânsito no 
município, bem como das placas de denominação de rua nos bairros José Giro e Jd. 
Primavera. Indicação, dispondo sobre de realizar reparo nas ruas do Assentamento 
Banco da Terra I e II, realizando o nivelamento do solo. VEREADORES DAMIÃO 
ROGÉRIO DE SOUSA, IVANILDO DE OLIVEIRA LINS, RONALDO RODRIGO 
VENTURI E WALDIR SIQUEIRA: Projeto de Lei, dispondo sobre declarar de utilidade 
pública a Organização Não Governamental Amar é o Bicho. Decisão: Encaminhado às 
Comissões Permanentes. Projeto de Lei, dispondo sobre criar o Conselho Municipal 
de Proteção e Defesa dos Animais – CMPDA. Decisão: Encaminhado às Comissões 
Permanentes. Projeto de Lei, dispondo sobre dar nova redação ao inciso IV, § 1º, do 
artigo 21; e ao § 1º, do artigo 29 da Lei Municipal nº 2.577 de 01 de fevereiro de 2011. 
Decisão: Encaminhado às Comissões Permanentes.  Requerimento, dispondo sobre 
solicitar informações do senhor João Alberto Fernandez de Abreu, Diretor-Presidente 
da Diretoria Executiva da Empresa Rumo Logística, acerca da limpeza das margens 
da ferrovia. Discussão: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Já foi feita 
indicação em oito de novembro e, até agora, a RUMO não limpou. A RUMO tem um 
descaso muito grande para com nossa cidade. Essas muretinhas que estão fazendo 
não têm nada a ver que estão cuidando da cidade. Está um verdadeiro matagal. Se 
não me engano, no ano passado, foi uma única vez em que eles passaram fazendo 
roçada. Por vezes, até os funcionários da Prefeitura ou terceirizados, que tem que 
fazer a roçada das passagens em alguns pontos da ferrovia. Eles não dão retorno às 
indicações; estão pouco se importando. É difícil de lidar com esse tipo de 
concessionária, mas tentamos outra alternativa, que é o requerimento, para ver se, por 
ele, eles nos mandem as informações devidas: por que não fazem, por que não fazem 
com mais frequência, por que não fomos atendidos em nossa última indicação. Quem 
mora nas proximidades da ferrovia nos cobra bastante. Está uma sujeira, uma 
imundice, acaba enfeando a cidade; esse tipo de desmazelo da empresa RUMO. 
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Muito obrigado. Decisão: Aprovado por unanimidade. Indicação, dispondo sobre 
utilizar a área em que está localizada a Praça do Jardim Nossa Senhora Aparecida, 
para construção de quadra esportiva, academia municipal ou centro de formação 
artística. Indicação, dispondo sobre reduzir o excesso de velocidade praticado na Rua 
João Altéia, nas proximidades da UBS Adauto Tomazini Gomes, com a instalação de 
redutor de velocidade convencional, lombofaixa ou outro dispositivo viário. Indicação, 
dispondo sobre realizar plantão noturno de vacinação, especialmente para as crianças, 
em pelo menos um dia da semana. Indicação, dispondo sobre instalar equipamentos 
públicos nas áreas institucionais do Jardim do Bosque voltados às atividades de 
esporte, lazer e cultura. Indicação, dispondo sobre instalar lixeiras nas áreas públicas, 
como praças, parquinhos infantis, campinhos de areia ou quadras. Indicação, 
dispondo sobre recuperar pavimentação asfáltica da Rua João Alteia. Indicação, 
dispondo sobre providenciar, junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a 
disponibilização de transporte escolar para os alunos que moram em bairros distantes 
das escolas em que vão estudar. Indicação, dispondo sobre encaminhar a esta Casa 
o projeto de lei para a adequação da legislação municipal ao novo piso salarial dos 
agentes comunitários de saúde (ACS) e dos Agentes de Combate a Endemias. 
Indicação, dispondo sobre reajustar a remuneração dos conselheiros tutelares. 
Indicação, dispondo sobre encaminhar a esta Casa o projeto de lei para a adequação 
da legislação municipal ao novo piso salarial dos professores da Educação Básica, 
oficializado pelo MEC (Ministério da Educação) em 27/01/2022. Indicação, dispondo 
sobre adotar medidas visando a coibir o excesso de velocidade na Rua Matão, entre 
as ruas Porto Ferreira e Taquaritinga. Indicação, dispondo sobre implantar galeria de 
água pluvial com capacidade para absorver o volume de água produzido em dias de 
chuvas intensas na Rua André Donatoni, na altura do número 503. Indicação, 
dispondo sobre reparar a iluminação pública nos postes localizados no canteiro central 
da Avenida Conselheiro Moreira de Barros, especialmente entre as ruas Washington 
Luiz e Dr. Teixeira de Barros. Indicação, dispondo sobre estender o horário de 
atendimento da UBS do Jardim Cruzado até a meia noite (00h), incluindo a presença 
constante de uma ambulância para eventuais deslocamentos de urgência. Indicação, 
dispondo sobre contratar mais motoristas para o transporte de pacientes com 
ambulâncias. Indicação, dispondo sobre realizar a contratação e/ou treinamento de 
condutores socorristas, técnicos em enfermagem, enfermeiros e médicos. Indicação, 
dispondo sobre providenciar a realização periódica do exame denominado Dímero-D 
para os servidores públicos. ORADORES, O PRIMEIRO, VEREADOR DAMIÃO 
ROGÉRIO DE SOUSA: Sobre as nossas indicações, uma é pedindo para o Diretor da Saúde, 
Secretária de Saúde, coloque plantão para as crianças à noite, porque muitos pais estão nos 
cobrando, pois não é todo pai que tem tempo de levar a criança para tomar a vacina. 
Colocando o plantão ajudaria bastante. Outra indicação, peço para que o Executivo realize 
estudos visando contenção de velocidade na rua João Alteia, local perigoso, espaço longo. 
Desde quando foi asfaltada essa rua, já deveriam ter colocado o redutor de velocidade. Mas o 
pessoal demora para enxergar o perigo e deixa para fazer depois. Tem que ser feito, porque é 
perto de escolas e ali cabem dois redutores. Esperamos que seja feito com sinalizações e 
segurança e avisos antes, uma semana antes, informando que serão construídos redutores de 
velocidade nessa rua. Uma hora ou outra pode acontecer acidente. Pedimos a Deus para que 
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nunca aconteça; pedimos para o pessoal da Prefeitura, Secretário de Obras, que olhem para 
esse local e faça sinalizações, porque cabe muito. Outra indicação é sobre uma área que está 
localizada no bairro Nossa Senhora Aparecida. Pedimos para que essa área seja 
desapropriada, que é uma praça, e construa algo esportivo no Icaraí, como uma academia, um 
Centro Cultural, quadra sintética, porque no Icaraí não tem nenhuma área institucional. Peço 
para que o Senhor Executivo olhe com carinho. EM APARTE, VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Parabéns por suas colocações. Este Governo está aí há mais de 17 anos e não 
fez nada para o Jardim Icaraí. A UBS, que era para ter ido para o Icaraí, ele trouxe para o 
bairro Santa Terezinha. Este Governo é uma vergonha. Onde já se viu? Ele não pensa no 
Jardim Icaraí. De sábado não tem ônibus, esquece o ônibus. É um descaso com a população 
de lá. Precisa lutar muito por esse bairro. Como o nobre Vereador e o Ivan Lins são 
representantes do Icaraí, vocês vêm fazendo um bom trabalho, cobrando o Executivo. Já vai 
para 18 anos e não está nem aí para aquele bairro, sendo que muito voto naquele bairro. 
Emprego não dá; saúde, não tem. Agora vai começar o problema das escolas. A cidade 
cresceu, mas não deu qualidade de vida. Não tem emprego, saúde, segurança. É uma 
vergonha este Governo. Obrigado. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Então eu 
peço uma nova destinação para essa área. Muitas pessoas têm medo de frequentar aquele 
local à noite, porque é escuro e muitos usuários de droga frequentam. Que o Senhor Executivo 
avalie com carinho, porque conseguiria construir algo que beneficiasse o povo do Icaraí, que 
merece muito. Sem mais, Senhor Presidente. O SEGUNDO, VEREADOR IVANILDO DE 
OLIVEIRA LINS: Vou falar das nossas indicações. Indicamos ao Prefeito Municipal fazer 
autorização das áreas institucionais do Jardim do Bosque, podendo construir prédios voltados 
para atividades esportivas, como quadras de esporte, campinhos de areia, academia ao ar 
livre ou centro culturais, tendo em vista que essas áreas desocupadas criam matos e vêm 
animais peçonhentos dentro das casas dos moradores. Indicamos ao Prefeito Municipal para 
que coloque ônibus escolar principalmente nos bairros mais novos, como Jardim das 
Palmeiras, Domingos Valério e Antônio Moreira, que são bairros que não tem escolas. EM 
APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Bem lembrada a questão dos matos. O próprio 
município não dá o exemplo, porque o que tem de área da Prefeitura que o mato está tomando 
conta e eles não limpam. Só vejo reclamação de pessoas, que enviam fotos, dizendo que não 
tem condições. Eles não cuidam nem do que é deles. Pedimos para o fiscal notificar, e a 
pessoa pergunta por que que o Prefeito não cumpre com seu papel. Tomara a Deus que 
nunca aconteça de um escorpião picar alguém, porque quem vai se responsabilizar é o 
Prefeito. Quanto ao ônibus, quero ver quando começarem as aulas em definitivo. Já está 
havendo muita reclamação por falta de ônibus, e ele vai ter que dar o ônibus para a população, 
porque dispensou um ônibus que ganhamos, com a justificativa de que havia ônibus sobrando. 
Ele vai ter que se virar. Os bairros cresceram e não vai ter escola para toda população que 
veio de fora e se instalaram na nossa cidade; é outro problema que está chegando. É só 
descaso com a população: saúde, segurança pública, bairros escuros, estão roubando fios das 
praças e vendendo no ferro velho, que já estou sabendo qual o ferro velho que está 
comprando também, assim como sei quem está roubando. Isso vai sobrar para quem está 
comprando. Já estou levantando tudo. Não vai demorar muito. A pessoa que está comprando 
vai dançar; vamos colocar na cadeia. Sem mais. VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: 
Pedimos para que sejam disponibilizados ônibus ou vans para que as crianças cheguem ao 
colégio e as mães estão reclamando. Muitas pessoas, que trabalham com vans, estão sendo 
assoladas por causa da pandemia e é um momento para dar oportunidade para eles 
trabalharem. Pedimos a recuperação aslfáltica na Rua João Altéia, tendo em vista que foi feita 
uma tubulação de esgoto e, agora, com a chuva e trânsito, vários pontos estão afundando, 
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principalmente nos receptores de esgoto. Pedimos para que sejam colocadas lixeiras em todas 
as áreas públicas, tendo em vista que os usuários levam lanches para crianças e, ao comer o 
lanche, não há local adequado para fazer o descarte de resíduos. Pedimos ao Prefeito para 
que resolva, trazendo melhorias até para o meio ambiente. Sem mais, Senhor Presidente. O 
QUARTO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: O Ivan fez umas colocações 
importantes. O Waldir também falou sobre o ônibus. Como disse o Waldir: Se vire. Nós 
quisemos ajudar. Não quis ajuda, porque tinha, agora eu espero que, no mínimo, se vire, pois, 
as informações que tenho de alguns pais, que já entraram em contato com a Secretaria de 
Educação, é que só vai haver ônibus para zona rural. Então imagine: uma criança vai ter que 
sair lá do CDHU ou do Jardim das Palmeiras II ou em alguma escola do Centro ou, então, lá 
no Icaraí. Muitos pais trabalham e ficam em uma situação difícil. Contamos com o bom senso 
do Prefeito, da Secretária da Educação, para que resolvam esse problema, principalmente dos 
bairros que não têm escolas próximas. A gente não pode falar só que gosta das crianças, tem 
que mostrar que gosta das crianças. Outro ponto é complementando o que o Ivan falou sobre 
a Rua João Alteia, que, além de ter afundado, desde que foi feito (e inclusive foi uma indicação 
nossa), tem um cheiro de esgoto terrível que sobe pela rua José Periani, no Jardim Menzani, e 
vai subir na Avenida Santa Rufina, passando pelo G.R.E.I. Não sei, o serviço foi claramente 
mal feito. Não era para afundar com a chuva, não era para dar mal cheiro. Acredito que foi 
feito via da empresa que fez o loteamento Jardim das Palmeiras. A Prefeitura é a responsável 
final, porque foi ela quem recebeu o serviço. Se ela contratou ou não, tem que tomar 
providências. Em relação à Praça do Nossa Senhora Aparecida, realmente não tem condições; 
os moradores clamam para que seja removida a praça de lá e que seja transformada em outro 
bem público para que seja possível para a população utilizar. Outras indicações, uma delas é 
na Rua Matão, sobre o excesso de velocidade que existe. Para quem não sabe, é entre a 
Porto Ferreira e a Taquaritinga, tem, naquele quarteirão, beirando a matinha, onde tem o 
córrego, uma lombada mansa, mas não é suficiente. Não sou Diretor do trânsito, não sou do 
Executivo, o que tem que ser feito é reduzir a velocidade de lá. Como tem que ser feito cabe 
ao Executivo e assessores definir. Já houve atropelamento de animais e está em vias de 
acontecer atropelamento de crianças. Outro problema que temos é de galeria pluvial.  A ruA 
São Carlos está esperando até hoje; a Rua Washington Luís, que pedimos, está esperando 
até hoje. Vamos pedir para a André Donatoni. Se vocês virem as fotos, que estão anexadas na 
indicação, o volume que desce de água naquela rua, eu não tinha noção, desce muita água e 
invade as casas. O problema é o excesso de água nas ruas e não está dando conta; tem que 
ser tomada alguma medida e é por isso que pedimos a galeria de água pluvial. Aliás, não 
vamos esquecer do FEHIDRO, só para lembrar, primeira sessão do ano, eu já vou lembrar: 
tem que buscar recurso no FEHIDRO, recurso para água, esgoto e drenagem. O município 
não tem dinheiro para tudo, tem que buscar dinheiro fora, assim como buscou em situações 
que vamos votar mais adiante. Outra situação, que não precisava de indicação, que é 
reparação de iluminação pública em frente à Neusa Milori. No trecho do campo municipal, 
quando o refletor está ligado, até que ilumina um pouco, depois, primeiro que as lâmpadas dos 
postes já não são lá aquelas coisas, mas as lâmpadas do canteiro central funcionam bem e 
está escuro. Já tivemos uma casa ali que foi assaltada, de esquina, à mão armada. Eu pedi 
informalmente para que as lâmpadas fossem trocadas e não foram até hoje. Ali, duas ou três 
lâmpadas resolvem o problema. No Centro da cidade, ter uma situação dessas, ninguém 
resolver, é, no mínimo, triste. Outra indicação é em relação à remuneração dos conselheiros 
tutelares, porque tiveram o último reajuste em março de 2020. Eles têm uma lei própria, onde é 
definido o reajuste. Então, como foi dado o reajuste para o funcionalismo público, eu até 
acredito que deve haver essa intenção, mas estou reforçando para que ele aconteça logo, pois 
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o salário deles também está muito defasado. Outra colocação é a questão do piso salarial dos 
professores da educação básica. Saiu a publicação de que foi definido o novo piso. Inclusive, o 
MEC já definiu o novo piso em 27 de janeiro. O município precisa se adequar e, para isso, 
precisa mandar uma lei para a Câmara, fazendo o ajuste salarial. O município pagava o piso 
no limite e, depois, segundo informações, com a lei 173, o município deixou de pagar. Há 
municípios que deram por considerar que, por ser uma lei anterior à 173, os professores teriam 
direito, mas existe uma discussão jurídica sobre isso. Agora não tem mais isso, então, nada 
mais legal do que atender ao piso dos professores conforme a legislação. Damião comentou 
também sobre os agentes comunitários, que também foi revisto o piso deles, e o município 
também precisa se adequar. Falamos do Plano de Carreira, que é importante, e não podemos 
ficar devendo, pois existe uma lei federal, ou um piso nacional. Faço um adendo, não 
indicamos agora, mas há mais profissões que têm piso nacional: técnico em radiologia e Ibaté 
não cumpre, senão vai ter problema; quem não paga certo, paga duas vezes. Era isso o que 
tinha para expor. Muito obrigado. A QUINTA, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Só quero 
deixar meus agradecimentos em nome das funcionárias do Poupatempo ao nosso Prefeito. 
Elas estavam sem geladeira e sem micro-ondas, e eu pedi ao Prefeito para disponibilizar 
esses itens para elas, pois muitas levam almoço e não tinha como esquentar ou refrigerar. 
Muito obrigada. Sem mais, Senhor Presidente. O SEXTO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: 
Gostaria de mencionar sobre o que a Vereadora falou. Não tem que agradecer ao Prefeito, 
isso é obrigação dele. Como ele vai montar o Poupatempo sem uma geladeira, um micro-
ondas. Pergunte se no gabinete dele falta isso. Lá tem tudo, eu sei porque já entrei no outro 
mandato. Neste mandato, eu não entrei, nem tenho vontade de entrar, porque ele não deixa; 
não atende Vereador. Então, é obrigação dele. Isso é falta de competência, já era para ter 
inaugurado com tudo isso. Vereador não está aqui para elogiar, está aqui para cobrar. Eu 
cobro tanto o direito para a população, não estou aqui para elogiar. Só vejo Vereador da base 
indo à Tribuna defendendo. Ele ficou de dar ônibus para as criancinhas que pegava no colo, 
fazendo campanha, dizendo que amava as criancinhas, hoje elas precisam ir à escola e não 
tem ônibus, porque moram longe; fizeram casa lá no fim do mundo. As crianças que moram lá 
que se danem, o povo não tem hospital perto, problema dele. O Governo não está preocupado 
com a população. Fez o Jardim das Palmeiras e não fez nada, não tem posto de saúde, 
iluminação, praça sem iluminação, não tem calçamento. Criou o bairro para bicho. Desse 
bairro até a escola do Fulvio, é uma escuridão. Em vez de Vereador cobrar isso, elogia o 
Prefeito por causa de geladeira. Isso é uma vergonha. Gostaria de cobrar o atendimento do 
Hospital que está uma vergonha. Abriram a tenda que funciona até as 18h, depois disso, vai 
todo mundo lá na frente. Já que é para ser bagunçado, bagunça tudo de uma vez. Não estão 
nem aí com saúde. É por isso que tem aumentado o índice de pessoas com sintomas de 
COVID, porque a incompetência do Executivo é muito grande. Pedimos para abrir a UBS no 
Jardim Cruzado. Cadê? Nem resposta ele deu. Pede-se uma ambulância para ir ao Hospital, 
passando mal, e não tem, porque está em atendimento. O homem vai para 18 anos de 
governo e não tem nem motorista de ambulância; isso desde meu primeiro mandato. Ele quer 
economizar para gastar dinheiro com pintura. Não faz nada para ajudar a população. Fico 
indignado com Vereador que vai à Tribuna elogiar Prefeito porque ele deu uma geladeira, uma 
cesta básica, que é outra vergonha. A Assistência Social dá cesta básica em um mês, no outro 
mês já não dá. Aquele Social não funciona. Pedi para a Neia atender um rapaz, na hora ela 
me respondeu, até agradeço, mas precisa melhorar muito. Cadê as 300 cestas que a 
Prefeitura dá? Só dá a cestinha do Governo. A população precisa de um atendimento digno. 
Não temos segurança pública. Pedi várias vezes em Tribuna. Há várias criminalidades, roubo, 
assim como meu sobrinho que está sendo criminalizado por esse roubo. Se ele estiver 
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envolvido, que cumpra a lei e que o leve preso. A população não trabalha para ser roubada por 
bandido. A Prefeitura arruma as praças e logo roubam a fiação e levam ao ferro velho. Estou 
investigando a pessoa que comprou esses fios e vai pagar por isso. Eu estou sendo acusado. 
Agradeço aos Vereadores que votaram. Não estou revoltado. Acho correto. Falei para o 
Promotor que havia dado ciência para todos os Vereadores e quero que seja investigado. Não 
quero cometer crime como cometeu o Presidente da Câmara. Chegou denúncia de cassação 
do Prefeito, e o Presidente respondeu simplesmente que a Câmara tinha tomado ciência e era 
mentira. O Presidente não passou ciência, respondeu sem fazer reunião com os Vereadores. 
Cometeu crime de prevaricação. Eu falei isso em Tribuna. Quando veio a denúncia, Vossa 
Excelência devia ter acatado assim como veio minha denúncia e foi acatada porque eu pedi. 
Eu não quero que seja acobertado nada sobre mim. Sou público, digno, trabalho há 23 anos 
na rua e a população conhece muito bem meu caráter. Não sou bandido e será provada minha 
inocência. Da denúncia do Presidente, até agora não tive resposta, porque a advogada ficou 
de fazer um comunicado a todos os Vereadores para tomarmos ciência do crime de 
prevaricação que o Presidente cometeu e, até hoje, não tive a resposta. As coisas de vocês 
são abafadas. As minhas coisas eu faço questão de que tenham ciência. Fiz a reunião antes. 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, saiu da sala porque não quis ouvir, assim como o nobre 
Vereador Horacio. Não quiseram ouvir porque iam acatar a denúncia, mas não tem problema. 
Acho bom que seja acatado para provar a minha inocência. Não tenho rabo preso com Prefeito 
ou com qualquer tipo de autoridade. Se eu apoiasse crime, não estaria sempre em Tribuna 
cobrando segurança pública. Cobro guarda armada, as câmeras de monitoramento nos 
bairros. Faço meu papel de representante do povo e continuarei fazendo. Isso não vai me 
intimidar. Vou provar minha inocência, fiz até uma live informando minha inocência. Sem mais. 

ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 526/2021, DE 25 DE JANEIRO DE 2021. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre a concessão de 
prêmio produtividade na forma de vale-alimentação mensal aos servidores municipais 
dos Poderes Executivo e Legislativo de Ibaté. DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI 
SUBSITUTIVO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Essa é uma questão 
foi conversada antes. Alguém tinha que fazer a apresentação de emendas e estou 
aqui. São emendas em três situações do projeto substitutivo, construído dentro da 
comissão mista e analisando, achamos mais esses pontos que poderiam ser alterados 
para melhorar o projeto. Uma delas, no parágrafo segundo do artigo primeiro, gostaria 
de propor a seguinte redação: “O valor citado no caput será alterado anualmente, na 
mesma data e pelo INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, ou pelo reajuste 
anual aplicado na revisão geral salarial dos servidores, prevalecendo, 
obrigatoriamente, sempre o maior índice”. Na letra a do parágrafo primeiro, do artigo 
quarto: “Ausência por óbito de cônjuge ou convivente, ascendente de primeiro grau, 
descendente de primeiro e segundo graus, colaterais de primeiro e segundo graus, 
desde que apresentado o respectivo atestado de óbito no prazo máximo de 30 dias 
após a falta”. A última, letra g, parágrafo primeiro do quarto: a) Ausência pelo prazo 
máximo de 15 dias, limitado a quatro vezes a cada 12 meses, com a devida 
apresentação do respectivo atestado médico no prazo máximo de 30 dias após o 
último dia de ausência”. VOTAÇÃO DA EMENDA APRESENTADA PELO 
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Aprovada por unanimidade. 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Assim como falei na última sessão sobre a cesta, 
eu falei que era contra o projeto porque eu acho o valor de R$ 250,00 da cesta é muito 
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baixo para fazer a substituição pelo ticket. Então apresentado uma emenda colocando 
R$ 500,00. Aí a pessoa tem a opção de escolher ou a cesta ou os R$ 500,00. 
DISCUSSÃO DA EMENDA APRESENTADA PELO VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Tivemos essa discussão 
na Comissão Mista exaustivamente. Nosso interesse é realmente atender ao máximo 
todos os servidores públicos. Tivemos uma discussão ampla inclusive sobre conflito de 
competências. Poderíamos fazer emendas que não interferissem a competência de 
um dos Podres. Como o valor realmente mexe com o orçamento do Executivo e quem 
detém a regulamentação do orçamento é o Executivo, eu entendo (e meu interesse 
seria o de aumentar o valor) que estaríamos ferindo a competência do Legislativo. Nós 
não temos autorização para aumentar o valor. Por isso sou contrário à emenda. Não 
que seja contrário ao aumento, podemos pleitear como já fizemos. Obrigado, Senhor 
Presidente. VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Também sou contrário porque 
acho um valor excessivo como o Édison explicou. EM APARTE, VEREADOR ÉDISON 
FERNANDO DA SILVA: Eu não falei que o valor é excessivo. Falei que a gente não 
pode mudar. Acho que o valor é justo, comparando com a questão em que vivemos. 
Mas o meu entendimento é que feriríamos a competência do Legislativo nesse quesito. 
VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Obrigado, Senhor Presidente. VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: É uma situação complicada, porque o que mais 
gostaríamos, e o Waldir faz a solicitação, que é um clamor dos servidores. Quando 
saiu a enquete, antes de vir o projeto de Lei, fui um dos primeiros a se manifestar, 
pedindo para que eles votassem contra, porque o valor vai desvalorizar com o tempo. 
Cada pessoa e cada família tem sua peculiaridade, tem quem não queira cesta. O 
problema, para eu votar, por mais que o Waldir seja um dos grandes companheiros 
que tenho da Câmara, peço licença para votar contrário, porque senão vou contrariar a 
explicação aos servidores públicos porque eu votaria a favor do projeto de lei 
substitutivo, com as emendas que seriam apresentadas. Um dos pontos que falei 
sobre o valor, que não poderíamos aumenta-lo. Outra demanda do servidor é que 
passasse a ter a cesta e o vale-alimentação. Expliquei que não podia. Na verdade, eu 
acho que não teria que ter dois, teria que ter um bem dado. Um vale-alimentação de 
R$ 450,00, R$ 500,00, R$ 550,00 seria ideal. Todos aprovaria, a Prefeitura teria seu 
intuito de acabar com a cesta atendido, pelos problemas que, eventualmente, são 
gerados, e o funcionalismo ficaria feliz. Porém não podemos fazer isso, por mais que 
me doa. Senão eu tornaria o projeto inconstitucional. Era isso. VEREADOR HORACIO 
CARMO SANCHEZ: Já havíamos conversado sobre o Projeto Substitutivo em reunião. 
Quero deixar meus parabéns ao nobre Vereador por prezar pela população em querer 
dar o vale-alimentação de R$ 500,00, mas isso fere, como disse o Ronaldo, o que 
havíamos conversado em nossas reuniões. Gostaria muito que isso acontecesse, 
porque a ideia é excelente, mas não podemos aprovar essa emenda devido à 
explicação que o Ronaldo deu. VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Eu, mais do que 
ninguém, você sabe que eu sou funcionária há 27 anos e sempre lutei e votei nesta 
Câmara a favor dos funcionários; o que for para o funcionário, sempre vou lutar, nem 
se for sozinha. Como o Vereador Horacio disse, que já havíamos discutido o Projeto 
substitutivo, fizemos a emenda e, infelizmente, voto contrário, apesar de ser um sonho, 
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porque acho que os funcionários merecem. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Os 
Vereadores Horacio e Néia mencionaram que foi discutido em reunião, mas o nobre 
Vereador Ronaldo está apresentando emenda, então, eu também apresentei minha 
emenda. Eu não acho justo a população, o funcionalismo público, trocar uma cesta por 
R$ 250,00, que não compra nada, ainda mais com esse cartão que não é aceito em 
muitos lugares, só dentro do município, parece que é isso. O valor é baixo, por isso 
apresento. Vereador Édison disse que estaríamos ferindo a constituição, que não pode 
gerar custo, mas a emenda que foi colocada a respeito de funcionário perder o dia e 
deixar de receber, isso também ele está economizando. O Vereador, querendo ou não, 
já está gerando despesa, porque ele está fazendo uma coisa que não é atribuição 
dele. Esse substitutivo está completamente ilegal. Como está tudo errado, vamos 
colocar. Pelo menos se passar, o que acho impossível, votaria a favor. Nessas 
condições, voto contra o projeto. Dou os parabéns aos Vereadores pela boa intenção 
em querer ajudar. Torço para que dê certo, apesar de votar contra. Quero que o 
funcionalismo seja beneficiado. O substitutivo beneficia, sei que será aprovado, mas 
espero que o Prefeito não entre com veto, ADIM, pois acredito que irá acontecer tudo 
isso. VOTAÇÃO DA EMENDA: Rejeitada por seis votos contrários e dois votos 
favoráveis. DISCUSSÃO DO PROJETO COM AS EMENDAS: VEREADOR RONALDO 

RODRIGO VENTURI: O projeto original veio estabelecendo um vale-alimentação de R$ 
250,00 extinguindo a cesta básica e, baseado em uma enquete feita, na qual a maioria 
da enquete foi favorável ao vale. Diante disso, a construção do substitutivo passou por 
todos os Vereadores, que torcem para que dê certo, independentemente de pontos de 
vista. Se esse substitutivo for aprovado, sancionado como colocamos, no meu ponto 
de vista, vai melhorar bastante para o servidor público. Há opção de votar contra, eu vi 
nele uma oportunidade de melhorar as condições impostas hoje. A primeira decisão foi 
deixar facultativo, não ser obrigatório pegar o vale e deixar de receber a cesta. Vai 
continuar existindo a cesta, no nosso projeto, e vai ter o vale-alimentação e o servidor 
vai escolher livremente o que vai querer. Se eu fosse servidor, preferiria a cesta, mas 
alguns preferem o vale-alimentação, ainda que seja pouco. Outro ponto é que 
avaliamos a legalidade, é legal. As emendas que fizemos alteram de forma 
significativa o projeto, mas não ferem a sua essência: é um prêmio produtividade 
vinculado à assiduidade. Não ferimos, continua existindo. Caso a decisão soberana da 
Câmara não seja respeitada e seja vetado, tenho certeza de que a Câmara derrubará 
o veto. O Prefeito vai entrar com uma ADIM, primeiro que não vejo elementos, mas, 
ainda assim, se derrubar a lei ou parte dela, continua a cesta básica; não haverá 
prejuízo. Uma coisa que vi comentarem é que agora vai ficar vinculado à assiduidade, 
a promotoria iria tirar. A cesta já é vinculada, então, simplesmente vai ficar igual. Se 
tirar algum dia, porque é assiduidade, vai tirar, independentemente de mexermos nisso 
ou não. Temos que ter cuidado para não sermos enganados por causa de má-fé ou 
por falta de conhecimento.  Há pessoas que não querem melhoria alguma, porque, se 
tiver, acaba o discurso. Há pseudo-líderes que trabalham contra o funcionalismo 
público. O projeto deixará opcional: Ou o ticket de R$ 250,00 ou a cesta básica. O 
servidor não perderá tanto a cesta quanto o vale-alimentação. Hoje se perde a cesta 
por qualquer motivo, agora, atraso de até 200 minutos por mês, afastamento por 
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doença, acidente de trabalho, licença maternidade e paternidade, tratamento de 
dependência química, não perde a cesta; ausência por morte de cônjuge, convivente, 
pais, filhos, netos, sogros, não perde a cesta e ticket; ausência justificada até quatro 
vezes a cada 12 meses para consulta com médico ou dentista, desde que previamente 
agendada, seja de servidor, de seus filhos ou pais, desde que morem com o servidor; 
quatro vezes no ano para consulta com médico ou dentista se for urgência ou 
emergência; ausência justificada para tratamento continuo de eventual doenças 
graves; ausência por 15 dias por acidente de trabalho, depois entra na regra de 
afastamento; ausência de até 15 dias por doença, quatro vezes a cada 12 meses. Há 
quem diga que vai ter que gente que vai abusar, eu sempre trabalho com os honestos, 
que é a maioria esmagadora. Vamos legislar para os bons. Ausência para doação de 
sangue, folga eleitoral, gala, colação de grau acadêmico, participação em Tribunal de 
Juri; até três dias consecutivos para participar de cursos de especialização, de 
reciclagem. Claro que uma falta, um atraso acima de cinco minutos por período vai 
aplicar na questão salarial, mas é uma questão da CLT. Comentam bastante sobre a 
cesta e dos benefícios e eu digo para que os servidores públicos briguem pela 
melhoria do piso salarial e reestruturação da carreira. Os benefícios ajudam, mas eles 
não vão quando vocês se aposentarem. Que não tivesse nenhum benefício, mas, se 
tivesse um bom salário, todo estariam contentes. O problema é que nos apegamos ao 
benefício de tão baixo que é o salário. Sei que o orçamento é curto, mas temos que 
reestruturar. Sou favorável ao projeto substitutivo. Faço o máximo que posso dentro do 
que cabe à Câmara Municipal. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Primeiro 
acho uma falta de respeito o que o Executivo faz conosco e com a população. Ficamos 
quase dois meses com o projeto na mão. Agora o Executivo manda um projeto desse 
para acrescentarmos várias emendas. Alguns Vereadores procuraram informações e 
acham que não pode ser inconstitucional. Eu acho um desrespeito do Executivo para 
com o funcionalismo público em relação a uma emenda em que tentamos acrescentar. 
Ele manda um projeto da troca da cesta pelo ticket e deixamos opcional. Sei que as 
emendas são boas, favoráveis, mas eu não sou a favor, porque o Executivo não 
mandou um valor mais alto desse ticket. EM APARTE, VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Eu fico indignado que os cinco Vereadores da base do Prefeito que não 
foram falar com ele para que o projeto viesse direto dele para não correr risco. Ele não 
está preocupado porque sabe que vai ganhar. Ele vai vetar o substitutivo e vai 
prevalecer o projeto original, que substitui a cesta pelo ticket. VEREADOR DAMIÃO 
ROGÉRIO DE SOUSA: Pode ter certeza que isso vai acontecer. EM APARTE, 
VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Futuramente, a cesta pode ser mais 
valorizada que o ticket. A pessoa tem o direito de escolher. Se ela vir que está 
desvalorizando o ticket, ela pode optar pela cesta. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO 
DE SOUSA: No momento, o projeto é esse, só que, futuramente, não vão fazer isso; 
eles vão querer tirar a cesta. O contrato da cesta foi para seis meses, antes era 
renovado para um ano. Futuramente, essas cestas virão com problemas, vai ter 
reclamação e os funcionários vão optar pelo ticket, que é quando vai atingir o que ele 
quer (meu modo de pensar). Eu sou contrário. O Executivo tem que ter mais respeito 
com a Câmara, como o Vereador Waldir falou. Por que não pegou esse projeto, já com 
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nossas emendas, de iniciativa dele? Seria fácil de votarmos a favor. Tivemos a 
oportunidade de mudar algo mais, estaríamos brigando por algo melhor. Já melhorou 
bastante, mas temos que brigar mais. O funcionário precisa de nós. As câmaras 
anteriores só levavam pau e, se continuarmos assim, será do mesmo jeito. O Prefeito 
não tem que mandar um projeto para a Câmara do jeito que quer e aprovarmos. Se 
formos para fazer tudo o que o Prefeito quer, eu abandono. Há horas que temos que 
ser mais rígidos. O Prefeito tem que parar de achar que é o dono da cidade e mandar 
da forma que ele acha. Essa é a hora de brigarmos pelo funcionalismo público, que 
teve perdas de 14º, 15º. Tudo bem que teve um ajuste de 15%, mas perderam 
bastante. E temos que brigar. Não tem que ser opcional. Temos que brigar por um 
ticket de, pelo menos, R$ 500,00. Se não tem como acrescentar essa emenda, então 
que não mexesse em nada, para, futuramente, brigarmos por um vale-refeição como 
outras cidades fizeram. Porque o salário ele não aumenta. Nunca, há 20 anos. Minha 
mulher é funcionária pública e teve que sair desta cidade para trabalhar em outra, 
porque é muito defasado o salário aqui. Eu espero que todos os Vereadores, com 
qualquer projeto que seja relacionado ao funcionalismo público, avaliem com carinho, 
que sejam mais pulso firme. Não digo que não estejam sendo, vocês conseguiram 
muito recurso e recuperaram benefício, mas acho que poderíamos bater mais de 
frente junto com o povo. O Executivo não participou de nenhuma assembleia com o 
funcionalismo público. A gente não procurou, mas ele, no projeto, poderia ter sentado 
com os Vereadores e ter apresentado propostas melhores, não a gente ter que propor 
emendas que podem ser, futuramente, inconstitucionais. Ninguém tem certeza de que 
esse projeto, com essas mudanças, não pode ser inconstitucional e ele vetar. A partir 
de hoje, tenho certeza que a Câmara não derruba o veto. Sem mais. VEREADOR 
IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Eu entendo que esse substitutivo já era um projeto 
que tinha meu voto a favor. Com as emendas, apresentadas pelo Vereador Ronaldo, 
melhorou mais ainda. Enxergo como uma oportunidade de o servidor público optar por 
aquilo que ele quer como prêmio: se quer a cesta, a cesta vai continuar; se quer o 
ticket de R$ 250,00, vai ter também. Digo a cada funcionário público que, na minha 
modesta opinião, todos deviam assinar para continuar recebendo a sua cesta, pois ela 
não terá perda com o tempo, diferentemente dos R$ 250,00. Esse projeto tem meu 
voto, pois será bom para o funcionário público. Não podemos colocar emendas que 
aumentem os gastos, então vejo que ele traz oportunidade, que melhorou muito com 
as emendas. Tem meu voto favorável. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: 
Estive na assembleia com os servidores municipais, verifiquei a enquete, falei em 
particular com os servidores e, dentre eles, vamos sempre achar várias opiniões. Por 
isso acredito que, tendo o meu entendimento de que legalmente nós podemos sim 
fazer essas alterações, que estão sendo feitas e propostas, atendemos todos os 
servidores minimamente. Sobre os valores nós já discutimos. Também espero e 
esperaria que fosse um valor maior, melhor para atender as necessidades dos 
servidores. Mas, infelizmente, nós, Vereadores, temos limitações nas emendas. Em 
todo caso, como dissemos, esse projeto vai dar a oportunidade ao servidor público a 
possibilidade de, remotamente, perder a cesta ou o vale-alimentação. Hoje, são 
motivos simples e justificáveis, o falecimento de um filho, pai, irmão, a pessoa, que vai 
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ao velório, perde seu dia de trabalho e o direito à cesta. Com essas alterações, não 
perderia mais. Eu não sei se era aplicado ou não, se havia uma regra diferente 
utilizada, mas hoje, pela lei, se uma pessoa estiver em tratamento de câncer, de 
hemodiálise ou em qualquer tratamento de doença grave, que tem que perder dias 
para o tratamento, também perderia a cesta. Com as emendas, não vai mais 
acontecer. Muito se falou sobre um possível veto ou um possível ajuizamento de 
ADIM, mas eu entendo que essa ação não será ajuizada, não vai prosperar, não tem 
como ser aceita, porque não há ilegalidade, isso baseado no parecer da Câmara, 
baseado em jurisprudência que verificamos em outras câmaras que também fizeram 
projetos semelhantes a esse. Entendemos que não há nenhum vício que determine 
inconstitucionalidade. Se for declarada inconstitucional, a cesta está garantida da 
forma que está hoje. A partir do momento em que aprovarmos o projeto substitutivo, 
ele passa a ser a lei vigente. Uma decretação inconstitucionalidade vai decretar 
somente essa lei que aprovarmos hoje, seja ela integral ou parcialmente. A lei da cesta 
vai continuar vigente, porque ele vai ter que entrar com uma Adin da lei da cesta e não 
dessa. Meu voto será favorável, apesar de não ser o que gostaria, mas é o que 
podemos e, muitas vezes, na política, temos que fazer o que podemos. Amanhã 
podemos fazer mais, faremos mais e assim sucessivamente; vamos galgando 
melhores benefícios para o funcionalismo público e para a população de Ibaté. Um 
profissional mais bem qualificado, remunerado, vai prestar um serviço melhor para a 
cidade. Obrigado, Senhor Presidente. VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Para mim é 
uma realização votar nesse projeto. Tudo o que eu puder melhorar para o funcionário, 
vou melhorar, como as outras vezes em que votei sozinha em favor do funcionário. 
Esse projeto foi discutido bastante, sentamos, conversamos, cada um colocando um 
pedacinho nele. Ainda faltam algumas coisas que a gente poderia ter feito. Para mim o 
projeto está bom, só pela questão da escolha aos funcionários, porque eu, como 
funcionária, também ouvi muitos funcionários que perguntavam se não iam tirar a 
cesta, pediam para não tirá-la, ou, diziam preferir o ticket. Então ouvimos opiniões 
diferentes e tentamos agradar todo mundo. A questão justificativa das faltas, atrasos, 
que eu sempre falei que é injusto como funciona, porque o funcionário trabalha o mês 
todo, tem um atraso e perde a cesta. Eu, muitas vezes, precisei faltar, porque tenho 
minha mãe, que é doente. Não faltei à toa, eu sou uma pessoa que trabalha, mas, 
quando preciso faltar, eu falto porque tenho uma mãe acamada e não acho justo 
perder a cesta sendo que, depois, trabalho o mês todo, atendendo pessoas e pessoas 
no Serviço Social. Então isso foi uma coisa que eu bati em cima, porque não acho 
justo. Nosso salário é baixo, defasado, então, o mínimo que podemos oferecer para o 
funcionário é uma cesta básica. Sou a favor ao projeto, Senhor Presidente. 
VEREADOR HORACIO CARMO SANCHEZ: É um projeto robusto o substitutivo, 
porque nos debruçamos em mais de 15 dias e chegamos à conclusão de que seria 
melhor para o funcionalismo. Ainda que achássemos que devia ser um pouco melhor. 
Mas, devido à inconstitucionalidade de alguns projetos, não podemos fazer muita 
coisa. Mas esse projeto vai beneficiar sem dúvidas os funcionários. Eu, que tenho 
lutado desde o começo de janeiro de 2021, juntamente com os nobres Vereadores, a 
reposição salarial, a perda do 14º, abono aniversário, temos lutado por isso. Eu sou 
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favorável ao substitutivo. VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Também sou 
favorável às emendas, a esse projeto e é muito bom para o funcionário público. Então 
sou favorável. Obrigado, Senhor Presidente. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Assim 
como mencionei, esse substitutivo é uma ação de boa intenção, mas como conheço o 
Prefeito, se ele tivesse interesse em ajudar o funcionalismo público, chamaria os 
Vereadores. Faz mais de 30 dias que esse projeto está na Casa com o substitutivo. 
Ele perguntaria porque nós não votamos no seu projeto, com certeza deve ter 
questionado o Presidente que lhe disse que entraríamos com o substitutivo. Ele e o 
Alessandro, assessor, devem ter lido, devem ter dito para deixar entrar para 
derrubarem o substitutivo e voltar o original. É isso o que vai acontecer. Ele não é tão 
bonzinho assim para ficar quietinho para vocês apresentarem o substitutivo desse, 
porque, se fosse, já tinha dado uma posição, já tinha melhorado, já tinha tirado a cesta 
e dado um ticket, teria chamado os vereadores, os funcionários públicos, teria feito 
uma audiência pública. Como conheço, pode ter certeza que vai vetar, vai derrubar a 
nossa Adin, e vai voltar a valer o projeto original dele, que tira a cesta e volta o ticket 
de R$ 250,00. Depois me dizem se estou errado ou não. Obrigado pela palavra. 
DECISÃO: Aprovado por 06 (seis) votos favoráveis e 02 (dois) contrários. PROCESSO CM. 
Nº 006/2022 DE 18 DE JANEIRO DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 
9.000,00, através de Superávit Financeiro, apurado no exercício anterior, que serão 
destinados para o custeio do albergue municipal de Ibaté (casa de passagem noturna). 
DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Só para deixar todos 
cientes para que são esses R$ 9.000,00, que são para o albergue. É um valor que veio 
da Secretaria Estadual de Assistência Social e tem que abrir o crédito, que é a 
autorização de despesa que é para usar um dinheiro que já está aí. Muito obrigado. 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: O albergue, tive uma situação sobre o albergue, 
pode ir lá, você, dificilmente vai ver alguém utilizando. Eu quase não vejo. Houve um 
rapaz que foi lá para utilizar, estava sem documento e não pôde utilizar. Tive que ir lá, 
conversar com a Guarda Municipal, que tem ordem para não deixar usar, e, no dia 
seguinte, procurou o serviço social para fazer o documento e deram um passe para ele 
ir a São Carlos, é a única coisa que podemos fazer. Não quiseram fazer seu 
documento. Procurei a Néia, que deu uma atenção, fez toda a documentação e ele 
pôde ficar no albergue. Estamos aprovando uma verba de R$ 9.000,00, mas os 
albergados precisam ser atendidos. O albergue é para as pessoas de passagem, não 
para quem mora na rua. Mas, se a pessoa está de passagem e quer dormir, ela tem 
direito, mas não vemos isso. EM APARTE, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Como 
você disse, é uma passagem, então eles vão para dormir, mas tem muitos casos que 
eu acompanho, de pessoas que não querem ficar lá. Nós queremos coloca-las lá para 
passarem a noite, para tomar uma sopa, um banho, e você sabe como são esses 
itinerantes; há quem aceite e há quem prefere ficar na rua, na chuva, no frio, ou 
pedindo nas portas, sendo que temos o serviço. Quanto à documentação que o 
Vereador disse, em que o senhor foi muito atencioso com ele ao correr atrás de 
documentos, doar roupas e sapatos. Mas não são todos que aceitam. Eu sugiro de 
tirar documentos, falo do Poupatempo na cidade, eles dizem que depois voltam e não 
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aparecem mais. É difícil. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Eu entendo. Meu 
posicionamento é que o dinheiro vai para lá e não sabemos se é utilizado, o que é 
feito. Não é muito dinheiro. EM APARTE, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Para 
manutenção mesmo. As camas estão perfeitas. Tudo limpinho. Eu não estaria falando 
se fosse mentira. Comida fresca, colchões novos e cobertores. Eu já fiz compras para 
lá, material de limpeza. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: A gente vai aprovar; sou 
favorável sim, mas tem que ter esse atendimento. Sei que você faz o que pode. Todas 
as vezes que te procurei, você deu um atendimento maravilhoso, não tenho do que 
reclamar. Os demais Vereadores falam muito bem do seu trabalho. Esses dias mesmo, 
eu te procurei, você estava ocupada, e a atendente resolveu o problema. EM 
APARTE, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Depois eu te retornei. VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: Me retornou e perguntou se estava preocupada com alguma 
coisa, mas foi resolvido. É só isso mesmo Presidente. DECISÃO: Aprovado por 
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 007/2022 DE 18 DE JANEIRO DE 2022. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre alterar os incisos I, II 
e III, do § 1º, do artigo 1º, e acresce o § 2º ao artigo 1º da Lei Municipal 2.446, de 27 
de janeiro de 2009. DISCUSSÃO: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: 
Esse projeto prevê o reajuste dos estagiários de vários níveis de escolaridade que 
fazem parte da Administração Pública. Prevê R$ 5,00 a hora do estagiário do ensino 
médio; R$ 7,89 a hora do ensino superior até o terceiro ano e do terceiro adiante, R$ 
10,00 e alguns centavos. Acresce o parágrafo segundo e todo ano será feito pelo 
IPCA, o mesmo reajuste do salário mínimo. Então é menor que o dos servidores, mas 
contempla o reajuste do salário mínimo. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO CM. Nº 008/2022 DE 18 DE JANEIRO DE 2022. INTERESSADA: 
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 
Suplementar no valor de R$ 500.000,00, através do superávit financeiro apurado no 
exercício anterior, destinados a atender as despesas referentes a obras e instalações 
e a Equipamentos e Material Permanente para a nova sede da Câmara Municipal. 
DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse valor aprovamos 
no final do ano passado e é referente a obras e instalações e equipamentos para a 
nova Câmara Municipal. Tem a parte do mobiliário, ar-condicionado, painel eletrônico, 
etc. O valor foi aprovado e, como não deu tempo de usar no final do ano, está sendo 
colocado de novo. Claro que sou favorável. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: 
Realmente já votamos do repasse para dar continuidade para equipamentos da nova 
Câmara. Como o Presidente falou, estamos até com a licitação pronta e só faltava 
aprovarmos. Sou favorável ao projeto. Espero que resolva o mais rápido possível para 
acomodarmos melhor as pessoas Obrigado, Senhor Presidente. DECISÃO: Aprovado 
por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 009/2022 DE 18 DE JANEIRO DE 2022. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre Abertura de Crédito 
Adicional Especial, por superávit financeiro apurado no exercício anterior, no valor de 
R$ 55.898,00, que tem por objeto a aquisição de Equipamento e Material Permanente 
para Unidades Básicas de Saúde (equipamentos de informática). DISCUSSÃO: 
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse valor é uma autorização de 
despesa que já existe, por isso o crédito adicional. É um recurso federal, através de 



 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

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

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

Sessão Ordinária de 31.01.2022 – Fls. 17 

 

            PRESIDENTE             2ª SECRETÁRIA 

 

emenda de relator, e é para a compra de equipamentos de informática para área da 
saúde. Obrigado. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Um projeto de grande 
importância. Esperamos que esse dinheiro seja bem aplicado, porque a Saúde está 
em condições precárias. Não é pouco dinheiro. Que o Prefeito faça um bom 
investimento, porque nossa Saúde está precisando muito. DECISÃO: Aprovado por 
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 010/2022 DE 18 DE JANEIRO DE 2022. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Especial no valor de R$ 249.321,00, que tem por objeto aquisição Unidade 
Móvel de Saúde (Ambulância Tipo A – Simples Remoção Tipo Furgão). DISCUSSÃO: 
VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: A finalidade desse projeto é de 
melhorar o atendimento da saúde e, principalmente, para compra de uma nova 
ambulância. Tivemos, no ano passado, o anúncio da compra de uma UTI móvel e esse 
dinheiro é para a compra de uma nova ambulância para transporte de pacientes. 
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Precisa contratar motorista para 
ambulância. A gente compra, mas precisa de motorista. Estamos com problema 
seríssimo de motorista e já faz mais de ano. Obrigado, Senhor Presidente. 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Vamos aprovar com certeza, mas que ele aprove 
um paramédico, uma enfermeira especializada na área e um motorista que tenha 
treinamento de primeiros socorros. Nós já pedimos, mas nem para isso o Prefeito tem 
a capacidade de fazer. Não temos motorista, há um monte de ambulância parada e, 
quando se pede uma, não tem motorista. Esperamos que essa UTI não venha apenas 
para mostrar que temos UTI. Precisamos de profissionais. A UTI é de grande valia, 
quem ganha é a população, mas que seja uma UTI bem preparada, como essa outra 
que tínhamos, era um lixo, nem paramédico tinha, era uma enganação. DECISÃO: 
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 011/2022 DE 18 DE JANEIRO DE 
2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de 
Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 715.000,00, através do superávit 
financeiro, apurado no exercício anterior, destinados a atender a despesa referente à 
Implantação de Plataforma de atualização do cadastro multifinalitário com as 
tecnologias disponíveis. DISCUSSÃO: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: 
Votamos também no final do ano passado. Ele é para a utilização de um sistema 
multifinalitário; será utilizado para várias áreas do município, através de 
georreferenciamento. Esse valor foi aprovado no final do ano passado e, como não 
deu tempo de finalizar o processo licitatório para a contratação do sistema, o dinheiro 
volta e reabrimos o valor para que seja dada a sequência. Isso é muito bom porque 
não conseguimos tomar decisões claras sem dados claros. O sistema de 
georreferenciamento verifica as áreas, geografias, limites, faz levantamentos diversos. 
Com os dados em mãos, podemos implantar as políticas públicas para o 
desenvolvimento da nossa cidade. Obrigado. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: A 
nossa cidade é muito atrasada de tudo. Nosso Plano Diretor era de 1975, foi renovado 
em 2006 e, pela lei, tem que ser renovado de cinco em cinco anos. Com esse 
programa, será como se fosse um Plano Diretor, conseguindo fazer o mapeamento da 
cidade toda. É um projeto de grande importância para o município. Sem mais. 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 012/2022 DE 18 DE 
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JANEIRO DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre 
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 168.966,49, através de superávit 
financeiro, apurado no exercício anterior, para aquisição de Equipamentos e Materiais 
Permanentes para Atenção Especializada em Saúde. DISCUSSÃO: VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse valor é recurso federal para o combate à 
COVID, que já está no município, e visa à compra de equipamentos. Esperamos, de 
coração, que possa contribuir, de alguma forma, o atendimento da área da Saúde, 
especialmente do Hospital. Entendemos o momento de pandemia, mas está bem 
penoso para a população. Obrigado. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO CM. Nº 014/2022, DE 25 DE JANEIRO DE 2022. INTERESSADA: 
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial 
no valor de R$ 2.000.000,00, destinados para execução de guias, sarjetas e 
pavimentação asfáltica no Distrito Industrial Antônio Guaraty e interligação dos bairros 
Antônio Moreira ao Jardim das Palmeiras II. DISCUSSÃO: VEREADOR ÉDISON 
FERNANDO DA SILVA: Esse valor é de um convênio com o Estado de São Paulo, 
pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional. Votamos, no ano passado, a 
desapropriação de algumas áreas e uma delas era para ampliação do Distrito 
Industrial e também para interligação dos bairros Antônio Moreira e Jardim das 
Palmeiras. Através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional, a Prefeitura 
Municipal conseguiu uma verba de R$ 2.000.000,00 que serão utilizados para obras 
de infraestrutura para esses dois fins. Há uma interligação por terra lá, várias pessoas 
utilizam, passam por trás do clube e de algumas casas e é feita essa interligação; por 
trás da caixa d’água do CDHU, que é o Antônio Moreira. Esperamos que interligação 
siga até o final da vicinal, que vai para a Usina da Serra, para que essas pessoas 
possam ter um calçamento melhor, com iluminação. Até onde eu sei, a construtora, 
responsável pelo loteamento entre o Jardim das Palmeiras também vai dar início às 
obras. Então isso também, com a entrega das obras, teremos mais acesso para o 
resto da cidade. Em relação ao Distrito Industrial, no ano inteiro tivemos uma queda 
gigantesca da indústria na pandemia. O que manteve a economia do pais foi o 
agronegócio, mantendo nossa casa abastecida com alimento e também com serviço e 
trabalho para o povo, mas sabemos que a indústria é necessária para o 
desenvolvimento de qualquer cidade e de qualquer país. Podemos e devemos evoluir 
mais, vamos continuar cobrando. Esperamos que essa nova etapa venha com 
saneamento para atrair mais empresas e, depois, que seja feita a ampliação do 
saneamento para todo o Distrito para atrairmos novas empresas e para a geração de 
empregos. Eu gosto e peço sempre para que valorizem o pequeno empreendedor, da 
nossa cidade, são pessoas que são daqui, que amam viver com suas famílias aqui, 
que têm respeito pela nossa cidade, e que têm um trato com o empregado mais 
aproximado. Às vezes é melhor ter 10 empresas com 100 funcionários do que uma 
com 1000, porque o prejuízo caso ela feche, o prejuízo para a população é maior. 
Queremos as grandes indústrias, mas precisamos valorizar e incentivar os pequenos 
empresários. Com essa ampliação, teremos a ampliação de áreas, de vagas e de 
emprego. Obrigado. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Falta de saneamento básico 
no Distrito Industrial. 18 anos e o Prefeito não investe. Por isso perdemos várias 
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empresas que chegam e não encontram saneamento. 18 anos não é possível que só 
queira ficar pintando praça e deixando praça bonita. Tem que investir mais para trazer 
empresa. Que dessa vez ele faça e que não pegue o dinheiro para fazer guia e para 
pintá-la de branco. Também o Jardim das Palmeiras que seja feito o mais breve 
possível, porque o povo está sofrendo muito. Esperamos que seja feito para ontem, 
porque está difícil. Todo dia o povo me cobra. Vemos que fez tudo errado. Como você 
faz uma obra e entrega casas sem qualidade de vida? Uma escuridão. Pessoas vão 
trabalhar cedo no escuro, sem calçada. Estudante tem que ir pela terra ou correr risco 
na rodovia; nossas crianças que ele tanto ama. Queremos urgência. Isso tem que ser 
para ontem. Eu sou favorável ao projeto. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO CM. 017/2022, DE 27 DE JANEIRO DE 2022. INTERESSADA: 
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial 
no valor de R$ 2.169.265,94, destinados para atender as despesas previstas no plano 
de trabalho, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: É um recurso chamado 
parcela deferida do FUNDEB. É uma sobra do FUNDEB. De tudo o que se arrecadou, 
10% é utilizado no ano seguinte. Esse valor está dentro dos 10%, dos quais R$ 
900.000,00 são para obras e instalações; R$ 739.900,00 para compra de 
equipamentos; R$ 230.000,00 são para material de consumo. R$ 169.000,00 para 
pagamento de pessoal e de obrigações patronais e R$ 100.000,00 de terceiros e 
pessoas jurídicas. É um projeto que não traz complicações, muito pelo contrário, se o 
dinheiro não foi usado, tem que devolvê-lo. Sou favorável. Obrigado. DECISÃO: 
Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR 
DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Vou fazer umas cobranças no Domingos Valério 
sobre a UBS, eu já pedi informações para a Secretária de Saúde, que fala que vai 
resolver só quando construir a UBS do Antônio Moreira. Não tem condições o morador 
do Domingos Valério ser atendido na Santa Terezinha. Outro apontamento é sobre o 
Domingos Valério, Antônio Moreira, Jardim das Palmeiras, no que toca às vans. Já 
cobrei a Secretária da Educação, porque falta de ônibus não é, porque rejeitaram o 
ônibus que conseguimos com 28 dias de mandato, por causa de birra política. 
Esperamos que, começando as aulas agora, a Secretária de Educação e o Executivo 
procurem colocar ônibus para essas crianças e muitos pais não têm condições de 
pagar van. Ou fazer como o Ivan propôs. Há muitos motoristas de van que estão 
desempregados por causa dessa pandemia. Dê uma ajuda de custo para esses pais, 
que vai ajudar os donos das vans também. Outro ponto é a respeito dos matos, no 
Domingos Valério, Icaraí e cobramos os cargos de confiança e não vira nada. Pedimos 
para que o pessoal seja contratado. Há reclamações por causa de animais 
peçonhentos, principalmente de áreas da Prefeitura, onde não estão cortando os 
matos. Algumas árvores, no Jardim Icaraí, estão tomando conta das ruas. Já pedi para 
cortar e não foram. Esperamos que esses cargos de confiança passem a nos atender, 
porque é uma demanda do povo e não nossa. Sem mais. O SEGUNDO, VEREADOR 
IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Quero fazer um lembrete para o Prefeito a respeito 
das placas de ruas, que indicamos, pois cobramos e somos sempre cobrados, pelos 
moradores do Jardim Antonio Moreira. Muitas pessoas vão fazer entregas e não 



 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

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

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

Sessão Ordinária de 31.01.2022 – Fls. 20 

 

            PRESIDENTE             2ª SECRETÁRIA 

 

encontram os nomes. Falamos que está nas mãos do Prefeito. Queria deixar uma 
observação sobre um barracão no Jardim do Bosque. Existem reclamação de que 
estão usando o barracão para uso de drogas e moradores de rua. Sendo assim, os 
moradores têm medo de roubos. Também têm reclamado de que estão jogando pedra 
em suas casas. Então peço para o Prefeito veja o que pode ser feito com esse 
barracão. Conversei com o fiscal, o Pedrinho, que me disse que esse barracão ia ser 
desmanchado. Até agora não foi desmanchado, nem foram fechadas as portas e estão 
sendo usadas por esse pessoal. Quero falar a respeito da sinalização de trânsito no 
bairro do Jardim do Bosque, tenho sido cobrado e pedido em Tribuna e precisa ser 
feito para evitar acidente. Sem mais, Senhor Presidente. O TERCEIRO, VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: Ontem foi 29 de janeiro, dia da fundação de Ibaté, 
29 de janeiro de 1893, quando foi fundado o povoado de São João Batista da Lagoa, 
posteriormente, Vila de Ibaté, Distrito de Paz de Ibaté até se tornar, em 1953, 
município de Ibaté. Embora não seja data oficial de comemoração, deixo meus 
parabéns ao município e a toda a população. Gostaria de voltar na questão do projeto 
dos servidores. Penso que todos os Vereadores pensaram nos servidores, cada qual 
do seu jeito. Dentro das suas convicções e do seu entendimento, votaram para ajudar 
os servidores, e eu estou muito tranquilo e seguro de meu voto. Tenho convicção de 
que não teremos problemas jurídicos por isso, mas posso estar enganado. Vamos 
aguardar, o tempo é o senhor da razão. Quero falar sobre as reclamações do Hospital 
e eu entendo que o momento pelo qual estamos passando é difícil, mas a gente 
precisa contratar. Pedimos o ano passado inteiro. Está todo mundo sobrecarregado. 
Está contratando temporário, mas é tudo muito lento, e a Saúde não pode esperar. 
Esses contratos emergenciais eram para terem sido feitos ano passado, pois era 
permitido. Depois que estrangula, é difícil de resolver. Eu entendo que há uma 
escassez de teste rápido, mas vejo outras cidades fazendo e nossos testes demoram 
muitos dias; há relatos de mais de oito dias de espera. Depois que sai o resultado, a 
pessoa já ficou bem, já passou. Nem como caso ativo é registrado. Precisa tentar de 
alguma forma mais testes rápidos. Obrigado. A QUARTA, VEREADORA SIDNÉIA 
MONTE: Quero falar sobre a questão do Programa Bolsa Trabalho. Sei que foi 
bastante divulgado nas redes sociais, mas só para registrar a questão do tempo e da 
dificuldade que algumas pessoas têm para se inscrever e, no serviço social, estamos 
ajudando. Quero deixar os parabéns ao meu irmão, Doutor Marinaldo, cuja 
aposentadoria saiu hoje. Deixo meu enorme orgulho da pessoa e do profissional que 
ele foi em Ibaté, há mais de 20 anos atendendo a população. Então, deixo meus 
parabéns. Sei que as pessoas e os pacientes vão sentir muito a sua falta. Além de 
médico, você é um ser humano incrível e eu amo você. Obrigada, Senhor Presidente. 
Nada mais, foi encerrada a sessão às dezenove horas e trinta minutos, lavrada esta 
ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.  

 

 

 

 


