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14ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA REMOTAMENTE EM 09 DE 
AGOSTO DE 2021. 

Aos nove 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, remotamente, pela Segunda 
Secretária, Vereadora Sidnéia Monte, e com a presença remota 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 e 
Waldir Siqueira. A seguir, a Vereadora Sidnéia procedeu à leitura de um trecho da 
Bíblia. Foram aprovadas, por unanimidade, as atas das sessões ordinárias de 12 e 26 
de julho de 2021. A Senhora Secretária fez a leitura das Correspondências Recebidas 
de Diversos, que ficarão arquivadas na Secretária da Câmara. PROPOSIÇÕES 
APRESENTADAS PELOS VEREADORES (A): VEREADOR HORACIO CARMO 
SANCHES: Indicação, dispondo sobre instalar um redutor de velocidade de veículos 
na Rua Augusto Perucchi, próximo ao número 850, no Jardim Domingos Valério. 
Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Amauri 
da Silva. Discussão: O AUTOR: Mais uma perda irreparável. O Amauri, como era 
chamado de Quexada, uma pessoa excelente, que, em todos os domingos, na parte 
da manhã, estava no G.R.E.I., cooperando com suas atuações de arbitragem, um pai 
de família, que esta doença, esta maldita doença, levou ele, ontem foi enterro, e a 
gente fica profundamente lamentando essa perda; não só a dele, mas todas da cidade 
de Ibaté. Então, os meus sentimentos são para todas as vítimas e, principalmente, a 
de ontem para o senhor Amauri, famoso Quexada, que Deus o abençoe. Obrigado, 
Senhor Presidente. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADORES DAMIÃO 
ROGÉRIO DE SOUSA, IVANILDO DE OLIVEIRA LINS, RONALDO RODRIGO 
VENTURI E WALDIR SIQUEIRA: Projeto de Lei, dispondo sobre instituir, no 
município de Ibaté, a Carteira de Identificação da Pessoa com Fibromialgia (CIPF), o 
atendimento preferencial em estabelecimentos públicos e privados e a possibilidade de 
utilização de vagas preferenciais de estacionamento. Decisão: Encaminhado para as 
Comissões Permanentes. Requerimento, dispondo sobre solicitar da Prefeitura 
Municipal informações acerca da utilização de recurso recebido pelo município pela Lei 
Aldir Blanc. Discussão: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Sobre esse 
requerimento, a Lei Aldir Blanc, para quem não sabe, ela tem uma destinação de 
recurso para área da cultura em função da COVID. Esse recurso entrou no município 
em três de novembro de dois mil e vinte, no valor de R$ 265.646,74. Logo no começo 
do mandato, eu cheguei a falar sobre isso, comentei na Tribuna, cobramos para que 
fosse dado andamento, os artistas da cidade se mobilizaram, formaram um grupo de 
WhatsApp, no qual eu e vários outros Vereadores fomos incluídos, e sempre tem uma 
discussão em cima disso. Porém, até agora, pelo menos nós não temos informações 
adicionais de que está tendo andamento e, se não fizermos até o final do ano, vamos 
perder esse recurso, vai ter que devolver, na prática é isso. Claro que, na hora em que 
virou o ano, estava uma expectativa de prorrogar ou não a utilização do recurso que, 
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em tese, devia ter sido utilizado em 2020. Foi até o Congresso Nacional, o Bolsonaro 
vai vetar, não vai vetar, vetou trechos, enfim, agora está valendo e já pode ser utilizado 
o recurso, aliás, já faz um tempinho. O que estamos perguntando aqui é se o 
município vai ou não utilizar esse recurso e, se vai, quais as etapas já foram realizadas 
e quais etapas da Lei Aldir Blanc faltam realizar. Muito obrigado, Senhor Presidente. 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Senhor Presidente, o nobre Vereador já falou 
quase tudo sobre essa verba que veio destinada para nossos artistas, inclusive eles 
fizeram até um grupo para estarem dialogando, dando adiantamento nos projetos e 
eles já fizeram a parte deles. Agora, cabe só ao Executivo fazer e fazer a convocação, 
fazer uma reunião com eles para estar destinando essa verba, para estar ajudando 
nossos artistas a divulgarem o trabalho deles, tendo em vista que vários municípios já 
vêm utilizando essa verba e só Ibaté que não tem uma posição. Como sempre, Ibaté 
sempre vai ficando para trás, é uma vergonha. A gente acabar tendo que perder o 
dinheiro, tendo que devolver o dinheiro para o Governo Federal por falta de 
competência do Executivo. Então eu gostaria que eles tomassem providência e 
pensassem um pouco nas pessoas. Vamos ajudar os nossos artistas, divulgar o 
trabalho, valorizar o povo de Ibaté. Então é isso aí, Senhor Presidente. Sem mais. 
Decisão: Aprovado por unanimidade. Requerimento, dispondo sobre solicitar da 
Prefeitura Municipal informações acerca dos procedimentos para os empresários 
pleitearem lote no Distrito Industrial. Discussão: VEREADOR RONALDO RODRIGO 
VENTURI: Esse requerimento é o seguinte: tem alguns empresários que às vezes nos 
procuram: “Olha, eu gostaria de ter, ver a possibilidade de ter uma área no Distrito 
Industrial, de ter um lote no Distrito Industrial”, e a gente não tem informação do passo 
a passo de quem é a pessoa responsável que deve ser procurada, qual o passo a 
passo, qual a documentação necessária, o projeto necessário, enfim. O que a gente 
está pedindo é basicamente isso. Nós já havíamos feito uma indicação para que a 
Prefeitura colocasse isso no portal dela, na página da internet essas informações para 
facilitar para quem quer, para não precisar de intermédio de Vereador, nada. Vai lá, 
clica, vê o que precisa, o passo a passo e vai à Prefeitura, leva a documentação 
necessária. Agora, inclusive, está abrindo uma nova remessa de lotes, fora os lotes 
que não estão sendo eventualmente utilizados nos distritos que nós já temos. É algo 
que vai beneficiar, trazer mais transparência e vai beneficiar acho que toda a Câmara 
de Ibaté; qualquer Vereador que for perguntado, questionado, vai estar na mão. É o 
passo a passo, a gente está pedindo nada além disso. Era só isso, Senhor Presidente. 
Obrigado. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Senhor Presidente. Assim como o nobre 
Vereador Ronaldo mencionou, estamos fazendo essa solicitação porque a Prefeitura, 
o empresário quer se instalar no nosso município e tem uma grande dificuldade. Vai no 
Portal da Transparência, que de transparência não tem nada, falta muita transparência 
nesse portal e tem muita dificuldade as pessoas, o próprio empresário para estar 
vendo quais os requisitos para entrar com o pedido para se instalar no nosso 
município. Por isso que hoje nossa cidade continua uma cidade dormitório porque não 
tem transparência; é um portal muito...  parece que amarrado, parece que as pessoas 
têm que ir lá pessoalmente para dialogar, resolver uma situação... para se instalar no 
nosso município. Então a gente vê que parece que há interesse por trás de alguma 
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coisa assim, porque a gente só vê pessoas que colocam a sua empresa através de... 
parece que é tudo por debaixo dos panos, as coisas tudo escondidas, você não sabe 
nada. Então não tem transparência. O Portal da Transparência tem que ser mais 
transparente. Todas as pessoas que querem fazer uma pesquisa no Portal da 
Transparência têm uma certa dificuldade. Então, há 16 anos que este Governo vem aí 
e não tem transparência alguma. Depois fala: “o Governo da moralidade”, que 
moralidade alguma; eu não vejo moralidade nenhuma neste Governo, tá? Sem mais, 
Senhor Presidente. Decisão: Aprovado por unanimidade. Indicação, dispondo sobre 
realizar a adequação da drenagem de águas pluviais do trecho da Avenida São João, 
entre as ruas Totó Pessente e Eduardo Apréia, bem como no trecho da Rua Rincão, 
em frente ao número 148, no Jardim Cruzado. Discussão: VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Senhor Presidente, a gente vê que em nossa cidade, é um descaso muito 
grande que, onde tem obra subterrânea, dificilmente o Prefeito se preocupa em fazer. 
Nós não temos galerias pluviais em vários bairros, você anda na cidade, tem um 
problema muito sério, várias ruas acabam fazendo... quando tem época de chuva, 
começa a empoçar água. Tem muitas vias públicas, até nos bairros mesmo, que 
precisam ser feitas as canaletas. Eu não vejo... eu acho que está faltando um pouco 
de empenho da assessoria jurídica do Prefeito para ele ver essa situação, porque nós 
fazemos várias indicações e as indicações não saem do papel. Quando eu fui 
Vereador em outros mandatos, cobrei muito isso sobre essa situação de canaleta nas 
ruas para evitar empoçamento de água. Fica empoçando água, fica aquela água podre 
na frente das casas das pessoas. Então o Prefeito precisa ver com carinho, olhar com 
carinho e sua assessoria começar a olhar e a obrigação dele é fiscalizar isso aí 
também, porque isso é uma coisa de saúde pública. Nós precisamos analisar essa 
situação. Eu gostaria de citar que essa indicação tem que entrar em votação, porque 
eu discuti. Sem mais, Senhor Presidente. Decisão: Aprovada por unanimidade. 
Indicação, dispondo sobre construir pequeno triângulo viário em alvenaria na 
bifurcação da Rua Floriano Peixoto com a Avenida Santa Rufina, defronte a 
Lanchonete Trevo. Discussão: VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Quero discutir essa 
indicação. Me desculpem os nobres Vereadores que nós fizemos a indicação juntos, é 
que em Oradores o tempo é muito curto e, às vezes, a gente quer discutir um 
pouquinho mais e não dá nem para falar de indicação, por isso que eu queria discutir 
agora. Senhor Presidente, nos outros mandatos meus, eu tive muitas reclamações. 
Inclusive o Vereador Horacio tem conhecimento, porque ele foi Vereador na época 
comigo, e o sobrinho dele tinha o lanche naquele comércio, dá de frente onde nós 
solicitamos a bifurcação, que ele sempre pediu para que fizesse uma lombada, pediu 
até para colocar barras de ferro, o Prefeito não autorizou. Então nós estamos 
solicitando isso porque tem pessoas que descem com tudo ali, o pessoal passa no 
maior pau, em alta velocidade e vem colocar a vida das pessoas, que estão dentro do 
comércio, usufruindo o que tem de melhor dentro do seu comércio. Ali já foi lanche, já 
foi sorveteria. É um ponto muito perigoso. Então eu gostaria que o Prefeito olhasse 
com carinho, porque já faz 16 anos que ele está aí, para 17 anos, e até hoje ele não 
resolveu essa situação da nossa população. Ele está esperando acontecer uma 
fatalidade, assim como aconteceu ontem, que nós vamos discutir também o que 
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aconteceu ontem. Sem mais, Senhor Presidente. Decisão: Aprovada por 
unanimidade. Indicação, dispondo sobre viabilizar a contratação, em caráter 
temporário, tendo em vista a Lei Complementar nº 173/2020, de, pelo menos, mais um 
profissional de psicologia e de mais um psiquiatra. Discussão: VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Senhor Presidente, mais uma situação que nós estamos solicitando. Eu 
mesmo estou aguardando uma consulta desde o ano passado, que eu venho tentando 
uma consulta e não consigo. Nós precisamos de um psicólogo e de um psiquiatra. No 
meu caso é psicólogo, eu queria uma consulta, minha filha queria também. Então o 
Prefeito está vendo que a cidade está crescendo, desenvolvendo e os médicos 
continuam os mesmos. Então o Prefeito precisa investir mais em médicos para nossa 
cidade. Sem mais, Senhor Presidente. Decisão: Aprovada por unanimidade.  
Indicação, dispondo sobre solicitar do senhor Julio Cesar de Oliveira, Gerente de 
Negócios da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, a adequação no fornecimento 
de energia da Rua Paulino Carlos, entre a Rua XV de Novembro e Rua Ignez Loreti 
Donatoni, no Centro. Indicação, dispondo sobre realizar o calçamento da parte do 
fundo do Cemitério Municipal, onde estão localizados túmulos após a expansão 
realizada. Indicação, dispondo sobre providenciar, junto ao setor responsável, a 
recuperação do muro localizado no fundo da casa localizada na Rua Alfredo Soad, 
número 72, na divisa com área no final do Conjunto Habitacional Comendador Nello 
Morganti. Indicação, dispondo sobre conceder subsídio ao transporte para alunos de 
nível técnico e superior que estudam fora do município, alterando a lei municipal 
3.082/2018. Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento da 
senhora Conceição Apparecida de Cápua Ronquim. Discussão: VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: Dona Conceição, para quem não sabe, foi esposa 
do Demá Ronquim, foi Vereador por vários mandatos; filha de Julio de Cápua, 
saudoso Julio de Cápua, que também foi Vereador e comerciante de Ibaté muitos 
anos. Dona Conceição tinha três filhos, Julio César, Carlos César e Adhemar Filho, 
que todos conhecem como Pi, meu amigo desde a infância. Eu frequentei muito a casa 
da Dona Conceição com a amizade que eu tenho com o Pi desde criança, então ela já 
aturou por muitos anos o Ronaldo, jogando vídeo game; na adolescência a gente fazia 
campeonato de vídeo game, fazia uma grande bagunça na casa dela, e ela sempre 
muito simpática. É uma pessoa querida por todos. Foi secretária de escola no Fulvio 
Morganti e merecia essa honraria com os votos pesar via Câmara Municipal. Era só 
isso o que eu tinha para dizer e meus sentimentos a toda a família da Dona 
Conceição, Demá Ronquim, enfim. Obrigado, Senhor Presidente. Decisão: Aprovada 
por unanimidade. ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE 
SOUSA: Vou falar sobre as indicações. É uma demanda que veio para gente a 
respeito do que está acontecendo na Rua Rincão, no Jardim Cruzado. É uma 
adequação de drenagem que tem que ser feita urgentemente, porque a Prefeitura está 
fazendo o trabalho na parte de recape e está recapeando as ruas e não está ficando 
nivelado, a água não está descendo, alcançando as galerias pluviais. Então está 
empoçando em frente às casas das famílias e o pessoal cobra muito a gente sobre 
isso, porque pagam seus impostos e aquelas águas ficam paradas em frente as suas 
casas e eles ficam putos da vida conosco, e nós não sabemos o que fazer, tem que 
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cobrar o Executivo. A gente pede para que o Senhor Executivo mande a parte da 
Engenharia da Prefeitura para ir lá e fazer uma avaliação para ver o que pode ser feito. 
Outra indicação é caso parecido, mas principal, que é na Avenida São João, no centro 
da cidade. É o mesmo caso, adequação de drenagem que tem que ser feita, porque a 
água fica parada em frente aos comércios e estão tendo muitas reclamações. A gente 
espera que o Senhor Executivo mande a equipe de engenharia da Prefeitura para 
fazer uma avaliação para tirar aquela água de lá de alguma forma, porque está 
recapeando, recapeando e não está fazendo o serviço certo e ficam empoçadas essas 
águas em frente às casas, comércios. Essa água acaba ficando podre, fedida, como o 
Senhor Vereador Waldir falou e acaba espantando os clientes, alguns moradores 
procuram até mudar, vendendo suas casas. Eu acho que isso é uma coisa que tem 
que ser resolvida urgente. Um assunto que quero falar é sobre um assunto que cobro 
muito, que é a respeito de lombadas. Cobro mesmo porque eu sei que é segurança. O 
Senhor Executivo tem que começar a olhar com mais carinho. Vai esperar acontecer o 
pior. Antes de ontem, à noite, de madrugada, aconteceu um acidente na Salve 
Zecchin, aquela estrada sentido Icaraí – Jardim do Bosque, Menzani. Um acidente 
feio, gravíssimo, deu de frente ao poste. Poderia ter acontecido o pior, mas, graças a 
Deus, não aconteceu. Mas o Senhor Executivo eu acho que está esperando acontecer 
o pior para fazer algo ali. Nós estamos sendo cobrados demais por isso. Uma das 
primeiras indicações que fiz foi sobre essas lombadas e esse calçamento nessa rua, 
porque é muito perigoso. No horário do meio dia, quando voltam as aulas, eu via as 
crianças subindo naquele mato para desviar de carro. O Senhor Executivo fala que se 
preocupa tanto com as crianças, com a população e não faz esse calçamento. Procura 
fazer, porque estão todas registradas nossas cobranças e antes que aconteça o pior, 
Senhor Executivo. O senhor tem que olhar com muito carinho para nossa população, 
está deixando a desejar em muitas partes. Sem mais, Senhor Presidente. O 
SEGUNDO, VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Quero falar a respeito das 
nossas indicações. Indicamos ao Executivo fazer a construção de um pequeno 
triângulo na bifurcação da Avenida Santa Rufina com a Rua Floriano Peixoto. Esse 
triângulo, uma vez construído, vem para melhorar a segurança das pessoas que 
trabalham nessa lanchonete e, também, das pessoas que usufruem desse trabalho, 
tendo em vista que, nessas ruas, principalmente na Avenida Santa Rufina, é uma via 
de acesso para vários bairros, sendo eles o Jardim Menzani, Antônio Moreira, Jardim 
do Bosque e Jardim Icaraí. Assim, aumentou muito o fluxo de veículos passando 
nesse local, assim como motocicletas. Sabemos que aumentou bastante a demanda 
de motocicletas nas ruas, entregando lanches, as coisas que a gente compra pelo 
telefone, internet, nas lanchonetes, enfim. Com isso, eles, muitas vezes, vêm em alta 
velocidade. Então, uma vez que seja construído esse triângulo, vai melhorar a 
segurança desse local, tirando qualquer risco de acontecer um acidente com as 
pessoas que trabalham nessa lanchonete. Portanto, peço, encarecidamente, ao 
Excelentíssimo Prefeito que olhe com carinho a possibilidade de fazer a construção 
desse triângulo feito com alvenaria. Com isso, esses problemas vão ser sanados. 
Também estamos indicando hoje é o pedido ao Executivo para que faça a contratação 
temporária, tendo em vista que temos a lei 173/2020, que proíbe a contratação 
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permanente. Portanto, pedimos para que faça a contratação temporária de mais um 
psicólogo e de mais um psiquiatra, porque nosso município cresceu muito, a demanda 
aumentou muito, e a fila também da procura de consultas com esses profissionais 
aumentou também. Portanto, há uma grande necessidade de que sejam contratados 
esses profissionais para sanar as demandas da população. Peço ao Excelentíssimo 
Prefeito que olhe com carinho para nossas indicações e, se possível, contrate, nem 
que seja o serviço temporário até que possa fazer uma contratação permanente para 
que esse povo seja atendido e acabem com essas filas, porque é, de certo modo, 
incomoda muito. A pessoa está com problemas, vai ao postinho de saúde procurar 
esses profissionais e não encontram e não encontram porque tem um só para atender 
toda a nossa população. Tem um só psiquiatra, tem um só psicólogo para atender toda 
a população adulta. Então, que olhe com carinho e atenda ao pedido do povo. Esse 
pedido não é meu, não é de Vereador nenhum, esse pedido é do nosso povo. Então, 
peço encarecidamente que olhe com carinho para nossas indicações e que venha a 
contratar esses profissionais para que esses problemas sejam sanados. Nada mais, 
Senhor Presidente. Obrigado. O TERCEIRO, VEREADOR JEAN GLEI RUBIO 
TOMAZ: Gostaria de falar uma notícia muito boa que o Raul, Diretor de Esportes, nos 
contou. As atividades coletivas, esportivas, estão voltando a ser permitidas e, a partir 
de setembro, a pedido do Prefeito José Parella, teremos uma escolinha de futebol no 
Jardim Cruzado; o campo será reformado e, inclusive, temos os professores 
contratados. Lembrando que as atividades individuais já estão sendo retomadas, como 
academias e outros esportes começam em breve com a finalização da parte 
burocrática até o final do mês entre karatê, taekwondo, boxe e o skate. Os esportes 
coletivos como vôlei, basquete e outros serão liberados a seguir segundo o 
cronograma do Estado. Graças a Deus, nosso Prefeito, Zé Parella, com o Raul, Diretor 
de Esporte, com o Alessandro, estão fazendo um ótimo trabalho. Que voltem logo os 
esportes para gente dar continuidade a nossa cidade. Sem mais, Senhor Presidente. 
O QUARTO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Aproveitando o gancho 
do nobre Vereador Jean, é importante essa reforma do campo do Cruzado. Nós 
fizemos essa solicitação em meados de fevereiro, março, foi por meio de um abaixo-
assinado, que o pessoal que pratica esporte fez para mim, para o Damião, Ivan e 
Waldir e convertemos em indicação esse abaixo-assinado. Então, que bom que vai ser 
feito, isso é um ponto positivo e que bom a gente começar a enxergar uma volta aos 
poucos, isso em Ibaté e nas demais cidades; devagar voltando a uma normalidade ou 
algo parecido com a normalidade que tínhamos antes da pandemia. Outro ponto, e 
aqui vai um agradecimento à Prefeitura, ao Prefeito, por ter nos atendido na indicação 
sobre a extensão do horário de vacinação. Fizemos a indicação há duas, se não me 
falha a memória, sessões atrás, pedindo que fosse estendido, assim como foi em 
outras cidades , para o período noturno também e, quiçá, aos domingos. Pelo menos 
no período noturno, porque havia muitas pessoas nos cobrando e, em questão de 10 
dias depois, começou a fazer isso, começou a ter o horário, pelo menos, uma vez por 
semana, pelo menos foi assim na semana retrasada e na semana passada. Então 
ficamos gratos. Foi uma demanda da população, não foi pedido dos Vereadores, como 
disse o Ivan, quando a gente pede, a gente só está convertendo o que a população 
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nos pede, nada mais que isso. A gente não inventa indicação, não inventa problema. A 
gente converte os pedidos da população em indicações. Outro ponto é com relação às 
indicações apresentadas hoje. Eu vou falar sobre o fornecimento de energia entre a 
XV de novembro e a Dona Ignez Loreti Donatoni, que, na verdade, é aquele trecho 
que vai ter a nova Câmara Municipal. Está havendo um problema muito sério de 
oscilação de energia elétrica. Temos um barracão com um maquinário um pouco mais 
pesado, que faz serralheria, ferragem, amarração de ferragem, esse tipo de coisa e, 
aparentemente, não posso afirmar porque eu não sou técnico, mas, pelo que as 
pessoas passaram para nós, depois que essa empresa começou a operar ali, que 
começou a ter esse tipo de problema. O que pedimos, não para a Prefeitura, mas para 
a CPFL que faça uma adequação. Se tem empresa ali que pode funcionar, então que 
seja... que a CPFL faça essa adequação tão necessária. Outro ponto que eu queria 
colocar é em relação ao calçamento do cemitério. O pessoal me pediu, eu fui fazer 
uma visita na semana passada e fiquei, entre aspas, espantado, porque a parte do 
fundo, a parte velha, mas ao fundo, já está cheia de túmulo, que é uma parte nova que 
expandiu e a parte que seria atrás, de onde tem grama, já tem uma sequência de 
túmulos infelizmente, infelizmente que está aumentando bastante, mas felizmente que 
a gente tem espaço para ampliar sem maiores problemas. A questão é que essa parte 
mais nova não tem calçamento. A parte de cima foi toda calçada nos últimos anos, 
ficou muito bom, a questão de limpeza, etc., mas essa parte, não. Pelo menos nas vias 
principais, o pessoal cobrou, porque ou é poeira excessiva ou é o barro excessivo na 
época de chuva. Então para o Prefeito, para assessoria dele olhar com carinho isso e 
fazer essa benfeitoria porque é muito importante. Outro ponto das indicações 
apresentadas por nós é em relação a conceder subsídio para o transporte de alunos, 
para quem estuda fora da cidade. Hoje temos uma lei municipal de 2018, que é para 
estudantes que estudaram sempre em escola pública e que ingressaram via PROUNI, 
conseguem até 30% de subsídio, eu não sei se a população tem conhecimento disso e 
se tem algum caso em que a Prefeitura já está ajudando. Eu tomei conhecimento dela, 
porque eu tinha conhecimento de uma lei de 2005, do irmão da Vereadora Néia, do 
Val Monte, autorizando subsídio a todos os estudantes fora de Ibaté. Essa lei revogou 
a de 2005 a de 2018, ela restringiu. Pedimos para que seja concedido esse auxílio, o 
subsídio ao transporte, para os alunos tanto da rede, que estiverem estudando, ok, 
podem ser os egressos da escola pública, mas que estejam fazendo 
independentemente de PROUNI, porque, às vezes, a pessoa não está fazendo 
PROUNI, mas está pagando a faculdade com muita dificuldade, trabalhando para 
pagar a faculdade. Então, o pouco de auxílio que o município puder dar, já vai ajudar 
bastante. Bem como o pessoal que faz curso técnico. Muitos que fazem curso técnico 
nos procuraram pedindo esse auxílio. O que pedimos é para fazer uma alteração na lei 
municipal 3082/2018 e fazer uma avaliação financeira orçamentária. Eu digo que isso 
não é despesa, isso é investimento. Nós estamos investindo na qualificação na mão 
de obra da nossa cidade; isso vira uma bola de neve. Quando mais mão de obra 
qualificada, maior a propensão de recebermos empresas, recebendo mais empresas, 
mais venda, automaticamente aumenta a arrecadação de impostos. Era isso o que 
tinha para expor. Muito obrigado, Senhor Presidente. O QUINTO, VEREADOR 
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WALDIR SIQUEIRA: Não podia deixar de chamar a atenção do Executivo, como 
sempre, sempre com as falhas, perseguindo o funcionário público ao invés de analisar, 
ajudar aqueles funcionários públicos que são menosprezados, que praticamente estão 
para se aposentar, ao invés de valorizar, porque falta pouco para a pessoa se 
aposentar e ainda vem sendo perseguido pelo Prefeito, uns falam que é pelo Prefeito, 
outros falam que é o chefe do setor, não aparece o pai da criança. Só quero deixar 
aqui bem claro para o Prefeito que este Vereador, em promessa de campanha, falou 
que iria defender o funcionalismo público, que eu jamais iria aceitar perseguição de 
funcionalismo público. Eu tenho uma senhora, que mora na Popular, o nome dela, ela 
falou que poderia citar, o nome dela é Rosângela. Então, tentei, da melhor maneira 
possível, conversar, para tentar resolver a situação dela, mas, infelizmente, eu tive 
uma resposta que falou que não podia remanejar. Essa senhora, a dona Rosângela, 
trabalhou por muitos anos na Popular, porque ela mora na Popular e, até ano que 
vem, em nome de Jesus, ela vai estar viva, e vai conseguir a aposentadoria. Só que, 
agora, ela estava afastada, voltou ao trabalho, o que fizeram com ela? Mandaram ela 
para o fundão do Cruzado. A coitada da mulher tem problema sério de coluna, mostrou 
o holerite dela, está recebendo... Fique à vontade, Vereador. EM APARTE, 
VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Só para acrescentar, este Governo só 
tem perseguições mesmo, Waldir. Está certo falar mesmo, tem que acabar com isso. 
Esta palhaçada que está tendo em Ibaté está demais. Só eu... se for contar as 
perseguições que estou tendo... mas eu vou deixar bem claro que nós estamos 
mostrando para a população. Eles acham que estão ganhando, eles estão perdendo. 
Deixa eles, nós estamos vendo tanto com o funcionário público quanto com os 
Vereadores as perseguições que estão acontecendo, mas nós vamos tocar para 
frente, irmão. Fica sossegado que nós vamos desmascarar essas corjas, porque está 
virando palhaçada esse negócio de perseguição em Ibaté, está virando palhaçada. 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Vereador, eu vou falar uma coisa para Vossa 
Excelência, e não é só o Zé Parella não, é o Alessandro e o Zé Parella, são os dois. 
Dois perseguidores. Não adianta falar: “Ah, não. É o Parella”, “Não, é o Alessandro”, é 
os dois. É os dois. Dois perseguidores. Um joga para o outro e, na verdade, os dois 
são perseguidores e colocam cargo de confiança para tomar conta das pessoas, e os 
cargos de confiança ficam perseguindo. Aí, você vai falar com as pessoas, elas falam: 
“Foi o Prefeito que mandou remanejar”. Então, quem está perseguindo é o Prefeito. 
Entendeu, Vereador? EM APARTE, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: 
Mas a maior parte da população já está ciente, Waldir. Estamos deixando bem claro 
para a população e nosso trabalho está bem transparente e vamos mostrar para a 
população o que este Governo está fazendo conosco e com alguns funcionários 
públicos. Nós estamos mostrando, o povo está abrindo o olho. Fica tranquilo, irmão. 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: É verdade, Vereador. Tanto com a população como 
o funcionalismo público, assim como Vossa Excelência foi perseguido. Pediram até 
para mandar a Vossa Excelência embora. Então é uma palhaçada. É um Governo da 
imoralidade, não é o Governo da moralidade, é da imoralidade, que não tem moral 
nenhuma. Pode continuar, Vereador. EM APARTE, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO 
DE SOUSA: Muito obrigado pela palavra. Já falei o que eu tinha para falar. 
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VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Obrigado, Vereador. Obrigado por sua colocação. 
Voltando ao assunto da senhora Rosângela. O que acontece? Ela me mostrou o 
salário dela, hoje está recebendo... já ganha um salário muito baixo, porque ela é 
serviços gerais, e a pessoa se aperta, faz um empréstimo. Hoje ela está recebendo R$ 
800,00. Agora, fala para mim como que essa pessoa vai trabalhar no Jardim Cruzado, 
lá para o fundão do Jardim Cruzado... se for de ônibus, vai ter que pagar o ônibus, se 
for de carro, vai ter que pagar a gasolina, então ela vai ter que pagar para trabalhar. 
Tudo porque ninguém vê o lado das pessoas, não favorece o funcionalismo público. O 
Prefeito tem que olhar para o lado do povo. O Prefeito está aí para favorecer a nossa 
população, não prejudicar a nossa população. É que nem nós, Vereadores, estamos 
aqui para representar o povo e cobrar o direito do povo e representar seus direitos 
assim como a nossa população e nosso funcionalismo público que vem sendo 
perseguido. Eu acho um absurdo isso. Eu fico indignado com essa atitude do Prefeito. 
Sem mais, Senhor Presidente. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 341/2021, DE 
07 DE JULHO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe 
sobre acrescer e alterar dispositivos da Lei Municipal nº 2931, de 11 de janeiro de 
2016. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Só para tentar de 
forma resumida o projeto. Essa lei que foi citada, que está sendo alterada, é a lei de 
combate às drogas lícitas, ilícitas, tráfico de drogas, enfim. O que está sendo alterado 
na prática? Na lei está dizendo que, menos 100m de escola, não pode ter 
estabelecimentos vendendo as chamadas drogas lícitas, bebidas, cigarro, jogos de 
vídeo game, e ela traz um rol de ações. O que está sendo incluído é mais uma 
exceção nessa lei, que pode ter estabelecimento a menos de 100m de uma escola, 
desde que esse estabelecimento funcione em um horário diverso do turno escolar. Por 
exemplo, uma escola A tem aula só de manhã e à tarde, à noite pode ter um 
estabelecimento desse tipo funcionando. Então eu acho que, principalmente no 
momento em que vivemos, caminhando bem lentamente para o final da pandemia, 
pelo menos o comércio está conseguindo funcionar, a gente não tem porquê trazer 
esse tipo de restrição. Foi colocada na lei em 2016, mas agora o Executivo pede para 
alterar e eu acho que é bem válido para gente estar gerando emprego e não vai 
prejudicar em nada. Vamos frisar bem aqui que não vai prejudicar em nada os alunos. 
Não vai prejudicar em nada a questão da segurança de o aluno procurar uma bebida, 
etc., porque é no horário em que não está funcionando a escola. Pelo menos foi esse 
o meu entendimento sobre o projeto. Muito obrigado, Senhor Presidente. VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: Nobre Vereador, bem lembrado. Esse projeto foi apresentado em 
2016 e gerou uma grande polêmica porque os comerciantes não podiam vender 
bebida alcoólica em horário de escola e independentemente disso, a pessoa, quando 
quer beber, vai um pouquinho mais distante... isso não vai... a pessoa quando gosta... 
Fique à vontade, Vereador. EM APARTE, VEREADOR RONALDO RODRIGO 
VENTURI: Só para explicar para a população entender: do jeito que está hoje na lei, 
não pode funcionar mesmo que seja no horário em que não está tendo aula. Com essa 
alteração, no horário em que não está tendo aula, vai poder funcionar. É esse o ajuste. 
Mas eu concordo que a pessoa, que quer buscar a droga, a bebida, vai a 500m, um 
quilômetro. Eu acho que a gente tem que trabalhar. É importante que existam leis 
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estaduais neste sentido, leis federais também, mas a gente não pode restringir o 
funcionamento do comércio em um horário que não está tendo aula. Obrigado pelo 
aparte. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: É isso que eu ia mencionar. Então, é isso 
aí. Nós estamos aqui para ajudar os nossos comerciantes a colocar eles para 
trabalharem, tendo em vista que eles já tomaram um prejuízo muito grande com essa 
parada devido à pandemia. Então, nada mais justo fazer essa regulamentação para 
ajudar nesse sentido. Sem mais, Senhor Presidente. DECISÃO: Aprovado por 
unanimidade. PROCESSO CM. Nº360 /2021, DE 21 DE JULHO DE 2021. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Especial no valor de R$ 400.000,00 para atender as despesas de custeio 
(materiais de consumo e prestação de serviços) da Secretaria Municipal de Saúde. 
DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse daqui é o Crédito 
Especial. A gente tem praticamente em toda sessão ou suplementar ou especial, neste 
caso é o especial. Então esse crédito especial é no valor de R$ 400.000,00, e a origem 
desse recurso é de uma emenda parlamentar, não consta no projeto de quem foi feita 
a emenda. Ela vai ter o destino de materiais de consumo e serviços de terceiros na 
atenção básica da saúde, que são os PSFs, as unidades básicas de saúde, o 
chamado atendimento primário. Então, não tem nem porque se opor e votar contra. 
Claro que sou favorável. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 
362/2021, DE 26 DE JULHO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre a revigoração, junto à estrutura administrativa municipal, dos 
cargos de entregador de avisos e de professor de iniciação em processamento de 
dados. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: A gente falou em 
duas ou três sessões atrás: “Não vamos criar cargo”, agora os Vereadores estão 
recriando e revigorando dois cargos. Só para explicar: teve dois cargos que foram 
extintos indevidamente, houve um erro da Prefeitura quando da aprovação da lei 
municipal 3175/2019. Foi feita uma Reforma Administrativa e, nessa reforma, 
extinguiram-se dois cargos, nos quais pessoas ingressaram via concurso público. 
Essas pessoas estavam designadas para outros cargos, por meio de portaria. Então 
fazia, por algum motivo e eu já não qual, no controle do RH da Prefeitura, não 
constava esse cargo como ocupado há muitos anos. Então, na hora de fazer a 
Reforma Administrativa, foram lá e extinguiram esses dois cargos e, se continuarem 
extintos, essas pessoas, amanhã ou depois, deixarem de estar no cargo designado e 
forem voltar para o cargo de origem, elas não vão poder, não vai ter cargo. Elas vão 
ficar em disponibilidade e o município vai pagar um percentual sobre o salário que 
recebem hoje, ou seja, nós vamos prejudicar esses dois funcionários. Então estamos 
corrigindo um erro; o Executivo manda esse projeto para corrigir um erro cometido em 
2019, que ia acabar penalizando esses dois funcionários. EM APARTE, VEREADOR 
HORACIO CARMO SANCHES: Nessa atitude quero dar parabéns ao Prefeito 
Municipal porque não é justo dois funcionários de carreira do nosso município, a ponto 
de se aposentar, extinguir aquele pouquinho que ele ganha a mais na hora em que 
eles vão beber água, a água vai sujar. Então dou meus parabéns. Já antecipo meu 
voto, porque não seria justo extinguir. Nós não estamos criando cargo, apenas 
estamos revigorando o cargo que já existia e foi cortado indevidamente. Era só isso. 
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Obrigado pelo aparte. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: O importante é 
isto: foi cometido um erro, o erro está sendo corrigido. Muito obrigado, Senhor 
Presidente. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: O nobre Vereador foi bem claro, foi 
uma falha da assessoria do Prefeito, o Jurídico e, agora, estão corrigindo. Nada mais 
justo corrigir a incompetência deles. É o que eu falo. Ainda bem que conseguiram ver 
o erro antes de a pessoa se aposentar. Pensou se a pessoa tivesse se aposentado 
com esse erro? Como seria feio? A pessoa ia acabar tendo que entrar na Justiça e 
quem ia perder? O dinheiro do cofre público. Então isso é uma falta de competência 
deixar cometer uma falha dessas com o funcionário público. Então nem merece os 
parabéns. Isso é obrigação que eles têm que fazer. Obrigação de corrigir a falha que 
eles cometeram. Sem mais, Senhor Presidente. DECISÃO: Aprovado por 
unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR DAMIÃO 
ROGERIO DE SOUSA: Eu fiquei até assustado com a cena que eu vi sexta-feira à 
noite. Eu saí para dar uma volta com minha família, passando perto da horta, vejo a 
turma da Prefeitura trabalhando, a turma do Departamento do DAE, Departamento de 
Água e Esgoto. Eu me assustei, cara, porque era mais de dez horas da noite, eu vi 
aquela situação, eles trabalhando para tentar consertar a condutora que deu pau e 
consertaram. Fiquei sabendo que eles saíram de lá quase uma hora da manhã. Então 
dou meus parabéns ao Nicola e sua equipe. Pessoal, eu sou um Vereador e deixo 
claro que, quando venho para cobrar, eu cobro, gosto das coisas certas; quando estou 
para elogiar, eu elogio. Uma outra é sobre uma casa, na Avenida Santa Rufina, no 
final do Jardim Icaraí, uma casa que já fizemos o protocolo para colocar os braços 
para fazer instalação de luz; é uma família que paga imposto para nossa cidade, que 
paga imposto e está tudo em ordem e o Senhor Executivo não faz por onde colocar 
iluminação ali, nem a CPFL. Nós já fizemos de tudo para tentar colocar aquela força ali 
para esse pessoal e o Executivo não dá nem bola. O senhor não mora no escuro, né? 
Então o senhor não faz por onde. A gente espera, mais uma vez, que vá. Eu já levei o 
Daniel lá, o Engenheiro da Prefeitura, protocolamos junto com a CPFL, mas nada de 
eles darem uma satisfação, faz quatro ou cinco meses já. A gente espera que coloque. 
Não custa a Prefeitura ajudar a colocar iluminação ali junto com a CPFL. A gente pede 
para que o Senhor Executivo avalie com carinho. Isso é indicação que foi feita há 
muito tempo, desde o início, quando entramos. O que eu tenho para falar é bom saber 
que o esporte em Ibaté, eu fui lá, conversei com o Raul também, vai ter uma escolinha. 
O Jean tocou no assunto, no Jardim Cruzado. Que bom. O esporte volta ao normal, a 
vida volta ao normal como o Ronaldo falou. Isso é bom para a população, para os 
jovens; tirar essa molecada da rua. É isso aí, Senhor Presidente. Sem mais. O 
SEGUNDO, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Eu gostaria de deixar mais 
uma vez registrado meus sentimentos a todos os familiares que perderam seus entes 
queridos em Ibaté e dizer que fico muito triste porque a doença continua ceifando a 
vida dos nossos amigos, nossas amigas, de familiares, principalmente da nossa 
cidade e ainda vemos que ainda tem aglomeração em vários pontos da nossa cidade. 
Então peço encarecidamente para que tomem cuidado, porque está vindo uma nova 
onda desta maldita doença e que a gente se cuide para não passar para nossos 
parentes, para nossos filhos, para os filhos não passarem para os pais, tomando todo 
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o cuidado devidamente. Mais uma vez, meus sentimentos à família do Amauri, famoso 
Quexada, grande juiz de futebol, grande amigo, pai de família e amigo pessoal. Meus 
sentimentos a todos. Quero registrar mais uma vez, estou muito feliz pela aprovação 
da revigoração desses dois cargos, dessas duas pessoas, que são excelentes 
trabalhadores da Prefeitura Municipal. Então fico muito feliz por isso. Um abraço para 
todo mundo. O TERCEIRO, VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Quero fazer 
algumas colocações. Uma delas é a respeito dos redutores de velocidade que temos 
vindo feito as indicações, temos vindo pedindo para o Executivo para que olhe com 
carinho e faça essas lombadas como a gente costuma falar, principalmente na Rua 
Salve Nilo Zecchin, com o prolongamento ao Jardim Icaraí. Além de não ter o redutor 
de velocidade também não tem calçada nessa via. Portanto, muitas pessoas que 
transitam nessa rua correm o risco de, a qualquer momento, serem atropeladas, 
porque não tem calçada, o povo anda na rua. Principalmente à noite, o risco é 
constante, em frequência vem acontecendo acidente nessa rua. Sábado, à noite, um 
cidadão se perdeu e colidiu em um poste, tombando seu veículo e, ali, com certeza, 
deu perda total. Ainda bem que não aconteceu o pior, não teve vítima. Portanto a 
gente pede encarecidamente, em nome da população do Jardim do Bosque, Jardim 
Menzani, Jardim Icaraí, essas pessoas que transitam nessa rua, peço, mais uma vez, 
ao Prefeito que olhe com carinho e que faça, na área que pertence à Prefeitura, faça a 
calçada e, na área que pertence a terceiros, que cobre eles também e faça essa 
calçada para o povo ter o privilégio de andar na calçada e saindo da rua, se livrando 
de acidentes. Mais uma vez peço para que faça o redutor de velocidade para que o 
povo possa transitar com segurança. Também quero falar a respeito da reforma do 
campo do Jardim Cruzado. A gente aguarda ansiosamente essa reforma e que 
reforme, porque foi um pedido dos moradores do Jardim Cruzado. Fizemos um abaixo-
assinado e anexamos à indicação. Eles esperam também ansiosos. Saber que vai ser 
construída uma escolinha de futebol para as crianças da rua, ali no campo, é muito 
pertinente. Muito obrigado, Senhor Presidente, pelo espaço cedido para eu falar. Nada 
mais. O QUARTO, VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Boa tarde, Senhor 
Presidente. Só desejo uma ótima semana a todos. Sem mais, Senhor Presidente. O 
QUINTO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Quero deixar registrado, 
como bem mencionou o Horacio, meus sentimentos à família do Quexada. A gente se 
conhecia de G.R.E.I., a filha dele, a Renata, é vizinha de frente daqui de casa. Então a 
gente ficou muito sentido. Estava todo mundo rezando para que ficasse bem, se 
recuperasse, mas foi feita vontade de Deus e a nós, que estamos aqui, cabe tentar 
aceitar. Quero fazer uma colocação em relação a Vivo. Eles não vão saber que estou 
falando isso, não vai chegar a eles, eu sei, mas quero manifestar meu repúdio com a 
atitude que eles têm com a cidade. Além de deixar esse monte de fiação tudo 
pendurada na cidade, que é uma vergonha e que vamos mexer nisso em breve, se 
Deus quiser, estamos trabalhando em cima disso, ontem disparou o alarme na central, 
em frente à escola Bruna Espósito, ficou disparado, simplesmente, na hora do almoço 
(pelo menos foi a hora em que fui informado) e ficou disparado a noite inteira. Hoje, de 
manhã, ainda estava tocando a sirene. Agora imagine os moradores do entorno. Os 
moradores tentaram falar com alguém, mas como se fala com essa Vivo, Telefônica, 
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enfim? Tanto faz, é a mesma porcaria. Penso que, em relação à Prefeitura, ela vai ter 
que tentar achar... já não é a primeira vez que acontece. Então tem que ter alguém 
responsável. Então peço aqui para a Prefeitura, a assessoria da Prefeitura tentar achar 
esse alguém para tentar esse contato na Guarda Municipal para quando acontecer 
isso, principalmente em final de semana, para que seja solucionado rapidamente, 
porque não dá. As pessoas passaram apertado nessa tarde e noite de domingo. Outra 
colocação, em relação à passagem da Rua Salve Nilo Zecchin, entre o Icaraí e o 
Jardim do Bosque, já foi falado bastante e bem explicado pelo Ivan e pelo Damião. Eu 
também fui marcado em uma publicação, respondi. Nós fizemos uma indicação em 25 
de janeiro, a primeira sessão da Câmara, porque era uma cobrança que a gente já 
recebia. Está na mão do Prefeito, do Executivo, e tem que ser feito antes que o pior 
aconteça. Nós estamos falando, os moradores já estão ficando mais incomodados, 
isso começa a repercutir em rede social, já passou da hora. Vamos fazer para evitar 
coisa pior. Aproveito o gancho do Damião para parabenizar a equipe do DAE pelo 
trabalho realizado. De fato, não é fácil trabalhar nesse setor, assim como em outros 
setores. Mas é fato, noite fria, você fica dentro da água, do barro, trabalhando, 
mexendo para ser restabelecida a água e, no outro dia, ter água para todo mundo. 
Fica de fato muito bem lembrado pelo Damião e fica aqui esse registro. Para finalizar, 
acho que é importante a Câmara pensar nisto, partir do Executivo, uma nova reunião 
com a Polícia Militar, que trocou comando, está em São Carlos, para conversarmos 
sobre o barulho noturno. Nesse final de semana, pegou sexta, sábado e domingo 
também. Eles estão um pouco mais afastados, pelo que ouvi e entendi, acho que não 
estão dentro da cidade, mas ontem ficou um batidão. Foi até interessante, quando deu 
meia noite parou. Acho que eles tinham combinado de que meia noite iria parar para 
poder, quem sabe, trabalhar hoje. Mas incomoda bastante. É uma situação que a 
gente precisa voltar a conversar para voltar a ter ações para inibir esse tipo de 
conduta. Obrigado, Senhor Presidente. Tenham uma boa semana. Fiquem com Deus. 
O SEXTO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Quero fazer um comentário a respeito 
do acidente que o nobre Vereador Damião mencionou, o Ivan. É uma coisa que nós 
estamos cobrando o Executivo para fazer uma contenção de velocidade no local já 
para evitar essa situação, esses jovens, que, só assim, esses jovens vão parar de 
correr, porque, infelizmente aqui, em Ibaté, eles não têm respeito, andam que nem uns 
loucos, ficam bebendo, pondo a vida da população em risco. Precisa ser feito com 
urgência também é na Rua Santa Rufina, ao lado do G.R.E.I. para quem vem de lá 
para cá, não tem nenhuma lombada, vai ter uma lombada em frente ao G.R.E.I. O 
pessoal vem em alta velocidade. O Prefeito precisa pensar um pouco na população, 
porque, qualquer acidente que acontece, além de prejudicar as pessoas que são 
acidentadas, vão ao Hospital e, no Hospital, não tem o ortopedista, aparelho de raio-
x... falando nisso, precisava até comentar a respeito do aparelho de raio-x. Aí vem 
para fazer raio-x, final de semana não tem um atendente. Nós temos o Eduardo do 
raio-x, o Hamilton, um pessoal antigo, que atende as pessoas com o maior carinho, 
fazem o trabalho deles com amor, dedicação. Agora tem uma funcionária que entrou 
agora, que mora em São Carlos, ela chega, quando está de plantão, como ela mora 
em São Carlos, ela fica de plantão para vir de São Carlos aqui, acaba demorando 
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demais, demora duas horas ou até mais para ela chegar. Quando chega, chega 
xingando; chega xingando os pacientes. É uma coisa que a Elaine, eu vou até 
conversar com ela para estar resolvendo essa situação, porque não pode colocar uma 
pessoa dessas para atender a nossa população, porque vem de São Carlos, acha que 
está vindo de longe demais, porque, na verdade, é, só que, ao invés de vir trabalhar 
com atenção e dar um atendimento bom, maltrata a nossa população. Mais uma 
reclamação, pedir para a moça fazer por escrito, vou apresentar para Elaine para levar 
ao conhecimento dela para resolver essa situação dessa moça, que não é a primeira 
vez que tem reclamação dela. Voltando à... PRESIDENTE, VEREADOR VALENTIM 
APARECIDO FARGONI: Finaliza, Vereador, que já deu o tempo. VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: lombada, o Prefeito precisa fazer lombada. Não são os 
Vereadores que estão pedindo, é a população que está pedindo; é segurança, é 
segurança para a nossa população. PRESIDENTE, VEREADOR VALENTIM 
APARECIDO FARGONI: Já deu o tempo, tenho que cortá-lo, Vereador. VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: Então, Prefeito, olha com carinho. Não pense em nós não. “Ah, é 
Vereador da oposição”. Não sou da oposição não. Eu cobro aqui o que vocês deixam 
de fazer. PRESIDENTE, VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Vereador, 
já deu o tempo. São quatro minutos para cada um. Pode finalizar. VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: Por isso que estou cobrando. Se vocês fizessem e cumprissem o 
dever de vocês, nós não estaríamos aqui cobrando vocês direto. Essa incompetência 
que está tendo direto. Fico indignado... PRESIDENTE, VEREADOR VALENTIM 
APARECIDO FARGONI: Só finalizar, Vereador. Deu o tempo. VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: [...] Sempre a gente tem que falar as mesmas palavras... PRESIDENTE, 
VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Está ouvindo, Vereador? Já deu o 
tempo. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: [...] Não deu para ver o que a nossa cidade 
está precisando? Ah, Deus me livre. Estou cansado... Nada mais, foi encerrada a 
sessão às dezessete horas e vinte e três minutos, lavrada esta ata, que será assinada, 
depois de aprovada pelo Plenário.  

 


