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17ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2021. 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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 Édison Fernando da Silva procedeu à leitura de 
um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 13 
de setembro 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 FERNADO DA SILVA: Indicação, dispondo sobre construir um redutor de 
velocidade de veículos (lombada) na Rua Felício Ibelli, próximo ao número 280, na Vila 
Bandeirantes. Indicação, dispondo sobre realizar a elaboração e a aplicação de 
programa de castração em massa de cães e gatos pelo Centro de Zoonoses. Moção, 
dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Paulo Pinesso 
dos Santos. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR HORACIO CARMO 
SANCHES: Indicação, dispondo sobre realizar a dedetização dos bueiros no Jardim 
Domingos Valério. Indicação, dispondo sobre de inserir primeiro socorros de bebês no 
curso oferecido para gestantes no Centro Cultural. Indicação, dispondo sobre instalar 
equipamento de ar-condicionado no setor de atendimento ao público na Prefeitura. 
VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Projeto de Lei, dispondo sobre disciplinar o 
estacionamento temporário de veículos defronte às farmácias, drogarias, clínicas 
veterinárias, agropecuárias e drogarias pet. Decisão: Encaminhado às Comissões 
Permanentes. VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Indicação, dispondo sobre instalar 
um redutor de velocidade de veículos na Rua Paulino Mendonça, em frente ao 
Complexo Esportivo Parrelão. VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA, 
IVANILDO DE OLIVEIRA LINS, RONALDO RODRIGO VENTURI E WALDIR 
SIQUEIRA: Requerimento, dispondo sobre solicitar da Prefeitura Municipal 
informações acerca das instituições de ensino conveniadas para a realização de 
estágio. Decisão: Aprovado por unanimidade. Indicação, dispondo sobre verificar a 
rede de esgoto na Rua José Periani, no Jardim Menzani. Indicação, dispondo sobre 
instalar redutores de velocidade ao longo da Rua Fioravante Taglialatela, no Jardim 
Mariana; e na Rua Floriano Peixoto, próximo ao trevo de acesso à Usina da Serra. 
Indicação, dispondo sobre realizar obras de drenagem de águas pluviais na Rua São 
Carlos, entre a Rua Matão e a Rua Angelo Monte, no Jardim Cruzado. Indicação, 
dispondo sobre instalar um braço de luz e lâmpada no poste localizado na Estrada 
Municipal Antonio Rossito Sobrinho, próximo ao cruzamento com a Rua Gelindo 
Thamos, no Jardim Icaraí. Indicação, dispondo sobre providenciar a instalação de 
iluminação pública na Avenida Ézio Morganti, no Distrito Industrial. Indicação, 
dispondo sobre realizar a aquisição e cessão de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, 
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andadores e muletas, conforme a necessidade. Indicação, dispondo sobre realizar 
contratação, ainda que temporária, de endocrinologista infantil e dermatologista. 
Indicação, dispondo sobre realizar nova poda das árvores e arbustos localizados na 
calçada no entorno do Ribeirão São José das Correntes, no Jardim Icaraí, 
Aparecidinha e Jequitibá. Indicação, dispondo sobre instalar placa de parada 
obrigatória nos cruzamentos das ruas no Jardim do Bosque. Indicação, dispondo 
sobre realizar reparo na pavimentação dos cruzamentos da Rua Santa Iria com as 
ruas Deolindo Milori, Irineu Jardim de Ornelas e Etevor Nicolau, verificando a 
possibilidade de instalação ou construção de canaletas. Indicação, dispondo sobre 
celebrar convênios com as escolas técnicas e universidades para a realização de 
estágio dos estudantes de técnico em enfermagem e enfermagem. Indicação, 
dispondo sobre disponibilizar ônibus para transporte de alunos de cursos técnicos e 
superiores que estudam fora do Município. Indicação, dispondo sobre convidar o 
Diretor-Presidente da Viação Paraty Ltda., o senhor Mauro Arthur Herskowicz, para 
uma reunião na Câmara Municipal para tratar do transporte coletivo. ORADORES: O 
PRIMEIRO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Senhor Presidente, 
Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, população que nos assiste, funcionários 
da Câmara, meu abraço ao Guilherme que está acompanhando a sessão, ao João 
Siqueira Filho, que presidiu esta Casa por mais de uma oportunidade; foi Vereador por 
sete mandatos, se não me falha a memória, foi Prefeito Interino na nossa cidade. 
Então tem uma história longa na política. Sempre que eu vinha assistir às sessões, eu 
sempre fui muito bem recebido pelo João. Então, João, sinta-se muito bem recebido. 
Um abraço. Muito obrigado pela presença. Com relação às indicações que nós 
apresentamos, vou falar de três delas. Uma é a verificação da rede de esgoto. Aqui foi 
citado na Rua José Periani, que é de onde veio a demanda, mas o problema começa 
no G.R.E.I. e está descendo. É um cheiro de esgoto que o pessoal, os próprios 
moradores colocaram plástico na tampa de esgoto para ver se resolve, mas não está 
resolvendo; está muito intenso, principalmente nessa rua. Os moradores vieram falar 
comigo e disseram que o problema começou após passar a rede, porque tem uma 
rede ali que pega o esgoto dos Jardim das Palmeiras, foi passada uma nova rede, que 
ela desce na José Periani, vai pegar a Rua João Alteia e vai seguir. Então, a partir do 
momento em que fez essa rede que começou esse mau cheiro. Então existe um 
problema e pedimos para darem uma verificada, porque, obviamente, morador não é 
obrigado a ficar sentindo cheiro de esgoto. Outra indicação que apresentamos é em 
relação à instalação de redutor de velocidade na Floriano Peixoto, perto do Trevo 
Lanches. Foi um pedido dos moradores. A gente até pediu recentemente a construção 
de um triângulo viário, de concreto, que, talvez, se construí-lo, nem precise da 
lombada, porque ou o pessoal vai reduzir ou vai dar no meio do triângulo. Então vai ter 
que reduzir na marra quando estiver descendo. Mas, se não for feito, que seja feita 
essa lombada, que é uma demanda da população dali. Bem como ao longo da 
Fioravante Taglialatela, no Jardim Mariana; o pessoal já cobrou mais de uma 
oportunidade. Até o momento, desde que começamos o mandato, não foi feita 
nenhuma lombada, se eu não estou enganado. Só foi construída uma lombada ali no 
Jardim das Palmeiras; fora isso, não teve nenhuma. Eu digo ali, na vicinal, fora isso, 
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não foi construída nenhuma. Mas a gente segue, somos insistentes. Vamos seguir 
porque é a população que nos pede, não somos nós. É uma questão de segurança, 
uma questão de, se amanhã ou depois acontece algum acidente nesses locais, todo 
mundo tem conhecimento; eu acho que principalmente o Executivo, que é a quem 
cabe fazer. Outra indicação é em relação, esse assunto é antigo, à drenagem na Rua 
São Carlos. Está aqui o João Siqueira que, com certeza, lutou muito por isso também. 
Já passaram aqui vários Vereadores que pediram essa benfeitoria; o Waldir, em outros 
mandatos, também. Começou o ano, talvez, não sei se a senhora e os senhores se 
recordam, eu mencionei em Tribuna. Nós não fizemos indicação, mas mencionei em 
Tribuna sobre este programa e até indiquei verbalmente que a Prefeitura tentasse um 
convênio com o FEHIDRO, Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Foi aberta esta 
linha de crédito, nem crédito é porque, na verdade, é fundo perdido. Você recebe, só 
tem que ofertar uma contrapartida, que vai variar de 10% até 25%, para fazer obra de 
drenagem, parte de esgoto, de água. Mas aquele problema é muito sério. Talvez as 
primeiras demandas que tivemos neste ano, e os Vereadores se lembram, o Damião 
foi comigo, nós entramos dentro da... O Ivan também foi, o Waldir. Começou a chover, 
entra água naquelas casas; é meia dúzia de casa de cidadão ibateense em que toda 
chuva ficam alagadas. Precisa fazer uma obra de drenagem. Se é simples ou 
complicado, não sou eu que vou dizer, porque cabe ao pessoal da Engenharia, mas 
precisa ser feito. Voltando um pouquinho, eu tinha falado sobre isso, sugeri o 
convênio, passei para o pessoal da Prefeitura, para assessoria, mas o município não 
pleiteou esse recurso junto ao FEHIDRO, se pleiteou, não chegou nem a participar das 
reuniões, porque eu acompanho através do DAE de Araraquara e sei como está o 
andamento. Então não teve. O que tem é para o próximo ano, que são recursos que 
estão aí e podemos obtê-los. Mas, independentemente disso, naquele caso específico, 
se a gente for esperar de novo, esperar vir esse recurso, a população vai sofrer no 
período das chuvas de novo. É uma coisa que não é de hoje, é de 20 anos pelo 
menos. A gente fica até com vergonha de falar sobre o mesmo assunto, mas, para 
quem está ali, o sofrimento é grande. Então pedimos ao Executivo. Se não tem o 
projeto ainda, fazer o projeto, orçar, etc. e tentar resolver o problema da população do 
Jardim Cruzado, nesse trecho da Rua São Carlos. A gente tem outros problemas de 
drenagem na cidade, mas especificamente esse é um problema que temos que está 
há muitos anos e não tem sentido continuar. Outra situação que quero aproveitar para 
falar neste momento é sobre uma indicação que já fizemos, lá do Complexo Esportivo 
do Parellão, na Popular. Sem dúvidas, é um Complexo que tem muitas coisas 
interessantes, é um local muito bom para cidade. Até foi indicação na época, não é, 
Waldir? Depois o Prefeito fez. Uma obra muito importante. Mas temos um problema, 
porque dar manutenção não é simples.  Qualquer prédio público é isso, exige 
manutenção, que nem sempre é barata, você acaba tendo outras prioridades, e a 
manutenção vai ficando e deteriorando. Temos um problema que já mencionamos na 
época que a gente fez a indicação e relatamos todos os problemas que havia na parte 
principal, logo na entrada, que tem um banheiro. Se os senhores ou a senhora forem 
lá, vão ver que tem um vazamento de água constante no banheiro, porque a pressão é 
muito grande conforme me foi informado e o chão fica sempre alagado. Talvez uma 
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válvula redutora de pressão resolva esse problema. Tem parede com bolor que 
precisa ser resolvida, tendo infiltração que, com o tempo, vai provocar rachaduras. É 
uma obra que, aparentemente, não é nada complexo, só uma questão de ir lá, dar 
uma olhadinha e ver certinho e resolver. Como a gente viu em fevereiro, março e, até 
agora, não foi, só estou dando uma lembrada para que o Executivo não se esqueça 
dessa obra importante. Eu sugiro pegar um pedreiro, mais alguém, um servente 
porque tem alguns locais que caiu reboco, tem trinco; são coisas mínimas, 
manutenção básica do dia a dia, mas é importante fazer para a gente não deteriorar 
um patrimônio tão importante como aquele. Era isso o que tinha para expor. Muito 
obrigado. O SEGUNDO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Boa tarde, 
senhor Presidente, Vereadores, imprensa, Guilherme. Boa tarde, saudoso João 
Siqueira. Falo saudoso porque é uma pessoa que vai ficar marcada para a história de 
Ibaté. É um prazer ter você aqui prestigiando a gente. Vou falar das nossas 
indicações. Uma eu peço que o Senhor Executivo... Primeiramente, vou começar 
dizendo que quando fazemos as indicações, as demandas vêm da população, porque 
a gente está sendo muito cobrado nesse aspecto. É a respeito de um dermatologista e 
um endocrinologista. Muitas pessoas estão cobrando, está precisando muito. O 
endocrinologista é um médico que examina as crianças que têm diabetes. Em Ibaté, 
está havendo muita cobrança em cima desse médico, porque muitos pais e famílias 
estão vindo atrás de nós cobrando para que a gente cobre o Prefeito para fazer a 
contratação do endocrinologista, porque os diabéticos sofrem e em Ibaté não tem. 
Acontece que precisam de um relatório para conseguir um aparelho que mede... EM 
APARTE, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Só para complementar a sua fala. Vocês 
estão pedindo mais um endócrino, é isso: VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE 
SOUSA: Isso. EM APARTE, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Mais um? VEREADOR 
DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Que seja especialista para atender criança. EM 
APARTE, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Ah, tá. Nós temos a Maria Alba... 
VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Isso, ela não atende. EM APARTE, 
VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Até uma certa idade, ela não atende. Seria infantil? 
VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Infantil. EM APARTE, VEREADORA 
SIDNÉIA MONTE: Obrigada, Vereador. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: 
Concluindo, porque muitos pais nos cobram porque a Maria Alba não atende criança. 
Eles precisam desse relatório para conseguir o Style que mede a diabetes da criança, 
para evitar essa picada no dia a dia. Então espero  que o Senhor Executivo acate. 
Eu sei que não está em um momento para contratações, mas que vá pensando com 
carinho para fazer essas contratações, tanto de dermatologista quanto de 
endocrinologista. Outra indicação é a iluminação pública no Distrito Industrial. A 
empresa na Ézio Morganti vem sofrendo com muita insegurança. Esses empresários, 
além de gerarem emprego, estão com suas contas em dia e precisam da iluminação 
para dar mais segurança aos funcionários, à empresa. Espero que o Senhor Executivo 
acate. EM APARTE, VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Complementando a 
sua fala, eu passei ontem à noite, no Distrito Industrial, na avenida do meio,atrás do 
muro, está um breu, uma escuridão. Fique até com medo de passar lá. Precisei pegar 
a principal e vim embora; estava muito escuro. Todas as avenidas, das do meio e das 
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detrás, tudo escuro. Obrigado pelo aparte. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE 
SOUSA: Concluindo, que o Senhor Executivo olhe com mais carinho para o Distrito 
Industrial para dar mais segurança às empresas. Outra indicação se trata de uma 
família, do Jardim Nossa Senhora Aparecida que está sem iluminação. Faço essa 
indicação, porque estamos vindo cobrando diretamente na Tribuna e não foi resolvido 
ainda. Não sei por que é difícil, já estão os três postes lá. Eu acho que falta o Senhor 
Executivo querer colocar a iluminação para aquela família. Eles já instalaram um 
refletor lá fora, que gera gasto.Fica ao final da Gelindo Thamos, uma atravessa com a 
Antônio Rossito. Existem três postes, está faltando colocar os braços e a lâmpada. 
Espero que o Senhor Executivo avalie com carinho, porque está difícil e iluminação, 
como eu falei, é segurança. Outra indicação que fizemos é a respeito de cadeira de 
rodas, cadeira de banho, andadores e muletas, porque a gente sabe que toda vez que 
vamos à Assistência, sabemos que a culpa não é do pessoal que trabalha ali. Nunca 
tem e a gente acaba alugando para não deixar a pessoa na mão. Para nós, que não 
temos plano funerário, acaba saindo caro. Então fazemos a indicação para que o 
Senhor Executivo avalie com carinho e compre, ajude, compre muletas, cadeiras de 
rodas, cadeiras de banho, andadores para facilitar para o pessoal. Só isso, Senhor 
Presidente. O TERCEIRO, VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Boa tarde, 
Senhor Presidente, Vereadores, Vereadora, ao meu amigo João Siqueira presente 
conosco; meu amigo Guilherme, a todos que trabalham nesta Casa e a todos os 
presentes. Uma das nossas indicações pede ao Executivo que faça a poda das 
árvores, situadas na Rua João Menzani, no Jardim Icaraí. As árvores cresceram, estão 
invadindo a calçada, e o pessoal está passando por dificuldade e pede para que 
façamos alguma coisa. Outra indicação pede que o Executivo coloque placa de pare 
nas ruas do Jardim do Bosque. Colocando essas placas vai diminuir os riscos de 
acidente naquele bairro, e constantemente estão acontecendo batidas de carro, 
acidentes em geral. Outra indicação é pedindo instalação de canaletas na Rua Santa 
Iria, no cruzamento coma Rua Deolindo Milori, Irineu Jardim de Ornelas e Etevor 
Nicolau, tendo em vista que, com o tempo, o Prefeito foi fazendo recapeamento nas 
ruas e, com isso, foi levantando a malha asfáltica e aumentando o buraco. Todos nós 
que temos carro, pessoas com motocicletas e bicicletas, estão com muita dificuldade 
para passar por causa do buraco. Pedimos, com carinho, para que o Executivo faça a 
instalação dessas canaletas para melhorar o trânsito no local. Aproveito para lembrar o 
Executivo a respeito de uma indicação que fizemos a respeito da reforma do campo do 
Jardim Cruzado. Fizemos as indicações, todos os Vereadores votaram a favor e 
esperamos a reforma ansiosamente. Não só nós, Vereadores, como todos os 
moradores do Jardim Cruzado, todos os cidadãos que gostam de esporte. Portanto 
pedimos mais uma vez, com carinho que o Excelentíssimo Prefeito faça essa reforma 
tão esperada por nossos atletas do Jardim Cruzado. Sem mais, Senhor Presidente. O 
QUARTO, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Antes de falar sobre as 
indicações, eu gostaria de falar apenas sobre a moção apresentada e dizer que 
sentimos muito pelo falecimento do senhor Paulo e desejamos todos os sentimentos 
tanto a sua esposa quanto aos seus filhos. A gente sabe que foi uma morte muito 
inesperada, mas que Deus possa confortar toda a família que está enlutada ainda pelo 
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passamento do senhor Paulo. Primeira indicação que quero falar é sobre um estudo 
para um plano de castração de animais de estimação na cidade. Sabemos que o 
Centro de Zoonoses tem feito um trabalho gigantesco; a doutora Cláudia tem feito um 
trabalho excepcional. Já discutimos diversas vezes questão de estrutura, tem 
indicações de vários Vereadores sobre esse tema, mas nenhuma estrutura vai ser 
suficiente se não tivermos plano de prevenção, e o primeiro plano de prevenção é 
diminuir a população dos animais de estimação, controlando a natalidade. Várias 
cidades têm feito programas de castração em massa. Para aquele momento 
específico, a contratação pode ser de alguma empresa, algum trabalho em conjunto 
através de parcerias com ONGs. Há várias formas possíveis de fazer esse trabalho de 
castração em massa de animais de estimação Assim a gente evita um descontrole da 
natalidade e, com isso, evita novos casos de abandono. Isso a gente sabe que, não só 
o Centro de Zoonoses, existem vários cuidadores independentes na cidade, existem 
ONGs formalizadas, mas, como eu disse, nenhum trabalho ostensivo vai ser suficiente 
se não tivermos primeiro o trabalho preventivo para evitar com que esses novos casos 
de abandono aconteçam. O segundo ponto, na verdade, não foi indicação minha, foi 
dos Vereadores Ivan, Ronaldo, Damião e Waldir, mas várias empresas do Distrito 
Industrial também me procuraram, inclusive apresentei, por um lapso de tempo, 
acabou chegando a mesma indicação um pouco antes, não há problema nenhum, 
desde que o problema seja resolvido para a população; é isso que nós queremos. Não 
só na Ezio Morganti, mas em todas as travessas também, as duas únicas ruas do 
Distrito Industrial deste lado, nós temos dois, na verdade são três, mas dois mais fácil 
geograficamente, que é o Distrito ao lado da CBT, no final da Avenida São João, e o 
Distrito ao lado do Cruzado. Do lado de cá, as duas únicas ruas que têm iluminação 
pública é a Avenida São João e a Luiz Pavão, inclusive até um trecho, não é toda ela 
que tem iluminação pública, talvez até por falta de manutenção porque algumas têm o 
poste. Na Ezio Morganti, tem um único poste com iluminação e todas as transversais 
também não têm. Aproveitando a indicação de Vossas Excelências, eu gostaria deixar 
este apelo ao Executivo ao Executivo para que possa fazer a instalação da iluminação 
pública naquele lugar, porque não é uma segurança para o empresário apenas, mas é 
uma segurança muito grande para o funcionário, que tem que chegar cedo, muitas 
vezes, no escuro, ou sair no escuro, se coloca em risco, não só de roubo, mas de 
acidente, pode ter um buraco, uma pedra. Então, iluminação pública é questão de 
segurança pública. O último ponto é também falando de uma indicação já feita, que 
hoje foi reforçada pelos Vereadores, que é a sinalização do Jardim do Bosque. Desde 
março fizemos essa solicitação, foram feitas algumas poucas sinalizações apenas nas 
travessas que fazem frente à rua principal que interliga o Jardim do Bosque ao Icaraí, 
mas nas interiores do bairro, não foram feitas as sinalizações. Isso é muito ruim porque 
a sinalização, por si só, não evita problemas, precisamos também da consciência no 
trânsito, então é bom também reforçar que tivemos a semana de conscientização do 
trânsito nas escolas. Saiu uma matéria muito legal da comunicação da Prefeitura que 
mostrou o trabalho feito com a Guarda Municipal em algumas escolas municipais, 
fazendo o trabalho de conscientização nas crianças. Eu me lembro muito, Vereador 
Ivan, na escola municipal Jovina de Paula Pessenti, de fazer o sinaleiro usando 
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caixinha de pasta de dente, com tampinha de garrafa, pintando de verde, amarelo e 
vermelho. Me lembro da placa de Dê a preferência, eu estava no pré ou na primeira 
série, e fui andar de carro com meu avô, que perguntou ao meu irmão mais velho qual 
placa era aquela, eu respondi: “Dê a preferência”. Ele me perguntou como eu sabia, 
respondi que tinha aprendido na escola. Então essa conscientização é muito 
importante, faz com que tenhamos crianças conscientizadas, consequentemente, 
jovens e adultos também conscientizados. Mas a sinalização é fundamental. Então 
reforço esse pedido, que foi reforçado pela indicação dos nobres Vereadores, mas que 
essa indicação não seja esquecida, porque sinalização de trânsito também é 
preventiva, a exemplo da castração dos animais. Muito obrigado a todos. O QUINTO, 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Boa tarde a todos. Boa tarde ao meu amigo João 
Siqueira. Fomos Vereadores por três mandatos juntos. Vereador fez sete mandatos, 
não é a toa que é muito querido pela população. Tive o prazer de trabalhar com Vossa 
Excelência. Posso dizer Vossa Excelência porque sete mandatos não são para 
qualquer um. Então foi um prazer trabalhar com o senhor. A população sente muito 
sua falta como Vereador, porque você, como Vereador, João Siqueira, posso chamar 
de você porque tenho um maior respeito por você, mas você fez muito por nossa 
cidade, pelo Hospital. Me lembro que eu não era Vereador e, antes do Zé Parella, você 
era Vereador e ficava tomando conta do Hospital. Como Vereador, ficava dentro do 
Hospital, dando atenção à população. Então é disto que precisamos: de Vereadores 
assim, que dão atenção a nossa população. Então, Vereador, você está fazendo muita 
falta como Vereador. Não é este Vereador que fala, é a população: “Waldir, o João 
Siqueira faz falta lá. Vereador muito bom. Pessoa muito boa, atenciosa com a 
população”. Quando foi Prefeito Interino, pessoal falava muito bem do senhor. Ficou 
pouco tempo, mas deixou sua marca. Eu agradeço a Deus por sua vida e por ter tido o 
privilégio de ter trabalhado com o senhor, João Siqueira. O senhor é companheiro, 
sempre foi companheiro. Foi Presidente nesta Casa, junto a mim, por dois mandatos; 
foi Presidente por três mandatos, durante sete anos. Então presidiu muito bem, não 
teve uma conta rejeitada, porque é uma pessoa super honesta, de caráter, então é 
tenho prazer de falar do senhor, João Siqueira. Fico mais contente porque tem 
Siqueira no nome também, por ser meu amigo, companheiro, tem meu sobrenome. 
Então é quem sabe somos até parentes de distancia. Então é gratificante falar do 
senhor. Agora quero falar das indicações. Apresentamos que o Prefeito faça um 
convenio junto com as escolas técnicas, universidade, para a realização de estágio de 
enfermagem. Este Vereador vem sendo muito cobrado, acredito que outros 
Vereadores devem ter sido muito cobrados também, porque é uma área muito 
procurada, muitas pessoas têm vontade de entrar nessa profissão, porque é uma 
profissão que não é difícil para arrumar emprego. Hoje em dia, todos os municípios 
precisam de enfermeiro, médico. A área da saúde é muito procurada. Então gostaria 
que o Prefeito olhasse com carinho e fizesse esse convênio, porque, tendo esse 
convênio, as pessoas que estão fazendo enfermagem podem fazer o estágio 
remunerado, porque o município pode remunerar. Agora, como não temos o convênio, 
essas pessoas não têm como fazer o estágio aqui para serem remuneradas, então 
têm que fazer o estágio gratuito. Nada mais justo ser remunerado, porque vai ajudar, 
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de certa maneira, os estudantes. Além de ajudar nosso município, vai ajudá-los nas 
despesas que eles têm. Quero falar para disponibilizar transporte para estudantes que 
estudam para fora, para ver se pode ou colocar ônibus, que eu acho que é meio difícil, 
porque nós já tivemos essa situação e, como tem muita gente que estuda fora, mas se 
o município subsidiar pelo menos com boa parte para esses estudantes que estudam 
fora, se o município puder ajudar, nós agradecemos ao Prefeito. Fazemos um convite 
para o doutor Mauro, dono da empresa Paraty, para que ele venha aqui para 
solicitarmos algumas melhorias para a população, tendo em vista que a cidade vem 
crescendo muito e vários bairros estão se desenvolvendo, foram desenvolvidos e, 
infelizmente, a empresa da Paraty não passa, eu vou citar alguns, na CDHU, não 
passam dentro do bairro, passam só na Santa Rufina. Então precisa o Prefeito fazer 
subsídio, fazer um aditamento para que eles possam atender melhor a população. 
Temos o Jardim das Palmeiras; o ônibus vai até a avenida, chega no trevo, faz o 
retorno e volta; na avenida que vai para usina, que, até hoje, se encontra tudo escuro. 
Gostaria que o Prefeito olhasse para isso com muito carinho, porque é uma situação 
muito séria. Temos estudantes que voltam da escola e precisa estar iluminado. 
Também as pessoas que trabalham até tarde, que trafegam no local, nessa escuridão. 
São duas coisas que são de extrema importância. Agora, com essa seca, existe uma 
lei que o município pode multar quem estiver lavando a calçada, desperdiçando água, 
lavando o carro, nada mais justo, tem que fazer sim. Mas tem casos, teve uma 
senhora que ela me chamou no Facebook, do Jardim do Bosque, mora paralela à rua 
que não é asfaltada. Os carros passam ali, se não me falha a memória, deve ser na 
vicinal que vai para o Icaraí, então levanta muita poeira. Tirou foto e mandou para 
mim. A casa dela, com esta seca, estava coberta de poeira. Eu queria ver se o Prefeito 
pode disponibilizar um caminhão para, pelo menos, jogar água naquela vicinal, nas 
ruas de terra, para evitar essa poeira que adentra nessas casas. Não tem como essas 
pessoas ficarem sem lavar seu quintal, porque é muita terra. Isso é uma coisa que, 
nesse caso, se o fiscal chegar a uma casa, e ela mostrar essa situação, ele jamais 
pode multar, porque não tem como a pessoa limpar a casa só com vassoura com tanta 
terra que está no seu quintal. Sem mais, Senhor Presidente. O SEXTO, VEREADOR 
HORACIO CARMO SANCHES: Boa tarde a todos. Boa tarde, ilustre João Siqueira; ao 
Guilherme, também. Eu quero deixar meus sentimentos à família do Paulo Magalhães, 
como é conhecido na cidade, uma perda irreparável à família. Foi você quem fez a 
moção, foi o Édison. Sim, eu quero falar do Paulo Magalhães, não teve moção. Eu 
quero falar do Paulo Magalhães, do Paulo Melo nós já falamos. O Paulo Magalhães foi 
um funcionário da Usina da Serra por muitos anos e gostaria de deixar meus 
sentimentos à família, à Neusa, à filha, a todos eles. E o Paulo Melo, o Paulinho Melo, 
que é a moção que foi feita hoje, meus sentimentos também; a gente não pôde 
acompanhar o velório, mas ficamos muito tristes, foi uma perda muito grande para a 
família dele. Quero falar de três indicações que fiz. A primeira é os Primeiros Socorros 
para gestantes. Foi um pedido da Ex-Presidente da Casa, Regina Queiroz, que se 
deparou com um recém-nascido, que engasgou, e a mãe não sabia fazer o 
atendimento correto. Se não tivesse uma enfermeira que era vizinha dela, fatalmente a 
criança não ia sobreviver. Então, já ministrado o curso de primeiros socorros para 
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gestante, pedir para a Elaine incluir os primeiros socorros para fazer os dois cursos 
juntos, que serão de grande valia para as gestantes da cidade. Quero falar da 
dedetização dos bairros da cidade. Eu sei que o Prefeito Municipal já está fazendo em 
alguns bairros, mas gostaria que intensificasse um pouco no bairro Domingos Valério, 
que é muita reclamação de baratas; no bairro do Cruzado e a Popular. São os três 
bairros onde o pessoal está reclamando muito. Então eu gostaria que o Prefeito 
fizesse essa dedetização. Acompanhando o gancho do Ronaldo, que falou sobre a 
reforma do Parellão, já começou a reforma do banheiro da praça, viu, Ronaldo? Com 
certeza o Prefeito vai reformar todos os banheiros que existem nos complexos. 
Também quero fazer um pedido para o Prefeito. Nesses dias, tivemos 39ºC, e o 
atendimento da população na Prefeitura está sendo afetado por conta desse terrível 
calor. Se desse para colocar um ar-condicionado lá no atendimento ao público, ou, 
então, tem uma loja na cidade de refrigerador, tipo aquele ventilador refrigerado, 
grande, ficaria mais barato e resolveria, não tudo, mas resolveria um pouco o calor do 
pessoal que trabalha ali dentro. Seria de suma importância para o atendimento da 
população. Também gostaria de dizer para vocês, eu acho que foram vocês que 
fizeram a indicação, no pedido de reforma do canil, o Prefeito está tomando as 
providências e, com certeza, brevemente, vai começara reforma do canil. Hoje eu 
estive exatamente com ele para pedir, nós tivemos várias reclamações de alguns 
terrenos que existem duas casas dentro do mesmo terreno com dois carnês. Chegou 
até mim essa reclamação da pessoa me mostrar os dois carnês, mas o Prefeito falou: 
“Se esse terreno, realmente, tiver dois carnês, pode ser instalado o relógio de água”. 
Sei que teve muita reclamação, então, se alguém vier perguntar, pode levar na 
Prefeitura, procurar o Guilherme, porque, se tiverem dois carnês, a Prefeitura vai 
instalar o segundo relógio. Sem mais, Senhor Presidente. ORDEM DO DIA: Foi 
aprovado o requerimento, de autoria de todos os Edis, solicitando urgência para 
apreciação do processo CM. nº 439/2020. Decisão: Aprovado por unanimidade.  Foi 
nomeado como Relator Especial o Vereador Édison Fernando da Silva, Presidente da 
Comissão Mista, que emitiu parecer favorável à aprovação dos projetos nº 422/2021 e 
439/2021. PROCESSO CM. Nº 422/2021 DE 10 DE SETEMBRO DE 2021. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre revogar e alterar 
dispositivos da Lei Municipal nº 2.229/2021, de 27 de dezembro de 2005, acrescido 
pela Lei nº 2.252, de 03 de abril de 2006. Foi apresentada pelo Prefeito Municipal a 
alteração do substitutivo que foi encaminhada aos nobres Pares. DISCUSSÃO: 
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse projeto de lei, talvez nem todos 
vão saber, lembrar, ele ia entrar com regime de urgente especial, foi feito requerimento 
por parte dos Vereadores, que foi rejeitado. Na ocasião, era basicamente o projeto de 
lei, que era uma folha só, um projeto, até certo ponto, com poucos artigos, simples, 
mas trazia toda uma complexidade por trás, por isso que foi... A gente não teve 
segurança para votar. Acho que a decisão da Câmara foi positiva, porque o projeto 
melhorou muito e nestes 14 dias foram muitas conversas, diálogo da Câmara para 
receber as informações, as tabelas com os valores. Para a população entender é o 
seguinte: estamos cancelando débitos, empresas, alguma coisa de área rural também, 
mas, principalmente empresas que tinham, na zona 6,7 e 8 do município, seus débitos 
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com o município e, segundo a Prefeitura, e aí tem o Parecer Jurídico, tem uma lei de 
2005 que foi alterada pela a de 2006, mas a cobrança que vinha sido feita não era 
legal, apesar da lei; estava gerando muita discussão tanto administrativa quanto no 
âmbito jurídico, e o município em vias de perder ações, inclusive por cobrar IPTU de 
área rural, por exemplo. De R$ 2.500.000,00 que estamos autorizando cancelamento, 
R$ 1.000.000,00 é de uma área rural, que estava sendo cobrado IPTU indevidamente. 
Também das empresas, nessas três zonas, o imposto é lançado um valor x de R$ 
100,00, estou dando aqui um exemplo, a empresa tinha que sempre comprovar que 
estava gerando emprego para o valor ser diminuído e chegaria a R$ 20,00, R$ 10,00, 
depende o caso. Isso também é uma questão que foi feita, a lei estava em vigor, mas, 
de fato, IPTU, você colocar um critério de produtividade no IPTU é bem discutível. É 
por isso que a Prefeitura mandou esse projeto fazendo esse cancelamento, esses 
ajustes. Então, nós estamos beneficiando várias empresas cidade. Primeiro, 
beneficiamos com a burocracia, anualmente não vai ser necessário fazer esse 
requerimento, pedindo desconto, comprovando que está produzindo. Segundo, 
estamos beneficiando a questão das pessoas com área rural, que estavam sendo 
prejudicadas por serem cobradas indevidamente, já que essas pessoas já pagam, 
essas localidades já pagam o ITR, Imposto Territorial Rural. São situações que 
tínhamos e a Prefeitura está fazendo a correção e, depois de toda a conversa, de tudo 
o que recebemos de documentação, esse substitutivo melhorou bastante, porque traz 
a relação completa do que está sendo cancelado, do que está em dívida ativa. Para 
vocês terem uma ideia, tem valores, eu não vou citar nomes, mas temos de R$ 
722.000,00, cancelou R$ 480.000,00. Empresas que deviam R$ 46.000,00, cancelou 
R$ 34.000,00. De R$ 193.000,00, cancelou R$ 160.000,00. Isso porque estava errado 
e a empresa, se entrasse na justiça, ia acabar ganhando, Eu acho que temos 
embasamento para votar seja na própria lei, seja no Parecer Jurídico; tem Estimativa 
de Impacto. Agora o projeto é um projeto que você vota e sabe com transparência o 
que está votando. Deixo registrado o meu voto favorável, porque agora sim nós temos 
condições de votar o projeto. Muito Obrigado. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: 
Nobre Vereador, Vossa Excelência já falou tudo sobre o projeto, mas, na verdade, não 
estamos beneficiando a empresa, estamos corrigindo uma falha que houve da parte do 
Jurídico da Prefeitura que foi uma cobrança indevida. Nós estamos apenas fazendo 
aquela correção para que, futuramente, nosso município não venha a ser prejudicado 
devido às cobranças indevidas. Então, assim como Vossa Excelência mencionou, na 
sessão passada pegamos um projeto totalmente irregular, sem Parecer Jurídico, não 
tinha respaldo algum para votarmos. Hoje estamos com um projeto bem orientado, 
bem explicado para votarmos sabendo o que nós vamos votar, porque não podemos, 
simplesmente, o projeto chegar de urgência, votar sem saber o que estamos votando. 
Por isso que nós quatro votamos contra o requerimento de urgência que os nobres 
Vereadores apresentaram, porque havia algumas irregularidades a nosso 
entendimento. Tanto que agora veio um projeto legal, que dá transparência e 
segurança para votarmos e pode ter certeza de que este Vereador é a favor do 
projeto. Sem mais, Senhor Presidente. VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO CM. Nº 435/2021 DE 16 DE SETEMBRO DE 2021. INTERESSADA: 
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Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial 
no valor de R$ 265.646,74, destinados para o setor cultural em decorrência do novo 
Coronavírus – COVID-19, da Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc). 
DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse projeto de lei é um 
Crédito Adicional Especial, ou seja, nós estamos fazendo uma alteração orçamentária, 
aumentando o orçamento, com base no valor que já está depositado em conta desde 
novembro do ano passado, seis de novembro, se não me falha a memória. Logo em 
janeiro, estive em Tribuna, assim como outros Vereadores, falando sobre a Lei Aldir 
Blanc, para beneficiar, não é nem beneficiar os artistas, é em função deste período de 
pandemia, de todas as perdas, essa foi uma das classes mais prejudicadas com 
eventos, não só com os artistas, mas com os espaços que realizam atividades 
artísticas. Veio esse recurso de R$ 265.000,00 e faltava fazer uso dele. Depois disso, 
a gente veio cobrando mais algumas vezes, fizemos um requerimento, se não me 
engano em meados de julho para agosto, pedindo informações de como estava e foi 
em uma segunda-feira e, na quinta-feira, a Prefeitura publicou já o início, o edital 
informando que os artistas tinham que fazer o cadastro; já fizeram, já passaram todas 
as etapas, os artistas já sabem; os espaços, também. Quem tinha que se cadastrar, já 
foi o prazo também, tanto para fazer o cadastro quanto a inscrição para receber o 
recurso. Existe uma comissão de artistas e produtores que vai definir quem tem direito 
ou não, ou seja, totalmente transparente e não vai ser decidido nem por pessoas do 
Executivo, nem por pessoas da Câmara. Cada um, que for comprovado o artista, 
recebe R$ 3.000,00 e se for um espaço, um produtor, no caso, pode receber até R$ 
10.000,00. O artista é a título de prêmio pelos trabalhos realizados, e o espaço, o 
produtor tem que justificar, fazer uma prestação de contas das atividades que ele vai 
fazer com o recurso. Então é algo muito positivo, o dinheiro está em caixa, inclusive, 
no início de outubro já está para sair o recurso e ser depositado na conta dessas 
pessoas. A gente fica contente por ter dado certo; nosso objetivo é para que sempre 
dê certo. Quando cobramos, por vezes, somos vistos “Está cobrando. Vereador fica só 
ali, cutucando, cutucando”, mas a gente tem que fazer isso porque vemos que as 
coisas, às vezes, parecem que não vão dar certo, mas está bom. Cobramos, deu 
certo,o Executivo entendeu, teve a sensibilidade com a questão dos artistas. É um 
assunto resolvido com a graça de Deus. Muito obrigado. VEREADOR ÉDISON 
FERNANDO DA SILVA: Aproveitando para dizer sobre esse projeto. Só para 
contextualizar. Já foi dito, em outras oportunidades, muitas pessoas não sabem o que 
é a Lei Aldir Blanc. É o auxílio emergencial para a cultura. Muitas pessoas viram 
auxílio emergencial federal, que foram aqueles R$ 300,00, R$ 600,00, depois teve 
mais duas parcelas de R$ 250,00. Para quem trabalha com produção cultural, 
sabemos que foi um setor um dos mais afetados, porque todo evento cultural promove 
aglomeração. Então, consequentemente, o evento cultural foi o primeiro a fechar e o 
último a ser aberto. Alguns, ainda, não estão podendo acontecer. Na última semana, o 
Estado de São Paulo liberou alguns shows, desde que os participantes comprovem a 
vacinação e, a partir de outubro, vai começar a voltar os jogos de futebol. A Lei Aldir 
Blanc seria o auxílio emergencial para os produtores culturais. Ela foi apresentada pelo 
governo, o recurso chegou. No início do ano votamos a liberação do crédito que veio 
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do ano passado para este ano, do Crédito Adicional Especial... Ah, não! Estamos 
votando agora, desculpe.  E foi feita a indicação pelos nobres Vereadores. Muitos 
Vereadores estão fazendo parte do grupo, envolvidos no programa cultural ibateense, 
vários produtores culturais, artistas. Gostaria de deixar registrado o empenho da 
Secretaria de Cultura que, a partir do momento em que foi liberado o mapa da cultura, 
eles disponibilizaram o edital, um comunicado pela comunicação da Prefeitura. Foi 
feita uma matéria na EPTV, informando como seria o procedimento. Sabemos também 
que, como é um sistema on-line, houve muitos problemas pontuais. Inclusive, a própria 
Secretaria de Cultura se empenhou em resolvê-los, em ajudar os produtores culturais. 
Sabemos que problemas pontuais ocorrem, mas o importante é que o recurso está aí 
e aqueles que foram inscritos e atenderam os requisitos receberão os valores agora. 
Leva o nome de Aldir Blanc porque era um grande letrista nacional que, infelizmente, 
foi um dos primeiros grandes produtores culturais nacionais que foi vítima da COVID-
19. Muito obrigado a todos. VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. 
Nº 439/2021 DE 27 DE SETEMBRO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2021. 
DISCUSSÃO: VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Projeto muito importante 
para a população. Foi uma indicação minha, mas com colaboração de todos os nobres 
Vereadores. Se não fossem vocês, o projeto não teria dado sequência. Então 
agradeço de coração a todos os nobres Vereadores que compartilharam com essa 
indicação, que será de suma importância para a população, que, devido à pandemia, 
muitos deixaram de pagar seus impostos, sua água e, com esse REFIS, tenho 
absoluta certeza que vai ajudar muito a população, principalmente as mais carentes. 
Só que eu gostaria de deixar o lembrete, porque eu estou há 12 anos na política e já 
foram feitos dois REFIS e não obteve sucesso. Muita gente deu entrada para angariar 
alguns valores e, depois, deixou de pagar. Então gostaria de deixar um lembrete para 
a população que é a hora certa de você acertar suas contas na Prefeitura, que vai ser 
um desconto muito grande e para você vai ser de grande valia colocar sua casa em 
ordem. Um abraço a todos. VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Falar dessa 
PL 045, que é um projeto de grande valia e vem em um bom momento, porque traz a 
oportunidade para as pessoas, que devem seus tributos e querem pagá-los, aproveitar 
este momento que vem com desconto dos juros. Isso vem para ajudar e muito nossa 
população. Esse projeto traz a oportunidade para quem vai pagar a vista ter desconto 
de 100%; quem optar pelo parcelamento de duas a dez parcelas, desconto de 70%; de 
11 a 24 parcelas, desconto de 60%; de 25 a 36 parcelas, desconto de 50% e de 37 a 
60 parcelas, desconto de 40%. Também gostaria de agradecer ao Executivo em nome 
da nossa população por ter ouvido a voz do povo, clamado por todos os Vereadores e 
Vereadora desta Casa. Sem mais, Senhor Presidente. VEREADORA SIDNÉIA 
MONTE: Só quero deixar meu agradecimento ao Prefeito Municipal, o qual deixou o 
projeto do REFIS, que é muito importante para o momento em que passamos agora, 
na pandemia que tivemos, muitas pessoas desempregadas, não têm condições de 
pagar. Então está aí, como o Vereador Ivan expôs a porcentagem. É de suma 
importância para que as pessoas possam procurar a Prefeitura e conseguir quitar a 
sua dívida. Agradeço ao Prefeito por... Todo ano acabamos pedindo esse REFIS. Este 
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ano, mais importante ainda, como eu disse, por causa da pandemia acabou 
desempregando muita gente. Eu aqui, em meu terceiro mandato, todo ano pedimos o 
REFIS, e o Prefeito acata. Deixo meus agradecimentos. VEREADOR RONALDO 
RODRIGO VENTURI: É um projeto de urgência especial, que todos nós assinamos 
para entrar, muito embora eu seja uma das pessoas que não é favorável a projeto de 
urgência especial; eu não sou fã e deixei bem claro, não gosto. Eu gosto de ter sempre 
o tempo para analisar. Mas projeto, por exemplo, de convênio, como você vai votar 
contra? Um projeto como esse, REFIS, e a gente teve tempo, porque chegou a tempo 
de a gente fazer uma leitura. Inclusive, esse projeto passou por uma construção ao 
longo dos últimos dias também. A Câmara foi ouvida em algumas colocações. Então é 
um projeto muito bom. Eu agradeço ao Horacio que fez a indicação, todos nós demos 
o apoio e, depois disso, cobramos reiteradas vezes; todos os Vereadores se 
manifestou, em alguns momentos, nesta Tribuna, pedindo ao Prefeito o Refis, e o 
REFIS, enfim, chegou. Chegou de urgência, mas a gente não tem como... porque a 
população está clamando, pedindo e não precisa para amanhã ou para depois, precisa 
para agora, porque as pessoas querem negociar suas dívidas, resolver seus 
problemas, porém não têm condição. Não é mágica também que vai solucionar tudo, 
porque você não vai conseguir dar desconto sobre o valor principal devido, nem a 
correção monetária, isso não tem como, vai continuar existindo. Porém, vai ser dado 
um desconto de juros e multas que acaba pesando bastante. O Ivan já mencionou a 
questão dos percentuais. Tem mais um detalhe também: o parcelamento vale para os 
débitos até 2020 e, para 2021, se a pessoa estiver devendo, não conseguiu pagar este 
ano, não vai conseguir parcelar em até 60 vezes como está, mas pode pagar à vista 
com desconto de 100% de juros e multa, ou seja, não conseguiu até agora, mas 
agora... Eu sei que não é fácil, talvez isso não resolva o problema da população, mas 
amenize para muitas pessoas que vão conseguir pagar e ficar em dia, porque eu sei 
que a população, em sua grande maioria, quer estar em dia, só que, por vezes, não 
consegue por causa da crise, pela questão, como a Néia mencionou, da pandemia que 
assolou, diminuiu o emprego, a renda de uma forma geral da população. Quero 
colocar alguns pontos adicionais para colaborar na discussão: tem a questão dos 
honorários advocatícios, isso é cobrado, não tem jeito, tem o Édison que é advogado, 
ele sabe, é uma questão alimentar. Porém, na lei, está sendo uma isenção de 100% 
de honorários para alguns casos específicos. Estes mesmos casos que vou citar 
também terão, mesmo parcelando em 60 vezes, terão 100% de desconto de juros e 
multas. São pessoas que tiverem um único imóvel e se enquadrarem em uma destas 
condições: tiver alguma doença grave, portador de câncer, neoplasias; doenças 
graves de forma geral, que estão na Lei Federal 8213/91; quem for proprietário 
aposentado de um único imóvel de até 70m2 de área construída; quem receber até três 
salários mínimos comprovados e tiver um único imóvel de até 100m2 . Ou seja, a gente 
está beneficiando a população como um todo, e aquela população, que é mais 
carente, via de regra, tem mais ainda dificuldade, tem o adicional de benefício de juro 
e multa. Então, é um projeto importante, que a população, como disse o Ivan, clamava 
há muito tempo. É um projeto que me deixa muito feliz em votar e esse é mais um 
projeto que eu voto com alegria e vou para casa feliz e satisfeito do dever cumprido na 
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Câmara Municipal. Muito obrigado. VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: O 
projeto é do REFIS, eu gostaria de ressaltar um ponto importante além do que foi dito 
que o projeto pega seus juros e multas aplicados, você tem desconto progressivo. 
Você paga à vista, 100%; paga parcelado vai de 70 a 40% de desconto, de acordo 
com a quantidade de vezes em que você parcelar. O que vai ser cobrado, mesmo que 
você pague à vista, é o valor principal. Devo R$ 100,00, mas eu devo há 10 anos, 
durante este período houve uma correção. Essa correção você continua tendo que 
pagá-la. Então é o valor principal mais a correção, no resto você vai ter um desconto 
gradual de acordo com a forma que escolher pagar. Quem escolhe pagar mais rápido, 
obviamente tem um desconto maior; quem escolhe pagar de forma mais prolongada, 
com um tempo mais, então vai ter um desconto menor de juros e multa. Importante 
dizer que, em 2019, houve o REFIS e várias pessoas aderiram, mas sabemos que, a 
partir de 2020, iniciou-se a pandemia, então, várias pessoas que aderiram ao REFIS 
deixaram de pagar. Então a lei também autoriza que esses pessoas, sejam elas físicas 
ou jurídicas, podem reingressar, fazer um novo pedido do REFIS; obviamente que o 
valor vai ser atualizado, mas ele pode fazer o ingresso nesse novo REFIS. Agora é um 
pedido ao Departamento de Comunicação da Prefeitura. Somos cobrados diariamente, 
vamos falar em nossas redes sociais, com as pessoas, vamos difundir essa 
informação. Então, o seguinte: que o Departamento de Comunicação da Prefeitura 
faça um trabalho grande, voltado, principalmente, às pessoas mais carentes da cidade. 
Se for possível, panfletos, cartazes, outdoors. Tem que deixar bem visível para que as 
pessoas possam saber que já foi votado, a lei, depois de votada e aprovada aqui, vai 
para a sanção do Prefeito, acredito, também, que não haverá problema, já que a lei 
partiu dele mesmo. Quanto antes tem que começar essa promoção e essa divulgação 
do REFIS, para que as pessoas possam aderir e ter esse benefício. Lembrando que 
isso auxilia à Prefeitura, porque sabemos que, para melhorar os serviços, é através da 
arrecadação, do valor que entra de impostos, taxas. Nesse caso, há uma possibilidade 
de aumentar essa arrecadação, dando um benefício para a população, não vai ficar 
mais caro para população, pelo contrário, vai lhe dar a possibilidade de pagar com 
desconto ou pagar parcelado e, além disso, a Prefeitura vai ter um aumento na sua 
arrecadação, é o que esperamos, e, com isso, melhorar o serviço prestado à 
população. Agradeço a todos os Vereadores que falaram sobre o REFIS, que fizeram 
seu trabalho, pedindo o REFIS, em especial ao Vereador Horacio e ao Prefeito, que 
atendeu essa indicação e nos ouviu e, como disse o Vereador Ivan, não ouviu a nós, 
ouviu o clamor das pessoas que estão na rua. Por isso que reforço que a comunicação 
tem que ser eficaz, porque não adianta as pessoas terem direito e não saberem desse 
direito. A gente vai fazer o nosso papel de divulgar, mas que a Prefeitura empenhe-se 
neste papel de comunicação, como tem feito em outros casos. Muito obrigado, Senhor 
Presidente. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Que projeto bom. Eu acho 
que é um projeto que todos os Vereadores vão aprovar, como já aprovaram, 
assinaram o requerimento. Todos esperavam que viesse este ano, porque é um 
projeto que, de dois anos para cá, a população vem sofrendo com essa pandemia, e 
não está fácil manter suas contas em dia. Então chegou na hora certa. Vai ser bom 
claro que para nossa população. Um projeto desses, mesmo entrando de urgência, 
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não tem como não votar a favor. Falo com urgência porque projeto de urgência eu 
sempre fui contra, mas esse não tem como. Sou a favor; meu voto é favorável. E creio 
que, no momento, vai ser bom tanto para a população quanto para o caixa público. Só 
tenho a agradecer o Senhor Executivo por ter acatado a indicação do Nobre Vereador 
e de todos nós, porque todos apoiaram esse projeto. Em quase todas as sessões 
tocavam no assunto desse REFIS, porque estávamos sendo muito cobrados, mas, 
graças a Deus, mais uma vez esse projeto foi aprovado e vai ser bom para todos nós. 
Sem mais, Senhor Presidente.  VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Quero mencionar a 
respeito desse projeto, um grande projeto que irá beneficiar a população. Nada mais 
justo o Prefeito apresentar esse projeto, assim como os municípios vizinhos já 
apresentaram e nós temos que fazer alguma coisa pela população, ainda mais agora 
com essa pandemia. Como o nobre Vereador Horacio mencionou, já teve lei de 
parcelamento de dívida ativa, as pessoas deixaram de pagar. Sim, deixa mesmo de 
pagar, porque, devido ao salário que as pessoas ganham, até o funcionalismo público, 
que ganha um salário muito baixo, e devido a esse custeio, aumenta tudo, combustível 
alto; carne, com o preço lá em cima; cesta básica, um absurdo. As pessoas acabam de 
deixar de pagar suas dívidas, que fazem aquele compromisso com a Prefeitura, e 
acabam não cumprindo, devido à dificuldade que vêm passando: salário baixo, 
desemprego, ainda mais com a pandemia, em que aumentou muito o desemprego.  
Então nada mais justo apresentar esse projeto a esta Casa para fazermos alguma 
coisa para ajudar nossa população, tendo em vista que esse projeto de lei tem 
validade até 31 de dezembro. Então as pessoas precisam ser informadas que o prazo 
é até 31 de dezembro; essa lei de parcelamento da dívida ativa para essas pessoas 
que estão inadimplentes para que procurem o mais rápido possível a Prefeitura até 31 
de dezembro, porque senão não vai aderir após janeiro do ano que vem. A pessoa vai 
lá e vai dizer assim: “Eu vim fazer o parcelamento. Eu vi a lei de parcelamento”, 
“Infelizmente já venceu”. “Ah, mas eu não fui comunicado”. Então, como o nobre 
Vereador Édison falou, tem que divulgar, ser bem divulgado. A Prefeitura tem que 
fazer a divulgação de que está tendo a lei de parcelamento, mas ela vai até 31 de 
dezembro para que as pessoas não fiquem aguardando. Porque senão a pessoa fala: 
“Eu vou passar essas festas agora, vou usar meu dinheiro para fazer as festas e 
depois em janeiro eu faço o parcelamento”. Aí gasta todo o dinheiro que recebe do 13º 
e agora vai ter o 14°, que o Presidente está para liberar para os aposentados, então as 
pessoas acabam deixando de pagar, aguardando janeiro para fazer seu parcelamento. 
Então, gostaria que o Prefeito colocasse carro de som, divulgasse bem porque já teve 
parcelamento, eu, como Vereador mesmo, que muitas pessoas não ficaram sabendo, 
falavam: “Waldir, queria parcelar a minha dívida”. Eu respondi: “Teve a lei de 
parcelamento, você não foi lá parcelar?” “Ah, mas eu nem fiquei sabendo”. Então é 
bom divulgar para que as pessoas venham fazer seu parcelamento, cumprir com seus 
deveres e ajudar o município, porque é assim, com esse dinheiro que o Prefeito vai 
conseguir fazer benfeitoria no município, até porque, estamos sempre cobrando o 
Prefeito, mas sem dinheiro ele não consegue fazer nada. Então precisa que todos nós 
cumpramos com nossos deveres para ajudar o Executivo a fazer algumas benfeitorias 
na nossa cidade. Sem mais, Senhor Presidente. VOTAÇÃO: Aprovado por 
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unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR RONALDO 
RODRIGO VENTURI: Primeiro quero reiterar meus sentimentos à família do Paulo, o 
pai do Paulo que faleceu, do Willian, da Vanessa, esposo da Cida; família que a gente 
conhece há tantos anos, imagino a dor que eles estejam sentindo. A perda de um pai, 
um esposo, um avô, enfim. Então deixo registrados os meus sentimentos a toda 
família. Outro ponto que gostaria de falar, aproveitando até o gancho do Horaco, que 
mencionou o ar-condicionado na Prefeitura, eu acho que seria importante, na 
Tesouraria, o espaço é largo, colocar umas cadeiras, pouca coisa, 12 cadeiras colocar 
ali, porque, às  vezes, em dia que tem pagamento, as pessoas ficam em pé, pessoas 
idosas. Tem as cadeiras para quem vai no atendimento na Receita, mas, para quem 
está pagando, não tem, entendeu? Eu acho que seria importante pensar nisso para 
beneficiar o contribuinte, o cidadão, enfim, que vai à Prefeitura. Outro ponto importante 
e aí é uma lembrança/cobrança da Adelmo Trevisan que segue com problema, claro 
que solicitamos a pavimentação, fizemos um requerimento inclusive, foi nos informado 
que precisaria fazer adequação, porque é uma obra que não é barata, eu tendo 
perfeitamente, mas peço mais uma vez que seja olhado com carinho, porque um dos 
moradores, que mora bem na rua mesmo, Rodrigo, me passou a filmagem de um 
acidente nesses dias, que correu até nas redes sociais; o carro capotou. Tudo bem, 
você vai asfaltar, vai piorar, aí que o cara vai correr, mas tem que fazer a lombada, 
pelo amor de Deus. Se não fizer a lombada junto, aí que vão se matar mesmo. O 
pessoal às vezes vai às chácaras, etc., acaba bebendo, esse caso eu não sei nem 
quem é a pessoa, não posso dizer que pessoa... às vezes a pessoa se perdeu, porque 
foi desviar de um buraco, de um cachorro, a gente não sabe. Mas eu acho que é uma 
rua que está tendo muito movimento e merece uma atenção especial da Prefeitura na 
manutenção, enquanto não asfaltar, e depois, quando possível, quando asfaltar. Outro 
ponto é com relação a um programa do Governo Federal, pelo Decreto 10793, que é o 
Habite Seguro, para Guarda Municipal. O Governo laçou esse programa de moradia, 
porém para os guardas terem acesso, as Guardas Municipais precisam estar 
adequadas à Legislação Federal, precisa estar totalmente adequada, não é como está 
Ibaté. Falta em Ibaté, até onde eu sei, o Plano de Carreira, básico, isso a gente já 
cobrou, fez até indicação, salvo engano, em fevereiro. Se a gente já tivesse evoluído 
nesse sentido hoje não estaríamos correndo o risco de os guardas não terem esse 
direito. Outro ponto que tenho para colocar é em relação aos órgãos de controle 
(Corregedoria, Ouvidoria) que a nossa Guarda Municipal precisa ter e não tem, precisa 
de um Código de Conduta em vigor. Inclusive, para esses pontos que citei por último, 
existe um TAC com o Ministério Público para que seja feito. Eu quero aproveitar, existe 
o TAC, ou seja, precisa resolver, Termo de Ajustamento de Conduta, existe a questão 
do Habite Seguro, que a Guarda Municipal de Ibaté está com risco de perder. Então, 
pedir para o Executivo correr com um projeto de lei se possível para já acertar esses 
problemas e, quem sabe, fazer também, porque, senão, se resolver só o TAC, não vai 
adiantar. Se não acertar o Plano de Carreira também não resolve. Então, já mandar o 
Plano de Carreira. Claro que a gente quer de todo o funcionalismo, temos cobrado 
isso, estamos no mês de setembro e, até agora, não veio esse projeto, que esperamos 
ansiosamente, tal qual o REFIS, que venha o projeto do Plano de Carreira dos 
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servidores. Enquanto não manda de todos, porque demandam estudos, etc., eu 
espero que já estejam sendo feitos, mas que, pelo menos, venha o da Guarda para 
resolver esse problema e eles não perderem esse benefício de lei. Obrigado. O 
SEGUNDO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Eu vim agradecer uma 
indicação que fizemos, uma demanda vinda da população do Ivan, a respeito das 
lombadas, que estavam todas pretas e que bom ouviram nossa indicação e estão 
pintando todas as lombadas, porque estavam acontecendo vários acidentes, proteção 
de cárter estava estourando, agora não tem como alegar que não estão pintando. 
Muito obrigado por ter acatado. Uma cobrança é a respeito da carteirinha dos autistas; 
estamos sendo cobrados. É uma Lei Federal, maioria das cidades está fazendo e os 
pais estão nos cobrando. Queria que o Senhor Executivo desse uma forcinha, olhasse 
para essas mães e pais que estão vindo nos cobrar muito. Outro agradecimento é para 
o pessoal da Guarda, Comandante Vitor. Eu sou Vereador, quando tem que cobrar, eu 
cobro; quando tem que agradecer, eu agradeço. Teve cautela com aquele pessoal que 
estava naquela mata no Encanto do Planalto. Recebi uma demanda dos filhos do João 
Siqueira, que estava conosco, passei para o Vitor, ele teve paciência com o pessoal da 
Guarda, foram lá, conversaram com jeitinho e tiraram o pessoal de lá. Espero que 
tenham ido para algum lugar que não incomode a população, tenham voltado para a 
casa dos parentes, dos seus pais. A gente pensa no bem da população, pensamos em 
todos, e eles foram com cautela e, graças a Deus, tiraram eles de lá. Sem mais, 
Senhor Presidente. O TERCEIRO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Não podia 
deixar de falar, porque, na sessão passada, era para eu ter comentado a respeito do 
Diretor de Esporte. Nós fazemos várias indicações para colocar área no campinho, 
iluminação, arrumar o campo do Cruzado. Não é possível que precisemos fazer 
indicação.  O que o Diretor de Esportes está fazendo que ele não vê isso? Está 
pagando salário para ele para que? Para ficar só sentado no Centro Comunitário ou 
fica em outro setor, desvio de função, porque estava ajudando na COVID. Até aí tudo 
bem, porque estavam parados os esportes, mas hoje está praticamente tudo liberado; 
os jovens podem fazer suas atividades, tirando os jovens da rua. Nós, Vereadores, 
fazemos pedidos para colocar areia no campinho da Mariana, do Icaraí, Cruzado; 
pedimos para mexer no campo do Cruzado. Ele deveria estar andando nos locais. 
Está vendo que está começando a liberar, gostaria que o Prefeito colocasse ele para 
trabalhar um pouco, porque ele ficou muito tempo parado, porque o Departamento de 
Esportes praticamente não trabalhou. Então, ele... vamos andar, procurar onde tem 
problema e vamos resolver o problema, tirar o jovem da rua. As pessoas estão 
reclamando; eu recebo mensagem direto sobre o campinho da Mariana, que pedimos 
para colocar areia, até agora não colocaram, pedimos iluminação no Cruzado, arrumar 
as traves do Jardim América. Vamos andar, senhor Raul. Anda, vamos onde existe o 
campo de futebol, quadra de esporte. Vá lá, dê uma atenção, veja o que estão 
precisando e não deixe de atender quando alguém for aí te procurar para pedir uma 
bola, um troféu. Pode dar. Pode dar porque isso não é seu. Isso é para dar para as 
pessoas para incentivar o esporte. No meu primeiro mandato, eu incentivava o jovem 
para fazer campeonato, dava troféu, jogo de camisas, bola, sempre dei. Agora, como 
eu vi pessoalmente no Departamento muita bola, o rapazinho, até hoje, não deram a 
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bola para ele jogar. Falei para ele que compraria uma bola para ele, vou dar a bola 
para ele, mas não faça mais essa injustiça, porque este Vereador vai estar em cima de 
você, cobrando você para que faça sua obrigação, porque você não ganha pouco para 
ficar negando uma bola para nossas crianças. Sem mais, Senhor Presidente. Nada 
mais, foi encerrada a sessão às dezessete horas e quarenta e oito minutos, lavrada 
esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.  

 


