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13ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA REMOTAMENTE EM 26 DE 
JULHO DE 2021. 

Aos vinte e seis dias do mês de julho 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, pelo Vereador 
Édison Fernando da Silva e com a presença remota dos seguintes Vereadores, (a): 
Damião Rogério de Sousa, Horacio Carmo Sanches, Ivanildo de Oliveira Lins, Jean 
Glei Rubio Tomaz, Ronaldo Rodrigo Venturi, Sidnéia Monte e Waldir Siqueira. A 
seguir, o Vereador Ronaldo Rodrigo Venturi procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. 
Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 12 de julho 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): VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA, 
IVANILDO DE OLIVEIRA LINS, RONALDO RODRIGO VENTURI E WALDIR 
SIQUEIRA: Requerimento, dispondo sobre solicitar informações a respeito da 
contratação de plataforma educacional para aulas remotas e híbridas da rede 
municipal. Discussão: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse 
requerimento vem para atender uma demanda dos professores que vêm nos cobrando 
há alguns dias sobre a contratação dessa plataforma. Então pedimos algumas 
informações simples sobre a empresa, se essa plataforma tem outros municípios 
também, se a Prefeitura tem conhecimento de quais, se essa empresa, que é de São 
Carlos, presta serviço em outros locais também, se houve consulta aos professores de 
alguma forma, se isso foi decidido democraticamente, como prevê a questão das 
diretrizes da educação. Basicamente é isso. A gente gostaria de contar com a 
aprovação dos Vereadores. Vai ser bom para toda a Câmara ter uma resposta. 
Quando a gente é questionado, muitas vezes sabemos do processo, do que 
aconteceu, mas não temos os detalhes. O que pedimos aqui são alguns detalhes. 
Muito obrigado. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Assim como o nobre Vereador 
Ronaldo Venturi falou, queremos algumas informações sobre o gasto que foi feito com 
o dinheiro do FUNDEB, no valor exorbitante, se não me falha a memória, mais de R$ 
700.000,00. Devido a essa pandemia, acredito que não seria uma boa hora de gastar 
mais de R$ 700.000,00. Então por isso que queremos ter mais conhecimento, porque 
houve muitos questionamentos de professores sobre esse gasto exorbitante. Portanto, 
estamos pedindo essa informação para fazermos algumas comparações com 
municípios vizinhos e entender melhor sobre esse gasto, porque, na verdade, somos 
leigos nesta situação. Portanto, esse requerimento é para termos conhecimento, para 
ver se é viável ou não. Então é mais por isso. É um requerimento para termos 
informação para os professores que estão questionando. Sem mais, Senhor 
Presidente. Decisão: Aprovado por unanimidade. Indicação, dispondo sobre 
iluminação da Rua José Bento da Silva, paralela à Rodovia Washington Luis, na Esfer. 
Indicação, dispondo sobre a colocação de caçamba para coleta de lixo residencial nas 
proximidades dos conjuntos de chácaras existentes próximo ao pesque-pague pica-
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pau. Indicação, dispondo sobre solicitar a instalação de canaletas para passagem 
adequada de água em diversos pontos da cidade. Indicação, dispondo sobre solicitar 
a colocação de tampa ou grade em tubo utilizado como poço de visita no final da 
Avenida Santa Rufina. Indicação, dispondo sobre a implantação de curso pré-
vestibular gratuito em parceria com universidades da região. Indicação, dispondo 
sobre a realização de cursos em parceria com instituições do sistema S. Indicação, 
dispondo sobre colocação de placa de proibido estacionar caminhões na Rua Paulino 
Carlos, entre as Ruas Major José Inácio e Dr. Teixeira de Barros. Indicação, dispondo 
sobre melhoria de sinalização de trânsito na entrada da cidade existente pela Rua 
Floriano Peixoto, na Popular. Indicação, dispondo sobre a construção de ecoponto 
para coleta de resíduos sólidos da construção civil nas proximidades dos bairros 
Jardim das Palmeiras II e Conjunto Habitacional Antonio Moreira. Indicação, dispondo 
sobre iluminação do pátio utilizado para a realização de exames de habilitação, no 
Jardim Menzani. VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Moção, dispondo 
sobre congratulações com os médicos do Programa Médicos pelo Brasil, Drs. Pedro 
Ernesto Russignoli, Fernanda Arantes Soares e Waldir Aparecido Marques. Decisão: 
Aprovado por unanimidade. ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR DAMIÃO 
ROGÉRIO DE SOUSA: Uma indicação que estamos fazendo é a respeito da Rua José 
Bento da Silva, paralela com a Washington Luiz; uma demanda dos comerciantes que 
falam que ali, à noite, é muito escuro, e a gente vem procurando cobrar a parte da 
iluminação como sempre cobramos, porque iluminação é segurança e isso é bom para 
nosso município; coisa que não está muito boa a parte da segurança. Com iluminação, 
evitam-se roubos, furtos, muitas coisas. Essas demandas vêm constantemente, já 
vieram de três comércios ali perto, de algumas empresas, do comércio, do 
Restaurante Planalto. Então pedimos para o Senhor Executivo, seus assessores, 
engenheiros, para irem lá avaliar e, se for preciso, cobrar o Gerente de Negócios da 
CPFL, porque ali está muito difícil. Quem acompanha ali sabe; quem trabalha, no 
ponto de ônibus, é muito escuro à noite, e as pessoas precisam de segurança. Espero 
que seja avaliado com carinho. Coloque uma iluminação nessa área. Não sei se faz 
parte da Prefeitura ou da CPFL, mas cobro para que seja feito. Pedimos para que o 
Senhor Executivo avalie com carinho, entre em contato com o Gerente da CPFL para 
que seja feita essa iluminação. Outra indicação é a respeito da caçamba de lixo. Já 
cobrei o Roni, porque tem umas que precisam ser trocadas, muitas estão bastante 
velhas, desgastadas e tem uma chácara, perto do Pica Pau, e os moradores cobram 
se a gente consegue colocar uma caçamba lá, porque têm que andar quase três, 
quatro quilômetros, para chegarem à Popular e isso os ajudaria. Retiraria duas, três 
vezes por semana. Eu acho que caberia ao Prefeito, ao Senhor Executivo, junto com 
seus assessores, avaliar a possibilidade de colocar uma caçamba para esses 
moradores. Ali é um conjunto de dois ou três conjuntos de chácaras, dá quase 80 ou 
70 chácaras dos dois lados e caberia uma caçamba ali. Muito obrigado, Senhor 
Presidente. Sem mais. O SEGUNDO, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: 
Quero registrar meus parabéns novamente para o pessoal da linha de frente da 
COVID-19. Belíssimo trabalho realizado pela senhora Elaine Sartorelli, juntamente 
com sua equipe. Eu estive, nesta semana, conversando com ela a respeito das 
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vacinas. Como está bom o sistema de vacinação da nossa cidade, comandado pela 
Elaine. Estamos, hoje, com 22.421 pessoas vacinadas com a primeira dose. Temos 
um total da primeira dose de 16.999, quase 17.000. Na segunda dose, temos 4.412 
pessoas vacinadas e com a dose única, 1020 pessoas vacinadas. Tem um total hoje 
de 22.421 pessoas vacinadas. O que me preocupa é que, em contato com a Elaine, 
muitas pessoas não tomaram a segunda dose. Isso é preocupante, porque, na 
semana passada, estive falando com o Raul também, e eles ficaram a semana inteira 
ligando para o pessoal. É muito ruim, porque, se toma a primeira dose e não toma a 
segunda, não está imune. Mas deixo meus parabéns à dona Elaine, juntamente com 
sua equipe, fazendo um belíssimo trabalho de vacinação na nossa cidade. Muito 
obrigado. O TERCEIRO, VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Indicamos ao 
Excelentíssimo Prefeito a fazer um estudo, junto com sua equipe de engenharia, para 
serem colocadas calhas para escoamento de água em vários pontos da cidade, sendo 
eles: Jardim Cruzado, na Rua Descalvado, no cruzamento com a Rua Américo 
Brasiliense; Jardim Domingos Valério, na Rua Augusto Peruchhi, no cruzamento com a 
Rua João Valério e no cruzamento da Rua Joaquim Ortiz da Silva; Jardim Icaraí, na 
Rua Belmiro Boni com o cruzamento da Rua Gelindo Thamos; Jardim do Bosque, Rua 
Natalino Menzandi no cruzamento com a Rua José Oppi; Bairro Antônio Moreira, Rua 
Francisco da Silva Gomes no cruzamento com a Rua Antônio Alves. Nesses pontos, 
vem parando muita água, criando limos e parando sujeira também. Conforme a água 
para, cria-se um mau cheiro terrível e esses moradores vêm fazendo várias 
reclamações para nós. Portanto, tomamos a decisão de fazer essa indicação ao 
Excelentíssimo Prefeito para que resolva esse pequeno problema. Assim como 
indicamos para que o Excelentíssimo Senhor Prefeito, com a equipe de engenharia, 
coloque uma tampa na boca de uma tubulação aberta no final da Rua Santa Rufina, no  
Jardim Menzani, em frente à caixa d’água, tendo em vista que tem um buraco muito 
perigoso no local, que tem uma fundura de, aproximadamente, quatro metros, onde 
transitam várias crianças e corre o risco de, uma hora ou outra, uma criança cair 
dentro desse buraco e vir a desaparecer. Então, tampando isso está sanado esse risco 
e não vai acontecer, se Deus quiser. Obrigado. Sem mais.                                                             
O QUARTO, JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Só um comentário de uma iluminação lá no 
Jardim das Palmeiras II, o pessoal está me cobrando muito a respeito de um poste 
queimado. Nem queria falar isso aqui, porque é chato; faz mais de duas semanas que 
foi pedido para a CPFL arrumar lá e não vai, faz uns 15 dias que está com aquele breu 
por causa de uma lâmpada. EM APARTE, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE 
SOUSA: Depois, se você quiser, eu te passo um link da CPFL. Eu estou fazendo esse 
trabalho, passo para todo mundo se quiser, faço esse trabalho desde o início do meu 
mandato; não falha. Faço o pedido, um ou dois dias, já vem a CPFL e faz a troca. 
Ligando lá, eles não fazem mesmo. Agora, por esse link, não falha. Inclusive, eu ia 
pedir a palavra para o Édison dias atrás, em que ele comentou, só que não deu tempo. 
Eu, Ronaldo, Ivan e Waldir fazemos esse trabalho. Quando aparece uma lâmpada 
queimada, vou lá, no meu celular, na frente do endereço, passo e, rapidinho. No 
máximo, eles colocam cinco dias úteis, mas não chega; dois, três dias vem e faz o 
trabalho. Obrigado pela palavra. VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Já foi feito 
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por esse link também para arrumar a lâmpada, já foi feito tudo. Ligaram também e, 
mesmo assim, não foram, você acredita? EM APARTE, VEREADOR ÉDISON 
FERNANDO DA SILVA: Nesse mesmo sentido, gostaria de dizer que, em alguns 
casos, o link tem facilitado, mas não são todos os casos. Fiz uma reclamação, 
inclusive, cheguei a fazer através da Câmara, uma indicação para a CPFL para que 
fizesse o reparo de duas lâmpadas no Jardim Padovan, pois a população da 
proximidade estava reclamando; é uma rua sem saída e tinham duas lâmpadas 
queimadas. Comecei a fazer essa reclamação no dia 29 de dezembro, agora, no mês 
de junho, fizeram o reparo de uma lâmpada e, há duas semanas,fizeram o reparo da 
segunda lâmpada, ou seja, desde dezembro, foram sete meses, várias ligações, 
protocolos, indicação feita por esta Casa e pelo link e, ainda assim, não foi feito o 
reparo. Então a CPFL tem deixado a desejar essa questão de reparos na iluminação 
pública. Obrigado, Vereador. VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Algumas 
casas estão vazias ainda, então, na questão de que está mais escuro, o índice de 
roubo pode aumentar, mas eu agradeço. Obrigado, Senhor Presidente. O QUINTO, 
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Com relação às indicações que 
fizemos, vou falar de três delas. Uma é sobre implantação de cursos em parceria com 
instituições do Sistema S, ou seja, Senac,  Senar. Ibaté já teve isso em um passado 
até recente, principalmente com o Senar, eu me lembro. São cursos 
profissionalizantes. Então, a nossa sugestão é que a Prefeitura procure essas 
instituições do Sistema S para trazer cursos profissionalizantes para Ibaté. Muitas 
vezes, são cursos técnicos rápidos, a carga horária é baixa, mas que ajuda na 
qualificação da mão de obra. Outra indicação foi relacionada a um cursinho pré-
vestibular no município de Ibaté. Esse é um sonho bem antigo mesmo, pelo menos 17 
anos. Nós temos um sonho de trazer para cidade, outros Vereadores já fizeram 
indicação ao longo dos anos; eu sei que o Fábio Gomes fez, porque eu vi a indicação 
dele de quando era Vereador. É um cursinho pré-vestibular gratuito. Você tem as salas 
de aula (é a nossa sugestão) que não são utilizadas à noite, essas salas poderiam ser 
utilizadas. Não estou falando de várias salas, é uma, duas, enfim. Além disso, quem 
seriam os professores, é como é feito em outras cidades, são alunos das 
universidades, no último ano principalmente. Eles teriam condições de dar aulas em 
algumas disciplinas. Esses alunos poderiam ser de Ibaté mesmo. Você daria, é claro, 
uma contrapartida, que seria uma bolsa, um valor baixo, mas que vai ajudar bastante 
esses estudantes também até para bancar as despesas da própria faculdade. É nesse 
sentido que a gente, mais uma vez, digo mais uma vez, a questão do PSB, Fábio já 
tinha pedido e, agora, junto com o Damião, Waldir e Ivan, pedimos mais uma vez a 
implantação do cursinho pré-vestibular, que não é algo difícil de ser feito; basta querer 
fazer, ir atrás das universidades que se interessam nesse tipo de parceria. Então é um 
pedido que a gente faz e gostaria que o Executivo analisasse com carinho. Era isso o 
que tinha para expor, muito obrigado. O SEXTO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: 
Quero fazer algumas colocações, que a população vem nos cobrando. Inclusive, fiz 
uma matéria no Facebook, a pedido da população, sobre aquela iluminação no 
caminho que vai para o Jardim das Palmeiras. Fico indignado com a atitude do 
Prefeito, José Luiz Parella, que ele, antes de inaugurar o posto de gasolina dele, fez a 
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pavimentação naquela rua que não tem movimento, não tem casa, não tem residência, 
só tem a mata, as casas dão de costas para as casas. Então ele fez só para ele se 
beneficiar. Iluminou, fez a pavimentação. Agora fez o Jardim das Palmeiras, jogou o 
povo lá que nem um lixo (desculpa pela expressão), porque ele jogou as pessoas de 
qualquer jeito. Nós não podemos admitir esse descaso que está sendo feito com a 
nossa população. O Prefeito, na hora de fazer as coisas para beneficiar ele, na hora 
ele foi lá, iluminou, pavimentou. Agora pega e entrega a casa nessa situação; isso é 
uma pouca vergonha, isso é uma vergonha. Nós, Vereadores, andamos na rua, e a 
população cobra. Cobra de quem: do Vereador. Agora eu fico indignado que ele tem o 
posto de gasolina ao lado, será que ele não anda ali, à noite, não? Ele não tem a 
capacidade de sair à noite? Senhor Prefeito, pegue o seu carro ou seu helicóptero, 
anda por cima mesmo, e vai lá, olha, olha a situação da nossa população. Isso é uma 
falta de respeito. Entregar umas casas... Quando entregou, já entregou sem água, sem 
luz, agora sem condições, sem qualidade de vida, colocando a vida das nossas 
crianças em risco, que, logo logo, começam as aulas. A nossa população que trabalha, 
que chega do trabalho à noite, que tem que trafegar ali. Agora o ônibus está indo ali, 
que nós estivemos acompanhando, o ônibus está indo até o Jardim das Palmeiras, só 
que ele faz a manobra no balão e volta, ele nem entra na cidade, outra coisa errada. 
Prefeito, faça que o ônibus entre no bairro, não é só criar o bairro e não dar condições 
de vida para a população, tem que ajudar o povo, Prefeito. Você prometeu que seria 
Prefeito do povo e não é isso que está aparecendo, isso é uma falta de consideração. 
Eu estou indignado com a sua atitude. Um descaso com a nossa população. Então eu 
gostaria que o Prefeito olhasse para isso com carinho. Vamos olhar para a nossa 
população. Ali são vidas que estão correndo risco, risco de assalto, risco de ser 
atropelado, porque não tem condições, uma escuridão. É muito difícil. Está fácil para 
os bandidos irem lá e assaltar o povo; está do jeito que os nóias gostam. Espero que 
não aconteça nada com nenhum familiar, tá, Prefeito? Você que vai se responsabilizar. 
Você vai ser o responsável, seu incompetente. Quero também falar a respeito da 
situação que o nobre Vereador Horacio falou sobre a Saúde. A nossa Saúde, a Elaine 
está sobrecarregada. Com a pandemia, essa mulher está trabalhando demais. Eu 
tenho que deixar os parabéns para ela e a todos os profissionais da Saúde, que é 
outra coisa que o Prefeito também não vê, não valoriza. Vieram os 40%, cadê os 40% 
que são para dar para a linha da COVID? Para a linha de frente. Cadê, Prefeito? 
Prefeito da moralidade, governo da moralidade, que pega o dinheiro do povo, que vem 
dinheiro da COVID e não aplica, não ajuda o povo. Onde já se viu isso? Vai fazer o 
teste rápido. Tem que ficar brigando, tem que ficar ligando, tem que ficar pedindo para 
fazer teste rápido, outra irresponsabilidade. Parece que tem ordem para o médico não 
fazer o teste rápido para não gastar, para economizar mais. Então estou indignado, 
indignado com tanta irregularidade neste governo, que não valoriza os funcionários 
públicos, não pode ter aumento. Repassa os 40% para eles. Só isso, Senhor 
Presidente. Sem mais, Senhor Presidente, eu só gostaria que o Prefeito olhasse com 
carinho para nossos profissionais da Saúde. Muito obrigado pela palavra. ORDEM DO 
DIA: PROCESSO CM. Nº 334/2021, DE 07 DE JULHO DE 2021. INTERESSADA: 
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no 
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valor de R$ 1.200.000,00. DISCUSSÃO: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA 
SILVA: Esse projeto de lei é referente à aquisição de bens e também à reforma de 
alguns equipamentos públicos. Dentre esses bens, eu gostaria de destacar a aquisição 
de uma UTI, um furgão, ambulância tipo UTI, no valor de R$ 340.000,00 para 
transporte de passageiros obviamente em estados mais graves. Então, essa é uma 
demanda antiga. Nós já temos falado sobre isso; outros Vereadores fizeram indicação 
nesse sentido. É muito importante que nós tenhamos conseguido, inclusive através de 
recursos próprios, que é dos Fundos de Gestão, da Divisão do Fundo Municipal da 
Saúde para aquisição da ambulância. Também para aquisição de um novo caminhão 
para coleta de lixo. Nós sabemos que todos os bairros são cobertos pela coleta de lixo, 
mas ainda há algumas falhas, principalmente a questão da quantidade que são feitas 
as coletas, o período. Então, com um caminhão a mais, a gente espera que aumente 
também essa periodicidade, que seja mais constante a coleta para evitar que fique lixo 
nos locais e que as pessoas parem de jogar lixo em terrenos, em áreas de 
preservação. Infelizmente, isso tem acontecido ainda. Nós reclamamos. A equipe de 
limpeza urbana tem se desdobrado para fazer a limpeza, mas várias pessoas, ainda, 
insistem em fazer o descarte, inclusive lixo residencial em áreas de preservação, em 
terrenos de terceiros. Esperamos que, com esse caminhão, consigamos diminuir essa 
incidência. Muito obrigado, Senhor Presidente. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO CM. Nº 335/2021, DE 07 DE JULHO DE 2021. INTERESSADA: 
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de 
R$ 100.000,00. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Hoje as 
nossas votações são todas sobre crédito suplementar e crédito especial, que nada 
mais é do que alterações orçamentárias, seja com a inclusão de novas despesas em 
função de recursos que vieram ou alteração no próprio orçamento. O Édison já 
mencionou, no projeto anterior do que se tratava. Esse, de R$ 100.000,00, é para 
comprar o cardiotocógrafo, segundo o que me informaram, é para escutar o coração 
do bebê; se não estou enganado, é isso, e outros equipamentos para o Hospital. É 
uma emenda parlamentar da Deputada Márcia Lia, do PT. Eu não tenho informação de 
quem intermediou, se teve algum cidadão de Ibaté ou do partido do PT que 
intermediou isso, eu não sei. Se alguém souber, pode comentar. Mas a gente 
agradece a Deputada, mais uma vez mandou recurso para nossa cidade. 
Independentemente do partido, vamos sempre agradecer ao Deputado que traz 
recursos para Ibaté. EM APARTE, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: 
Esse aparelho é para final de gestão, para fazer o acompanhamento da gestão e 
também para verificar a possibilidade de verificar se já está em trabalho de parto. É um 
equipamento muito importante. Já que temos a maternidade municipal, todo 
equipamento que ajude a evitar qualquer problema é muito importante. Eu faço das 
minhas as suas palavras em agradecimento à Deputada Márcia Lia, que sempre tem 
trazido recursos para nossas cidades. Eu não tenho certeza, por isso não vou dizer, 
mas eu acredito que sim, foi um cidadão, não foi através de nenhum Vereador, foi um 
cidadão que fez essa demanda, mas, como eu não tenho certeza, não vou citar o 
nome. Vou citar, sim, porque ele sempre posta. É o Enio, ele tem postado nas suas 
redes sociais que tem trabalhado no governo participativo da Deputada Márcia Lia. 
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Então nós agradecemos por essa intermediação se foi ele, se não foi, agradecemos a 
quem fez essa intermediação. Obrigado, Vereador. VEREADOR RONALDO 
RODRIGO VENTURI: Inclusive eu solicitei, agora, pela manhã, da assessoria da 
Deputada, mandei um WhatsApp, pedindo informações de quem era, mas não tive 
retorno ainda então não foi possível, mas, se foi o Enio, meu parabéns; mais uma 
solicitação dele atendida. Como disse o Édison, se não foi, ficam aqui nossos 
parabéns a quem foi. Obrigado, Senhor Presidente. DECISÃO: Aprovado por 
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 336/2021, DE 07 DE JULHO DE 2021. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito 
especial no valor de R$ 162.788,02. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO 
RODRIGO VENTURI: É mais uma alteração orçamentária, é um Crédito Especial 
também. O recurso é da COVID, repasse federal. São R$ 45.957,18 que vão para a 
compra de material de consumo e serviços de terceiros e R$ 116.000,00, também. Um 
é para pré-natal, gestante, os R$ 45.000,00; e os R$ 116.000,00 são para a atenção 
primária da Saúde, que não entra na parte de gestante. Então seriam os R$ 45.000,00 
mais para a parte de gestante; e o restante, para usos diversos da atenção primária da 
Saúde. Era só isso. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 
337/2021, DE 07 DE JULHO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 2.500,00. 
DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: O valor de R$ 2.500,00 
é pouco, mas todo recurso é muito bem-vindo. Esse, possivelmente, é alguma sobra 
que teve; é um repasse estadual da COVID que vai ser destinado ao custeio das 
ações da Saúde no enfrentamento da COVID. Obrigado, Senhor Presidente. 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 338/2021, DE 07 DE 
JULHO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre 
abertura de créditos especial e suplementar no valor de R$ 151.059,00. DECISÃO: 
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 342/2021, DE 07 DE JULHO DE 
2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de 
crédito suplementar no valor de R$ 800.000,00. DISCUSSÃO: VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: Acabou passando o outro, não deu tempo de eu 
discutir, esse daqui são R$ 800.000,00, que vão ser destinados a serviços de terceiros 
de pessoa jurídica, que envolve uma gama de serviços que são prestados na área da 
Saúde e, aqui, metade é recurso próprio, e R$ 400.000,00 é recurso federal que está 
sendo remanejado. R$ 400.000,00 é para atenção primária da Saúde, e R$ 
400.000,00 mais para média complexidade, mais para a questão do hospital. Era só 
isso, Senhor Presidente. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO 
PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR DAMIÃO ROGERIO DE SOUSA: Quero falar 
do REFIS. O Horacio já fez uma indicação, a gente espera que o Senhor Executivo 
acate essa indicação, faça e siga o exemplo das cidades vizinhas. O povo está 
intelectual, acompanhando pela internet, e as cidades vizinhas já fizeram o REFIS, o 
parcelamento, já deram o desconto. Isso é bom, como a gente vem cobrando sempre, 
bom para o município, é dinheiro que vai entrar, vai ajudar nessa crise que a 
população está passando em Ibaté. Não tem emprego, muitas pessoas 
desempregadas, mesmo com o dinheirinho guardado no banco, eles querem pagar, 
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mas eles querem um descontinho. Vamos ajudar, Senhor Executivo, vamos abrir o 
olho, ajudar a nossa população. Pensa nos dois lados. É bom para o caixa público, é 
bom para a população, nosso povo precisa disso, somos cobrados no dia a dia. O 
senhor não anda a pé, não pega o carro e não dá volta nos bairros, e a gente é 
cobrado no dia a dia. Eu acho que não custa fazer isso. Segue o exemplo das cidades 
vizinhas, maior que a nossa, São Carlos, Araraquara. Faz esse parcelamento, faz esse 
desconto bom para o povo. Eu espero que acate a indicação que o Vereador Horacio 
fez para dar esse desconto para a população andar em dia com a Prefeitura. Eu tenho 
uma reclamação para fazer que é a seguinte: eu não sei se estou incomodando, não 
sei o que está acontecendo, eu vou deixar bem claro o seguinte: desde quando eu 
assumi, desde que dei meu nome para Vereador, eu tenho um compromisso com o 
povo. Vou ser honesto sempre e vou carregar sempre minha honestidade. Vou deixar 
bem claro que o que estão fazendo comigo, assessores e Prefeito, falando mal de 
mim, metendo o pau e tentando me prejudicar, estou deixando bem claro que isso só 
me fortalece ;está bom para vocês? Eu não tenho rabo prezo com ninguém, eu sou 
homem, homem, com H maiúsculo, vocês só estão me fortalecendo. População está 
ciente do que aconteceu. Eu não sou de ficar mendigando, nem pedindo nada para 
ninguém, porque eu sou homem. Só estou deixando bem claro e ciente, que não 
mexam comigo ou, se quiserem continuar mexendo, continuem, isso não vai me afetar 
em nada. Eu vou cobrar, eu vou fiscalizar, eu vou fazer meu papel de Vereador. 
Deixando bem claro, viu, Senhor Executivo e seus assessores também, esse bando de 
pilantra e vagabundo. Vocês têm que cuidar da vida de vocês. Beleza? Eu sou homem 
e estou deixando bem claro. Estou chateado com os acontecimentos que estão 
acontecendo ultimamente, mas eu não me rebaixo para ninguém não. Deus sabe da 
minha consciência, eu deito na minha cama e durmo tranquilo. Eu não faço mal para 
ninguém, eu só cobro o bem para nossa população e vai continuar e vai vir muito fumo 
por aí, viu? E ninguém vai defender Prefeito, não. Eu vou cobrar o que é certo. Eu 
estou do lado do povo. Mais uma vez, viu: Só estou avisando que eu sou homem, não 
devo nada para ninguém e estou fazendo o certo. Obrigado, Senhor Presidente. O 
SEGUNDO, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Aproveito este momento 
apenas para dizer que, no final do ano, nós vamos ter a votação do PPA, Plano 
Plurianual, que se refere aos próximos quatro anos, é o orçamento, as diretrizes 
orçamentárias para os próximos quatro anos. Ele é basicamente toda a base de como 
será, qual a estimativa de receita que o município tem e quais são as despesas que o 
município vislumbra ter nestes próximos quatro anos. E aí faz a destinação de quais 
serviços onde serão aplicados os recursos. Obviamente, tem que ser respeitada a 
constituição estadual, federal e a lei orgânica, com os limites mínimos estabelecidos 
com educação, saúde, enfim, mas há também uma gama de possibilidades para fazer 
esse investimento. Sabemos que é de competência exclusiva do Executivo, que é 
quem faz a indicação. Mas, para tentar, de alguma forma, entender melhor o que tem 
acontecido, nós já temos, nestes últimos meses, ouvido a população e visto as 
questões do dia a dia, mas queremos saber com mais afinco, ter mais certeza do que 
cada bairro está precisando. Então, por isso, eu fiz um formulário on-line, tem o link 
nas minhas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, e todo cidadão 
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ibateense que quiser pode fazer o preenchimento desse formulário e lá indicar quais 
as áreas que ele acredita ser prioritária para fazer investimento. Há uma série de áreas 
que eu coloquei, como exemplo, mas há a possibilidade de colocar outras, porque foge 
ao nosso controle. A gente acredita que há uma necessidade, mas as pessoas não 
querem mais que os outros pensem por elas; nós todos queremos ter a nossa voz 
ouvida e queremos que as nossas demandas, além de ouvidas, sejam, principalmente, 
consideradas na hora da tomada de decisão. Então, todas as respostas feitas, no final, 
eu vou emitir um relatório e vou apresentar para o Poder Executivo, dizendo: “Olha, é 
isso aqui que a população de Ibaté está pedindo que seja investido mais recurso”. 
Sabemos que já existem áreas que são prioritárias por natureza como saúde, 
educação e segurança, mas pode haver outras questões regionais, locais que talvez 
fujam a nossa realidade. Então você que quer fazer parte dessa construção, das 
indicações que vamos fazer para o Poder Executivo para poder fazer esse 
planejamento, esse Plano Plurianual, entre nas minhas redes sociais, Edison, com i, e 
vai encontrar o link, que está fixado na primeira publicação ou na bio do instagram e 
consegue fazer a resposta desse formulário e nos ajudar a entender melhor o que está 
acontecendo na nossa cidade. Muito obrigado. O TERCEIRO, VEREADOR HORACIO 
CARMO SANCHES: Mais uma vez quero deixar os meus parabéns a todo pessoal da 
linha de frente da COVID-19, através da sua assessora, Dona Elaine; uma equipe 
maravilhosa que está fazendo um trabalho maravilhoso. Também reforço para esse 
pessoal que não foi tomar a segunda dose, por favor, vá tomar a segunda dose que é 
muito importante. A vacina, a partir do momento em que você toma a segunda dose, 
você já está praticamente imunizado. Então, vamos atender o telefonema do pessoal e 
vamos tomar a segunda dose. Quero reforçar a respeito do REFIS. Eu fiz uma 
indicação ao Prefeito e, é lógico que eu, como Vice-Prefeito, participei de outros 
REFIS houve alguns que não tiveram bom resultado; talvez seja por isso que o 
Prefeito tenha um pouquinho de... mas Prefeito, por favor, faça novamente, com 
segurança, porque eu tenho certeza, como muitos contribuintes de Ibaté estão 
devendo e com esta pandemia, ajudaria muito a nossa população; é um pedido que 
faço para o senhor. No dia que o Prefeito foi fazer a assinatura do Poupatempo, eu 
estava lá recebendo o Deputado Vanderlei Macris, ao qual agradeço muito. Fiz um 
pedido de uma ambulância, de uma UTI nova, porque estávamos pagando um 
absurdo porque o paciente vai para São Paulo, São José do Rio Preto, Jales, e eu fiz 
esse pedido para o Deputado, e fui atendido com R$ 250.000,00. Logo em seguida o 
Prefeito me ligou, dizendo que iria utilizar na compra da ambulância. Eu falei: “Sem 
problema nenhum”, entraria com esses R$ 250.000,00, e a Prefeitura completaria com 
o restante. Então quero deixar meu agradecimento ao Deputado Vanderlei Macris, que 
serão de grande valia esses R$ 250.000,00. Deixo claro que fiz outro pedido para ele, 
talvez mais audacioso, que seria o asfaltamento da estrada municipal Ibaté – Ribeirão 
Bonito, eu fiz junto com o Vereador de Ribeirão Bonito, também para o Deputado 
Vanderlei Macris. Então, nesse dia que eu fui agradecer ao Deputado, eu estive 
conversando com o Prefeito, ele me disse... para você ver a beleza que foi: algumas 
cidades receberam R$ 100.000,00, R$ 150.000,00 R$ 200.000,00, a Prefeitura de 
Ibaté, por meio do Prefeito José Luiz Parella, recebeu R$ 2.000.000,00. Inclusive, o 
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secretário do Governador Dória falou: “Você me limpou o caixa, né, Prefeito?” Então 
parabéns para o Prefeito que conseguiu esses R$ 2.000.000,00 e mais 800 cestas 
básicas para nossa Saúde. Muito obrigado. Boa semana a todos. O QUARTO, 
VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Quero reforçar as palavras dos 
Vereadores Damião e Horacio a respeito do Refiz. Também entendo que o REFIS é 
muito importante para essas pessoas, moradoras de Ibaté, que têm uma dívida e 
querem se acertar com a Prefeitura. Para isso, precisa ter o respaldo do nosso 
Prefeito, José Luiz Parella, que ele pense com carinho e faça esse REFIS, porque 
bastantes pessoas vêm nos procurar, perguntar como vai ficar, se vai ter o REFIS, se 
não vai ter. Inclusive, ontem, uma senhora, que mora no Bairro Santa Terezinha, me 
perguntou e eu falei para ela que estava nas mãos do Prefeito; o Vereador Horacio 
indicou e nós estamos pedindo para ele que olhe com carinho e faça esse REFIS, que 
vai ser muito importante para essas pessoas que têm suas dívidas e querem quitar. 
Assim como também vai ser muito importante para os cofres públicos, porque, 
querendo ou não, vai entrar uma grana aí. O Vereador Horacio falou que alguns 
REFIS não surtiram tanto efeito, mas, quem sabe, neste, agora, seja melhor que os 
outros. Vamos olhar com carinho, vamos colocar essa oportunidade nas mãos da 
população, para que possam quitar suas dívidas, pagar seus tributos pendentes. 
Quero mencionar a respeito da segurança no município. Quero pedir ao 
Excelentíssimo Prefeito que coloque as viaturas da Guarda Municipal, em parceria 
com a Polícia Militar, fazendo um patrulhamento mais intensivo, principalmente aos 
finais de semana, porque estamos sendo muito cobrados por causa do barulho nas 
ruas, com o pessoal fazendo suas farrinhas, com o som do carro ligado, perturbando 
os moradores; muitos deles vão trabalhar no outro dia cedo e não estão conseguindo 
dormir à noite, por causa desse barulho e em vários pontos da cidade. Estamos sendo 
cobrados e passamos ao Excelentíssimo Prefeito, que ele tenha conhecimento do que 
está acontecendo e coloque o patrulhamento com mais intensidade para inibir esse 
tipo de festinhas, barulhos e também as festinhas clandestinas nas chácaras. Nada 
mais, Senhor Presidente. O QUINTO, JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Só quero 
agradecer ao Poder Executivo que fez um ótimo trabalho no Encanto do Planalto, 
iluminação no parquinho, na quadra de areia. Ficou bem claro aqui. Só tenho que 
agradecer ao Poder Executivo e à equipe da elétrica que fez um ótimo trabalho. Sem 
mais. O SEXTO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Senhor Presidente, 
Vereadores, Vereadora, população eu cumprimento mais uma vez, pessoal da TV 
Ibaté que está transmitindo. Hoje, a transmissão está sendo exclusiva, além do site da 
Câmara, obviamente, mas, de meio de comunicação, é a TV Ibaté, então, meu abraço 
ao Giliardi pela transmissão da sessão, que é importante para dar transparência do 
nosso trabalho para a população. Vou engrossar o coro do REFIS, que é o 
parcelamento. Há várias formas de fazer o REFIS, mas dentre elas, pode ter o 
parcelamento da dívida e pode ser, inclusive, retirar parte do juros e da multa, que 
acaba pesando bastante na dívida; às vezes, uma divida de 40 vira 80. Não quer dizer, 
com isso, que você está beneficiando a pessoa que não pagou em detrimento daquele 
que pagou em dia. Isso não. A pessoa vai pagar a correção monetária, vai pagar um 
pouco de juros, um pouco de multa, mas ela terá a oportunidade de parcelar. Muitas 
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pessoas vêm me procurar e falam: “Ronaldo, eu quero acertar a minha situação com a 
Prefeitura, fui lá, mas eles não parcelam ou dou o dinheiro total ou não consigo pagar.” 
E a pessoa quer resolver. Às vezes ela precisa resolver, por uma questão que ela quer 
vender o imóvel e não consegue. São várias situações e cobranças, como disseram o 
Damião, o Ivan, o Horacio. Então pedimos ao Prefeito para olhar com carinho, fazer 
esse REFIS o mais rápido possível. Araraquara ficou, praticamente, o ano inteiro com 
REFIS aberto; neste ano, já estava em vias também de ter novamente. São Carlos 
acabou de abrir REFIS. Além de ser necessário no dia a dia, em anos normais, 
vivemos um período anormal de pandemia, e a renda caiu muito da população e de 
Ibaté não foi diferente. Não é só São Carlos e Araraquara que têm problema, Ibaté 
também tem com a questão do aumento do desemprego, etc. Então, é urgente o 
REFIS no município de Ibaté. Contamos com a compreensão do Prefeito e de sua 
assessoria. Não é para o Ronaldo que pediu, é para a população, que pede isso. 
Outra questão, nós falamos bastante de iluminação e é como bem disse o Damião: às 
vezes várias indicações nossas são de iluminação, porque a população nos pede e 
trazemos isso em forma de indicação. É questão de segurança pública, sem dúvida 
alguma. Essas lâmpadas queimadas que a CPFL insiste em não trocar é um 
problemão. O município a certou lá atrás, quando entrou com uma ação e não assumiu 
a troca de lâmpadas, isso o município acertou porque, senão, seria um pepino grande 
para cidade, mas nós precisamos cobrar e cobramos como Vereadores. Acho 
importante a Prefeitura fazer essa cobrança também junto à CPFL. Com relação à 
vacinação, ela segue bem em Ibaté. Estamos com 29 anos ou mais e amanhã vai 
continuar nessa idade. Estamos adiantados em relação a outras cidades, mas é 
importante o que o Horacio colocou: segunda dose e o pessoal não tomar. Tem gente 
que não foi tomar a primeira dose. Conheço pessoas que “Ah, não fui,estou com 
medo”. Gente, toma a vacina. Se não tomarmos a vacina, não vamos chegar perto do 
normal nunca mais. Precisa tomar a vacina. A vacina resolve? Talvez não vá resolver 
tudo, mas, pelo menos, ameniza a situação difícil e já está amenizando, conforme 
temos visto através dos números. Muito obrigado, Senhor Presidente, a todos que nos 
assistem e nos ouvem. Fiquem com Deus e uma ótima semana. A SÉTIMA, 
VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Só quero deixar meus parabéns, como disse o 
Vereador Horacio, ao Prefeito pela conquista de 800 cestas, que foram destinadas 
para o Serviço Social e que serão de grande valia para a população. Deixo meus 
parabéns. Parabéns, Prefeito, pela conquista. Só isso, Senhor Presidente. O OITAVO, 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Estava ouvindo a demanda que o Vereador Édison 
estava mencionando, de fazer... fez a colocação de as pessoas fazerem o pedido. O 
Prefeito José Luiz Parella está à frente da Prefeitura há mais de 16 anos, então ele 
sabe tudo do que a cidade precisa. Inclusive, desde o meu primeiro mandato, a Rua 
São Carlos, ela vem... a população sempre... quando dá época de chuva, tem 
enchente nas casas. Este Vereador cobrei muito, chegue a fazer abaixo-assinado para 
que o Prefeito olhasse com carinho para aquele povo, e o Prefeito, em 16 anos, ele 
não fez. Então, Vereador, vai ter solicitação, muitas cobranças, mas, infelizmente, a 
assessoria do Prefeito, esse Alessandro é muito ruim, em vez de ajudar, atrapalha o 
Prefeito. Tem que colocar uma pessoa que ajuda, não uma pessoa que atrapalha, uma 
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pessoas que persegue. Assim como perseguiu o nosso Vereador, porque teve uma 
votação anterior que votou contra e tem dedo dele, desse incompetente desse 
cassado do Alessandro. Pediu lá, segundo informação, ele entrou com pedido... fez 
um pedido para mandar nosso companheiro embora. Mas nosso companheiro é uma 
pessoa de atitude e está mostrando e vai mostrar os quatro anos. Eu acredito nele e 
acredito em todos os Vereadores, não só nele, acredito em todos. Acredito que todos 
os Vereadores fazem o seu papel de Vereador, de cobrar o Prefeito, esse é o nosso 
trabalho. Tanto é que, na última sessão, eu quero dar os parabéns a todos os 
Vereadores que derrubaram o projeto do Prefeito, que falou que era um projeto bom, 
fez uma matéria dizendo que não teria o Poupatempo se não votássemos no projeto. 
Votamos contra, agora eu quero ver se não vai ter o Poupatempo, mostrar para ele 
que ele é mentiroso, governo mentiroso. Esse Alessandro também é outro mentiroso, 
só sabe enganar o povo, tá? Então Vereador, a iluminação pública, que a população 
está cobrando, ele já deveria ter entregado as casas com iluminação, com trevo, ter 
feito aditamento com a Paraty para o ônibus entrar no bairro. Então a gente vê muita 
coisa errada e ainda tem essas perseguições. Quero falar um pouco do REFIS, que é 
a lei de parcelamento de dívida ativa tanto como a dívida de água, de imposto de ISS, 
isso vai beneficiar a nossa população, assim como todos os municípios fazem todos os 
anos e só Ibaté que não faz, porque é um Prefeito que não pensa no povo. Muito 
obrigado. Desejo uma ótima semana a todos. Nada mais, foi encerrada a sessão às 
dezessete horas e dez minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de 
aprovada pelo Plenário.  

 


