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12ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2022. 

Aos onze dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, no 
Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida pelo 
Vereador Valentim Aparecido Fargoni, secretariada pela Segunda Secretária, 
Vereadora Sidnéia Monte, e com a presença dos seguintes Vereadores: Damião 
Rogério de Sousa, Ivanildo de Oliveira Lins, Jean Glei Rubio Tomaz, Luís Marino da 
Silva, Ronaldo Rodrigo Venturi e Waldir Siqueira. A seguir, a Vereadora Sidnéia Monte 
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovado, por unanimidade, o 
requerimento de licença, apresentado pelo Vereador Horacio Carmo Sanchez, 
referente à data desta sessão. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão 
ordinária de 27 de junho de 2022. A seguir, a Senhora Secretária fez a leitura das 
Correspondências Recebidas de Diversos, que ficarão arquivadas na Secretaria da 
Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (A): 
VEREADOR HORACIO CARMO SANCHEZ: VEREADOR JEAN GLEI RUBIO 
TOMAZ: Projeto de Lei, dispondo sobre reconhecer, no município de Ibaté, o dia 09 
de julho como o Dia dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CACs) e sua 
atividade de risco e ameaça à integridade física na prática esportiva. Decisão: 
Encaminhado às Comissões Permanentes. VEREADORES (A): Moção, dispondo 
sobre votos de profundo pesar pelo falecimento da jovem Gabrielle Cristina Siqueira. 
DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: É sempre difícil usar a 
Tribuna para falar sobre voto de pesar. Porém a Gabrielle, filha do nosso amigo João 
Siqueira, nosso amigo, que foi Vereador nesta Casa por sete mandatos, Prefeito 
Interino. Ela era muito jovem, e eles correram muito com essa menina; fizeram tudo o 
que era possível desde bebê. Lembro-me dela desde quando era mais menininha e a 
gente deixa este abraço de pai para pai. Muito obrigado. VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: O nobre Vereador Ronaldo disse muito bem, é muito difícil usarmos esta 
Tribuna para fazer moção de pesar pelo falecimento de algumas pessoas, mesmo 
desconhecidas. Nós sentimos muito. Ficam meus sentimentos à família. O João 
Siqueira, como Vereador, nós trabalhamos juntos, e sempre vi sua luta com a sua 
filha; tanto ele como a Débora, dando o máximo de carinho, cuidaram super bem. Ele 
deixava de se divertir, deixava de fazer qualquer outra atividade para passear com sua 
filhinha toda tarde, de manhã. Era um carinho imenso que eles tinham. Imagino o 
sofrimento pelo qual passam, que nunca mais vai sair esta cicatriz. Fica meu pesar 
para eles e para todos os familiares. Sem mais, senhor Presidente. VEREADOR LUÍS 
MARINO DA SILVA: Como os nobres Vereadores disseram, é muito difícil quando 
subimos a esta Tribuna para falar de um fato como esse. Só Deus para confortar o 
coração do João e da Débora. Como o Waldir falou, o João sempre esteve ao lado 
dessa menina; às vezes aparecia na oficina com essa menina no carro. Sempre 
cuidando. A gente imagina a dor de perder um filho normal, que é bem difícil; um filho 
especial, é muito mais difícil, porque são 24h de dedicação. Que Deus possa confortar 
neste momento, nesta perda irreparável. João foi uma pessoa que passou por esta 
Casa e sempre quis e buscou ajudar muitas pessoas enfermas, sempre correu atrás 
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de recursos para a Saúde. O Prefeito, Zé Parella, muito entristecido com essa 
situação, porque, sempre que pôde, esteve ao lado ajudando, correndo com essa 
menina. É uma perda a todos nós. Ficam meus sentimentos. Que Deus os conforte. 
Aproveito também para falar que ficamos sabendo hoje do passamento do nosso 
amigo “Lemão”, conhecido como Lemãozinho do Bar, da Popular. Há uns anos, teve 
um trágico acidente em uma piscina; ficou tetraplégico, agora foi acometido pela 
dengue, pela COVID, e acabou falecendo. Ficam meus sentimentos a sua família e a 
todas famílias enlutadas neste período. Sem mais. Decisão: Aprovada por 
unanimidade. VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA, IVANILDO DE 
OLIVEIRA LINS, RONALDO RODRIGO VENTURI E WALDIR SIQUEIRA: Indicação, 
dispondo sobre solicitar da senhora Elidiane Aparecida Bernardi do Prado, Gerente de 
Relacionamento Grupo A e Poder Público, da CPFL, a substituição do poste de 
energia e iluminação pública localizado na Rua Eduardo Apreia, em frente ao número 
1.109, no Jardim Mariana. Indicação, dispondo sobre instalar brinquedos criados ou 
especialmente adaptados para crianças com deficiência nos “playgrounds” localizados 
em escolas e em áreas abertas sob responsabilidade do Município, bem como os 
localizados em espaços privados de acesso coletivo, como condomínios, clubes 
recreativos, escolas particulares e áreas de lazer destinadas à locação para eventos. 
Indicação, dispondo sobre fornecer terra pelo menos à população de baixa renda que 
está realizando a construção, cobrando um preço menor do que o atualmente 
praticado. Indicação, dispondo sobre verificar possibilidade de alterar o horário de 
funcionamento da UBS Jardim Cruzado pelo menos até as 22h, bem como manter 
uma ambulância no local. Indicação, dispondo sobre instalar detector de metal nos 
acessos das escolas. Indicação, dispondo sobre verificar a possibilidade de colocar 
Guarda Municipal ou segurança terceirizado em locais públicos como creches, 
escolas, unidades de saúde que ainda carecem desses profissionais. Indicação, 
dispondo sobre instalar redutores de velocidade de veículos nas ruas João Vieira 
Filho, próximo ao número 30, na Popular; e Dr. Teixeira de Barros, próximo ao número 
800, na Vila Santa Terezinha. Indicação, dispondo sobre providenciar, junto ao setor 
competente, a instalação de placas ou a pintura em postes de energia dos nomes das 
ruas no Jardim Primavera. Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo 
falecimento de Djavan Nascimento Alves Magalhães. DISCUSSÃO: VEREADOR 
DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: É um amigo que passou por uma tragédia. Venho 
deixar meus sentimentos aos familiares, à família Magalhães. Que Deus dê força para 
essa família, porque não é fácil. Era um jovem trabalhador, atrás de seus sonhos e, 
por causa de um descuido, foi tirada sua vida. Deus sabe o que faz e peço que Ele dê 
forças para essa família, porque vai precisar muito. Sem mais. Decisão: Aprovada por 
unanimidade. ORADORES: O PRIMEIRO, RONALDO RODRIGO VENTURI: Quero 
falar rapidamente de duas indicações apresentadas hoje. Uma, sobre um redutor de 
velocidade, para o qual pedimos um estudo para verem a viabilidade de se instalar o 
redutor, conforme determina o Código Nacional de Trânsito. Havendo a possibilidade, 
os pedidos foram para a Rua João Vieira Filho, próximo ao número 30, na Popular; e 
na Rua Dr. Teixeira de Barros, próximo ao número 800, próximo ao Messias. São duas 
ruas que os populares, durante a minha live, colocaram a situação e o pedido. Outra 
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indicação, via rede social, vindo da Patrícia, recém-moradora do Jardim Primavera, 
que pediu a questão da colocação das placas denominativas de rua. Eu respondi que 
havíamos indicado em outros bairros, de forma genérica, então que iríamos fazer não 
só da placa denominativa de rua como a pintura no poste, que já indicamos. Ela disse 
que havia se mudado recentemente e os entregadores não conseguem achar, por 
mais que se use o Google Maps ou o Waze. O bairro é novo e carece dessa melhoria, 
assim como outros bairros para os quais já indicamos. Quero falar de um assunto 
polêmico. Não sou especialista para falar da Saúde, mas a demanda chega até nós e 
temos que dar voz à população. É sobre a possibilidade de o município avaliar, a 
Secretaria de Saúde, Secretaria de Governo, negócios jurídicos, de voltar ao uso de 
máscaras, como fizeram São Carlos e Araraquara, em repartições públicas. 
Especialmente nas escolas, assim que voltarem as aulas. Nós abaixamos a guarda, 
temos participado mais de eventos, mas o máximo de cuidado que pudermos ter, 
melhor. Assim como nossos vizinhos fizeram, eu acho que seria uma questão de, pelo 
menos, avaliar a possibilidade. Sei que muitos funcionários não gostam, assim como 
eu, mas, como temos contato com muita gente, é interessante pensar na opção. Era 
isso o que tinha para expor. Obrigado. O SEGUNDO, VEREADOR IVANILDO DE 
OLIVEIRA LINS: Vou falar de uma de nossas indicações que é sobre manter a 
permanência de guarda municipal ou terceirizado para manter a segurança nos locais 
públicos como creches, escolas e postos de saúde entre outros, de forma a dar mais 
segurança aos funcionários públicos e aos cidadãos que usufruem desses serviços. 
Também para coibir os furtos nesses locais, principalmente à noite. Quero parabenizar 
o trabalho da Guarda Municipal, que tem desempenhado um grande trabalho. Ontem 
eu estava presente entre o Jardim do Bosque e o Jardim Icaraí, onde os jovens e 
crianças fazem um encontro de pipa aos finais de semana e, em um desses encontros, 
aconteceram dois acidentes. Eu e os nobres pares fizemos a indicação ao Prefeito 
para que mandasse a guarda acompanhar esses jovens e o Prefeito acatou o nosso 
pedido; agradeço ao Prefeito. Ontem, eu estava no local e o Guarda estava lá, 
averiguando se estivam com linha chilena, cerol. Acho que isso é muito importante, 
porque é uma prevenção a um grave acidente. Tenho que agradecer por esse trabalho 
e digo que ele deve ser continuado. Sempre que houver muita gente soltando pipa, a 
guarda tem que acompanhar. Sem mais. O TERCEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO 
DA SILVA: Quero agradecer à Guarda Municipal pelo trabalho que vem realizando. 
Agradeço, em nome do nosso Comandante Vitor Reis; do Secretário de Segurança de 
São Carlos, Coronel Samir Gardini; do Secretário de Governo, Édison, que vem 
trabalhando junto com o pessoal da segurança para termos maior segurança no 
município. Como o Ivan falou, a Guarda tem feito um trabalho maravilhoso. Na última 
sexta-feira, junto com a Guarda de São Carlos fez a apreensão de drogas. Nós 
precisamos, cada vez, mais melhorar a Guarda, dar mais poder a ela. Aproveito para e 
falar a respeito do trabalho feito no final de semana sobre o cerol. Durante a semana, 
fez o trabalho nas escolas municipais, conscientizando os alunos. É um trabalho muito 
legal que a Guarda tem feito para melhorar a segurança dos nossos munícipes. 
Gostaria de também falar a respeito da Rua Santa Lúcia, Rua Descalvado, onde 
aconteceu mais um acidente e, muitas vezes, o acidente acontece, as pessoas filmam, 
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cobram os Vereadores e essa responsabilidade não é passada para quem é de direito. 
Segundo uma moradora, o motorista se evadiu do local. Conversando com o pessoal 
da Prefeitura, irão pedir para que o Everaldo dê uma olhada na via para ver se há 
condições de melhorar. Houve também muita cobrança aos Vereadores sobre a saída 
da rodovia, no pontilhão, onde precisa fazer uma rotatória. O que adianta fazer a 
rotatória se o responsável não parar? É só gasto para o município. As pessoas têm 
jogado a culpa no município quando, na verdade, o responsável pode estar 
embriagado, porque não esperou para fazer o boletim de ocorrência e acaba não 
sendo penalizado. Ibaté está chegando a um momento de podermos dar poder para a 
Guarda fiscalizar com maior perfeição, porque, se começar a pesar no bolso das 
pessoas, vai diminuir. Poderíamos, no local, um acidente gravíssimo por conta de 
irresponsabilidade. Ali existe sinalização, mas o cara devia estar correndo muito, 
embriagado, não sabemos o que aconteceu. Precisamos, como gestores, melhorar a 
Guarda para atuar em frente às escolas. Há muitos problemas que chegam para nós 
em relação a isso, porque as pessoas não param no local certo. Logo vamos ter 
problemas com motorista de ônibus que, ao saírem, vão esbarrar em um carro em 
local errado e o gasto irá para o município. A Guarda precisa ser fortalecida e, se 
precisar ser, tem o apoio deste Vereador. Sem mais. O QUARTO, VEREADOR 
DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Falando sobre nossas indicações, a primeira é direto 
para a CPFL. É um poste que se encontra bem desgastado, houve um acidente no pé 
desse poste na Rua Eduardo Apreia, n. 1019; está perigoso. Fizemos a indicação e 
anexamos foto do local; esperamos que a CPFL faça a troca antes que aconteça o 
pior. Outra indicação é para o Executivo e peço para que avalie com carinho, pois é 
uma indicação muito importante para as pessoas que têm deficiência. Pedimos para 
que sejam feitas instalações nos playgrounds de parquinhos adaptados para os pais 
levarem suas crianças se divertirem. Que o Prefeito, donos de chácaras, que forem 
fazer área de lazer, pensem nessas crianças. Essa cobrança é grande. Tentamos 
entrar com projeto, mas não foi possível. Esperamos que o Executivo comece a 
adaptar esses parquinhos nas escolas, praças, parquinhos nos bairros. É só adaptar 
um braço nos brinquedos para os pais e crianças ficarem felizes. Outro apontamento é 
sobre uma cobrança muito grande que temos. Fizemos um abaixo-assinado com 
quase 400 assinaturas, conversamos com o Senhor Presidente aqui fora e não 
tivemos resposta nenhuma com a Paraty. Fiquei sabendo que, na semana passada, 
ela foi multada por excesso de pessoas no ônibus; minha sobrinha estava dentro. A 
polícia já está sabendo que estão andando irregularmente. Aguardamos por uma 
reunião faz tempo, a gente quer conversar. Se tiver que aumentar, até entendemos, 
porque tudo subiu, inclusive o interurbano até subiu 50%, foi para R$ 3,00. As pessoas 
vêm me cobrando muito a respeito desse abaixo-assinado, porque ficaram de marcar 
uma reunião depois que receberam o abaixo-assinado. O Vereador Marino tocou em 
um assunto a respeito da rotatória. Eu não sei se você percebeu, mas eu fiz a 
indicação para a Artesp e para a Triângulo do Sol. Citei o setor responsável da 
Prefeitura porque é dentro da cidade, que vá lá e avalie, porque já houve morte ali. 
Tem que parar, mas, se tiver como melhorar, tem que melhorar, não tem que pensar 
em gasto público. Se é uma coisa de segurança, tem que fazer. Ninguém está aqui 
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para prejudicar o Prefeito. EM APARTE, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Não 
falei em relação a sua indicação; falei em relação à turma que pede. Fazer uma 
rotatória não significa que resolve, porque aquele trecho já funciona como se fosse 
uma rotatória. O condutor responsável sabe que tem que parar, e o irresponsável não 
para. Comentei em cima dos fatos acontecidos de todo mundo. As pessoas nos 
cobram e acabam deixando que o irresponsável não pague por seu ato. Como passou 
por esta Casa e foi reprovado o projeto que dava poder para a Guarda, para que 
pudesse multar. Porque o efetivo é bem antigo, atrasado em relação à população. 
Sem mais. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Mas você concorda que a 
rotatória ajuda muito, mas pensa diferente. É como o acidente que aconteceu no 
Jardim Cruzado; marcaram o Presidente e alguns Vereadores. EM APARTE, 
VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Quanto à rotatória do Cruzado, na 
Rua Descalvado, a da senhora Iraci, eu já havia feito a indicação e estou aguardando 
ser atendido. Hoje mesmo estive na Prefeitura, conversei com o pessoal e agora à 
tarde vão lá com uma equipe, com engenheiro, para verem o que pode ser feito. Cai 
naquilo que o Vereador Marino falou: irresponsabilidade dos condutores. As pessoas 
sabem que, dentro da cidade, a velocidade máxima é 40 km/h, a não ser quando 
houver vias, como a Getúlio Vargas, em São Carlos, que chega a 60 km/h; mais um 
motivo para pedirmos ao Prefeito para a Guarda ajudar no trânsito. Naquele local, o 
cara bateu o carro e fugiu, mas a Prefeitura vai enviar o engenheiro, junto com o 
Secretário, Édison, e tudo o que pudermos fazer o mais rápido possível, será feito. 
VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Essa indicação foi de 2018, não é? De 
lá para cá, tem quatro anos. EM APARTE, VEREADOR VALENTIM APARECIDO 
FARGONI: Mas eu fiz outra em seguida. EM APARTE, VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Os nobres pares até mencionaram o projeto que votamos contra para dar 
poder para Guarda notificar os motoristas. Votamos contra porque não podemos 
colocar a carroça na frente dos bois. O primeiro passo é dar o treinamento para eles, 
que não tem o entendimento, conhecimento dos códigos de trânsito. Nós, 
simplesmente, vamos lhe dar um poder e, na hora, não saberão o que fazer. A 
Prefeitura precisa investir para preparar psicologicamente o guarda, dar um 
treinamento para os guardas. Aí, manda um projeto a esta Casa e, quando virmos que 
foi realizada a preparação para a Guarda Municipal, assim como tem que fazer um 
Plano de Carreiras, nós votaremos a favor. EM APARTE, VEREADOR VALENTIM 
APARECIDO FARGONI: Quando eu falei sobre a Guarda ajudar no trânsito, é lógico 
que vai ter que passar por um treinamento. Não é pegar um Guardar e colocar lá para 
sair multando, tem que ter um treinamento, acompanhamento, para depois fazer um 
projeto e passar para gente.  VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: A gente 
não tem nada contra a Guarda; somos a favor. Deixamos bem claro. O Waldir falou 
tudo. Precisamos dela, mas precisa dar um treinamento. Agora, a respeito da Rua 
Descalvado, você cita o condutor, mas não temos que pensar só nele. Às vezes o 
condutor está errado, mas não podemos esperar o pior com aquele que não deve 
nada. Então, a sinalização ajuda bastante; mas que faça com segurança, não como 
fizeram no Jardim Icaraí, sentido Menzani. Estamos avisando há tempos, as pessoas 
mostram, pelas redes sociais, o erro e se nós, que temos o poder de fiscalizar e de 
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cobrar o Executivo, não discutirmos ou fazermos uma indicação, nem cobrar em 
Tribuna, o Vereador não tem poder para nada. O Prefeito autorizou, na minha frente, e 
espero que cumpra com sua palavra, de fazer as duas, que estão em um estado crítico 
no Icaraí. Não existe politicagem aqui. Aquele local é perigoso, há acidente em cima 
de acidente quase todo mês. Pode ser culpa do condutor, mas se tiver uma segurança 
melhor para o cidadão, tem como melhorar sim. Então, pedimos para que avalie com 
carinho não só na Rua Descalvado como as duas que pedi no Icaraí, que é a Rua 
Pedro Ronchin com a Gotardo Zotesso, uma intercessão em círculo; e no final da Rua 
João Menzani, que é um local muito perigoso. É bom para o próprio trabalho do 
Executivo e para a população, pois haverá mais segurança. Sem mais. O QUINTO, 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Agradeço primeiramente a Deus por minha vida e 
pela vida do meu pai, que passou por uma cirurgia há poucos dias. Fiz uma cirurgia 
em dezembro, dia 12, e deu me deu a vitória de estar aqui, lutando pela população. 
Meu pai passou por uma cirurgia que foi realizada no nosso Hospital. Tenho corrido 
quase todos os dias com meu pai ao Hospital. Meu pai foi super bem atendido. Meu 
pai fez todos os tipos de exame com o Doutro Vitor e deixo meus agradecimentos a 
ele; um médico novo, muito responsável e experiente. Outros médicos também deram 
um ótimo atendimento a meu pai. Dr. Vitor passou alguns exames para meu pai, 
explicou e disse que passaria para o Dr. Cláudio, que examinou meu pai, dizendo que 
ele estava ótimo. No dia seguinte, meu pai passou mal, com tosse. Voltei ao médico, 
que fez um raio-x, fez os exames e disse que suas plaquetas estavam baixas. O 
médico lhe deu uma injeção e passou a sua tosse. Passei com o Dr. Cláudio, ele o 
examinou e estava com pneumonia, passou os medicamentos. Na semana retrasada, 
ele passou mal, com muita dor na vesícula. Fui ao Hospital e passei com o Dr. Vitor 
novamente, que pediu novamente o exame de sangue. Demorou quatro horas para 
fazerem esse exame. Se houvesse um laboratório dentro do Hospital, teria sido mais 
rápido. O doutor ligou para o Cláudio, que pediu para que internassem meu pai e fez 
todos os exames. Dr. Cláudio mandou para São Carlos para fazerem uma tomografia 
novamente e disse que era caso de cirurgia. Meu pai tem 82 anos. Na primeira 
tomografia, o Dr. Cláudio disse que não havia necessidade de fazer uma cirurgia e, na 
nova tomografia, disse de fazer cirurgia. Fez os exames, entrou na vaga CROSS e já 
saiu para São Carlos. Dr. Cláudio me perguntou se eu queria que fizesse a cirurgia 
aqui ou se transferisse para São Carlos, e eu falei que preferia fazer em Ibaté. O Dr. 
Cláudio disse que o caso do meu pai era muito sério. Ele estava com a vesícula 
necrosada, mas, pela honra e glória do Senhor, meu pai ficou bom. Quando começou 
a tirar a vesícula, ela saiu de pedaço e ele disse que foi tudo bem na cirurgia e que 
liberaria a alimentação. Só tenho a agradecer todos os profissionais do Hospital. Eu, 
quando tenho que criticar, eu critico, mas, quando tenho que falar bem, eu falo bem. 
Parabéns a todos os funcionários. Não é porque sou Vereador. Eu não era Vereador 
na época e acompanhei um senhor, fiquei 18 dias e fui super bem atendido também. 
Os funcionários fazem o que podem para atender a população, que precisa ter um 
pouco de paciência com os atendentes e médicos, pois, devido à pandemia, a saúde 
está sobrecarregada; o Hospital está atendendo mais de 300 pessoas por dia. O que 
pedimos é para que seja aberta a UBS do Jardim Cruzado e deixar uma ambulância 
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lá, porque todas as vezes que fui ao Hospital estava lotado, e muitas pessoas eram do 
Cruzado, onde tem mais de 20.000 habitantes. Se colocar a UBS para atender pelo 
menos até as 22h, que é a indicação que fizemos, vai melhorar tanto o atendimento do 
Hospital quanto do Ambulatório. Gostaria que o Prefeito analisasse com carinho. Falei 
com a Elaine, que me disse que falaria com o Prefeito. Inclusive, houve uma época 
que o Prefeito chegou a abrir e ficou uma ambulância atendendo a população. Estava 
correndo super bem. Atendia até meia noite, depois passou para as 22h, mas ficou por 
pouco tempo. A cidade está crescendo. Temos vários bairros: Jardim Cruzado tem I, II 
e III; depois tem o Jardim América, Jd, Primavera, José Giro, Encanto do Planalto e 
Esfér. São muitos bairros para atender na UBS, PSFs, sem contar que atendem até as 
15h, depois vai todo mundo para o Hospital, o que sobrecarrega o Hospital e 
reclamam da demora. Se colocar um médico e uma ambulância, vai ajudar muito. Sem 
mais. ORDEM DO DIA: Foi aprovado, por unanimidade, o requerimento apresentado 
pelo Vereador Jean Glei Rubio Tomaz, solicitando o adiamento dos projetos nº 011-
012/2021 para a próxima sessão. PROCESSO CM. Nº 210/2022, DE 06 DE JULHO 
DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de 
Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.700.000,00 destinados a atender as 
despesas de folha de pagamento pessoal civil e encargos sociais da Educação Básica 
– FUNDEB. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse 
projeto se trata de um Crédito Adicional Suplementar, que é uma autorização de 
despesa para além do que estava no orçamento. Orçamento nós aprovamos de um 
ano para o outro e depois as alterações feitas são por meio de Crédito, via de regra, 
Especial ou Suplementar. Suplementar porque já existe dotação, e nós só estamos 
dando um reforço nela. Embora seja um valor alto, ele é destinado ao pagamento de 
pessoal, obrigações patronais e pessoal, sendo que a maior parte dele á para 
contratação por tempo determinado, que são os professores que tiveram o contrato 
renovado até que seja feito o concurso público e acredito que vai contemplar os 
professores também. Obrigado. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO 
PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Às vezes, ser 
Vereador parece ser fácil, pensar só no Vereador fica mais fácil ainda, mas, como 
gestores de leis, temos que pensar no município, que tem seus direitos e deveres. 
Esta Casa existe para fazer que o município funcione. Não concordo com a atitude do 
Vereador e acho uma atitude barata, porque o Vereador está aqui, vê situações e se 
contradiz. Segundo informações que tenho, e digo isso porque, antes de ser votado o 
projeto de lei que mencionei que foi reprovado por esta Casa, o Comandante, que é de 
extrema responsabilidade, de quem acompanho o trabalho, a sua responsabilidade e 
carinho com a Guarda. Ele se sentou com os Vereadores e lhes explicou tudo. Agora o 
Vereador vem dizer que não pode aprovar porque não tem treinamento. Se faz um 
concurso da Guarda, o cara entra. Normalmente, quando entra, ele não é Guarda, ele 
não tem nada. Depois de aprovado, assume e vai para treinamento. Se esta Casa 
tivesse feito, pelo menos, uma emenda na lei e aprovado, hoje já teriam feito esse 
curso, estariam trabalhando e não teríamos o tanto de reclamação de pessoas que 
irão sofrer por essas reclamações, atingidas por um acidente, porque esta Casa 
deixou de aprovar uma lei que desse poder para a Guarda. Sabemos que a segurança 
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é nosso dever e do Executivo também, mas a Casa tem o dever de fazer acontecer, 
porque sabemos o que o Brasil está passando com a segurança pública. Agradeço a 
Polícia Militar que faz um trabalho extraordinário com o policiamento que temos hoje; 
trabalhamos com um efetivo de 20 anos atrás e eles têm dado conta, tendo que se 
deslocar para a cidade de São Carlos, ficam faltando policiais no município. Eu já falei 
que a Secretaria de Segurança Pública ainda não se manifestou e o Prefeito já 
autorizou atividade delegada para a Polícia Civil e para que tenhamos os plantões 
policiais. O que pudermos fazer para melhorar, aperfeiçoar, dar poder à Guarda para 
que possa trabalhar, pois temos guardas competentes e sei que o Comandante tem 
trabalhado com afinco para que a reestruturação da Guarda seja feita. Como eu disse, 
trabalhou em um caso de tráfico de drogas, sem armamento. E nós poderíamos ajudar 
nessa situação. Fica aqui o meu repúdio à desculpa dada pelo Vereador por não ter 
votado no projeto, poderia ter votado, feito emenda e hoje teríamos uma Guarda para 
cuidar melhor da população. Sem mais. O TERCEIRO, VEREADOR DAMIÃO 
ROGÉRIO DE SOUSA: A respeito do Departamento Municipal de Trânsito, cujo 
projeto veio para a Câmara e os nove Vereadores foram contrários; não foi só 
quarteto. Hoje foi citado sobre aperfeiçoar a Guarda. Nós estamos errados? A Guarda 
está certa de fazer o trabalho que fez na sexta-feira passada no Icaraí ao abordar 
algumas pessoas traficam sem armamento nenhum? Está certa a palavra que o nobre 
Vereador acabou de citar aqui? Que preparo é esse? A gente não é contra armar a 
Guarda, em momento algum fomos contra. Primeiramente, o nobre Vereador não 
estava nem no poder para discutir um assunto que nem sabe, um projeto que veio da 
forma como veio. É isto o que nos deixa irritado: ele fica sabendo meia dúzia de 
conversa que vem de alguns e vem falar isso. Ninguém é contra a Guarda, que presta 
um ótimo trabalho. Não tenho reclamação alguma do Vitor, mas ele que deve ter 
passado essas informações para o nobre Vereador para depois jogar pedra na gente. 
Depois somos nós que fazemos politicagem aqui. Senhor Executivo, faça um Plano de 
Carreiras geral, não só para a Guarda; todo o funcionalismo, que merece. O Vitor falou 
que já estão fazendo o treinamento na última reunião do CONSEG, se não me 
engano. Que bom. Que legal! Depois, manda um projeto para a Câmara, pois tenho 
certeza de que seremos favoráveis. Sem mais, Senhor Presidente. O QUARTO, 
VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: De uns dias para cá 
(complementando as palavras do Vereador Waldir) eu tenho recebido vários 
comentários do Hospital e fico feliz com isso. Agradeço à administração, ao Prefeito e 
aos funcionários. Ficamos felizes. Resolver e acabar com todos os problemas, jamais; 
mas melhorou muito. Aproveito também para agradecer ao senhor Ovasco Rezende, 
Presidente Nacional do Patriota, partido que represento; ao senhor Pedro Monteiro, 
Coordenador Regional do Patriota; ao Valdir Massucato e Dr. Lapena por terem 
atendido um pedido de verba que fiz, no valor de R$ 700.000,00 para a Saúde. 
Agradeço, de coração, por terem atendido o meu pedido. Nada mais, foi encerrada a 
sessão às dezessete horas e quinze minutos, lavrada esta ata, que será assinada, 
depois de aprovada pelo Plenário.  

 



 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

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

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

Sessão Ordinária de 11.07.2022 – Fls. 9 

 

            PRESIDENTE             2ª SECRETÁRIA 

 

 


