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02ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2022. 

Aos quatorze dias do mês de fevereiro 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, pela Segunda 
Secretária, Vereadora Sidnéia Monte, e com a presença remota dos seguintes 
Vereadores: Damião Rogério de Sousa, Horacio Carmo Sanches, Ivanildo de Oliveira 
Lins, Jean Glei Rubio Tomaz, Luís Marino da Silva, Ronaldo Rodrigo Venturi e Waldir 
Siqueira. Em virtude da assunção do Vereador Édison Fernando da Silva como 
Secretário Municipal de Governo, o Primeiro Suplente do PSDB, Luís Marino da Silva, 
prestou o Compromisso de Posse, assumindo como Vereador desta Casa. Foi 
aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 31 de janeiro de 2022. A 
seguir, a Senhora Secretária fez a leitura das Correspondências Recebidas de 
Diversos, que ficarão arquivadas na Secretaria da Câmara. PROPOSIÇÕES 
APRESENTADAS PELOS VEREADORES (A): VEREADOR JEAN GLEI RUBIO 
TOMAZ: Indicação, dispondo sobre implantar sistema fotovoltaico para a geração de 
energia limpa nas escolas e creches municipais. VEREADORES (A): Moção, 
dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Adhemar 
Ronquim. Discussão: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: O Vereador 
“Demá” foi Vereador por três mandatos nesta Casa; foi inspetor de alunos na escola 
Fúlvio Morganti, muito conhecido; um esportista, jogador de futebol, zagueiro, muito 
bom por sinal; também foi Diretor de Esportes no município; Diretor de Esportes do 
G.R.E.I., do Conselho e da Diretoria do G.R.E.I.; participou da construção da sede 
social. Quando construiu o campo de futebol, ele estava presente. Eu sou suspeito 
para falar do Demá, porque convivi muito com ele, por ter a mesma idade de um dos 
filhos dele, o Adhemar Filho; ele também sempre teve muita amizade com meu pai. 
Ficamos muito sentidos pelo falecimento do Demá Ronquim e também pela família, 
que já perdeu a Conceição no ano passado e agora temos a perda do Demá Ronquim, 
uma pessoa que todo mundo gostava, uma unanimidade. Foi uma pessoa que muito 
contribuiu com a cidade de Ibaté, com a Câmara, gostava muito da cidade. Ficamos 
tristes, mas, ao mesmo tempo, ele teve uma passagem muito bonita, marcante 
positivamente em nossa cidade. Muito obrigado. VEREADOR LUÍS MARINO DA 
SILVA: É com muita tristeza no coração que recebemos a notícia de falecimento do 
Demá, uma pessoa querida pela população de Ibaté, pelo meio político também. Que 
Deus possa confortar os familiares e amigos. Como o Vereador Ronaldo disse, foi uma 
pessoa que contribuiu para o município e, infelizmente, recebemos uma notícia triste. 
Ficam meus sentimentos de pesar a toda família e a toda cidade. Sem mais. 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Faço das palavras dos Vereadores as minhas 
palavras. Tivemos uma grande perda do Adhemar Ronquim, uma pessoa maravilhosa. 
Com o Vereador Marino, nós éramos vereadores juntos. Quase todos os dias ele 
estava na Câmara fazendo jogo com o Doutor Nivaldo, batendo papo com a gente. É 
com muita tristeza que recebemos essa notícia, independentemente por estar 
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debilitado, devido ao Alzheimer. Ele deixou um legado para a população, dada a sua 
conquista, sua ajuda. Era uma pessoa de coração enorme. Vai deixar muita saudade 
para todos. Deixo meu pesar e meus sentimentos para a família. Sem mais. 
VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Essa moção é muito mais que justa. O 
pouco que convivi com o Demá foi por meio do esporte. Uma pessoa incentivadora, 
participava de grandes torneios. Fiquei muito triste quando soube da notícia, porque 
era um incentivador do esporte, que eu participava muito, molequinho, mas o via 
sempre ajudando o esporte, que é uma parte muito importante para o jovem, que 
precisa muito. Deixo meus sentimentos aos familiares e amigos e que sua alma 
descanse em paz. Sem mais. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADORES 
DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA, IVANILDO DE OLIVEIRA LINS, RONALDO 
RODRIGO VENTURI E WALDIR SIQUEIRA: Indicação, dispondo sobre solicitar do 
Senhor José Renato Ricciardi, Diretor-Presidente da Concessionária AB Triângulo do 
Sol, com cópia para o Senhor Milton Roberto Persoli, Diretor-Geral da ARTESP, bem 
como para o Secretário de Transportes Metropolitanos, o Excelentíssimo Senhor Paulo 
José Gali, a construção de uma passarela de pedestres sobre a Rodovia Washington 
Luís (SP-310), na proximidade do Conjunto Habitacional Comendador Nello Morganti 
(Popular) em Ibaté, na altura do KM 246 + 500m, aproximadamente. Indicação, 
dispondo sobre manter os sanitários da Praça Central abertos até as 22h. Indicação, 
dispondo sobre construir poço profundo ou adutora alternativa para abastecimento do 
Jardim Icaraí e Aparecidinha. Indicação, dispondo sobre oferecer curso de corte e 
costura no período noturno, no Centro Comunitário e/ou no Centro de Formação 
Artística (Centro Cultural do Jardim Cruzado). ORADORES: O PRIMEIRO, 
VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Quero deixar as boas-vindas ao Marino 
e uma boa sorte ao Édison na nova empreitada. A respeito de uma indicação que fiz é 
sobre a Praça Central. Sabemos que foi reformada há pouco tempo e os responsáveis 
querem cuidar. Mas eu acho que é um horário de muitos ônibus, muitas pessoas 
pegam ônibus ali, descem. Como não tem mais horário à noite no Édesio, os 
banheiros não ficam mais abertos e estão reclamando que estão fechando às 18h, 
19h. Pedimos para que o Senhor Executivo avalie e deixe aberto pelo menos até as 
22h. Deixar uma chave com os guardas, que desligam as quadras de areia às 22h, 
então, que passem na Praça e tranquem o banheiro. EM APARTE, VEREADOR LUÍS 
MARINO DA SILVA: A indicação é legal. Eu não sei como é o funcionamento, estou 
voltando agora, mas vou conversar com o Prefeito sobre isso, porque não sei se o 
funcionário acaba saindo mais cedo ou se é a carga-horária. Mas seria interessante 
mesmo que fosse até as 22h. Pode ser também que tenha que ser feita uma nova 
contratação, precisa ver se existe a possibilidade de pagar um novo funcionário para 
fazer o horário noturno caso esse funcionário que fica até as 18h, 19h não atenda a 
sua carga-horária. Fico à disposição para ver isso junto com o Prefeito. Sem mais. 
VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Eu entrei em contato com o Chefe da 
Guarda, e ele me disse que a limpeza dos sanitários é feita de três a quatro horas. Se 
a última limpeza for às 17h, até 21h, 22h, daria para ficar aberto e, no outro dia, às 
sete horas da manhã, faria a limpeza novamente. Mas obrigado pela atenção e que 
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faça essa ponte para gente. A respeito de alguns apontamentos é a respeito à falta de 
água no Jardim Icaraí. Melhorou bastante em vista do que era, mas sempre o Icaraí 
sofre com falta de água quando acontece um problema com a bomba. Pedimos para 
que o Executivo pense nisso. Se não for fazer um poço no Jardim Icaraí, que está 
crescendo muito em volta, que pense em algumas medidas como uma adutora, que 
faça a ligação do CDHU, que funcionaria como um estepe para que, quando 
acontecesse esse problema, uma rede jogasse água no Jardim Icaraí e não ficaria 
dois, três dias sem água como ficou. Isso é um descaso com o povo. EM APARTE, 
VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Eu moro no Centro e ficamos, na semana passada e 
na semana retrasada, sem água. Inclusive, alguns moradores me questionaram sobre 
a falta de água e eu respondi que, com certeza, deveria ter havido algum problema, 
alguma coisa com a bomba. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Temos 
que pensar no que pode acontecer; a população não pode ficar nessa situação. EM 
APARTE, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Eu não sei se é questão da bomba, se é a 
mesma bomba. Obrigada. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: É o que 
sempre falei: o Governo está há 18 anos no comando, e essa pouca vergonha de faltar 
água na cidade. Isso é uma vergonha e não pode estar acontecendo. Agora o 
município vai crescendo e não fazem o poço. O que adianta? O município está 
voltando para trás. Desde 2005, quando entramos, era falta de água direto, era essa 
reclamação. Tem o poço da antiga CBT, tem que ir lá, desapropriar, negociar com o 
proprietário já que não está utilizando. O município que tem o imposto mais alto da 
região e essa dificuldade de falta de água. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE 
SOUSA: Está bonito, a cidade está crescendo, mas temos que pensar nessas 
questões. Sabemos que um poço não é barato, mas tem que pensar, pensar no 
estepe para não deixar a população neste descaso com três dias sem água. Sabemos 
que demora para trocar uma bomba, fazer manutenção, mas não pode acontecer isso 
mais. Desde quando moro no Jardim Icaraí, o povo de lá é o povo mais sofrido; o 
Prefeito não se preocupa com o Icaraí. Cobro mesmo para abrir o olho e ver se faz 
alguma coisa. Vai para 20 anos e não tem nada para o Icaraí e o povo já está de saco 
cheio. Morei lá por 27 anos e sou muito cobrado. Sem mais, Senhor Presidente. O 
SEGUNDO, VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Vou falar de nossas 
indicações. Indicamos à Concessionária Triângulo do Sol e à Agência Reguladora de 
Trânsito do Estado de São Paulo, no sentido de construir uma passarela na 
Washington Luís, Km-246, tendo em vista que, com o Assentamento do Banco da 
Terra, os sítios e chácaras, muita gente faz a travessia na rodovia e há grande risco de 
acontecer um acidente. Uma vez feita essa passarela, praticamente irá zerar o risco de 
acidente no local. Também quero reiterar a fala dos nobres Vereadores a respeito da 
falta de água em toda cidade, principalmente no Jardim Icaraí e Aparecidinha. Reitero 
para que o Prefeito, José Luiz Parella, comece a pensar no sentido de construir um 
novo poço cartesiano no Jardim Icaraí, tendo em vista que, daqui a alguns meses, terá 
mais um bairro ao lado e a necessidade de água vai aumentar. Sem mais, Senhor 
Presidente. O TERCEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Quero agradecer a 
Deus, que é Pai, que cuida de nós. Agradeço a Deus por estar nesta Casa de Leis 
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para contribuir com o município junto com todos. Agradeço ao Vereador licenciado, 
Édison, por ter aceitado o convite do Prefeito para assumir o cargo de Secretário 
Municipal; sabemos que será de grande ajuda ao Executivo, pois o município tem 
muito trabalho. O Secretário, na semana passada, viajou com o comandante da 
Guarda atrás das armas não letais, em São José dos Campos. Ficam meus parabéns 
pela iniciativa e pelo trabalho, Vimos que ele participou de licitações e hoje temos 32 
licitações em andamento. Inclusive, uma que já está liberada para o Governo do 
Estado para a ampliação do Distrito, pois há muitas empresas querendo vir para cá. 
Há mais ou menos dois milhões liberados. Ficam meus parabéns ao Prefeito, ao 
pessoal da licitação, do Governo por essa liberação. Parabenizo o Prefeito pela 
iluminação, que está em fase de teste. Em conversa com o Prefeito, espero que se 
estenda pela cidade toda. Foi gasto aproximadamente R$ 161.000,00, que deixou a 
cidade mais bonita, que vem crescendo a cada dia e agora tem a iluminação nas 
principais entradas e na Avenida São João. Lembrando também que os novos 
loteamentos já vêm, por lei, com a iluminação de LED. Faltam outras partes da cidade, 
mas o Prefeito vai fazer e tem feito com recursos próprios. Em reunião com ele, foi 
decidido um novo projeto de REFIS. Há muitas pessoas que não conseguiram aderir 
ao projeto e nos cobraram um novo REFIS. Parabéns ao Prefeito por mais essa 
iniciativa. Em relação à oratória dos nobres Vereadores, Damião, Ivan Lins e Waldir 
Siqueira, principalmente ao Vereador Waldir. Com tenho visto, o Waldir tem reclamado 
muito da nossa cidade, dizendo que, em 18 anos, nossa cidade tem andado para trás. 
Eu não vejo isso, Vereador. Às vezes penso que você nem mora em Ibaté. Fomos 
Vereadores, trabalhamos para que esse crescimento... Vemos Ibaté crescendo e você 
diz que a cidade está parada, o que não é verdade. Na fala do Vereador Damião, ele 
diz que Ibaté está crescendo e você diz que está andando para trás. Há uma 
contradição entre vocês que eu não consigo entender. Lá atrás, tinha a farmácia do 
Pedrinho, do Adalto, do Tito, Ratinho, Mauro. Hoje temos mais de 20 farmácias na 
cidade. Isso não é crescimento? Quantas pizzarias tem em Ibaté hoje? Ibaté não tinha 
Lojas Cem, que vende mais que a de São Carlos. Temos as Lojas Americanas, o 
Distrito Industrial tem crescido. Eu trouxe empresa na gestão passada. Então eu não 
consigo entender essa fala sua. Não é possível você dizer que não cresce. Você foi 
Vereador então também não ajudou Ibaté a crescer. Sua cobrança é indevida, é a 
mesma coisa que tapar o sol com a peneira. EM APARTE, VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Acho que Vossa Excelência não mora em Ibaté, deve estar morando em 
outra cidade, porque aqui não tem emprego, saúde, segurança pública. Ibaté só 
cresceu em bairros e a qualidade de vida? É isso que estou falando. VEREADOR 
LUÍS MARINO DA SILVA: Você diz que em Ibaté não tem emprego, até na semana 
passada a minha filha estava trabalhando em dois empregos. Pode ser que não tem o 
emprego que a pessoa quer, mas se a pessoa quiser trabalhar, tem emprego. EM 
APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Quem é aliado do Prefeito vai conseguir 
emprego. Tanto é que teve a abertura do Poupatempo. Vossa Excelência ficou 
sabendo que teve o concurso, a inscrição, a inauguração? Ninguém ficou sabendo. 
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo que o 
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recrutamento foi feito na Etec. Fiquei sabendo da inauguração. Inclusive, passei lá. EM 
APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Você precisa andar um pouco na cidade, 
nos bairros que você vai ver. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Eu ando pelos 
bairros, pela cidade. A cidade só recebe elogios. Em 1983, eu estudava no SENAI, 
éramos chamados de “pé vermelho”. Hoje nossa cidade tem moral lá fora. Secretário 
de Governo do Estado esteve aqui para copiar o modelo da nossa Casa Rosa. Somos 
referência. Você está trabalhando contra você mesmo. Você foi Vereador na época, e 
está dizendo, então, que não fez um bom trabalho; é isso o que quero dizer. Hoje 
temos uma Prefeitura em Ibaté que nunca será feito outra. Temos uma Câmara em 
Ibaté que nunca será feita outra, porque o Prefeito fez, fez o Complexo Social, trouxe o 
Poupatempo. Antes de falarem do Poupatempo, se falava de uma seção de trânsito 
melhorada, que faria o serviço típico do Poupatempo. Hoje o Prefeito trouxe o 
Poupatempo para nós.  EM APARTE, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: 
Quando falei que a cidade estava crescendo, falei que era em bairro, extensão. Cidade 
melhorou no governo do Parella? Não vou criticar, mas a população está abrindo o 
olho, nós precisamos de emprego, saúde. Não precisamos de rodoviária, de Câmara 
nova. Precisamos de um prato de comida em casa. Você vai sentir agora a procura de 
muitas pessoas desempregadas atrás de você. Hoje dependemos muito das cidades 
vizinhas; isso é o que queremos dizer. Não adianta crescer a cidade e ter falta de 
água, não ter emprego, a saúde não suporta. Como vimos que você é um Vereador 
que entrou para defender ele, que passe para ele as coisas. VEREADOR LUÍS 
MARINO DA SILVA: Não é questão de defender, é questão de falar a verdade. EM 
APARTE, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Falar a verdade não. 
Melhorar, melhorou, mas há muitas partes que precisam melhorar. VEREADOR LUÍS 
MARINO DA SILVA:  Os Vereadores Damião e Waldir cobram a questão da água. O 
problema existe e precisamos sanar, mas tudo o que o município faz depende de 
recursos. O que vocês dois têm feito e qual recurso trouxeram durante este tempo em 
relação à construção de um poço novo. Sabemos que o município vive da arrecadação 
do IPTU, o qual o Vereador falou que é um dos impostos mais caros da nossa região. 
Se o Prefeito quiser melhorar a arrecadação, teria que aumentá-lo, mas ele tem 
segurado e tem feito. Tanto que hoje ele anunciou que fará de novo o REFIS para que 
a gente possa saldar as dívidas. Quem sabe com esses recursos entrando, não 
conseguimos fazer um novo poço? Cobrar é fácil, ser oposição é fácil, mas e os 
recursos, Vereadores? Quando eu fui Vereador, consegui, junto ao Governo do 
Estado, três respiradores. Houve quem questionou, mas quantos foram conseguidos 
até agora? E se a situação piorar daqui para frente? Nosso papel também não é só 
cobrar, é trazer recurso. Temos uma reforma no Ginásio de Esportes, e eu, com o 
Vereador Marinho, com o Prefeito Dr. Alessandro e com o Zé Parella, fomos com o 
Deputado Lobbe Neto e trouxemos a verba. Eles falam do Jardim Icaraí, que o Prefeito 
não se preocupa. O Icaraí foi um dos primeiros bairros que não era pavimentado e o 
Prefeito fez toda a pavimentação de graça. Eu tive que pagar o meu asfalto na época e 
muitas pessoas pagaram. Jardim Cruzado não teve que pagar, assim como Jardim 
Icaraí, Aparecidinha, e foram feitos os bloquetes. Não dá para fazer mais coisas 
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porque não tem área, porque os prefeitos anteriores não deixaram o espaço que 
precisa ter. Hoje temos o Domingos Valério com área para se fazer qualquer prédio, 
assim como temos o Poupatempo, o cartório, UBS, e como o Prefeito não faz nada? 
Eu participei oito anos da administração. EM APARTE, VEREADOR IVANILDO DE 
OLIVEIRA LINS: Nós falamos em nome da população do Jardim Icaraí, assim como 
de toda a cidade. Temos feito indicações para que o Prefeito consiga comprar bombas 
de reserva para que sejam trocadas com agilidade e resolva o problema da falta de 
água na cidade. Entendo seu apavoramento de chegar na primeira sessão, pensando 
que vai inibir a nossa fala, e, felizmente, debatemos neste parlamento, devemos parlar 
e respeitar a fala dos Vereadores quando estiverem falando. Quando o Presidente der 
o aparte para Vossa Excelência ou quando Vossa Excelência der a fala para mim ou 
para qualquer outro, que Vossa Excelência respeite a fala deste Vereador, porque ele 
tenta falar e Vossa Excelência não deixa. Obrigado. VEREADOR LUÍS MARINO DA 
SILVA: Estou respeitando tanto que dou aparte a todos os Vereadores para 
discutirmos. Você, como proprietário de um comércio, se uma pessoa chegar sem 
dinheiro lá, você não vai entregar a mercadoria. Precisa de dinheiro e vocês estão 
cobrando o Prefeito de uma situação e falo tanto para vocês quanto para mim também. 
Estou aqui e meu trabalho também é buscar recursos; é entender o que está 
acontecendo e buscar recursos juntos para que o Prefeito resolva o problema. Lembro 
que fui a Brasília, com o pedido de fazer banheiros na Mata do Alemão, fazer a 
entrada da pista de caminhada e também fazer um lugar de feirinha e o recurso foi 
negado pelo Tiririca, que nunca fez nada por Ibaté. Achei lindo vocês fazerem uma 
moção, todos juntos, ao Demá. Achei interessante. Temos que nos unir e buscar 
recursos e ajudar a governar, pois fazemos parte da história. Vamos nos sentar com o 
Prefeito para ajudar na falta de água no Icaraí, lembrando que é um bairro alto da 
cidade, o que dificulta, concordo que teria que ter mais um poço. Obrigado. O 
QUARTO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Desejo boa sorte ao 
Vereador Édison nesta nova empreitada e desejo também boas-vindas ao Vereador 
Marino, que trabalhará da forma que entender, tem meu respeito e eu tenho certeza de 
que terei seu respeito também. Com relação às indicações, vou falar da que está 
dando problema, que é a da falta de água. Tivemos o episódio, que também 
aconteceu no ano passado. Queimou a bomba da horta e tiveram que fazer a sua 
substituição. Porém, até realizar essa substituição, acaba demorando um pouco. Claro 
que o poço é a opção ideal, mas ele está na faixa dos três milhões e meio, 
dependendo da profundidade. Não tenho dúvidas de que é difícil para o município 
fazer isso com recursos próprios. Sabemos que é difícil, não temos dúvida, até pela 
estrutura do Departamento de Água, e acaba tendo que tirar recursos de outros 
setores se você quiser melhorar a questão do saneamento. Porém, o município tem 
que buscar recursos também. Esse tipo de recurso dificilmente um Vereador vai 
conseguir. Se fizermos um pedido juntos para um deputado, quem sabe? EM 
APARTE, VEREADOR MARINO: A gente vê a necessidade de fazer. Esse novo bairro 
que está para nascer, para cima do Icaraí, com toda a certeza, o Prefeito vai fazer de 
uma forma diferente das administrações anteriores. Tanto no Governo do Alessandro, 
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quanto no do Parella, vemos que foi feita a nova caixa, o novo poço para que se evite 
esse transtorno. Com toda certeza, será feito um novo poço que resolverá a questão 
do Jardim Icaraí, pois vai ser próximo. Sempre tem bomba, o que demora é trocar. 
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Eu tenho essa expectativa. Um bairro 
novo, via de regra, é exigido para aprovar o loteamento uma contrapartida, que é a 
construção de um reservatório novo. Se construírem um poço ali, ele pode ajudar no 
abastecimento do Icaraí e do Aparecidinha. Outra alternativa é a adutora saindo do 
poço do CDHU, com 100.000 m3 de água/hora e seria suficiente para socorrer. Mas 
precisa ver a viabilidade disso. Seja uma coisa ou outra, mas que tenha uma solução. 
O que acontece com o Icaraí, afetando o Centro, a água sai do castelo e desce e, 
quando queima alguma bomba que abastece o sistema central, automaticamente 
estrangula o Centro e o Icaraí. Se tivermos um sistema mais sólido no Icaraí, com 
certeza vai melhorar a questão do Centro. Sem dúvidas melhorou ao longo dos anos, 
mas, como a cidade expandiu bastante, então voltou a surgir algum tipo de 
estrangulamento. Com relação a buscar recursos, consegue-se uma verba de cem mil, 
duzentos. Por exemplo, acabamos de receber, a Prefeitura recebeu o ofício, de R$ 85 
mil reais. É pouco, mas é melhor que não vir nada. Esse dinheiro é para comprar um 
veículo para a área da Saúde, da Deputada Graciela, a quem agradecemos. É uma 
Deputada com quem tivemos contato e essa é a primeira emenda que vem dela e, 
pelas conversas que tive hoje com a assessoria, estará chegando alguma coisa nos 
próximos dias. As secretarias estaduais vão liberando aos poucos. Essa emenda é 
impositiva. Estamos tentando ajudar o município, tal qual quando conseguimos o 
ônibus para transporte escolar, cuja ajuda não foi aceita. Eu não tenho problemas em 
relação a isso. Quem executa é o Prefeito e é ele quem tem que ver o que é melhor. 
Nosso papel é sugerir, apontar eventuais falhas, porque a população nos cobra. Se 
não fizermos isso, não precisa de Vereador. Se Vereador vier aqui só para criticar ou 
só para elogiar, pode parar. Temos que sugerir alternativas e é isso que tenho feito. 
Na parte de recursos hídricos, existe o Fundo Estadual. Até peço ao Vereador Marino 
para levar ao Prefeito. O Deputado Sebastião Santos é um deputado que a gente teve 
bastante contato. É o Deputado do ônibus, que virá à APAE, e temos a convicção de 
que virá algum recurso para ajudar a entidade. Os Vereador Damião, Ivan e Waldir 
foram a Brasília, visitaram vários gabinetes, inclusive foram ao gabinete do Deputado 
citado, o Tiririca, e não conseguiram nem falar com o homem. Mas os demais 
atenderam e receberam os ofícios. Com relação ao Estado, fizemos não só para 
esses, como também para a parte de Proteção Animal, o Deputado Bruno Ganem, 
Delegado Bruno, só que sabemos que o pessoal vem pegar voto, mas, na hora de 
ajudar o município temos que implorar para os deputados. Falta um deputado para a 
gente na região e então temos que nos apegar aos de fora. Daqui a pouco tem eleição 
e eu só ajudo quem ajudar Ibaté e tem que ajudar com um valor que seja suficiente 
para eu pedir para uma pessoa votar no deputado que ajudou a saúde, a APAE, 
independentemente de partido. Quero aproveitar falar da questão dos respiradores. 
Fizemos uma indicação e esse mesmo Deputado, Sebastião Santos, havia a 
possibilidade de virem quatro respiradores ao município e, até onde sei, não foi. 
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Precisava mandar um ofício para ele e fizemos uma indicação neste sentido, no auge 
da COVID. Há coisas que a gente nem fala, divulga. Simplesmente o Waldir passou 
para a Secretária de Saúde, explicou como era para poder receber testes rápidos. 
Então tentamos ajudar da melhor forma possível. Eu tenho um trabalho totalmente 
independente, foi assim minha campanha e, na hora que tiver que cobrar, vou cobrar 
e, na hora que tiver que elogiar, vou elogiar, assim como fiz N vezes em Tribuna a 
ponto de parecer que sou o líder do Prefeito. Eleição se discute a cada quatro anos, 
mas, por ora, faço meu trabalho. A gente cobra Prefeito, a RUMO por causa da 
imundice que está a linha. A cidade que, de forma geral, está bonita, você chega e já 
encontra aquele colonhão na beirada, na linha do trem. Fizemos indicação, 
requerimento, mas não existe retorno. Não sei se alguma ação do Executivo, baseada 
no Código de Posturas, embora seja uma área federal, seria interessante, Vereador, o 
senhor levar para nós, pois vejo que assumiu um papel de liderança, porque está 
difícil. Falando da Rumo, pedirei o apoio dos Vereadores, para mexermos na questão 
da buzina. A lei foi aprovada, mas ela é tão restritiva que o município não conseguiu 
implantar. Há adequações a serem feitas, depois vou conversar com todos para 
podermos melhorá-la para ter condições de impor para a Rumo para termos, pelo 
menos, uma diminuição. Outro ponto é sobre escorpião. A população do Menzani 
voltou a reclamar. É na Rua Salve Nilo Zecchin, que faz fundo com o mato, e há uma 
chance maior de ter escorpião. Acredito que é de lá que esteja vindo, pois a rede de 
esgoto foi dedetizada recentemente; fizemos a indicação, a Prefeitura realizou, 
melhorou, mas voltou a aparecer. Precisa ver com o pessoal do zoonoses para olhar 
aquela última, para fazer uma dedetização, um bloqueio, algo específico. O papel da 
indicação é dar conhecimento do problema, porque, muitas vezes, o Prefeito não 
consegue saber de tudo o que está acontecendo e a indicação mostra o problema. Se 
falar, pode ficar só na conversa, e no papel fica bonitinho, vê o problema que tem e 
tenta solucionar. Nós estamos fazendo nosso papel na medida do possível. Espero 
que, com o Vereador Édison lá, nós tenhamos mais diálogo e o senhor conseguiu uma 
coisa que nós não conseguimos: tentamos agendar duas reuniões no começo do ano 
passado e não consegui. Então que bom que o senhor está conseguindo esse acesso. 
Quem sabe com o Vereador Édison lá seja também mais uma ponte. Tem que haver 
um diálogo franco e aberto, porque nosso objetivo é melhorar a cidade de Ibaté. Sendo 
o objetivo de todos, só vai dar certo. Muito obrigado. A QUINTA, VEREADORA 
SIDNÉIA MONTE: Quero deixar minhas boas-vindas ao Marino, com quem trabalhei 
por dois mandatos. Eu fico muito feliz por seu retorno a esta Casa. Fiquei triste por ele 
não ter sido reeleito, pois é um Vereador que conheço, que é presente, que trabalha, 
que só vem a somar. Quero deixar meus parabéns ao Édison, pelo companheirismo, 
dedicação comigo e com os demais. Que Deus o abençoe nesta nova jornal. Eu não 
fiz a indicação, mas, se o Prefeito estiver assistindo à sessão, quero deixar registrada 
a questão da sujeira no cemitério. Sei que, devido à chuva, o mato cresce rápido, mas 
peço uma limpeza lá. Fui ao túmulo da minha família e quase não consigo entrar; o 
cemitério todo está bem sujo, bem feio. Nas salas do velório, pelo menos na sala que 
eu fui, o ventilador não está funcionando. Estamos em um tempo quente, sala 



 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

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

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

 Sessão Ordinária de 14.02.2022 – Fls. 9 

 

PRESIDENTE             2ª SECRETÁRIA 

 

 

abafada. Peço a gentileza de verem essa questão dos ventiladores. É sufocante ficar 
lá. Sem mais, Senhor Presidente.O SEXTO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Quero 
deixar os parabéns ao nobre Vereador Marino. Independentemente de qualquer coisa, 
somos amigos. Haverá esses debates, assim como tivemos nos mandatos anteriores. 
Ele é um Vereador que defende muito o Prefeito, que tem um compromisso com ele. 
Respeito a posição dele, conheço seu trabalho. Que Deus abençoe Vossa Excelência, 
que faça estes três anos conosco; sei que é um bom Vereador, mesmo defendendo o 
Prefeito, ajuda a cobrar também. Quero deixar bem claro que, no nosso primeiro ano, 
estivemos em Brasília para buscar verba para o município. Estivemos em São Paulo 
para levar ofício ao Deputado Sebastião Santos. Conseguimos um ônibus, e acho que 
Vossa Excelência deve ter visto nas redes sociais que o Prefeito negou. Ele acha que 
nós somos oposição. Se houvesse um diálogo entre o Prefeito e a Câmara, mas você 
sabe que não tem. Vossa Excelência foi Vereador por dois mandatos consecutivos e 
sabe que não tem. Com o Alessandro até tinha um bom contato, enquanto que, com o 
Prefeito José Parella, eu comentei com Vossa Excelência que veria como é difícil. 
Houve uma vez que Vossa Excelência me viu na rua e me deu razão. No início, Vossa 
Excelência começou a cobrar o Prefeito e ele pintou a frente da sua loja proibindo o 
estacionamento das suas moto. Ele é um perseguidor. Eu fui perseguido e continuo 
sendo, mas não tenho medo de cobrar. Vossa Excelência também mencionou que eu 
falei que a cidade estava parada e eu confirmo, porque nós não temos emprego, 
segurança pública. EM APARTE, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Às vezes 
temos essas discussões calorosas. Cada um vê a coisa de uma forma e isso é 
interessante na política. Em relação à sessão de hoje, a gente volta com o intuito de 
trabalhar junto, de melhorar Ibaté cada vez. Penso que temos que buscar juntos os 
recursos junto ao Prefeito também. Eu sou da base do Prefeito, do PSDB, tenho honra 
de defender o Prefeito e o partido porque este Governo mudou a história de Ibaté. 
Tínhamos uma avenida torta, a qual hoje é alinhada devido ao trabalho do Prefeito. 
Então, vemos o crescimento. A população vê o crescimento. Tanto que ele tem 70% 
dos votos. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Vossa Excelência tem razão. Ele mudou 
a cidade, ela está bonita, mas há muitas coisas que deixam a desejar. A saúde, desde 
meu primeiro mandato, eram dois médicos no hospital, hoje continuam, mesmo com a 
situação da COVID. Há a ala da COVID que fica aberta até as dezoito horas, quando 
bate o horário, o pessoal vai tudo para frente e mistura tudo. É tudo desorganizado. 
Precisa mudar muito. Vossa Excelência era Vereador e pedimos para abrir a UBS por 
24h, ainda mais agora, na pandemia. É uma coisa que batemos sempre em cima. 
Precisamos investir mais na saúde, na segurança pública. Os bandidos, o tráfico toma 
conta da cidade. Não temos sossego. A todo lugar que você vai, é ponto de droga; dá 
vergonha de morar na cidade, de trazer um familiar de fora. Precisamos cobrar o 
Prefeito neste sentido. A cidade cresceu, mas não existe qualidade de vida. Como 
representantes, vamos continuar cobrando. Sei que Vossa Excelência vai defender, 
que vamos debater muito, mas, infelizmente é isso que vai ser. Vamos continuar 
fazendo nosso trabalho. O Deputado Sebastião Santos queria dar uma UTI para Ibaté, 
mas o Prefeito preferiu comprar com o dinheiro que poderia ser aplicado em outras 
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coisas. O Sebastião Santos deu 280 UTIs e ofereceu para Ibaté. Falei com a 
assessoria do Prefeito e disseram que iria comprar. Então vemos que eles não têm 
interesse. Acham que nós estamos fazendo política. Queremos o melhor para a 
cidade, queremos ajuda-la. O Deputado pediu para que víssemos o que precisava no 
município e eu respondi que era difícil, que o Prefeito não atendia. O deputado queria 
vir aqui falar com o Prefeito. Ninguém quis atendê-lo. A APAE vai receber o recurso. 
De imediato são R$ 100 mil, mas há mais verbas que ele vai apresentar amanhã. Esse 
Debutado quer ajudar Ibaté, mas, infelizmente, o Prefeito não está pensando no 
município, ele pensa que estamos fazendo política. Nós queremos o melhor para a 
população. Queremos emprego. Quando Vossa Excelência foi Vereador comigo, nós 
votamos para dar R$ 7.500.000,00 desconto da CBT, que devia mais de onze milhões 
de impostos e nós demos para gerar emprego. Ninguém cobrou da gestão em que 
Vossa Excelência foi Vereador; não fizeram um requerimento pedindo informação, 
nem para a empresa, nem para o Prefeito. Demos o desconto, não foi gerado emprego 
e está aí este elefante branco parado, sem gerar emprego. EM APARTE, DAMIÃO 
ROGÉRIO DE SOUSA: O Vereador Marino falou que ser oposição é fácil. Não é, 
nobre Vereador. Não é ser oposição, entramos com a intuição de melhorar o 
município, como você, mas cada um tem um jeito de trabalhar. São muitas demandas 
que vêm, e você também vai ter. A cidade parece estar bonita, mas você vai começar 
a andar e vai ver como está. Tudo o que o Waldir falou é verdade. A gente apenas 
cobra, primeiramente, o cargo de confiança, e não resolve; cobramos na Tribuna, não 
resolve; cobramos o Executivo, não resolve. A gente faz indicação, depois partimos 
para o requerimento. Não é ser oposição, fazemos o trabalho para o bem da 
população. É o que temos que fazer. VEREDOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: O 
Prefeito enviou um projeto para a compra de mais um veículo para a Guarda. O Vitor, 
Comandante, solicitou recursos para comprar mias armas não letais. Muito obrigado. 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Vereador Marino, eu, como Vereador, sempre 
cobrei muito o Executivo. Nós dois já tivemos vários debates e discussões, mas somos 
amigos; considero muito Vossa Excelência e sei que Vossa Excelência aprecia meu 
trabalho também. Vossa Excelência tem seu partido e o defende, eu não tiro a sua 
razão, mas temos que falar a verdade. Como Vossa Excelência mencionou sobre a via 
pública que foi colocada lâmpadas de led. Quando eu era Vereador, junto com alguns 
outros, pedimos para trocar essas lâmpadas pelas de led, pois iluminam mais, a 
cidade fica mais bonita e é mais econômica, pois quem paga é a população. Vamos 
continuar trabalhando. Foi bom Vossa Excelência ter entrado, para que faça um 
contato direto com o Prefeito e leve as nossas demandas. Se houver um diálogo, não 
ficaremos só criticando. Até hoje não tivemos uma reunião. Pedi para o Presidente 
marcar para dialogarmos, levarmos os problemas do município para o Prefeito e não 
conseguimos. Quando Vossa Excelência era Vereador comigo, fazíamos reunião com 
o Dr. Alessandro direto, cobrávamos. No início briguei muito com ele, mas, com o 
diálogo, não brigávamos mais. Ele nos dava uma resposta e é disso que a população 
precisa. Sem mais, Senhor Presidente. ORDEM DO DIA: Foi aprovado o 
requerimento, de autoria de todos os Edis, solicitando urgência para apreciação dos 
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processos CM. nº 055/2022-058/2022. Decisão: Aprovado por unanimidade.  ORDEM 
DO DIA: PROCESSO CM. Nº 055/2022, DE 09 DE FEVEREIRO DE 
2022.INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de 
Crédito Adicional Especial Suplementar no valor de R$ 100.000,00 destinados à 
aquisição de um veículo para a Guarda Municipal. DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS 
MARINO DA SILVA: Projeto muito bom. Espero que todos o aprovem. É um projeto 
para aquisição de um veículo para a Guarda, com recursos próprios. Mais um carro 
nas ruas para fazer o policiamento. Parabéns ao Vitor e a toda Guarda pelo trabalho 
que têm feito e ao Prefeito pelo incentivo de aprimorar a nossa Guarda também. 
Lembro também o trabalho do Vereador Édison, junto com o Comandante da Guarda, 
Vitor Reis, fazendo o pedido em São José dos Campos para as armas não letais, 
ajudando na segurança pública do município. Sem mais. VEREADOR RONALDO 
RODRIGO VENTURI: Com a saída do Édison, algumas comissões das quais ele 
participava, ficaram sem ele e o suplente não pode entrar. A Comissão Mista analisa 
praticamente todos os projetos do Executivo e ficou sem Presidente. Estamos em seis 
e temos que definir o novo Presidente. Esses projetos têm o parecer jurídico favorável, 
então não teria motivos para não deixarmos entrar de urgência. A oposição, que é 
tratada da forma pejorativa, é aquela que atravanca tudo e não deixa andar nada. Se 
fôssemos, votaríamos contra ao requerimento de urgência. Esses R$ 100.000,00 para 
a Guarda são importantes para a compra de um veículo. A gente tem que ver que a 
Guarda faz um trabalho dentro do possível, precisa se estruturar melhor, cumprir o 
Estatuto Nacional da Guarda, precisa do Plano de Carreiras, a Corregedoria e a 
Ouvidoria nós as aprovamos, mas não vi instituídas ainda, pode ser que tenha 
escapado de mim. A lei é recente, de novembro, espero que, nos próximos dias sejam 
instituídas. São passos importantes para a Guarda Municipal estar cada vez mais 
estruturada e respaldada. Em relação ao projeto, sou favorável. Obrigado. DECISÃO: 
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 058/2022, DE 10 DE FEVEREIRO 
DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre a 
celebração de convênio e aditivos, em caráter gratuito, entre a Prefeitura Municipal de 
Ibaté e instituições de ensino de cursos técnicos profissionalizantes para fins de 
concessão de campo de estágio curricular obrigatório. DISCUSSÃO: VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: Um projeto super tranquilo. Nós votamos, na 
verdade, um projeto muito similar que foi autorizando esse tipo de convênio com as 
instituições de ensino superior; aprovada em 15 de outubro. Agora vem esse projeto 
para aprovarmos no nível técnico. Inclusive, meados de outubro para novembro, 
fizemos uma indicação para que fosse feito estágio para profissionais da enfermagem; 
estudante técnico de enfermagem. Acredito que essa lei é para isso também. Estará 
aberta essa possibilidade, porque é muito importante para quem estuda e precisa fazer 
o estágio obrigatório. A Prefeitura tem mais que abrir as portas e ajudar os 
profissionais, que ganham experiência e ajudam o município. Eu sou favorável. Muito 
obrigado. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Estamos vivendo em uma época de 
pandemia, época difícil também na área da Saúde, e esse projeto é importantíssimo 
para nós, que visa à contratação de estagiários para a nossa saúde. Tem a aprovação 
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deste Vereador também. Sem mais. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 
EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE 
SOUSA: Alguns apontamentos. O primeiro é a respeito das árvores, descendo sentido 
Jardim Icaraí, contornando o brejo. São muitas reclamações. Está chovendo muito, e 
os matos e as árvores crescem muito. Agora, se Deus quiser, a chuva vai parar um 
pouco e esperamos que eles podem essas árvores. Outro apontamento é a respeito 
das áreas institucionais do Domingos Valério. Precisa, urgentemente, fazerem a 
roçagem; é um matagal. Já foram encontrados vários animais peçonhentos, 
principalmente escorpião, aranha, já acharam até cobra. Como passou a chuva, 
comecem a fazer esse tipo de trabalho. Se falta funcionário, que o Senhor Executivo 
contrate, porque estão reclamando muito que está faltando. Escolas e locais públicos 
precisam estar limpos. Outra cobrança é a respeito do transporte público escolar. São 
muitas reclamações. A cidade está crescendo e o Prefeito tem que pensar nessas 
questões, porque a escola mais próxima do Domingos Valério é a escola do Icaraí. Dá 
para ir caminhando, mas não é assim também. Às vezes está chovendo ou está muito 
sol ou o pai não confia em deixar uma criança de 12 ou 13 anos ir sozinha, pois é 
perigoso. Então, que contrate motorista ou compre ônibus se estiver precisando. Nós 
corremos atrás e conseguimos, mas foi rejeitado. A gente pede que a Secretaria de 
Educação, junto com o Executivo procurem melhorar nesta parte, pois as aulas 
voltaram e só tem ônibus para as áreas rurais. Como saiu uma nota que é obrigação 
só servir as áreas rurais, que faça uma escola mais perto desses bairros. Espero que o 
Senhor Executivo colabore com nossos pedidos. O SEGUNDO, VEREADOR 
HORACIO CARMO SANCHEZ: Quero deixar as boas-vindas ao Vereador Marino. 
Que Deus o abençoe nesta nova jornada. Deixo os parabéns ao Édison, que ele seja 
feliz na sua jornada. Deixo os parabéns à Guarda Municipal, da qual participei também 
algumas vezes, juntamente com o Comodante Vitor, que faz um belíssimo trabalho. 
Parabéns ao Prefeito pela compra do carro para dar mais segurança à cidade. Fiquei 
muito feliz quando o Marino disse que o Prefeito vai renovar o REFIS. Esse foi um 
pedido que fiz na sessão anterior que vai beneficiar muito a população. Quero deixar 
os parabéns para o Prefeito, porque estive na Avenida, umas 22h, no sábado, e ficou 
uma maravilha; é uma economia que teremos e a nossa cidade ficou uma beleza. Era 
só isso. Uma boa tarde a todos. O TERCEIRO, VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA 
LINS: Só quero fazer uma colocação. Por questão de ordem, Senhor Presidente, que, 
na próxima sessão, quando for concedido o aparte, que haja o respeito da fala e, 
depois, o tempo é todo do Vereador, até esgotar seu tempo. Senão, fica ruim para 
quem nos assiste. Talvez, a palavra do Vereador não sirva para nada para quem está 
palavra, mas é importante para quem assiste para entender o nosso trabalho. Quero 
agradecer ao Vitor, da Guarda, por ter atendido um pedido meu, e ter enviado uma 
viatura da Guarda ao Jardim do Bosque. Para quem não sabe, todo domingo, à tarde, 
o pessoal usa essa área para soltar pipa, e é muita gente, de 70 a 80 pessoas. As 
pessoas passam de moto, de bicicleta e sofrem o risco de acidente. O QUARTO, 
VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Quero deixar meus parabéns ao Vereador 
Marino e dizer que estamos juntos nesta Casa. Agradeço ao Édison, que foi um ótimo 
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companheiro meu nesta Casa e hoje está na Secretaria. Que Deus ilumine o caminho 
dele, porque ele é um ótimo profissional. Parabenizo o Prefeito José Parella por 
adquirir um novo caminhão com cesto hidráulico para frota do município com recurso 
próprio, pensando na eficiência e na segurança dos funcionários na realização de seu 
serviço na parte elétrica. Agradeço ao Prefeito por ter atendido meu pedido de colocar 
uma mesa nos bancos no final da Popular; o pessoal gostou muito. Obrigado. Estamos 
juntos nesta jornada. Quero expor um comentário que fizeram na rede social. Eu acho 
que essa pessoa não entende. No artigo 44 da Lei Orgânica, Parágrafo único, proíbe o 
aumento de despesa prevista no projeto de iniciativa exclusiva do Prefeito. Não pode 
mudar, muito menos para 100%. Se fosse da minha vontade, eu mudaria até 200%, 
500%, mas não pode. Peço para que a pessoa leia o artigo certinho antes de entrar na 
rede social. Obrigado, Senhor Presidente. O QUINTO, VEREADOR LUÍS MARINO DA 
SILVA: Em relação ao mandato passado, o Vereador Waldir que nada foi feito em 
relação à Asa Alumínio, e foi sim. Fiz pedido ao dono da Asa Alumínio para que ele 
viesse a Ibaté, que fizesse uma reunião com o Prefeito, ele veio. Fiquei sabendo que a 
Asa Alumínio poderia estar sendo vendida e o compromisso que ele firmou conosco e 
não foi cumprido. Ele esteve aqui, explicou que o momento era difícil, que o Governo 
de Estado estava cobrando 19% de imposto e que, em Santa Catarina, dava 3%. Era 
uma época difícil, de arrecadação baixa para todo mundo. Depois veio a COVID e 
vimos empresas de grande porte fechando. O interessante de tudo isso é que 
tínhamos quase R$ 10 milhões de imposto parado e, nós, com o Prefeito Alessandro, 
com outros Vereadores e com o Vereador Waldir, fomos a Campinas e fizemos um 
acordo com o senhor Felício, dono da Asa Alumínio, e pagou rigorosamente em dia os 
IPTUs, três milhões e setecentos e poucos e esse dinheiro foi investido no rodeio, pois 
uma área que não era nossa. Pedíamos autorização para a usina e esse dinheiro foi 
investido no novo espaço do Distrito Industrial, R$ 180.000,00, R$ 450.000,00 na área 
do rodeio. Compramos a área do novo Fórum, porque o Fórum não aceitou a área de 
3.300 m2 . Compramos o quarteirão de 10.000 m2 por R$ 200.000,00. Embora não 
tenha sido cumprido o acordo em relação a emprego, pelo menos investimos e 
recebemos em dia. Tem sido feito uma obra no município. Outra questão que ele falou 
em relação à pintura em frente à minha loja. Foi feita uma audiência quando eu não 
era Vereador, foi cometido um erro pela empresa ao pintar. Só não pedi uma nova 
pintura para que não tivesse mais gasto para o município, porque quem paga é o 
povo. Graças a Deus, passamos por essa fase e não teve problema nenhum. Quero 
falar sobre os escorpiões na cidade. A cidade foi dedetizada. Mas a população precisa 
de conscientização quanto ao lixo que é jogado em lugares indevidos e acaba gerando 
esse transtorno. Mas veremos essa situação também. O SEXTO, VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: O que o Vereador Ivan falou é importante porque o 
aparte não é para que um vereador fique discutindo com o outro. Você aparta, fala e 
pronto. Nem quem deu o aparte, nem quem recebeu tem o direito de ficar debatendo. 
Por ser on-line, fica um pouco mais difícil de controlar e é duro para as pessoas 
entenderem. Com relação à nota da Prefeitura sobre transporte de alunos, gostaria de 
frisar que a nota diz que não tem obrigação legal. Do ponto de vista da legalidade, a 
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nota está ok. Só existe um ponto que gostaria de mencionar: o Jardim das Palmeiras. 
Pelo fato de ainda não ter o outro bairro, Jardim das Palmeiras I, pelo fato de ter uma 
vicinal, eu acho que enquadraria a própria legislação que a Prefeitura citou. Minha 
interpretação, não sou advogado. Independentemente disso, não só ali, mas no CDHU 
e no Domingos Valério principalmente, há uma quantidade enorme de pais vem nos 
procurando a respeito disso. Então por isso fizemos uma indicação nesse sentido. Não 
é para fazer política em cima. Não é que não temos conhecimento da lei, pelo 
contrário, temos conhecimento da lei, mas são as crianças, criancinhas, os pequenos, 
os maiorzinhos. Vamos deixar sem transporte? Será que não é o caso, já que tem 
ônibus, uma frota bonita, de pensar em investir? Fica a ponderação. Cabe à população 
de Ibaté julgar se o que está sendo feito pelo Executivo está certo ou não. Não digo 
que é ilegal, digo se não deveria fazer. Fica a ponderação. Assim como a 
administração como um todo. Quem tem que avaliar é a população, que o faz sempre 
nas eleições. Vem avaliando positivamente o Governo, por reeleger o Prefeito atual, e 
na próxima eleição ele vai decidir. A gente faz a nossa parte, ele faz a parte dele e o 
povo decide quem está certo ou errado, pois é ele quem sente o problema, quem está 
na última rua do bairro. Obrigado. O SÉTIMO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: A 
respeito dos ônibus das criancinhas. Vossa Excelência, Vereador Ronaldo, deixou 
bem claro: “minhas criancinhas”. Este Governo sempre fez campanha pegando as 
crianças no colo e dizendo que faria um trabalho para as suas criancinhas. Por que 
não ajuda agora as criancinhas?  Por que não dá um ônibus para as criancinhas que 
ele pegava no colo? Sobre a Asa Alumínio, nós fizemos um requerimento e o Prefeito 
respondeu que ele não estava gerando emprego porque havia um problema na 
CETESB. Depois o senhor Horacio disse que viria uma empresa que iria gerar três mil 
de empregos, que iria fazer em off, mas somos Vereadores, não tem que fazer em off. 
Ficou na conversa e demos outro parcelamento para uma dívida deles, demos 
desconto de dois anos que eles deviam, para ajudar, em outros bairros e zoneamentos 
que havia algumas irregularidades por falha do Prefeito. Nós votamos para ajudar e 
consertou. Havia uma promessa para gerar três mil empregos e só ficou na conversa. 
Gostaria que o Vereador Marino marcasse uma reunião com o empresário para trazer 
emprego, porque aquilo não pode ficar naquela situação.  Obrigado, Senhor 
Presidente. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezessete horas e cinquenta e 
quatro minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo 
Plenário.  

 
 


