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15ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2021. 

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, 
no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida pelo 
Vereador Valentim Aparecido Fargoni, secretariada pelo Vereador Édison Fernando da 
Silva e com a presença dos seguintes Vereadores, (a): Damião Rogério de Sousa, 
Édison Fernando da Silva, Horacio Carmo Sanches, Ivanildo de Oliveira Lins, Jean 
Glei Rubio Tomaz, Ronaldo Rodrigo Venturi, Sidnéia Monte e Waldir Siqueira. A 
seguir, o Vereador Waldir procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por 
unanimidade, a ata da sessão ordinária de 09 de agosto de 2021. O Senhor Secretário 
fez a leitura das Correspondências Recebidas de Diversos, que ficarão arquivadas na 
Secretária da Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES 
(A): VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Projeto de Lei,                
                                                                                     
                                                                . Decisão: 
Encaminhado às Comissões Permanentes. Projeto de Lei, dispondo sobre instituir, no 
âmbito municipal, o plano municipal de valorização da vida e a campanha denominada 
Setembro Amarelo. Decisão: Encaminhado às Comissões Permanentes. VEREADOR 
HORACIO CARMO SANCHEZ: Projeto de Lei, dispondo sobre instituir, no âmbito 
municipal, o Programa de Cooperação e o Código Sinal Vermelho, visando ao 
combate e à prevenção à violência contra a mulher. Decisão: Encaminhado às 
Comissões Permanentes. VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Indicação, 
dispondo sobre proibir estacionamento de veículos na Rua Visconde de Pelotas, de 
seu lado direito, no trecho compreendido entre a garagem do imóvel do Senhor 
Thomaz Angelo Ruscito e a Rua Domingos Cardoso. VEREADOR VALENTIM 
APARECIDO FARGONI: Projeto de Lei, dispondo sobre denominar o próprio público 
municipal em construção, localizado no Conjunto Habitacional Antônio Moreira, de 
Escola Municipal Claudio Davi da Costa Telles. Decisão: Encaminhado às Comissões 
Permanentes. Indicação, dispondo sobre solicitar da Excelentíssima Senhora 
Damares Alves, Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a destinação 
de um aparelho de radiografia digital para o Hospital Municipal. Indicação, dispondo 
sobre efetuar a substituição das traves do parquinho infantil, localizado na Rua Dirceu 
Augusto Apreia, no Jardim América, por traves de ferro. VEREADORES DAMIÃO 
ROGÉRIO DE SOUSA, IVANILDO DE OLIVEIRA LINS, RONALDO RODRIGO 
VENTURI E WALDIR SIQUEIRA: Requerimento, dispondo sobre solicitar informação 
da Prefeitura Municipal acerca dos últimos 10 lotes cedidos para instalação de 
empresas em nosso município. Discussão: VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE 
SOUSA: Esse requerimento, estamos apresentando porque estamos sendo muito 
cobrados a respeito de emprego. Apresentamos na sessão passada e veio uma 
resposta que não é de transparência. Queremos uma resposta de transparência 
porque, no momento, sabemos que não está bom para nosso município. 
Apresentamos esse outro requerimento porque a cobrança dos empresários em cima 
da gente está muito grande, porque não conseguem um terreno para montar sua 
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empresa em Ibaté; muitos estão pagando aluguel faz muito tempo. Então, queremos 
saber os últimos 10 empresários que conseguiram os lotes, para sabermos o 
procedimento certinho para passarmos aos empresários. Sem mais, Senhor 
Presidente. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Estamos apresentando esse 
requerimento para ter mais informação para passar para os empresários que nos 
procuram, porque, infelizmente, a Prefeitura não está sendo transparente no site. Tem 
uma grande dificuldade para eles entrarem com esse pedido. O nobre Vereador fez 
uma solicitação a pedido do nobre Vereador Damião e os demais Vereadores, 
Ronaldo Venturi, eu e o Ivan, e apresentamos o requerimento e ele, simplesmente, 
                          é              V       : “V                         é      
              q       q                 P         ”. M              a pergunta que nós, 
Vereadores, fizemos ao Prefeito. Pedimos para que ele colocasse, para esses 
Vereadores, o passo a passo de como fazer esse pedido para nós instruirmos os 
empresários que têm interesse. Mas dá para entender que parece que esses terrenos 
parecem que são tudo carta marcada, que eles dão para quem eles querem, não é 
para aqueles que precisam. Tem pessoas que já me procuraram, inclusive, através 
desse requerimento que fizemos, que já vêm solicitando, através de requerimento, na 
Prefeitura, solicitando uma área para cederem para eles gerarem emprego; vão gerar 
20               20         .                    : “20          é      ”           
vai ajudar muito a população. Nós temos em vista que nós fizemos até requerimento 
pedindo informação a respeito das áreas que estão desocupadas, que estão paradas, 
sendo especuladas. Então, eu sei que existem alguns processos. Eu, com certeza, vou 
apresentar um requerimento pedindo informação de todos os lotes que estão parados, 
para que apresentem o ofício de tomada desses imóveis, que estão ali só sendo 
especulados. Então, nosso requerimento para a próxima sessão, nós iremos 
representar para cobrar o Prefeito a agilidade na retomada dessas áreas que estão 
desocupadas só criando mato e prejudicando nosso município. Sem mais, Senhor 
Presidente. Decisão: Aprovado por unanimidade. Indicação, dispondo sobre realizar 
a pintura dos redutores de velocidade (lombadas) existentes na cidade. Indicação, 
dispondo sobre de proibir o estacionamento de um dos lados da Rua João Altéia, entre 
as Ruas Dr. Teixeira de Barros e Santa Iria. Indicação, dispondo sobre realizar a 
limpeza da área verde localizada entre a Mata do Alemão e a Avenida Conselheiro 
Moreira de Barros, no Jardim Mariana, a fim de evitar incêndios no local. Indicação, 
dispondo sobre instalar bebedouro com água potável nas áreas esportivas e de lazer 
do município. Indicação, dispondo sobre construir banheiros na área localizada junto à 
Pirâmide da Mata do Alemão. Discussão: VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Uma 
vergonha ter que ficar apresentando para o Executivo fazer um banheiro na Pirâmide. 
Há mais de 16 que o Executivo está aí, o mesmo grupo político, fez aquela construção 
inacabada até hoje, porque como se faz uma obra e não coloca banheiro? Em um 
centro esportivo, uma área de lazer que é passeio público, para as pessoas fazerem 
caminhada e não tem bebedor de água, não tem banheiro público. Isso é uma 
vergonha. O Prefeito que está aí há mais de 16 anos. Nós, Vereadores, temos que 
cobrar o Prefeito. Ele não sabe da obrigação dele? Isso é uma vergonha. Eu, como 
Vereador, nos outros mandatos, já cobrei muito ele nesse sentido, como outros 
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vereadores também cobraram. Mas, infelizmente, a incompetência é tão grande e 
continua sem banheiro. Então, Senhor Prefeito, ao invés de ficar gastando dinheiro 
com monumento, vamos fazer um banheiro público para a população, para ajudarmos 
a atender melhor quem ali usa o Centro Esportivo. Sem mais, Senhor Presidente. 
Decisão: Aprovada por unanimidade. Indicação, dispondo sobre construir ou adequar 
um espaço para implantação de uma incubadora de empresas no município, através 
de parceria com as universidades da região. Indicação, dispondo sobre realizar a 
criação de uma equipe treinada para combate a incêndios. Moção, dispondo sobre 
votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Sr. Dagoberto Ronchin. 
Discussão: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Com relação a essa 
moção, Dagoberto é o Dago, Dagão, que o pessoal falava. Ele faleceu no dia 26, 
depois de muitos dias internados em decorrência da COVID. Tenho muita proximidade 
da família; tenho uma tia que vem a ser irmã dele. Então a gente acompanhou desde o 
início a internação; foi muito difícil para todos como toda morte é. Essa moção, na 
verdade, é para reiterar o que já foi dito, eu já disse para eles, os meus profundos 
sentimentos pela passagem do Dago. Muito jovem ainda, mas a doença o levou. Era 
só isso. Obrigado. Decisão: Aprovada por unanimidade. ORADORES: O PRIMEIRO 
JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Quero falar da minha indicação. Na Visconde de Pelotas, 
eu fiz uma placa de proibido estacionar do lado direito, porque está parando muito 
caminhão, um de cada lado, e o trânsito não está conseguindo fluir. Motorista da 
Paraty está reclamando também, porque não consegue passar ali; está tendo muita 
dificuldade. Então, quero que o Poder Executivo pense com carinho e faça essa 
indicação que peço e coloque uma placa lá. Obrigado, Senhor Presidente.  O 
SEGUNDO, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Boa tarde, Presidente, 
Vereadores, Vereadora, a todos os funcionários desta Casa, população de Ibaté. Hoje 
retornamos às atividades presenciais com a possibilidade da participação do público. É 
a primeira vez que eu falo nesta Tribuna com a participação do público aqui, isso é 
muito importante para mim, que muitas vezes já sentei nessa cadeira, em que estão 
sentados hoje, para ouvir e entender o que estava sendo debatido, participar das 
discussões, para mim é muito importante. Então, agradeço a participação presencial 
de vocês e também a participação virtual de todos aqueles que nos acompanham, seja 
pela TV Câmara ou pelos outros órgãos de imprensa. Temos hoje a representação da 
imprensa pelo Branco, da Rádio de Tudo um Pouco. Então isso é muito importante 
quando os membros da sociedade civil e os membros das instituições estão juntos, no 
mesmo lugar, para debater assuntos que são pertinentes a toda a nossa vida, nossa 
convivência. Mais uma vez, sem bem-vindos aqui, como os outros Vereadores também 
fizeram essas boas vindas. Aproveito para registrar o meu chamamento para as outras 
pessoas que querem participar presencialmente. Gostaria de falar agora sobre um 
assunto muito importante, na verdade, fazer um agradecimento e aproveitar aos 
membros da ONG Amar é o Bicho,t teremos uma discussão de uma pauta 
importantíssima para vocês. E esse meu agradecimento é referente a essa pauta, que 
há tempos, no início da minha legislatura, fiz uma indicação para que a Prefeitura 
fizesse uma divulgação mais eficaz da doação consciente de animais que estão 
presentes no Centro de Zoonoses de Ibaté. Isso, graças a Deus, à administração e ao 
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nosso Prefeito, tem sido feito. Graças à equipe de comunicação que tem feito essa 
participação. Nós fizemos, no fim de semana, mais uma postagem. Tenho verificado 
que as pessoas, no modo geral, não tinham esse conhecimento do trabalho do Centro 
de Zoonones, das ONGs e do trabalho dos cuidadores independentes que nós temos 
na cidade. A partir da divulgação, esse conhecimento é incorporado, melhorado e, 
também, obviamente, é melhorada a proteção animal.  Então, quero deixar meu 
agradecimento pela atenção e atendimento. Aproveito para falar da indicação para 
falar para a população que nos assiste que todas as ações que sejam do Poder 
público diretamente ou de pessoas privadas que fazem esse trabalho que é de 
cuidado, apoio, de ajuda. Como eu disse, é um cuidado de apoio. Se a população de 
modo geral não fizer a sua parte, cuidar do seu animal de estimação, manter os 
cuidados necessários, em ter, principalmente, o cuidado de evitar maus tratos, em 
manter o controle da natalidade dos animais de estimação e não deixar em vias 
públicas, isso tudo vai fazer com que o Poder Público tenha que diminuir o seu 
investimento porque os animais vão estar em menos situação de vulnerabilidade. Eu 
sempre falo isto sobre pessoas e sobre qualquer ser vivo que esteja em 
vulnerabilidade; nós discutimos muito sobre isso aqui, porque o compromisso desta 
Casa, dos agentes políticos, agentes públicos sempre é trabalhar para que cada um 
de nós, cidadãos... Hoje estamos investidos em uma função pública, Vereador Waldir, 
mas somos cidadãos públicos, somos cidadãos, dependentes, muitas vezes, das 
ações do Estado. Então, tudo o que fazemos aqui interfere diretamente no bem-estar 
social. Então, eu quero deixar esse agradecimento e reforçar o pedido para que a 
população continue cuidando de seus animais, evitando qualquer tipo de exploração 
animal e de maus tratos e, também, incentivando os cuidadores individuais, as ONGs, 
como vamos discutir futuramente. Quero registrar, hoje, por questões regimentais, não 
foi possível incluir esta moção, mas tivemos, por um lado, uma notícia boa; mas, por 
outro, uma notícia ruim. Recentemente, em nossa cidade, tivemos dois casos de 
tentativa de suicídio; pessoas que, por problemas pessoais, por sua situação, por 
estarem, muitas vezes, doentes psicologicamente, estarem chegando a um ato 
extremo, que alguns acham que ato de covardia, mas não é, são atos de extrema 
coragem, porque ela tende a tirar a dor que sente, tirando aquilo que é mais precioso 
para ela, que é a vida. E nós tivemos dois atos de tentativa de suicídio recentemente, 
e as equipes da Guarda Municipal de Ibaté atuaram muito bem. Hoje não será 
possível, mas, na próxima sessão, apresentaremos uma moção de congratulações aos 
profissionais, aos guardas, a toda a corporação, porque, além desses dois casos 
específicos, tem feito um trabalho muito bom em prol da população de Ibaté. Nós 
tínhamos, Vereador Horacio, o senhor é um pouco mais experiente que eu, o senhor 
conhece mais o conceito antigo que Guarda Municipal era menosprezado e tinha só a 
ocupação de cuidar de patrimônio. Hoje estamos vendo, por N motivos e inclusive, às 
vezes, por falta de ação do Estado, que a Guarda Municipal tem se tornado a primeira 
polícia ostensiva, que mais coíbe pequenos furtos, mais atua nos casos que, entre 
aspas, são de menor potencial ofensivo. Mas, em um caso como esse, que são dois 
casos de tentativa de suicídio, eles foram capazes de ser, através do seu treinamento, 
trabalho e, principalmente, através da empatia que têm com a pessoa, com o cidadão, 
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trabalhar para que esses casos não acontecessem. Aproveito para falar que nós 
vamos discutir, nas próximas sessões, o Setembro Amarelo e a Campanha Municipal 
de Valorização da Vida, que fala justamente sobre isto, na luta contra o suicídio, 
porque as pessoas esquecem que, um dos principais problemas da sociedade não 
está no corpo, está, muitas vezes, na mente. Precisamos trabalhar o psicológico das 
pessoas, aumentar a atenção à saúde mental. Tudo isso nós vamos discutir 
oportunamente, mas gostaria de deixar aqui todo o meu agradecimento e meus 
aplausos à corporação; ao Comandante da Guarda, Vitor, e a todos os envolvidos 
nessas duas ocorrências. É só isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. O TERCEIRO, 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Quero aproveitar a fala do nobre Vereador Édison, 
que mencionou a respeito do Centro de Zoonoses. Verdade, Vereador, o trabalho que 
eles fazem, não só eles como as ONGs que vêm cuidando dos animais que estão 
jogados nas ruas; é um excelente trabalho. Eu amo os animais, tenho quatro 
cachorros, meu filho tem mais quatro. Inclusive, um eu adotei; estava jogado na rua e 
levei para casa. Nós estivemos, no início do nosso mandato, no Centro de Zoonoses e 
vimos o trabalho que a Dra. Cláudia faz e ficamos indignados com a situação do local, 
porque ela faz milagre com aquele local: portas arrebentadas, remendadas, armário 
todo enferrujado, não tem espaço físico para colocar os animais, ela não tem 
condições de adquirir animal que chega perdido das ruas, que as pessoas levam para 
   . E       : “I                                  ”     q     P                      
espaço físico para ela ter condições de acolher mais animais. Então, ela é uma 
guerreira; ela trabalha ali dentro porque ama, porque, se é outra pessoa, eu acho que 
já tinha abandonado, porque não tem condições. Acho que o Prefeito deveria começar 
a andar, assim como no início do primeiro mandato dele, ele andava em todos os 
setores municipais. Hoje ele não anda. Você não vê mais o Prefeito andando. Nem na 
Prefeitura você vê o Prefeito. No setor público, você não vê. Então, Senhor Prefeito, eu 
gostaria que Vossa Excelência fosse ao Centro de Zoonoses. Não é a primeira vez 
que este Vereador vem falando a respeito desta situação. Estou cansado, vou acabar 
tirando fotos, apesar de que eu ainda tenho fotos, acredito que continua do mesmo 
jeito. Vou fazer foto, filmagem e vou colocar na internet, porque a gente vê tanto 
dinheiro público sendo gasto à toa e, onde tem que ser gasto, ele não faz. Tem que 
dar condições de trabalho para nosso funcionalismo público, não somente colocar as 
pessoas para trabalhar e não dar condições. Então, Senhor Prefeito, eu gostaria que 
Vossa Excelência andasse na cidade. E tem mais: ande em todos os bairros. Tem 
esgoto a céu aberto. Então, Prefeito, faz favor, Prefeito, se Vossa Excelência não tem 
capacidade e não tem condições de se locomover, pede para um funcionário seu, 
desse cargo de confiança que só fica andando para cima e para baixo, ganhando mais 
de R$8.000,00 de salário, para ficar andado para lá e para cá à toa. Então, pede para 
eles fazerem uma filmagem de todos os setores e levar para o senhor ver. Porque este 
Vereador, se não tomar uma providência, este Vereador vai colocar na internet, para 
mostrar para a população como está nossa cidade. Quero aproveitar para falar do 
Departamento de Esporte. Um garoto me procurou, falou que foi até o Departamento 
de Esporte procurar o Raul para ceder uma bola para ele, que tem um time de futebol 
                                . E       : “V                    q       é    
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D               E      ”. E                                                q   
tinha que procurar o Vereador, que é Vereador que tinha que dar a bola. Esse 
incompetente não sabe que o Departamento de Esporte recebe verba, vem verba para 
atender a população, para dar uma bola; não custa ele dar uma bola para nossos 
jovens fazer o treinamento, brincar, para jogar bola, para tirar essa molecada da rua. 
Ele prefere que a molecada fique usando droga. Eu acho que ele prefere isso, não é 
possível. Como que uma pessoa, que é do Departamento de Esporte, falar que não 
                    q                V       . “V             V         q     
V                                ”. V                                           
ninguém não. O Departamento de Esporte tem bola. Ele tem porque eu visitei, o 
Vereador Damião esteve comigo, visitamos, tem muitas bolas lá. Então, não custa 
nada ele dar uma bola que não é dele, que veio do Governo, que manda para o 
município, não custa nada ceder uma bola para os meninos que querem fazer 
campeonato, para eles pararem de ficar na rua. Então, nem esse incentivo, esse 
incompetente faz para dar para os jovens e manda o jovem procurar o Vereador. 
“P         V         q                               ”. S                         
não tem capacidade de administrar sua função, saia daí, dá o seu lugar para quem 
tem competência, para quem sabe trabalhar, para quem sabe qual o dever da nossa 
população, esse dever é do povo. Essas bolas que vêm para Departamento de 
Esporte são para serem cedidas. Utiliza ela para fazer seus treinamentos, 
campeonatos nos bairros. Então, Senhor Prefeito, é mais um departamento que Vossa 
Excelência precisa olhar com carinho. Vamos olhar para população, vamos atender 
melhor a população. Estou indignado com tanta irregularidade com esta administração. 
Sem mais, Senhor Presidente. O QUARTO, VEREADOR RONALDO RODRIGO 
VENTURI: Vou falar de duas indicações das quais nós apresentamos. Uma delas é 
referente ao combate aos incêndios; formação de uma equipe, de uma brigada, cada 
local vai dar um nome diferente. Nós evidenciamos, nos últimos dias, teve um dia em 
que eu nunca vi Ibaté naquela situação. Obviamente não teve problema só em Ibaté, 
teve no Broa, foi tudo ao mesmo tempo na região. Eu vinha vindo de Araraquara, 
estava uma queimada na região do Chibarro, foi o caos naquele dia. Tirando aquele 
dia, que foi atípico, outros dias nós tivemos queimadas, sempre tem pontos de 
queimadas. Entendemos que seria importante o município ter a brigada e existe a 
possibilidade de formar essa brigada com voluntários, tem como fazer convênios com 
associações; existe uma associação que faz desde que tem o local, ela vai montar, é a 
Associação de Bombeiro Voluntário do Estado de São Paulo. Eles vêm ao local e vão 
montar parceria com empresas para ter ajuda de custo, equipamentos. Na indicação, 
eu acho que a gente sugere uma dessas organizações não governamentais, mas tem 
outras que a Prefeitura poderia dar uma analisada com carinho para amenizar, 
principalmente nesses períodos mais secos. Seria muito importante termos essa 
brigada. Outra indicação que apresentamos é referente a uma incubadora de 
empresas no município. Um sonho antigo. Durante a campanha eleitoral, se puxarem 
meus vídeos, vão ver que, quando falei de emprego, uma das duas indicações que 
menciono, porque a gente sabe que o Vereador tem o papel limitado na geração de 
empregos, mas podemos tentar propor mecanismos, algumas situações, soluções que 
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podem melhorar a geração de emprego para além dessa questão que estamos vendo 
dos terrenos de formas de doação.  Quando se fala em incubadora, parece um 
negócio gigantesco, mas não, às vezes é um barracão. Só depende do tipo que 
incubadora que você vai fazer. Se fizer uma incubadora de empresa de tecnologia, é 
um barracão, até certo ponto, pequeno. Você consegue fazer a adequação. Existem 
facilmente parcerias com as universidades, com a UNESP, Federal, USP, as 
particulares também têm. Então eu acho que a gente pode pensar com carinho para 
dar esse passo. Vai gerar emprego automaticamente? Não. É no médio prazo, no 
longo prazo, mas temos que incentivar o empreendedorismo na nossa cidade. Agira 
quero colocar, lá no Domingos Valério, eu recebi hoje uma cobrança, até estava 
confirmando com o Damião, que é morador do bairro, sobre as grades da boca de 
lobo. Nós fizemos uma indicação em meados de fevereiro, março, pedindo para 
colocar, desentupir, colocar grade porque estava sem e continua sem. A mesma 
moradora que nos cobrou naquela época, hoje me cobrou, via Messenger, que está 
perigoso, está com risco de acidade. Entendemos que está com muito roubo desse 
tipo de grande, tanto porque existe um Projeto de Lei que visa a regulamentar os 
ferros velhos, justamente para tentarmos segurar um pouco isso. Mas, 
independentemente disso, já faz muitos meses. Então, para o setor responsável, a 
gente pede para que o Prefeito determine para o setor responsável e agilize isso, 
porque, daqui a pouco, vai acontecer um acidente: uma criança vai cair ali dentro, ou o 
carro vai cair ali dentro e, aí, o prejuízo vai ser menor para a população. Era isso o que 
tinha para expor. Muito obrigado. O QUINTO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE 
SOUSA: A indicação que fizemos hoje é a respeito do setor responsável da Prefeitura 
de pintar os redutores de velocidade. Está tudo preto, tendo acidente direto por causa 
dessas lombadas escuras. Esta tendo acidente direto por causa dessas lombadas 
escuras. É muita cobrança, muitos carros pulando nas lombadas. Às vezes é 
imprudência do condutor, muitas vezes, também, a sinalização ajuda. Hoje vai entrar 
um projeto aí que vai ser bom para isso. Pelo menos, nessa parte, a gente vai ter 
alguém para cobrar diretamente e esperamos que o Senhor Executivo olhe com 
carinho, porque de pintura ele gosta, gosta de beleza. Do emprego, que é bom, ele é 
inimigo. Então a gente espera que ele faça a pintura dessas lombadas porque... A 
Eduardo Apreia, principalmente, tem uma ali que está preta, preta. Eu moro lá, vizinho, 
além de ver acidentes, eu vejo muitas reclamações. A respeito do Amar é o Bicho, os 
companheiros estão ali. Entrou o projeto hoje, que bom já devia ter entrado faz tempo, 
no meu modo de ver. Espero que o Senhor Executivo não pare por aí, não leve essa 
responsabilidade para o Vereador. Salário de Vereador, se formos ver, não dá para 
fazer mais nada para quem trabalha, para quem corre atrás do que é certo e não para. 
Espero que o senhor dê uma força, um apoio melhor, porque agora que vai precisar 
mesmo, que a construção do local e depende de bastantes doações. O senhor tem 
bastante influência, tem empresa que pode ajudar e não jogar a responsabilidade aos 
Vereadores, como vemos. Muitas cobranças nas redes sociais e pode dar uma força 
tanto para a Amar é o Bicho quanto para outras ONGs que cuidam dos animais. A 
pessoa que ama o bicho, não ama só o que se cria, ama a todos. EM APARTE, 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Vossa Excelência até falou bonito, pedir para o 
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Prefeito ajudar Amar é o Bicho. Ele vai ceder a área, já está aqui que vamos votar, 
mas ele não está cuidando nem da casa dele, não cuida do Centro de Zoonoses que 
ele montou; era muito bonito quando ele montou. Ele não cuida da casa dele, você 
acha que vai cuidar da casa dos outros? Eu espero que ele cuide, mas, se ele não 
cuidar, você pode ter certeza de que nós, Vereadores, vamos lutar. Eu tenho a 
intenção de ir para Brasília, São Paulo e vamos tentar buscar recurso, junto com os 
deputados para tentar ajudar a ONG. Se a ONG estiver toda legalizada, documentada, 
a gente consegue uma verba direto dos deputados para ajudá-los. Se depender do 
Prefeito, pode esquecer. Obrigado, Vereador. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE 
SOUSA: Você chegou aonde eu queria chegar. A gente vai marcar uma viagem para 
Brasília, é um dos pontos nossos ajudar a Amar é o Bicho, como outras áreas que 
estão precisando. Vamos tentar buscar recursos. Mas eu cobrei ele, Senhor Vereador, 
porque ele tem condições; ele é empresário, além disso, é Prefeito da cidade, tem que 
procurar ajudar e não ficar jogando responsabilidade para cima do Vereador. É só isso 
no momento. Sem mais, Senhor Presidente. O SEXTO, VEREADOR IVANILDO DE 
OLIVEIRA LINS: Quero falar a respeito de duas indicações que fizemos para esta 
sessão. Uma delas é pedindo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, com sua equipe de 
engenharia, para que façam um estudo para ver se dá para fazer o estacionamento de 
um lado só na Rua João Altéia, entre a Rua Dr. Teixeira de Barros e Rua Santa Iria. 
Outra indicação que tem um dedo do grande amigo meu e vice-presidente do PSB, 
Fábio Gomes, que nos passou. Transitando pela rua, ao lado da matinha do Alemão, 
constatou que atrás da mureta tem um mato alto e seco. Entendemos que está 
correndo um grande risco de, a qualquer momento, acontecer um incêndio, tendo em 
vista que, se pegar um incêndio ali, vai acabar com aquela mata. Portanto indicamos e 
pedimos para o Excelentíssimo Prefeito que faça uma limpeza com sua equipe para 
sanar esse problema e evitar que aconteça esse incêndio. Nada mais, Senhor 
Presidente. Obrigado. O SÉTIMO, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHEZ: 
Primeiro gostaria de parabenizar o pessoal das ONGs da nossa cidade que cuidam 
dos animais de rua. Infelizmente eu não tenho ajudado porque eu mando meu telefone 
para alguém entrar em contato e de repente, por algum motivo, ainda não tem 
chegado. Hoje ou ontem, eu coloquei meu telefone onde a pessoa me marcou, mas, 
até agora, não me procuraram e eu pretendo ajudar. Com certeza pode me procurar 
que eu vou ajudar, porque eu também amo os animais. Parabéns para vocês e para 
todos que cuidam dos animais que pelas ruas perambulam. Quero falar desse projeto 
de lei que institui no âmbito municipal o programa de cooperação e código de sinal 
vermelho, visando ao combate e à prevenção da violência contra a mulher. Esse 
projeto nada mais é do que dar uma segurança às mulheres, principalmente da nossa 
cidade. É um projeto simples. Como forma de prevenção e combate à violência, a 
                    “              ”                               do de socorro e 
ajuda, expondo a mão com a marca em seu centro, na forma de X, feita, 
preferencialmente, com um batom vermelho e, em caso de impossibilidade, com 
caneta ou outro material acessível, se possível na cor vermelha a ser mostrado com a 
mão aberta para a clara comunicação do pedido de ajuda. Eu acho de grande 
importância, haja vista que vemos na televisão, nos grandes jornais, sempre a 
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violência contra a mulher e não é justo que a mulher sofra depois de cuidar do marido, 
dos filhos e sofrer uma violência dentro de casa. Sem mais, Senhor Presidente. 
ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 376/2021, DE 04 DE AGOSTO DE 2021. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Especial no valor de R$ 35.472,00, destinados ao custeio – apoio às ações 
de vacinação relacionadas à Campanha de Vacinação contra a COVID-19. 
DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Apenas para explicar 
um projeto até certo ponto simples. É um Crédito Adicional Especial, então, como já 
disse o Senhor Presidente, no valor de R$ 35.472,00, voltado para ações de 
vacinação. Então, é um recurso que veio para Saúde e está abrindo o crédito especial 
justamente para usar esse recurso. O crédito é uma alteração no orçamento do 
município que é a peça que permite o Prefeito fazer uso do dinheiro em despesa de 
nossa cidade. Então, esse, de R$ 35.472,00, é voltado exclusivamente para esse 
apoio às ações de imunização. Era só isso. Obrigado. VOTAÇÃO: Aprovado por 
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 377/2021, DE 04 DE AGOSTO DE 2021. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Suplementar no valor de R$ 315.000,00 destinados para a instalação de 
rede canalizada para futura usina geradora de oxigênio de ar medicinal no Hospital 
Municipal, para aquisição de equipamento agrícola, para elaboração de projetos de 
galerias de águas pluviais e para a aquisição de veículo urbano de carga a ser 
utilizado na conservação e manutenção elétrica de ruas, praças e imóveis. 
DISCUSSÃO: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Esse projeto, a respeito 
do projeto anterior, também é um crédito, neste caso de valor maior de R$ 315.000,00 
e compreende alguns itens. Dentre eles, eu vou citar três, mas gostaria de especificar 
mais em um. Esse valor vai ser utilizado na compara de um veículo para ser utilizado 
pelo Departamento de Manutenção Elétrica, um veículo já adaptado para esse serviço; 
também uma máquina trituradora de galhos para ser utilizada pela equipe de limpeza 
urbana, também é muito importante porque isso trata do tratamento de resíduos 
sólidos, no caso, resto de árvores, que são detritos biodegradáveis que podem, a partir 
da trituração, serem utilizados como adubo orgânico, então isso é muito importante. 
Mas o principal é que esse projeto também contempla a instalação de uma linha de 
oxigênio no Hospital Municipal; uma linha aérea de oxigênio para também a futura 
instalação de usina de oxigênio no Hospital. Isso é um pedido antigo, alguns 
enfermeiros falaram com quase todos os Vereadores, principalmente os Vereadores 
que mais vão ao Hospital têm conhecimento disso, mas todos sabem e eles falaram da 
questão da troca dos cilindros de oxigênio que ficavam dentro dos quartos. Essa foi 
uma indicação feita por vários Vereadores desta legislatura e das anteriores e que, 
agora, a partir dessa dotação orçamentária será feito no Hospital Municipal de Ibaté. 
Mais uma vez, isso é muito importante, gostaria de destacar isso. EM APARTE, 
VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Isso foi também um pedido que 
tínhamos feito juntamente com a Elaine, supervisora da Saúde, no um ano e meio em 
que estive à frente do Hospital, eu vi a necessidade dessa linha do oxigênio ser 
montada com urgência, porque as trocas de botijões de oxigênio era manual e, com 
essa instalação feita no teto do Hospital, vai agilizar muito o serviço dentro do Hospital. 
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Parabéns pela atitude. A Elaine que também esteve à frente disso; inclusive, eu liguei 
para o pessoal que fazia esse tipo de serviço, ficamos conversando muito e graças a 
Deus está dando tudo certo e será para a melhoria do nosso Hospital. VEREADOR 
ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Como eu disse, é um pedido antigo; Vereadores de 
agora, de antes, Vossa Excelência como Vice-Prefeito esteve à frente do Hospital 
trabalhando nesse sentido. Eu fiz uma indicação nesse sentido, os nobres Vereadores 
também fizeram. Isso é muito importante porque mostra a essencialidade desse 
reparo. Isso também mostra que, apesar dos pesares, a pandemia também trouxe às 
vistas mais próximas de algumas necessidades que deixávamos de lado, talvez não 
tínhamos tanto esse tato e uma delas é a questão do oxigênio. Com a pandemia, o 
consumo de oxigênio ficou muito maior. Então, mais uma vez, aproveito para 
parabenizar. A pandemia não acabou, nós ainda continuamos, ainda há a necessidade 
das medidas de prevenção. Óbvio que agora nós temos um pouco mais de liberdade, 
mas ainda precisamos manter os cuidados e continuar parabenizando todos os 
responsáveis e, principalmente, os responsáveis pela linha de frente da COVID-19: 
médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, equipe de limpeza, de manutenção. 
Nesse grupo todo, eu parabenizo e agradeço pelo trabalho que tem sido feito na 
pessoa da Secretaria Municipal de Saúde, Elaine. Quero deixar esse recado e dizer 
que este é um projeto muito importante, essa liberação de recurso é muito importante 
e terá meu voto favorável nesse sentido. Muito obrigado, Senhor Presidente. 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Senhor Presidente, nobre Vereador falou muito 
bem. Um projeto de grande importância. Isso já era para ter sido feito há muito tempo. 
Quando o Prefeito fez aquela reforma do Hospital, já deveria ter feito essa canalização 
do tubo de oxigênio em todos os quartos, já para não haver o que houve nesta 
pandemia. Eu tenho quase certeza que perdemos vidas por causa dessa troca de 
cilindro. Havia pessoas que não podiam, isso eu sei, porque eu estive dentro do 
Hospital, fiquei 18 dias com um senhor, cuidando dele, estava com enfisema 
pulmonar, inclusive veio a óbito. Quando eu ia trocar o botijão de oxigênio, teve uma 
hora que quase não deu tempo, eu achei que ele não iria voltar mais. Imagino essas 
pessoas que estavam intubadas nessa troca de oxigênio se não pode ter ido embora, 
nunca se sabe. Então, é uma grande irresponsabilidade do Prefeito, isso já era para 
ter sido feito quando reformou o Hospital e não fazer só boniteza. Ele só fez boniteza, 
equipamento no Hospital ele não colocou, não equipou nosso Hospital. Hoje perdemos 
muitas pessoas devido ao caos que está o nosso Hospital: não tem equipamento, 
cilindro dentro dos quartos. Onde já se viu isso? Ele está bem atrasado. Depois que eu 
falo que Ibaté parou no tempo, o Prefeito vai à rádio e fala que não parou, que está 
adiantado. Está adiantado o que? Só se for pintura, de boniteza. Ninguém vive de 
boniteza, não; precisamos de condição de vida. Dá condição de vida para nossa 
população, Prefeito. Você não está fazendo mais que a obrigação, isso já era para ter 
sido feito. Sem mais, Senhor Presidente. VEREADOR RONALDO RODRIGO 
VENTURI: Vou tentar não ser redundante aqui porque o Édison já explicou 
praticamente o projeto todo, o Waldir também já fez as suas considerações. Apenas 
para deixar claro da importância: R$ 135.000,00 para aquisição de um veículo urbano 
de carga. Isso para manutenção elétrica. Há varias praças que já cobramos por 
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indicação, outros Vereadores já cobraram. Iluminação com problema, tem lâmpadas 
queimadas e às vezes tem uma demora e, para resolver, leva três ou quatro meses. 
Então, com esse veículo, eu espero que tenha maior agilidade, porque vai ter veículo 
próprio. Em relação à elaboração de projeto da galeria pluvial na Avenida São João, 
próximo à rodoviária, espero, aqui não fica claro, que contemple todo aquele trecho da 
Avenida, que foi alvo de uma indicação recente, da última sessão. Ali tem um 
problema também, independentemente da chuva, fica empoçando um pouco de água 
e vai desencadear perto da estação e está estragando as terras da família Mascagno, 
que foi uma indicação feita por todos os Vereadores. Então espero que esse projeto já 
contemple isso. Espero também que venha em breve um projeto para resolver o 
problema da Rua São Carlos. Estamos há 25 anos com problema. Há outros lugares 
também, mas falo de locais onde a gente acaba tendo uma cobrança recorrente. A 
Rua São Carlos e a Rua Washington Luiz, quase próximo da Horta, que é um 
problema sério também quando chove que alaga sempre a casa de uma pessoa ali. 
Talvez seja até simples de resolver. Então a gente sempre vai ser favorável a esse tipo 
de despesa com certeza. Com relação ao trituramento de galho, sem dúvida, é 
importante. Espero que não queimem mais galho lá perto da Estação de Tratamento 
de Esgoto, evite ficar queimando. Não estou dizendo que a Prefeitura queime, mas, às 
vezes, o galho fica lá, passa um, taca fogo. Então se estiver triturando e houver uma 
destinação, é o correto a ser feito. Com relação à rede canalizada de oxigênio. Nós 
fizemos uma indicação em oito de fevereiro, outros Vereadores se manifestaram sobre 
isso; o Horacio, como disse, já desde quando era Vice-Prefeito, já vinha trabalhando 
nisso. Fundamental. Eu já subi a esta Tribuna e falei do risco que existia durante o 
auge da pandemia. A gente não pode afirmar que aconteceu algo, mas que ficou muito 
vulnerável, ficou. Então, que bom que vai ser feito. Passou da hora, de fato, e, agora, 
vai ser feito. Somos favoráveis, obviamente. Muito obrigado. VOTAÇÃO: Aprovado por 
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 396/2021, DE 24 DE AGOSTO DE 2021. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre firmar convênio de 
cooperação com a Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos 
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ, para delegação das competências 
municipais de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico. 
DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Vou tentar explicar de 
forma bem resumida. Existe uma lei, que é a Lei Nacional de Saneamento, nós 
também temos a Lei Municipal de Saneamento, por força dessa lei nacional, e todos 
os municípios são obrigados a estarem vinculados ou vai ter uma agência própria 
reguladora de serviço de saneamento ou têm que se vincular a alguma. No caso, a 
ARES – PCJ tem a sede em Americana e regula o serviço de água e esgoto de toda a 
região, de toda a região de lá, Campinas, e vem de lá para cá, São Carlos, 
Araraquara. Araraquara há muitos anos já é cooperada da ARES. Ibaté já foi. Ibaté foi 
convidado, em uma certa assembleia a se retirar, porque estava com problema de 
informações, com déficit de informações, porque ela exige muito. Eu conheço porque 
eu trabalho justamente com isso. Então a agencia exige bastantes informações. Então 
o município agora, que está voltando, a gente já teve uma experiência anterior, não 
deu certo, ok. Agora, com essa nova experiência, toma cuidado, porque senão acaba 
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saindo de novo e, também, obviamente, tem que fazer um pagamento. No convênio 
em que estamos aprovando, autorizando, está falando em 0,5% da receita total de 
água e esgoto no ano, é o que você paga no ano seguinte. Porém, atualmente, está 
sendo cobrado 0,25%; 0.5% é o teto, só para as pessoas entenderem um pouquinho 
do projeto. Era isso o que tinha para expor. Muito obrigado. VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Esse projeto já veio para ser votado quando eu fui Vereador em meados 
de 2012 e deu até um grande debate, pedimos vistas do projeto, para entendermos 
mais. Acabamos entrando em um acordo e vimos que era bom para o município votar 
o projeto e votamos, porque esse conveio vai ajudar muito o município nas perdas de 
água. Hoje nosso município tem muita perda de água, e essa agência reguladora vai 
fazer esse trabalho. Quando tiver um aumento da tarifa, eles que vão orientar, não é o 
P       : “E                          ”                                        é    
aumento tão absurdo e é mais para regulamentar e ter uma ordem assim como todos 
os municípios estão sendo obrigados a fazer esse convênio. Nós fizemos, mas, 
infelizmente, a irresponsabilidade do Prefeito, deixou de pagar e, agora, voltou o 
projeto obrigando o município a arcar com a responsabilidade e fazer novamente o 
convênio. Isso é obrigação. Então, Prefeito, vamos cumprir com as suas obrigações. 
Isso vai beneficiar a nossa cidade. Sem mais, Senhor Presidente. VEREADOR 
ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Os Vereadores falaram muito bem sobre o projeto. 
Essa agência regulamentadora, além do que foi dito, ela que vai fazer a 
regulamentação do serviço de saneamento no município. Então, ela vai verificar os 
pontos necessários para investimento, quais os serviços que serão necessários para 
esse investimento. A partir da demanda que o município apresenta, ela faz a 
verificação de quais serão os custos, os serviços, onde devem ser abertos os poços, 
por exemplo; troca de equipamentos. Ela pode fazer essa apresentação pela minuta 
(eu estou gesticulando, falando com o Vereador Ronaldo, porque, às vezes, nós nos 
ajudamos nas nossas falas) e, também, o principal: ela também serve como espécie 
de auditoria para o serviço municipal. Sabemos que o serviço municipal foi relatado 
diversas vezes pelos Vereadores desta Casa, que trabalham diuturnamente e muitas 
vezes acima do horário comercial, finais de semana; isso tem acontecido com certa 
regularidade. Talvez essa regulamentação também auxilie em uma possível 
reestruturação, melhora no Departamento Municipal de Saneamento. É importante 
dizer que não estou criticando pessoas especificamente. Só estou dizendo que 
precisamos sempre pensar na melhoria dos processos. Toda auditoria, toda cobrança 
é importante. Nós, Vereadores, como pessoas que estamos todos os dias nas ruas, 
recebemos cobranças diárias; às vezes, cobranças até que são um pouco descabidas. 
Mas essas cobranças fazem com que tenhamos um pouco mais de pé no chão, 
entendamos o que estamos fazendo e façamos até melhor. Se não está chegando lá 
na ponta, se as pessoas não estão sabendo o que estou fazendo, então tenho que 
melhorar, pelo menos, a comunicação. Ter essa cobrança, essa regulamentação, terá 
telefone específico que a população de Ibaté pode fazer suas reclamações a essa 
agência que também vai auxiliar as cobranças que temos na questão da morosidade. 
Eu repito, não é por ociosidade não, a equipe trabalha muito, mas, às vezes, falta um 
pouquinho de administração, do gerenciamento do tempo, dos serviços e, 



 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

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

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

Sessão Ordinária de 30.08.2021 – Fls. 13 

 

principalmente, muitas vezes, as vezes que a equipe e também parar, às vezes, de 
fazer muitos reparos. Tem coisas que, às vezes, tem que fazer a troca, substituição, 
trocar por algo novo; sabemos que isso não é barato. Mas isso também, através da 
agência, é um plano a longo prazo, diluído durante o tempo. Não é algo que vai definir 
diretamente nas contas de água, fique tranquilo. Algumas pessoas me questionaram 
          : “M              q                        ?” N  . N      . N     
momento não, mas, se houver a necessidade, como foi dito, de investimento, esse 
investimento vai ser pensado, vai ter uma série de regras para que não seja um 
aumento abusivo, que não interfira na vida do cidadão. Sabemos que, nesse ponto, 
Ibaté tem sido uma das cidades da região que tem a cobrança mais baixa da tarifa da 
água. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Bem lembrado, Vereador. Na 
época em que recebemos esse projeto, as pessoas até chegaram a mim e falaram: 
“V                                     ?” I        é                  . I    é 
simplesmente.... vai fazer umas reparações. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA 
SILVA: Um controle administrativo. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: 
Um controle. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: O operacional continua 
sendo do município. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Então tem 
        q                                 : “V                  j    q   é      
terceir    ”. E                        é              . É                            
tanto para a população quanto para o município, para não ter perda, para não ter um 
aumento tão abusivo. Então é para isso. Muito obrigado. VEREADOR ÉDISON 
FERNANDO DA SILVA: Foi extremamente pertinente vosso aparte, porque é 
basicamente o seguinte: muitas pessoas que trabalham na iniciativa privada sabem 
disso e passam por isso em seu trabalho, às vezes anualmente, às vezes 
semestralmente, tem aquela chamada auditoria, que pode ser auditoria certificadora 
ou qualificadora, para entender a qualidade do serviço apresentado. Auditoria contábil, 
fiscal, jurídica, enfim. Nesse caso, é uma espécie, para ficar mais fácil de apresentar, 
uma espécie de auditoria que vai fazer a fiscalização de como tem sido feito o serviço 
 ú                                                : “V                            
                         q    ”                                     q   j      
apresentada aqui, que não é aumento na sua tarifa, mas é uma parte da tarifa, mas é 
uma parte da tarifa que ficava com o município e vai para custear essa agência 
reguladora. Muito obrigado, Senhor Presidente. VOTAÇÃO: Aprovado por 
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 397/2021, DE 24 DE AGOSTO DE 2021. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre a criação do 
Departamento Municipal de Trânsito (DMT) e a Junta Administrativa de Recursos de 
Infração (JARI). DISCUSSÃO DAS EMENDAS: VEREADOR ÉDISON FERNANDO 
DA SILVA: Esse projeto se refere ao Departamento Municipal de Trânsito, à criação, 
instalação do Departamento Municipal de Trânsito e, também, à instalação do 
Poupaptempo. Agora estamos discutindo as emendas e pedi a gentileza de ser o 
primeiro a falar como o Presidente da Comissão. Em Comissão, deliberamos em 
concordância com todos os membros da comissão mista, os sete membros, fazer três 
pequenas alterações que parecem ser pequenas para o texto, mas que trazem um 
pouco mais de segurança a nosso ver para a população de Ibaté. Então, essas três 
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alterações são: excluir de forma clara, mesmo que, como eu disse em sessões 
passadas, que esse tema já foi debatido, que é a questão da Área Azul. Não era algo 
que seria possível aplicar ao município neste momento, porque dependeria de lei 
específica, mas, para que não houvesse nenhum tipo de interpretação diferente dessa, 
excluímos a possibilidade de estacionamento rotativo pago, isso por emenda 
apresentada pela Comissão Mista. Também excluímos um inciso que fazia referência 
à instalação da fiscalização eletrônica, radar. Também isso não é de interesse da 
administração, nem dos Vereadores neste momento. Apesar de que eu sou formado 
em Direito, é um pouco claro para mim que eu seja um legalista, então, eu tenho que 
seguir a lei. Então, ninguém seria penalizado se seguisse a lei, mas, no momento em 
que estamos vivendo, talvez não seja pertinente ter essa discussão. A Comissão Mista 
também sugeriu a retirada desse inciso que aplicava a instalação de fiscalização 
eletrônica. Acrescentamos um inciso que, a despeito do projeto anterior, que houve 
uma série de discussões até um pouco acaloradas, esse projeto restringe a 
fiscalização e aplicação de multas ao que já está sendo feito no município, que é a 
aplicação de multas através da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O artigo 16, 
salvo engano, diz sobre os convênios e nós, da Comissão, incluímos um parágrafo 
único em que deixa obrigado o município a firmar e manter os convênios com a Polícia 
Militar para fins de fiscalização e aplicação das multas de trânsito. É basicamente isso; 
essas são as emendas que estão sendo discutidas agora. Depois entro no mérito do 
projeto. Muito obrigado, Senhor Presidente. VOTAÇÃO DAS EMENDAS: Aprovadas 
as emendas por unanimidade. DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI COM AS 
EMENDAS: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Todos os projetos vocês 
observam que eu, sempre que possível, venho à Tribuna tentar explicar, para ficar 
claro para a população o que estamos votando. Esse, mais do que nunca, eu tinha que 
vir aqui, porque me posicionei, assim como todos os Vereadores, quando esse projeto 
esteve aqui, contrariamente, rejeitamos o projeto por unanimidade, porque 
apresentava uma série de pontos que a gente discordava. Poderia, como foi falado, 
fazer por emenda na época, mas chegou a um nível de discussão tão grande que a 
melhor coisa era rejeitar e que a Prefeitura reapresentasse em outro momento. 
Reapresentou. No projeto, ainda vieram alguns pontos que o Édison mencionou e a 
gente achou por bem tirar para acabar com qualquer dúvida a respeito de área azul, 
então não estamos aprovando um projeto que vai permitir área azul; está fora de 
cogitação. A questão do radar, independentemente da legalidade ou não, está fora de 
cogitação. Ainda assim, no projeto, ficamos com uma dúvida em relação à Guarda, 
não estava expresso, mas poderia estar implícita no projeto a autorização da Guarda. 
Então, foi estabelecido que continua com a Polícia Militar, porque a gente não quer 
nem a Guarda, nem agente de trânsito; a Prefeitura está obrigada, conforme redação 
dada no parágrafo citado pelo Édison. Outro ponto que me incomodava no projeto 
anterior, que motivou meu voto contrário, foi a questão dos cargos. Do jeito que 
estava, poderiam ser criados até seis cargos comissionados, ou seja, a pessoa que 
não é funcionária da Prefeitura e que o Prefeito coloca em determinados cargos. Do 
jeito que ficou agora, ficou um cargo assim, que é o de Diretor do Departamento, 
porque todos os diretores de departamento têm essa natureza; os outros cincos, que 
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são um Chefe de Divisão e quatro de Seção, têm que ser funcionários de carreira, 
concursados no município e que vão exercer uma Função Gratificada em função da 
chefia. Isso é normal aqui, em Ibaté, e em outras cidades tem; eu já exerci esse tipo de 
função, é natural e nas empresas também não deixa de ser diferente: para você ser 
chefe, ganha um plusinho a mais. Do jeito que estava, no meu entendimento, 
poderiam ser seis cargos, agora é um cargo e cinco funções gratificadas. Do jeito que 
o projeto está hoje, pensando na arrecadação agora, fiscalização, multas de forma em 
geral, são poucas, vamos ser sinceros, em Ibaté são poucas, mas com multas, as 
taxas que existem para vistoria de veículos, etc., vai ficar toda a receita no município, 
não vai ser dividido 50% Estado, 50% município e o projeto também traz a autorização 
para o convênio com o poupatempo. Todo mundo está esperando. Poderia estar em 
um projeto separado, mas, como estávamos tratando do tema trânsito, já trouxe junto, 
porque o poupatempo, na verdade, nasceu com a questão do Detran, do Ciretran, 
então é um projeto que, neste momento, depois de tantas mudanças ocorridas, eu 
voto favorável. Obrigado. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Quero deixar os parabéns 
a todos os Vereadores por aceitarem a entrar a um acordo, todos nós chegamos a um 
consenso que o projeto anterior era muito ruim, queria prejudicar a população e todos 
nós acabamos rejeitando com unanimidade. Hoje o projeto voltou a esta Casa, 
apresentamos as emendas. Hoje ele está até bom e podemos votar ele que não irá 
prejudicar a população, mas sim irá ajudar muito nosso município pela arrecadação 
que vai ficar no município. Tendo o Departamento de Trânsito no município, as multas 
ficam aqui, a transferência de veículo, licenciamento, IPVA. Anteriormente, ia para 
fora, para o Estado de São Paulo e viria uma pequena parte para o município, agora 
não, vai ficar uma boa parte. Então, só tem a ganhar o município. Sem contar que vai 
ficar mais prático, vamos ter o poupatempo. Vai ficar mais prático para a população 
fazer a transferência do seu veículo; eles vão direto ao poupatempo e, de lá, vão fazer 
a transferência, vai fazer o licenciamento e outras situações, assim como... Fique à 
vontade, Vereador.   EM APARTE, HORACIO CARMO SANCHES: 
Sem contar que o pátio atual de apreensão de automóveis está irregular faz muito 
tempo. Promotor está pegando no pé do Prefeito, do Executivo para regularizar 
principalmente o pátio. Sei lá o que houve. Dizem até furto de alguma coisa. Então o 
Promotor entrou no caso e pediu para o Executivo que seria necessário mudar o pátio 
de apreensão de carro. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Bem lembrado. Obrigado 
pela colocação. Inclusive, eu estive com o Promotor e ele até mencionou a respeito 
disso, sobre o pátio. Na verdade, o pátio tem que ser municipal, a meu ver, porque já é 
um custo também que o município vem a ganhar também. Assim com os veículos que 
são apreendidos, que tem as diárias para os infratores que têm que pagar, ficam para 
o município. Então, nada mais justo nós votarmos nesse projeto, que, agora assim, eu 
acredito que será uma votação unânime. Sem mais, Senhor Presidente. VEREADOR 
DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Esse projeto foi muito polemico, principalmente para 
mim, que fiz o discurso na Câmara sendo contrário o antigo projeto. Veio o mesmo, 
mas acrescentamos emendas. Assim como o Vereador Waldir falou, parabéns a todos 
os Vereadores que reprovaram aquele projeto ruim e aprovou esse, que vai ser bom 
para a população. Precisamos de uma organização do trânsito, mas, da forma como 
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estava aquele, não poderíamos aprovar e esse não vai ter erro. Vamos deixar gravado 
que não vai ter área azul, guardas de trânsito cuidando da fiscalização e radares. 
Então, é completamente diferente daquele projeto que votamos contra. O pessoal vai 
      : “O D            q                                              D            
   T       .” F                               q    x      .  q        j            ; 
esse daqui vai ser bom, porque precisa regulamentar. Mas, da forma como estava 
aquele projeto, não poderia aprovar; agora esse, sim, com essas emendas eu sou 
favorável ao projeto. Sem mais, Senhor Presidente. VEREADOR ÉDISON 
FERNANDO DA SILVA: Basicamente, tudo o que vou discutir agora foi discutido pelos 
Vereadores, mas, na última vez em que foi apresentado o projeto, similar a esse, que 
deu base ao projeto que estamos discutindo hoje. Eu me manifestei várias vezes, pedi 
o adiamento, foi aprovado por esta Casa, discutimos, buscamos alternativas. Naquele 
momento, entendeu-se que não era interessante fazer as emendas através da 
Câmara. Sabemos que através das Comissões ou das sugestões dos Vereadores, 
podemos fazer as emendas, como fizemos agora por meio da Comissão Mista, e 
também podemos fazer apresentação de projeto substitutivo. Mas, naquele momento, 
eu não levo, nunca vou levar nenhuma discussão desta Casa para o pessoal, porque 
representamos a população de Ibaté. Então, sempre vamos ter conceitos, bases e, às 
vezes, até expor esses conceitos de modo um pouco mais acalorado, mas queremos 
sempre o melhor para a cidade de Ibaté. Não que o projeto fosse ruim, mas 
apresentava situações que poderiam vir a ser ruins. Então, para evitarmos essas 
possibilidades, naquele momento eu ia até sugerir novo adiamento, novo consenso da 
Casa, ia sugerir as emendas também, houve consenso da Casa e eu sou um 
democrata, entendo que a maioria vence. Então se não houve consenso naquele 
momento, meu voto, naquele momento, foi contrário e hoje estou aqui muito feliz com 
a conversa que tivemos anteriormente, porque sabemos da importância que esse 
projeto tem. Nós estamos regulamentando basicamente três situações extremamente 
importantes para o município. Primeiro, a regulamentação do pátio municipal. Não 
esse pátio que está aí hoje, essa empresa que está aí hoje, mas uma empresa 
anterior, como foi mencionada pelos Vereadores está sofrendo uma investigação. 
Inclusive, todos os Vereadores receberam um ofício do Ministério Público falando 
sobre essa situação por conta de problemas que houve na gestão do pátio municipal. 
Então, esse projeto é extremamente importante para criarmos o mínimo de dignidade, 
estejamos enquadrados em lei, porque o pátio que temos no município, por conta de 
legislações anteriores, era regulamentado pela seccional da Polícia Civil, ou seja, era a 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, por meio da Polícia Civil, 
que fazia a regulamentação do pátio, mas, a partir da municipalização do trânsito, 
Vereadora Néia, isso está desde o ano de 97 no Código de Trânsito Brasileiro. Nós já 
poderíamos ter feito essa discussão, cidades menores que a nossa da região já 
fizeram, então isso é muito importante. O Ministério Público fez esse ofício dizendo 
que, com a ausência da regulamentação, o pátio municipal não poderia mais receber 
carros; o pátio que temos nos município não é conveniado e não poderia receber 
carros. Os moradores, que tivessem veículos justamente apreendidos, teriam um ônus 
a mais além da multa e da apreensão, porque seria transferido para um pátio fora da 
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cidade, os custos seriam elevados. Isso aumentaria ainda mais o desgaste financeiro e 
a dependência que temos das cidades da região. Então, a regulamentação seria 
importante por isso. Segundo ponto, a regulamentação do poupatempo. Com a 
municipalização do trânsito, os custos, taxas ficarão 100% para o município. Hoje é um 
convênio, parte vai para o Governo do Estado e parte fica para o município, mas, 
nesse caso, 100% da arrecadação relacionada ao trânsito fica para o município e isso 
vai ser importante para custear os serviços que serão aplicados no poupatempo, por 
exemplo emissão de RG, segunda via de CNH, transferência de veículos. Tudo isso 
gera um custo administrativo para o município, com essa arrecadação, ele consegue 
bancar esses custos. Além disso, a JARI vai fazer os recursos. Hoje, se você recebeu 
uma multa na cidade de Ibaté, consegue apresentar o recurso ao Detran do Estado de 
São Paulo. Se ele negar, acabou, você não tem mais nenhuma outra jurisdição para 
apresentar outro recurso, fica inconformado com aquela decisão. Sabemos que, na 
Justiça, de modo geral, você tem o duplo grau de jurisdição. O que nós estamos 
fazendo aqui, em regra, é um duplo grau de jurisdição, são freios e contrapesos: 
discutimos na Câmara assuntos do Executivo para que a população não seja 
penalizada. Isso também é necessário na regulamentação do trânsito. Com a 
municipalização do Departamento Municipal de Trânsito, também será aplicada a JARI 
e teremos o duplo grau de jurisdição nesses recursos. Último ponto se relaciona aos 
cargos e custos que serão aplicados. Sabemos e falamos diversas vezes aqui, o 
Vereador Horacio fez essa indicação, todos os Vereadores foram favoráveis e, em 
algum momento já discutiram sobre a questão do 14º salário dos servidores públicos. 
Uma das coisas que gostaríamos de dizer é que, até finalizar, porque essa era uma 
resposta tanto da Prefeitura quanto nossa, apesar de cobrarmos, damos aos 
servidores públicos sobre reajuste de salário, por exemplo; não é possível por conta da 
Lei Complementar 173/2020. Por conta disso, esse cargo que está sendo aplicado, 
também as funções que receberão gratificação, não será feita a gratificação neste 
momento de pandemia. Enquanto durarem os efeitos da Lei Complementar 173, 
nenhum centavo dos cofres públicos será aplicado no Departamento de trânsito para 
custear esses cargos, somente após finalizados os efeitos da 173. Quero deixar isso 
                           q                                : “T               
        ”   ó                          õ  . N                                      
mas fica posterior aos efeitos da lei para que isso seja feito. Lembrando que a 
arrecadação vai aumentar, porque os recursos também vão ficar aqui. A questão dos 
cargos. O cargo de diretor é um cargo comissionado e os demais cargos são as 
chamadas funções gratificadas, que são um bônus no salário do servidor de carreira, 
ou seja, alguém que já é concursado ou que pode ser, futuramente, ser concursado, 
mas também tem que passar por aprovação desta Casa para a criação do cargo. Na 
CLT, os cargos de gerência tem a previsão de aumento de 40% no salário. Então, 
quem exerce cargo de gerência, de chefia tem que receber obrigatoriamente, no 
mínimo, 40% a mais. Isso, simplesmente, para dizer que ele está exercendo cargo de 
chefia e, por isso, ele tem um plus em seu salário, mas também não são cargos de 
confiança os cargos de função gratificada, apenas o cargo de diretor. Então, é apenas 
um cargo que será criado e os efeitos dele a partir de Lei Complementar 173. Fico 
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muito feliz que esta Casa tenha se mostrado favorável à aprovação do projeto. Creio 
que não teremos nenhum outro problema. Reforço o pedido para que, nos próximos 
projetos, tenhamos essa discussão ampla, calorosa, mas que busque sempre a 
resolução dos problemas. VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI COM AS EMENDAS: 
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 398/2021, DE 24 DE AGOSTO DE 
2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre firmar termo de 
cessão de uso de bem imóvel com a Organização Não Governamental Amar é o 
Bicho. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse é um dos 
projetos que me traz mais satisfação em poder discutir e votar a favor, porque eu 
acompanho, há algum tempo, e mais pessoas eu tenho certeza de que acompanham 
em rede social; se não é diretamente, é por rede social, de alguma forma acompanha 
o trabalho da ONG Amar é o Bicho, que é um grupo até reduzido de pessoas que 
amam os animais loucamente, fazem loucuras mesmo para defender os animais e, aos 
poucos, foram se organizando, conseguiram montar a ONG, o CNPJ, todo um 
processo que acompanhei um pouco à distância, e havia uma conversa desde o ano 
passado, no sentido de que, depois que estivesse tudo ok, de ter essa área. Demorou 
um pouquinho, a ONG estava no sufoco, porque tem uma área que utiliza 
gratuitamente, mas o proprietário já deu o prazo para sair, já venceu o prazo, e elas 
estão desesperadas (falo elas porque converso mais com as meninas da ONG), mas a 
ONG, como um todo, está desesperada. Agora, com essa área, que não está pronta, 
tem que fechar, tem um projeto muito bonito, por sinal, um projeto arquitetônico do 
local que pretende fazer como abrigo da ONG; a cessão é por 20 anos prorrogáveis, e 
eu tenho certeza que, depois de instalado, o Prefeito ou Prefeita vai retirar a ONG do 
lugar, porque tenho certeza que o trabalho será bem feito. A área é um terreno de 
600m2, 15m de frente e 40m de profundidade. Pelo que conversei, o pessoal da ONG 
já foi ver a área também, no Domingos Valério, mais ou menos no canto do Domingos 
Valério, na hora que fecha a Rua Augusto Peruchi com a Rua Sebastião Vergis. Tem 
mais de uma área verde ali, e um daqueles trechos de área institucional que vai ser 
cedido para ONG. Já fica o apelo, outros Vereadores já mencionaram, para que a 
população ajude. Desesperador ver as postagens da ONG e de cuidadores individuais 
porque acabou a ração, é recorrente; porque acaba mesmo, porque cachorro come, é 
um monte de cachorro. Eu sei que o momento é muito difícil, a perda de renda que 
existiu nos últimos meses, dificultou para todo mundo ainda mais, mas um pouquinho 
de ajuda com R$10,00, R$20,00, R$5,00 que a pessoa puder ajudar já faz uma 
diferença enorme. EM APARTE, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: 
Apenas um aparte para dizer que é um projeto muito importante e só para explicar que 
é uma cessão de uso, não é uma doação. Eles já cumprem os requisitos, senão a lei 
não poderia nem ser apresentada; é obrigatório cumprir todos os requisitos. Como 
disse Vossa Excelência, não temos dúvida disso para que continuem utilizando essa 
área que continua sendo do município, mas que está sendo cedida. Mais uma vez 
reforço o que Vossa Excelência disse do esforço coletivo, porque nunca vamos dar 
conta. Podem abrir mais ONGs, aumentar o tamanho da estrutura, mas nunca vamos 
dar conta se a população não tiver consciência de cuidar dos seus pets, de ajudar 
àquele que se dispõe, às vezes até em detrimento do próprio salário, para cuidar dos 
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animais abandonados. Então Vossa Excelência foi muito feliz em sua colocação. O 
projeto também foi muito feliz. Houve uma demora como Vossa Excelência disse, 
porque faltava uma regulamentação e depois tem o trâmite interno, mas que bom que 
esse projeto veio, nós já vamos votar e, se Deus quiser, em breve, a sede será 
construída. Para isso reforço o pedido para a população que puder ajudar também na 
construção da sede, porque vai precisar. Obrigado. VEREADOR RONALDO 
RODRIGO VENTURI: Com certeza. A sede, para ser construída, tem dois anos de 
prazo. Obviamente que não dá para esperar dois porque a demanda é urgente, então, 
que a população ajude, que os empresários da cidade ajudem; é um trabalho sério que 
é feito, então podem ajudar, tem a minha palavra. Se precisarem de um 
esclarecimento adicional, tenho certeza de que o pessoal da ONG vai ajudar, se 
precisarem de algum esclarecimento deste Vereador, eu ajudar, vou me informar se eu 
não souber e vou passar também. Mas ajudem, colaborem. Tenho certeza que a união 
da cidade; é em prol dos animais, a gente tem que se unir, tem muito animal 
abandonado e é recorrente o abandono. Toda semana é animal, é filhote abandonado. 
Aí é uma política municipal que temos que adotar de forma mais rígida. Ibaté fez 
bastante castração ao longo dos anos eu sei, mas precisamos ampliar a castração. 
Segundo um amigo meu, João Vitor Rosa, veterinário, eu era candidato na época a 
Vice-P                   : “V                                                      .” 
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feito para que não tenha cria. Cada vez que dá cria, são seis, sete, oito, dez filhotes, 
tanto a população canina quanto a de gatos. Então temos que fazer isso; o município 
dá mais um passo importante, como foi o Centro de Zoonoses no passado, que 
precisa, e aqui fica o meu apelo ao Prefeito de que vá lá, faça uma reforma, que olhar. 
Tenho certeza de que, se o Prefeito for lá ou se alguém filmar e lhe mostrar, ele vai 
resolver o problema do Centro de Zoonoses, porque eu sei de todo o carinho que ele 
tem por aquele local, e o local, de fato, hoje precisa de uma boa reforma. Eu tenho 
certeza que será feito também.  Então, o Centro de Zoonoes, melhor adequado, 
fazendo castração de forma mais intensa, e aí precisa de apoio para a Dra. Cláudia, 
sozinha ela não dá conta, e com a ONG tendo esse abrigo, vamos avançar muito na 
proteção animal em Ibaté. Então é um projeto excelente e tem meu total apoio. Meu 
muito obrigado. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Não tenho mais o que falar, o 
nobre Vereador já falou tudo. Com certeza é um grande projeto de iniciativa até de 
Vossa Excelência, não é, Vereador? Não, Vossa Excelência já vem cobrando, vem 
pedindo para que aconteça. Esperamos que os empresários, sei da dificuldade que 
está sendo devido à pandemia, mas acreditamos nos empresários da nossa cidade 
que venham ajudar a ONG para dar continuidade neste excelente trabalho que é 
cuidar dos animais. O que depender deste Vereador para ajudar vocês, vocês podem 
ter certeza que podem contar comigo que farei o meu melhor para ajudar vocês. Eu 
tenho certeza que os demais Vereadores também irão ajudar; podem contar conosco. 
Assim como estamos votando hoje este projeto de grande importância. Muito obrigado. 
Sem mais. VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 399/2021, DE 
24 DE AGOSTO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe 
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sobre regulamentar o funcionamento de empresas do ramo de depósito de sucata, 
materiais reciclados e afins, constando a origem e o responsável pela venda do 
material adquirido. DISCUSSÃO: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: 
Apesar de eu ter falado muitas vezes durante a campanha que eu sou contra qualquer 
regulamentação de serviço, pelo contrário, sou sempre favorável ao fomento ao 
empreendedorismo, à geração de emprego. Toda regulamentação tende a criar regras 
e, consequentemente barreiras para que os serviços sejam desenvolvidos. Nesse 
sentido, normalmente sou contra a regulamentação. Neste caso específico, vejo dois 
pontos importantíssimos e essenciais que fazem com que esse projeto seja apreciado 
por esta Casa e votado por ela. Primeiramente, nós estamos discutindo a 
regulamentação de alguns itens que são vendidos aos ferros velhos, depósitos de 
sucata, que normalmente são objetos de furto. Temos, não só em nossa cidade mas 
na região, no Estado de São Paulo e em outros lugares do Brasil, muitos furtos de fio 
de cobre, grelhas de galerias pluviais, tampas de bueiro, postes de energia, itens de 
cemitério, botijão de gás. São vários itens que a lei especifica, mas são claros e 
específicos, que são produtos de furto. Essa lei faz com que o vendedor faça um 
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evitam furtos ou novos furtos. O segundo ponto importante, inclusive falei muito sobre 
isso com a Vereadora Néia, que trabalha mais ativamente na Assistência Social do 
município, nos últimos anos e, principalmente, nos últimos dois anos, tivemos um 
crescimento absurdo na quantidade de pessoas que, para viverem, subsistirem, 
precisam fazer a coleta de material reciclado na cidade. Isso acontece porque as 
pessoas não têm emprego e fazem isso para sobreviver muitas vezes, na maior parte 
de vezes. A lei faz com que o município seja responsável de fazer um cadastro de 
todas as pessoas, um mapa das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. 
As pessoas que mais precisam de ajuda, que estão se colocando nessa situação, que 
é um trabalho extremamente digno, mas extremamente difícil, existe uma concorrência 
de material reciclado na cidade. Talvez, para algumas pessoas, isso seja distante, 
mas, para quem lida diretamente com a Assistência Social, com pessoas em situação 
de vulnerabilidade, sabem que esse material vira ouro nas mãos das pessoas, porque 
é a única coisa que elas têm para manter alimento em sua casa, pagar suas contas, 
para dar educação para seus filhos. Então, manter esse mapa é mais uma ação 
importantíssima do Poder Executivo Municipal e consequentemente do Departamento 
de Promoção Social para mapear as pessoas que mais estão em situação de 
vulnerabilidade no município. Então o projeto é extremamente pertinente e terá meu 
voto favorável. Muito obrigado. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Senhor Presidente, 
eu gostaria de pedir vistas a esse projeto, tendo em vista que é um projeto muito bom, 
mas a gente pode acrescentar algumas coisas, fazer algumas mudanças para 
melhorar mais ainda. Então eu gostaria de pedir vistas para os nobres Vereadores. EM 
APARTE, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Eu acho que caberia um 
pedido de adiamento mesmo. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Então, gostaria que 
os Nobres Vereadores acatassem meu pedido só para ver o que podemos alterar para 
melhorar. O projeto é bom e vamos ver se a gente consegue fazer algumas coisas 



 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

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

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

Sessão Ordinária de 30.08.2021 – Fls. 21 

 

para melhorar mais. DECISÃO: Projeto adiado, por unanimidade, até a próxima 
sessão. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR DAMIÃO ROGERIO 
DE SOUSA: Quero agradecer a todos os Vereadores por acatarem o meu adiamento 
do projeto. Quero falar a respeito da Guarda Municipal, que faz um trabalho excelente, 
praticamente um trabalho policial, só que eles não estão sendo reconhecidos pelo 
Executivo, então, eu acho que o Prefeito está aí de 16 para 17 anos no mandato e não 
fez uma adequação, uma melhoria na nossa Guarda Municipal. Então, precisava 
adequar a Guarda para dar um Poder de Polícia, tendo em vista que nossa cidade 
está à mercê dos bandidos, que estão tomando conta, o tráfico de drogas está 
tomando conta da nossa cidade. Ontem mesmo, estive conversando com os policiais, 
tinha uma viatura. Nós temos a DEJEM, que é atividade delegada, e não tinha 
nenhuma dessas viaturas trabalhando, só tinha uma. Em pleno domingão, uma viatura 
para cuidar da nossa população. Então fica muito difícil para nossa população, por isso 
que os bandidos ultimamente vêm tomando conta, roubo em cima de roubo, casa 
sendo roubada. Estive conversando com o rapaz que mora no CDHU e roubaram a 
             . R                       í           : “Pô  W                           
minha casa pela segunda vez. Na primeira, tentaram roubar minha esposa, colocaram 
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rodando na cidade, mas vê a Guarda Municipal. Podem andar na cidade que vocês 
vão ver, toda hora você olha e vê uma viatura da Guarda Municipal. Então, se tivermos 
uma Guarda Municipal preparada, para dar uma segurança melhor para a população, 
isso ficaria muito bom. Então, o Prefeito precisa investir mais na Guarda Municipal, 
preparar. A lei hoje, antigamente era acima de 50 mil habitantes para ter uma Guarda 
armada; hoje, abaixo de 50 mil, já pode ter uma guarda armada. Vários municípios ao 
redor de Ibaté já estão se adequando e nossa cidade ainda continua no mesmo ritmo. 
Então, eu vejo, já presenciei meliantes na rua, sendo que eles não têm o Poder de 
Polícia. Eles correm um risco de pegar um meliante armado e disparar com entres. 
Tem alguns guardas que andam armados, eu tenho esse conhecimento, mas se eles 
sacarem a arma e balear alguém, vão preso por porte ilegal de arma. Tanto é que a 
própria Polícia Militar, quando acontece isso, ela responde processo, imagina a nossa 
Guarda Municipal que não tem lei para fazer esse trabalho de enquadrar os meliantes 
na rua. Eu sei que eles querem fazer um trabalho sério, mas não cabe a eles fazer 
isso. Eles estão colocando a vida deles em risco e nós não queremos isso para nossa 
Guarda Municipal. Peço encarecidamente para que o Executivo pense bem na 
população, nos nossos guardas municipais que vêm fazendo um ótimo trabalho. Sem 
mais, Senhor Presidente. O senhor Presidente informou que haveria a Conferência da 
Assistência Social, no dia seguinte, das 14h às 17h, no Centro da Melhor Idade. Nada 
mais, foi encerrada a sessão às dezoito horas e três minutos, lavrada esta ata, que 
será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.  
 


