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19ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2022. 

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, 
no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida pelo 
Vereador Valentim Aparecido Fargoni, secretariada pela Segunda Secretária, 
Vereadora Sidnéia Monte, e com a presença dos seguintes Vereadores: Damião 
Rogério de Sousa, Horacio Carmo Sanchez, Ivanildo de Oliveira Lins, Jean Glei Rubio 
Tomaz, Luís Marino da Silva, Ronaldo Rodrigo Venturi e Waldir Siqueira. A seguir, a 
Vereadora Sidnéia Monte procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Foi aprovada, por 
unanimidade, a ata da sessão ordinária de 10 de outubro de 2022. A seguir, a Senhora 
Secretária fez a leitura das Correspondências Recebidas de Diversos, que ficarão 
arquivadas na Secretaria da Câmara. VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA 
E WALDIR SIQUEIRA: Projeto de Lei, dispondo sobre proibir a instalação de banheiros 
unissex no município de Ibaté. Decisão: Encaminhado para as Comissões. 
VEREADORES IVANILDO DE OLIVEIRA LINS E RONALDO RODRIGO VENTURI: 
Indicação, dispondo sobre solicitar da Senhora Elidiane Aparecida Bernardi do Prado, 
Gerente de Relacionamento Grupo A e Poder Público da CPFL, a substituição do poste 
de energia e iluminação pública localizado na Rua José Periane, esquina com a Rua do 
Contorno, no Jardim Menzani. Indicação, dispondo sobre o recapeamento asfáltico da 
Rua Valentim José Faccio, no Jardim Mariana. ORADORES: O PRIMEIRO, 
VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Indicamos à CPFL a substituição de um 
poste na esquina da Rua do Contorno com a Rua José Periane, no Jd. Menzani, tendo 
em vista que esse poste está quase caindo. Há alguns dias, foi colocado o cabeamento 
e, após, esse poste veio a se deslocar, conforme se vê nas fotos anexadas à indicação. 
Se não fizer essa remoção, vai acabar caindo e causar danos a uma pessoa que esteja 
passando no local ou a um carro que esteja estacionado. Quero aproveitar para falar a 
respeito de um caso que vem acontecendo no Jd. do Bosque e chamando a atenção 
dos moradores. Lá tem uma matinha, onde as casas estão praticamente encostadas, e 
está havendo infestação de escorpião. Recorrentemente recebemos dos moradores 
fotos, queixas para que seja tomada alguma providência. Entendo que o Prefeito tem 
feito dedetizações, mas, infelizmente, sabemos que esses animais são complicados e é 
difícil fazer o combate. Gostaria de, mais uma vez, pedir ao Prefeito ver a possibilidade 
de fazer a dedetização e, se possível, uma limpeza. Sem mais, Senhor Presidente. O 

SEGUNDO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Quero começar falando de uma 
indicação que fizemos que é sobre o recapeamento na Rua Valentim José Faccio, no 
Jardim Mariana, que é um quarteirão entre a Rua Eduardo Apreia e Maria Klaic Mendes. 
Essa rua foi asfaltada há muitos anos e começou a ter um fluxo muito grande de 
caminhões, carretas. Há uma oficina próxima, o pessoal começou a virar ali, cruzar com 
a rua e moeu o asfalto. Anexei as fotos. De repente pode estar na programação, porque 
sei que a Prefeitura está em processo licitatório de recapeamento, mas, como não tive 
acesso até então às ruas que serão recapeadas, fica registrado o pedido para que, se 
possível, se ainda não foi incluída, incluir a Rua Valentim José Faccio. Outra questão 
que gostaria de colocar, na semana que passou, eu tive a oportunidade de estar na 
ETEC para o lançamento do sexto livro do Professor Dr. Ives Charlie da Silva. Eu fui 
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para prestigiá-lo. Iam fazer uma mesa redonda com os alunos e me chamaram para 
participar e eu fiquei no meio de três doutores. Eu disse: “Aqui ficou ruim para mim”. 
Ficam aqui registrados os meus agradecimentos ao Charlie e à ETEC. EM APARTE, 
VEREADOR HORACIO CARMO SANCHEZ: Gostaria de, neste momento, registrar 
meus sentimentos à mãe da Camila que faleceu por esses dias e desejar a ela que 
Nossa Senhora Aparecida a cubra com seu manto sagrado, que Deus abençoe e que 
sua mãe esteja em um bom lugar. Você é uma boa menina.  VEREADOR RONALDO 
RODRIGO VENTURI: Justamente, estava na sequência de minha fala. Camila, eu já 
enviei uma mensagem a você. Evitamos falar muito, porque sei que é um momento 
difícil, mas ficam registrado, mais uma vez, em ata, meus sentimentos. Não consigo 
imaginar o que você está passando, mas a gente sabe que a dor é grande. Você sabe 
que o que precisar da gente, a gente está à disposição também. Muito obrigado. Era 
isso. O TERCEIRO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Quero deixar meu pesar pelo 
falecimento da mãe da nossa funcionária Camila. Sei o quanto você está sofrendo, 
porque não é fácil a perda de um ente querido, principalmente uma mãe, mas Deus vai 
dar o conforto para você e para sua família. Ficam aqui os meus sentimentos. Quero 
falar a respeito do Charlie. O Ronaldo mencionou no grupo sobre o convite, eu disse 
que, se estivesse em condições faria questão de estar presente. Conheci esse menino 
desde quando nasceu. É um rapaz de grande importância. É o sexto livro. Parabéns 
para ele e parabéns aos pais que o educaram, porque o filho se espelha no pai. Nós 
temos que dar um bom exemplo aos nossos filhos para que sejam exemplo na vida 
deles também. Parabéns ao Charlie. Sem mais. O QUARTO, VEREADOR DAMIÃO 
ROGÉRIO DE SOUSA: Também deixo meus sentimentos à funcionária da Câmara. 
Este momento é muito triste e doloroso para ela e pedimos para que Deus receba sua 
mãe de braços e que lhe dê forças para seguir em frente. Quero fazer alguns 
apontamentos. Estamos sendo muito questionados sobre os escorpiões. O Vereador 
Ivan Lins falou a respeito do Jardim do Bosque. Acredito que todos estão sendo 
cobrados. Peço ao Senhor Executivo que o pessoal da vigilância faça uma limpeza nos 
terrenos. Com este tempo chuvoso, eles aparecem e não podemos esperar acontecer o 
pior. Também no Jardim Icaraí, na Rua João Menzani, onde tem a matinha. Muitas 
pessoas não colaboram, mas pedimos para que a limpeza seja feita. Sobre uma 
indicação que fiz, o Senhor Executivo me garantiu que faria a rotatória entre a Rua 
Gotardo Zotesso e Pedro Ronchin. Ali existem muitos acidentes; ninguém respeita aos 
finais de semana. O Secretário foi comigo lá, fez o projeto, disse que faria, mas, até 
agora, nada. Outro acidente, há dez dias, aconteceu na Valentim Toniolo com a Gotardo 
Zotesso. É mais perigosa ainda. O Secretário foi comigo, disse que interditaria a rua, 
colocaria uma mão só e uma lombofaixa ou lombada. Esperamos que seja feito. Sem 
mais. A QUINTA, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Só quero deixar registrado meus 
sentimentos à Camila, nossa funcionária, que perdeu a mãe. Que Deus possa confortar 
seu coração e de seus familiares. Sei como deve estar sendo difícil para você, porque a 
perda de uma mãe é irreparável. Estou aqui se precisar de alguma coisa. Meus 
sentimentos. O SEXTO, VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Só desejo muita 
força para Camila. Meus sentimentos. Que Deus a receba de braços abertos e conforte 
toda a família. O SÉTIMO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Camila, é um 
momento muito difícil. Nos resta agora pedir a Deus que a conforte, seus familiares e 
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amigos. Gostaria de questão de ordem, solicitar um minuto de silêncio pela passagem 
da mãe da Camila. Que Deus conforte seu coração. Você é uma funcionária querida, 
exemplar, ficam nossos sinceros sentimentos. Nós tivemos, há poucos dias, a II Reunião 
Municipal do Conselho da Criança e do Adolescente. Estive no Centro Comunitário, 
juntamente com o Presidente da Câmara, e foram tratados assuntos em relação às 
crianças no período de pandemia e pós-pandêmico. Quero deixar algumas informações 
debatidas. Agradeço a presença da coordenadora de Assistência Social, Amanda; da 
Dra. Renata Rocha Garcia, Assistente Social, mestre e doutoranda pelo serviço social; 
Dra. Ana Clara Giro, Presidente do CMDCA; Vereador licenciado, Secretário de 
Governo, Édison; Vereador de São Carlos, Bruno; Departamento de Esporte, CONSEG, 
Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Saúde, escolas estaduais 
e municipais. Foi debatido sobre nossas crianças, que muitas vezes ficam sob o cuidado 
dos avós, outra população especial. Muitos adolescentes ficaram órfãos e pais e mães. 
É criada uma nova vida e um novo tratamento a essas crianças. Foi tradado sobre da 
infância e adolescente e família; o município de Ibaté está atuando e agradeço ao 
Prefeito Zé Parella pelo empenho pela construção de novas creches, pela alimentação 
de qualidade das crianças. Muitas vezes fazemos uma autocomparação com nosso 
modelo de vida e de família, o que é errado, pois, cada família tem um modelo de vida 
e, muitas vezes, esse modelo reflete nas crianças, principalmente este período pós-
pandêmico, que deixou algumas sequelas como desemprego, perda de pai e da mãe. 
Com a volta às aulas, vemos a importância do profissional de ensino, que é o que fica 
com a criança e, muitas vezes, consegue observar algum problema com a criança, seu 
comportamento, pois é onde se identificam os abusos, maus tratos. Precisamos da 
união de todos, precisamos cuidar das crianças e dos adolescentes, pois estamos 
vendo, cada dia mais, um mundo crescendo e nossas crianças morrendo, entrando para 
o mundo das drogas, do crime. As legislações de governos anteriores só promoveram o 
mundo em que estamos vivendo. O adulto utiliza, muitas vezes, crianças e adolescentes 
para traficar, roubar. Precisamos formar as crianças para o enfrentamento do mundo 
que se espera, pois, assim, conseguiremos superar esta situação caótico. Estamos 
buscando políticas públicas que visem a proteção integral e ações práticas. Houve cinco 
eixos temáticos, cada um tratava de um assunto. Foram montados grupos. Foi pedido 
para incentivar as atividades coletivas, orientar, divulgar e promover. As crianças 
montaram seu próprio lanche na escola. Elas acabam comendo o que gosta e não 
comem algo que é imposto. Durante a conferência, houve a apresentação de uma peça 
teatral das crianças do Centro Cultural. Ficam meus agradecimentos a todos os 
envolvidos. Que tratemos esse assunto com muita seriedade, porque o mundo que 
espera nossas crianças é bem difícil e cabe a nós, do Poder Público, ajudar a monitorar 
e cuidar para que essas crianças tenham um futuro melhor. Sem mais. ORDEM DO DIA: 
Foi aprovado, por unanimidade, o pedido de requerimento de urgência especial, de 
autoria de todos os Edis, para apreciação do projeto de decreto nº 004/2022 - Processo 
CM. Nº 312/2022, de 31 de outubro de 2022. PROCESSO CM. Nº 264/2022, DE 09 DE 
AGOSTO DE 2022. INTERESSADO: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
ASSUNTO: Dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal, exercício de 2020. 
DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: O Tribunal de Contas do 
Estado faz auditorias e essa é uma auditoria anual das contas do município, em que faz 
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avaliação técnica e, após, é feito um relatório e, a partir disso, é feito um julgamento. Se 
a Prefeitura discordar de alguma coisa, tem recursos. Depois que terminaram todas as 
instâncias, chega à Câmara para votar, aprovando ou desaprovando as contas. O 
Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo; ele faz esse trabalho para 
nos auxiliar, porque os Vereadores não são técnicos para ter condição de analisar. No 
caso das contas de 2020, elas vieram com parecer favorável do Tribunal. A Câmara 
pode votar contra; é um voto político, mas, da minha parte, não tem porquê. O ano de 
2020 foi um ano da pandemia, fica difícil para analisar índices de gestão municipal. Por 
isso eu voto favorável às contas. Obrigado. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: O 
Tribunal de Contas é fiscalizador, assim como nós. Chega o projeto com o parecer do 
Tribunal de Contas para votarmos. Às vezes são feitos alguns apontamentos, e a 
assessoria do Prefeito tem que se manifestar e fazer a defesa. Houve alguns 
apontamentos, mas a Prefeitura fez sua defesa e foi acatada. Então foi decidido 
favorável ao Tribunal de Contas. Portanto, este Vereador votará a favor do Tribunal de 
Contas. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHEZ: Não temos muito o que falar 
sobre as contas do nosso Prefeito, haja vista que estou com o laudo do Conselheiro e 
só vou ler o final: “Finalmente exauridas as providências deste Tribunal a respeito do 
objeto dos autos, arquive-se, inclusive, eventuais expedientes a este referenciado”. 
Então, parabéns ao Prefeito, que fez tudo certinho e foi aprovado pelo Tribunal de 
Contas. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Agradeço ao Tribunal de Contas pelo 
trabalho feito em relação aos municípios. Também agradeço a competência e 
responsabilidade que o nosso Prefeito Zé Luiz Parella tem para com o munícipio, pois 
sempre tem as contas aprovadas, porque cuida e faz com carinho. Algumas vezes o 
Tribunal de Contas faz algum apontamento, e eu acho legal a parte de vir para nós, 
porque quem vive e mora no município e vê a necessidade somos nós. Cabe a nós 
também fazermos a aprovação das contas junto ao Prefeito, porque vemos o seu 
trabalho. Sem mais. VOTAÇÃO NOMINAL: Damião Rogério de Sousa: Favorável à 
aprovação das Contas; Horacio Carmo Sanches: Favorável à aprovação das Contas; 
Ivanildo de Oliveira Lins: Favorável à aprovação das Contas; Jean Glei Rubio Tomaz: 
Favorável à aprovação das Contas; Luís Marino da Silva: Favorável à aprovação das 
Contas; Ronaldo Rodrigo Venturi: Favorável à aprovação das Contas; e Sidnéia 
Monte: Favorável à aprovação das Contas; Valentim Aparecido Fargoni: Favorável à 
aprovação das Contas. DECISÃO: Aprovadas as contas do exercício de 2020 por 
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 293/2022, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 
(Primeira discussão e votação). INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: 
Dispõe sobre o Orçamento Anual do Município de Ibaté para o exercício financeiro de 
2023. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Quem acompanha 
os trabalhos da Câmara, discutimos neste ano a LDO e aprovamos, que traz diretrizes 
para a montagem desta peça orçamentária. Temos, a cada quatro anos, o PPA; a LDO 
para o Orçamento, e o Orçamento em si, que é o detalhamento das despesas fixadas e 
das receitas previstas para o ano seguinte. Estamos aprovando o que vai ser gasto para 
o ano que vem. É muito difícil interferir o que vem do planejamento da Prefeitura, porque 
lá é feito com base na execução passada, e o orçamento não é engessado, tanto que, 
daqui a pouco, vamos votar quatro créditos suplementares e especiais, que podem ser 
alterados ao longo de sua execução. Estão previstos R$ 148.000.000,00 de orçamento 
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para o município. A receita seria: R$ 121.400.000,00 de transferência corrente, que são 
transferências governamentais voluntárias, como o Fundo de Participação dos 
Municípios, a quarta parte do ICMS; parte da educação, incluindo o FUNDEB; e também 
algumas transferências Fundo a Fundo da Saúde, entre outros. Tem R$ 22.300.000,00 
previstos que são de impostos, taxas e contribuição. Nosso principal imposto para 
arrecadação é o Imposto Sobre Serviços, ISSQN; IPTU, taxa de lixo e imposto de renda. 
Em relação às despesas, temos as correntes, que são o custeio. Estão previstos R$ 
135.400.000,00 para manutenção dos serviços. De investimentos estão previstos R$ 
11,6 milhões. Obras, equipamentos e reserva de contingência, soma-se um total de R$ 
930.000,00. A Prefeitura tem um total de R$ 132.900.000,00; o IPREI, R$ 12.700,00; a 
Câmara, R$ 2.400.000,00. O Poder Legislativo tem direito a até 7% da receita corrente 
líquida. Se a Câmara Municipal pegar todo o dinheiro que teria disponível, seria mais de 
R$ 8.000.000,00 e a Câmara está prevendo R$ 2.400.000,00. Da despesa da Prefeitura, 
R$ 51.000.000,00 são para educação; R$ 27.000.000,00, para a saúde; R$ 13,6 
milhões, despesa administrativa; R$ 10.000.000,00, infraestrutura, obras e serviços 
públicos; R$ 7.000.000,00, despesas de saneamento básico. R$ 3,8 milhões, Fundo de 
Assistência Social; R$ 2,6 milhões com segurança, entre outras. O importante de ter em 
mente é que o orçamento do município do ano que vem previsto é de R$ 
148.000.000,00. É isso o que vamos votar. Eu gostaria muito que tivesse contemplado 
a ONG Amar é o Bicho. Conversamos, chegou-se ao entendimento de que não era 
possível neste momento. Obrigado. VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO CM. Nº 308/2022, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022. INTERESSADA: 
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor 
de R$ 800.000,00. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: 
Gostaria de falar dos quatro projetos na sequência para não ser repetitivo. Com relação 
a esse crédito, R$ 440.000,00 são gastos com aula de informática e plataforma 
educacional; R$ 281.000,00, para limpeza; R$ 39.000,00, energia elétrica; R$ 
25.000,00, alimentos e medicamentos para o Centro de Zoonoses; R$ 15.000,00 para 
enfeites natalinos. Na sequência, votaremos em um crédito adicional especial de R$ 
4.200,00, voltado para a manutenção do CRAS. É um recurso que vem do Governo do 
Estado e tem que abrir esse crédito para usar o recurso. Outro que votaremos é um 
crédito suplementar de R$ 1.500.000,00, para folha de pagamento especialmente dos 
professores; vai tirar do FUNDEB 30 e colocar do FUNDEB 70. Na Exposição de 
Motivos, o Prefeito coloca que está gastando acima dos 70%; está negociando com o 
Estado para ver se o Estado aumenta o repasse, porque houve o aumento do piso 
nacional dos professores, mas o repasse não chegou ao nível. O último crédito, de 
R$14.300,00  é para material de consumo da saúde, que vem do Fundo Estadual de 
Saúde. Obrigado. VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 
309/2022, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 4.254,92. 
VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 310/2022, DE 26 DE 
OUTUBRO DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre 
abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.500.000,00. VOTAÇÃO: Aprovado por 
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 311/2022, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito 
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especial no valor de R$ 14.366,04. PROCESSO CM. Nº 312/2022, DE 31 DE 
OUTUBRO DE 2022. INTERESSADOS: Vereadores (a). ASSUNTO: Dispõe sobre 
agradecimento ao Prefeito Municipal de Ibaté, Senhor José Luiz Parella, pela construção 
do novo prédio do Legislativo. DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: É 
com grande alegria para nós para nós participar desta nova etapa da vida de Ibaté, em 
que estaremos usufruindo de um novo prédio, o qual o Prefeito fez, com todo o carinho, 
fez para o povo de Ibaté. Temos esta Câmara que carece de acessibilidade, que já vem 
de muitos anos e hoje temos uma Câmara acessível. Só temos a agradecer ao trabalho 
do Prefeito, aos Vereadores, ao Diretor, o Wagner; aos funcionários da Câmara, porque 
o trabalho é árduo e uma construção, daquele porte, só mesmo com muita 
responsabilidade. Se mais. Obrigado, Prefeito. VEREADOR HORACIO CARMO 
SANCHEZ: Quero falar a respeito desta grande conquista para nós, Vereadores, e para 
os ibateenses, que é a construção da nova Câmara Municipal, juntamente com o esforço 
do Diretor Wagner; do nosso ilustríssimo Prefeito, José Luiz Parella. Eu acompanhei 
algumas coisas durante esses anos. Quando o Prefeito assumiu em 2005, pegou esta 
cidade sucateada; prédios sucateados, escolas sucateadas e, com o esforço do Prefeito 
e com o esforço da Câmara Municipal, conseguiu construir escolas para os alunos do 
primeiro ao nono ano e todo mundo elogia. Além disso, construiu o Paço Municipal, que, 
na região, o pessoal vem fazer cartão postal. Sem contar com as outras melhorias feitas; 
agora fazendo a rodoviária. Claro que nós ajudamos, mas foi tudo cabeça do nosso 
Prefeito José Luiz Parella. Parabéns por esta nova conquista e, se Deus quiser, no mês 
que vem, estaremos fazendo a sessão no novo prédio. Parabéns ao Prefeito, para nós 
e para toda a população de Ibaté. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Quero reforçar o 
que o senhor Horácio falou. Nós somos pioneiros a pegar esta cidade sucateada. Eu, 
como Vereador, entrei em 2005 juntamente com o Prefeito José Luiz Parella, tenho 
prazer de falar que ele fez um bom trabalho. Não é porque eu fico cobrando o direito da 
população, que é trabalho nosso; temos que cobrar o Executivo, temos que comprimir 
nossa função. Não tenho que mentir, toda a população vê, pessoas de fora, do Estado 
de São Paulo, que passaram nesta cidade e disseram que é uma cidade bonita. A cidade 
era muito detonada. Inclusive o Parrelão foi um projeto de lei que este Vereador solicitou, 
pois, na época, o Tomazinho era o Prefeito e eu, como morador do bairro, gostava de 
jogar bola e, onde é o Parrelão, era um lixão, cheio de mato, o Tomazinho jogou resto 
de material esfáltico. Eu pedi ao Tomaz que passasse a máquina, que fizesse um 
campinho para o pessoal; na época o Tomaz sempre atendeu as pessoas, gostava de 
dar atenção à população. Ele mandou passar a máquina, mas não deu para distinguir 
se era um campo, e eu falei que, do jeito que tinha ficado, não dava para jogar bola. Ele 
respondeu que acabou o óleo diesel da máquina e não tinha conseguido terminar o 
serviço e ficou daquele jeito. Como o nobre Vereador falou, a cidade estava muito ruim 
e cheguei ao Zé Parella e contei a história para ele, solicitei a área de lazer. E ele disse 
que eu poderia falar para o pessoal do meu bairro que ele faria. Ele foi lá e fez. Temos 
uma área de lazer muito bem feita, muito bonita. Tenho que agradecer ao Prefeito por 
isso. Ele fez o passeio público que eu pedi. Sempre fui o Vereador que cobrou o Prefeito; 
sou chato mesmo até com os próprios companheiros. Realmente, o Prefeito está de 
parabéns. Hoje temos a Câmara Municipal que ele fez juntamente com o Wagner. Muitas 
pessoas de idade queriam vir à Câmara; o Gilbertinho perguntava se não teríamos uma 
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Câmara nova, porque ele queria assistir às sessões. Ele fez o trabalho de fazer a 
população cumprir com seus deveres, se não pagássemos o imposto, a água, o Prefeito 
não consegue fazer nada. Eu já tive problema de atrasar, mas venho pagando certo e 
isso é bom para o município, porque vemos que é um dinheiro que está sendo investido 
na cidade como as escolas, a nova prefeitura, a escola Bruna Espósito, a escola do 
Cruzado que tem até piscina olímpica. Nestes mandatos nesta Casa, eu fiz parte do 
governo e o Prefeito fez um bom trabalho. Passamos por falta de médico, emprego, 
segurança pública, mas, com o tempo, vamos fazendo o possível para melhorar. Temos 
que cobrar o Prefeito para que melhore a segurança, que coloque mais médicos, que 
coloque a UBS para funcionar 24h, uma promessa do governo do Prefeito José Luiz 
Parella. Futuramente, acredito que ele vá fazer. Na próxima sessão estaremos na 
Câmara nova, recebendo a população e fico grato devido à dificuldade que passo com 
minha perna fraturada ao subir as escadas. A Câmara nova vai me favorecer e favorecer 
essas pessoas que têm dificuldade com acessibilidade. Sem mais, Senhor Presidente. 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezessete 
horas e dezessete minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada 
pelo Plenário.  
 

 


