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05ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2022. 

Aos vinte e oito dias do mês de março 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, Horacio Carmo Sanches, Ivanildo de Oliveira Lins, Jean Glei Rubio 
Tomaz, Luís Marino da Silva, Ronaldo Rodrigo Venturi 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 14 de março 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): VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO 
DE SOUSA, IVANILDO DE OLIVEIRA LINS, RONALDO RODRIGO VENTURI E 
WALDIR SIQUEIRA: Projeto de Lei, dispondo sobre declarar de utilidade pública a 
Organização Não Governamental Amar é o Bicho. Decisão: Encaminhado às 
Comissões Permanentes. Projeto de Lei, 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 comum. Decisão: Encaminhado 
às Comissões Permanentes. Requerimento, dispondo sobre solicitar da Prefeitura 
Municipal informações acerca das ações trabalhistas movidas contra o município. 
DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Para que todos tenham 
ciência do que vai ser votado, nós requeremos o regime de pagamento de precatórios 
no qual o município está inserido, ou seja, se está no regime ordinário ou no regime 
especial; relação das ações trabalhistas transitadas em julgado, que se tornaram 
precatórios com vencimento até 31 de dezembro de 2021 e que eventualmente não 
foram quitadas, indicando, pelo menos, o nome do reclamante, número do processo e 
o valor devido; relação das ações com vencimento até 31 de dezembro de 2022 e 
relação das ações com vencimento até 31 de dezembro de 2023, se já houver. Esse 
requerimento é de fácil resposta porque existem os mapas de precatório tanto do 
Tribunal de Justiça quanto do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região de 
Campinas. Entram no site, puxam e pegam tudo. Não pedimos o que está em 
andamento porque causaria uma dificuldade, morosidade para conseguir a resposta e, 
para facilitar, fizemos dessa forma o requerimento. Era isso o que tinha que expor. 
Muito obrigado. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Apresentamos esse requerimento 
tendo em vista que fiquei sabendo de vários processos em andamento, que várias 
pessoas já receberam o precatório nesta gestão, tudo por irregularidade do gestor que 
está na Prefeitura há mais de 17 anos. Conversei com um funcionário público que 
entrou com uma ação contra a Prefeitura porque ela estava descontando R$ 120,00 do 
seu salário. Desde que essa pessoa, um Guarda Municipal, entrou na Prefeitura vem 
descontando esse valor sem ele saber por que. Essa é mais uma precatória que o 
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município, futuramente, terá que pagar por causa de uma irresponsabilidade da 
gestão. Vai saber se não há outros funcionários. Inclusive, há os 40% da COVID que o 
pessoal da linha de frente da Saúde já entrou com processo também. Isso só acarreta 
prejuízo ao município. Por isso que apresentamos esse requerimento para termos 
informações e para repassarmos ao funcionalismo público. Sem mais. VEREADOR 
LUÍS MARINO DA SILVA: Quero me manifestar em relação a esse requerimento. 
Entendo que, aprovando um requerimento, vamos atrapalhar o funcionamento da 
máquina pública. Acredito que nem o município tem essas informações ainda. Peço 
aos Vereadores para que me acompanhem no voto contrário a esse requerimento. 
Estou à disposição, no caso de ser uma pessoa ou outra que precisa dessa 
informação, para ajudar e ver o que está acontecendo. EM APARTE, VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: Essa pessoa que entrou na justiça tinha um trabalho privilegiado 
pelo chefe da guarda e ela foi comunicá-lo que entraria com o processo contra a 
Prefeitura. O chefe da guarda tirou a pessoa do setor e jogou ela lá no Vera Trinta, 
sendo perseguido. Por isso apresentamos esse requerimento. A pessoa procura seus 
direitos e, ainda, é perseguida. Isso é um absurdo. Agora Vossa Excelência quer votar 
contra, é um direito. Obrigado pelo aparte. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: 
Como o Vereador falou, eu vou votar contra porque sei do trabalho que dá. Sei que o 
Vereador também tem o poder de sair de lá, fiscalizar essa situação junto ao 
município. Eu estava gostando do requerimento, mas quando o Vereador mencionou 
que o Governo está aí há 17 anos, que privilegia uns e atrapalha outros, eu fiquei 
bravo porque não vejo isso na administração, pois os precatórios são pagos em ordem 
cronológica; não depende do Prefeito de pagar este ou aquele. Vou votar contra o 
requerimento e estou à disposição de ajudar quem precisa de informação. Sem mais. 
Decisão: Rejeitado por 05 (cinco) votos contrários e 04 (quatro) votos favoráveis. 
Requerimento, dispondo sobre solicitar da Prefeitura Municipal informações acerca do 
programa Habite Seguro. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO 
VENTURI: Esse é mais simples que o outro. O Programa Habite Seguro é um 
programa do Governo Federal para as Forças de Segurança para terem acesso a um 
crédito imobiliário facilitado para conseguir a casa própria. O pessoal nos procura para 
ter informações sobre isso e eu gostaria dessa informação no papel. Foi sugerido, há 
duas sessões, de perguntarmos para o Secretário de Governo, ele tem me respondido 
muito bem, até lhe agradeço pela atenção, mas são questões que entendo, julgo que 
são mais simples. Esse requerimento exige uma explicação que não basta no 
whatsapp. Perguntamos se o município fez o cadastro no Habite Seguro. Se sim, 
enviar o documento para gente, se não, explicar por que não foi feito, pois é de grande 
importância para os guardas municipais que não têm casa própria e eu entendo que o 
município tem que fazer todo esforço necessário para conseguir. Acredito que está 
fazendo então não vai haverá problema, além de que não vai demandar tempo, a 
procuradoria responde isso em cinco minutos. Obrigado. VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Esse é um requerimento de grande importância. Acredito que os nobres 
Vereadores vão votar a favor. Se votarem contra é o direito de cada um. Se nós não 
pudermos apresentar um requerimento nesta Casa, porque incomoda o funcionário 
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então manda embora os Vereadores e viemos aqui só para receber o salário. 
Requerimento é informação. Dependo do requerimento, manda para o Ministério 
Público. Se for rejeitado, a gente manda para o Promotor e ele que peça para o 
Executivo. Quanto à precatória, que o Vereador mencionou, é obrigação de pagar. Se 
o município for julgado para pagar, ele tem que pagar, senão bloqueia o dinheiro no 
cofre público. Sem mais. Decisão: Rejeitado por 05 (cinco) votos contrários e 04 
(quatro) votos favoráveis. Indicação, dispondo sobre instalar um semáforo na Avenida 
São João, no cruzamento com a Rua XV de Novembro. Indicação, dispondo sobre 
divulgar a isenção de IPTU, à qual têm direito os templos religiosos, inclusive os que 
se utilizam de espaços alugados. Indicação, dispondo sobre construir uma rotatória no 
cruzamento da Rua Floriano Peixoto, com a Avenida São Paulo e Rua Espírito Santo, 
no Jardim Popular. Indicação, dispondo sobre realizar melhorias no abastecimento de 
água da Rua Adelmo Trevisan, no trecho sem pavimentação. Indicação, dispondo 
sobre realizar a melhorias na rede coletora de esgotos da Avenida Santa Rufina e das 
ruas José Periani e João Alteia, bem como efetuando a vedação das caixas de esgoto. 
Indicação, dispondo sobre realizar a reforma do Ambulatório Médico Dr. Ivo Morganti, 
bem como das salas anexas utilizadas para fisioterapia, psicologia e terapia 
ocupacional. Indicação, dispondo sobre realizar a limpeza das ruas sem saída. 
Indicação, dispondo sobre tapar buraco Na Rua Nicola Hercoli, em frente ao número 
337, no Jardim Aparecidinha. Indicação, dispondo sobre realizar o reparo da 
iluminação pública da praça localizada em frente à Escola Estadual João Jacinto do 
Nascimento e Escola Municipal Brasilina Teixeira Ianoni, no Jardim Cruzado. 
Indicação, dispondo sobre realizar o conserto ou substituição da grade de proteção da 
“boca de lobo” existente na Rua Genarino da Silva, em frente ao número 744, no 
Jardim Domingos Valério. ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR IVANILDO DE 
OLIVEIRA LINS: Uma das nossas indicações pede a recuperação de uma grade 
localizada na Rua Genarino da Silva, no Jd. Domingos Valério, que se encontra 
arrebentada, há um buraco muito grande, e há o risco de uma criança ou um adulto 
cair. Outra indicação pede a recuperação da iluminação da Praça em frente à escola 
João Jacinto do Nascimento e Escola Municipal Brasilina Teixeira Ianoni, no Jd. 
Cruzado, tendo em vista que essa praça se encontra, há algum tempo, no escuro, sem 
que as pessoas possam fazer uso da Praça. Pedimos ao Prefeito para que envie a 
equipe elétrica fazer essa recuperação. O SEGUNDO, VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Chegou uma reclamação de uma moça que foi buscar medicamento na 
farmácia com uma receita de São Carlos e a moça da farmácia se recusou a entregar 
o remédio por conta da receita não pertencer ao município. Mostraram um decreto de 
2015 que não pode pegar receita de outro município e dar medicamento. Então um 
decreto se sobrepõe a uma lei federal? Medicamento é direito de todos. Se eu estiver 
com uma receita de Ibaté e chegar em São Paulo eu pego o medicamento. Esse 
decreto está equivocado, irregular. A moça me disse que tinha comprado o 
medicamento, mas que precisará novamente. Eu orientei a moça a procurar seus 
direitos e, se eles não entregarem o medicamento, para chamar a polícia e fazer um 
boletim de ocorrência ou vai à promotoria e faz uma denúncia. Sem mais. O 
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TERCEIRO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Vou falar sobre a 
indicação que sugere uma rotatória na Floriano Peixoto, logo que passa o Pontilhão da 
Popular.  Ali há uma confluência de várias ruas: Floriano, Avenida São Paulo, Espírito 
Santo e mais uma que me fugiu o nome. Isto já aconteceu comigo: o condutor vem da 
Popular, na Av. São Paulo, quando vai entrar ali, o outro condutor também vem. Com 
tem espaço, a rotatória seria importante para aquela região. Eu até agradeço ao 
Francisco Neves, quem fez essa sugestão. Outra indicação é na Adelmo Trevisan, 
logo em que termina o asfalto, há muitos anos, foi colocado um cano de meia 
polegada e, com o tempo, vai ficando na flor da terra, e o cano sempre está estourado. 
Vaza água, pessoas ficam sem água, e o pessoal do DAE vai lá e arruma. Há algumas 
casas já ligaram na rede de duas polegadas, que é a rede que vinha da CBT e serve 
para abastecer. Pelo que sei, tem duas chácaras, uma, do Carlos Correia; outra, do 
Augusto, que estão com a ligação e a pressão está muito baixa. Acho que não é nem 
questão de fazer uma tubulação nova, é aproveitar a rede que já existe e fazer a 
ligação, algo simples a ser feito. Em fevereiro do ano passado, fizemos a indicação 
solicitando o fechamento das áreas verdes com alambrado. A Prefeitura fez na mata 
do Menzani, mas vândalos estouraram o alambrado, e a população cobra bastante 
principalmente nas margens do Ribeirão das Correntes. A parte que pega o Jequitibá I 
e II, Icaraí e Aparecidinha e Residencial Mariana não tem e o pessoal está reclamando 
muito de furto, pois o pessoal rouba e corre para o meio do mato. Talvez o alambrado 
não resolva, mas vai ajudar. Indicamos, na última sessão, para que se fizesse a 
limpeza e vi que a Prefeitura está realizando a limpeza no Mariana e acredito que, pela 
lógica, vai seguir, na sequência, naquela área também. É um pedido da população 
para que o município vá fazendo o fechamento dessas áreas como tem na Rua Matão. 
Muito obrigado. O QUARTO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Uma das 
nossas indicações é a respeito da caixa de esgoto da Avenida Santa Rufina. 
Resolveram em frente ao G.R.E.I. e a agora está com problema na parte debaixo, com 
as bocas de lobo transbordando e jogando o esgoto para fora. Sem falar que isso é 
uma falta de respeito com a população, pois o cheiro está muito forte. O pessoal da 
engenharia da Prefeitura precisa ir lá o mais rápido possível avaliar essas melhorias 
tanto na Avenida Santa Rufina quanto nas ruas José Periani e João Alteia. Na João 
Alteia chegou a ser feito, mas deu um problema e voltou o cheiro forte novamente. 
Outra indicação é a respeito de uma reforma no ambulatório, pois está muito 
abandonado, esquecido. Muitas pessoas dependem de lá, são muitas reclamações. O 
Executivo gosta bastante de pinturas e é uma parte que será muito benéfica para a 
população, porque pintura, organização, limpeza é higiene, é saúde. Outra indicação é 
sobre as ruas mortas, principalmente dos bairros mais velhos, principalmente o Icaraí. 
Há muitas reclamações sobre a falta de limpeza desses becos. Fui conferir e 
realmente está abandonado assim como muitas partes da cidade. Não adianta querer 
defender o Prefeito, porque a cidade está abandonada. Acordo às 6h30 da manhã, 
ando, todos os dias, até umas 10h, a cidade inteira, me passam a demanda e eu vou 
cobrar. Primeiro passo para os cargos de confiança, mas não está resolvendo. Não 
adianta ficar bravinho, faço meu papel. Se quiser subir aqui para defender o Prefeito, 
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suba; se quiser falar de mim, fale, não estou nem aí, defendo o povo. EM APARTE, 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Somos eleitos para fiscalizar o Executivo, para 
levar as demandas da população. Agora fico indignado Vereador subir à Tribuna só 
para defender o Prefeito. Não vem Vereador cobrar o Prefeito. Pede para falar com o 
Secretário do Prefeito. O Secretário ganha quase R$ 10.000,00 não pode trabalhar? 
Não pode escrever três linhas e mandar o requerimento para nós? Tudo o que 
fazemos de requerimento agora é rejeitado. Vem aqui para quê? Para receber salário? 
Não está fiscalizando, não está trabalhando pelo povo, não cobra o direito do povo. 
Isso é uma vergonha. Como Vossa Excelência falou, a cidade está um lixo. Vossa 
Excelência anda, me pega em minha casa, saímos pela cidade para vermos os 
problemas da cidade. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Eu vou cobrar, 
não adianta. Está deixando a desejar. A cidade, para quem viu há dez anos, poderia 
dizer que está limpa, organizada, mas não está. Outra indicação é sobre um buraco na 
Rua Nicola Hercoli, é só ir lá e tapar; está incomodando os moradores, está dando 
infiltração. O buraco está em frente ao número 337, no Jd. Nossa Senhora Aparecida. 
Cobrei o setor responsável e não foram fazer e faço a indicação para deixar registrado 
e vou mostrar para a pessoa. Depois não quer que a gente cobra. Sem mais, Senhor 
Presidente. O QUINTO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Quero agradecer aos 
funcionários que trabalham pelo povo, em especial ao Raul, Elaine, pessoal do 
Jurídico. Hoje o Secretário de Governo está em São Paulo, trabalha junto com o 
município. Falando com o Raul, Ibaté vai estrear, na segunda-feira, com um jogo junto 
com Nova Europa. Prefeito deu todo apoio ao Raul para que dê sequência ao trabalho. 
Quero comentar sobre uma situação que vemos acontecendo muito em alguns 
municípios, eu até ia falar com o Secretário de Educação, para ver se acontece em 
nosso município. Por conta do confinamento de quase dois anos por conta da COVID, 
crianças ficaram em casa e agora estão retornando às escolas e está havendo brigas, 
alguns com armas de fogo, faca. Espero que isso não chegue ao município. 
Precisamos estar alertas. Muitas crianças, devido ao uso da internet, de jogos, 
acabam sendo influenciadas. Quero falar a respeito dos amistosos de basquete, 
voleibol, futebol e caratê e vão abrir os campeonatos na região. Dia 30 haverá o 
campeonato paulista realizado pela federação de karatê. Haverá mais de 350 atletas 
de cinco anos a idade adulta. Esperamos que mais coisas aconteçam para o esporte. 
Já é um bom começo, porque acabamos de sair de uma pandemia. Quero deixar o 
alerta para as pessoas que ainda não tomaram a segunda ou terceira dose da vacina 
para que venham tomar. Acho cedo para retirar o uso máscara, mas, como seguimos o 
Plano São Paulo, seguimos aqui também. Muitos locais estão superlotados, o risco de 
contágio é grande. A Saúde, em nosso país, não suporta novo surto. Então fica o 
alerta também a pedido da Secretaria de Saúde. Se mais, Senhor Presidente. ORDEM 
DO DIA:  PROCESSO CM. Nº 526/2021, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre o veto aposto ao 
Autógrafo de Lei nº 002/2022, que dispõe sobre a concessão de prêmio produtividade 
na forma de vale-alimentação mensal aos servidores municipais dos Poderes 
Executivo e Legislativo de Ibaté. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO 
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VENTURI: O projeto de lei consiste em conceder aos servidores um ticket alimentação 
e extinguir a cesta básica com base em uma enquete realizada em que 60% votaram a 
favor do ticket e ficamos preocupados porque com R$ 250,00 de ticket seria difícil 
comprar essa cesta. O Vereador Édison, licenciado, foi um dos que fez várias 
alterações e fomos alterando, mas o projeto foi vetado. O veto veio no limite da data 
com base no interesse público. Waldir e Damião tinham uma preocupação maior em 
relação à constitucionalidade, porém, em momento algum, foi mencionada, mas 
somente o interesse público, porque haveria uma audiência com o Ministério Público 
do Trabalho com o sindicato para debater a pauta do sindicato protocolada na Câmara 
e na Prefeitura. A Prefeitura marcou a reunião e foi feita no dia 23 e a ata veio para 
nós. O sindicato, praticamente, não conseguiu nada do que estava na pauta. Na ata, a 
justificativa do veto foi diferente da que veio. Lá dizia do interesse público, aqui diz 
sobre a defasagem do valor. Logo no começo, me manifestei contra porque haveria 
essa defasagem. Fizemos um substitutivo e deixamos como opcional para quem 
quisesse a cesta e o ticket de R$ 250,00. Na sessão de 31 de janeiro, me manifestei 
publicamente que seria contra o veto, caso o projeto fosse vetado. Poderia até votar a 
favor se tivesse chegado um projeto de lei melhor do que aprovamos. Não é só optar 
pela cesta ou ticket, é questão das exceções para não perder a cesta ou ticket e 
estabelecemos um rol grande de exceções, porque hoje as pessoas perdem por 
qualquer motivo. O que temos aprovado é uma lei muito boa para o funcionalismo 
público. O que vem para nós eu não sei. Hoje eu voto contra o veto do Prefeito e se 
vier uma lei melhor, eu não tenho problema nenhum em votar nela e revogar essa. É 
esse meu entendimento e respeito os entendimentos divergentes. Mas gostaria que os 
demais votassem contra o veto. VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Não 
posso deixar de me posicionar também a respeito desse veto. Minha motivação de vir 
aqui, à Tribuna, é a vontade de defender aquilo que acredito que é melhor para o 
funcionalismo público. Eu tenho plena convicção de que esse projeto é constitucional, 
que não tem vício de iniciativa nem vai contra ao interesse público, portanto peço aos 
nobre Vereadores que, assim como eu, vote contra o veto desse projeto. Sem mais, 
Senhor Presidente.  VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Eu e o nobre 
Vereador Waldir fomos contra, porque eu queria acabar com a assiduidade e o 
Vereador Waldir falou sobre o projeto ser inconstitucional, porque fizemos muitas 
emendas e achávamos que seria vetado por ser inconstitucional, mas não foi, foi por 
interesse público. Hoje sou contra o veto, pois sou a favor do funcionalismo e espero 
que os Vereadores estejam ao nosso lado. Inclusive, a Vereadora Néia falou naquele 
dia que seria contra e que nos ajudaria a derrubar o veto do Prefeito, porque o projeto 
tinha ficado bom, assim como eu falei bem do projeto. Hoje peço para que derrubemos 
o veto do Prefeito, porque o funcionário ficará contente com o Projeto. Sem mais. 
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Vejo que tem Vereador que votou contra o 
projeto e agora muda o voto. Entende que lá estava errado e que agora está certo. 
Nós não estamos para brincadeira. Peço a todos os Vereadores que votem a favor do 
veto, porque não estamos para aprovar coisa errada e que vai dar problema. Eu não 
participei das emendas dos Vereadores, mas pediram para apresentar o atestado com 



 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

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

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

Sessão Ordinária de 28.03.2022 – Fls. 7 

 

            PRESIDENTE             2ª SECRETÁRIA 

 

 

até 30 dias. Como resolver uma situação dessas? O funcionário fica internado por 10 
dias, depois desse tempo, tem mais 30 dias para apresentar o atestado. E a folha de 
pagamento? Como vamos votar em coisa errada? Temos que ser a favor do veto do 
Prefeito. Esperamos um novo projeto com melhorias. Já conversamos com o Prefeito 
sobre algumas situações e será encaminhado a esta Casa para que possamos votar. 
Sem mais. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Eu falei que o projeto era bom, votei 
contra porque apresentei uma emenda de R$ 250,00 para R$ 500,00 e foi rejeitada. 
Fiquei chateado e votei contra, mas nem por isso disse que o projeto era ruim. Dei os 
parabéns aos Vereadores que fizeram as emendas. Eu falei para a Néia que o Prefeito 
vetaria o substitutivo e ela disse que, se apresentasse, derrubaríamos o veto, que era 
funcionária pública e que defendia os funcionários. Então está aí para a Vereadora 
mostrar que é funcionária pública. Esse projeto pode ser votado e se o Prefeito 
apresentar um melhor, podemos revogar e votar no projeto melhor. O Vereador falou 
do atestado, mas o atestado não tem nada a ver com isso; é premiação. Tanto que 
nem existe isso no veto.  Ele disse que é questão de interesse público. O Vereador 
falou que somos contra o Executivo. Eu sou contra o Executivo sim, eu sou a favor do 
povo, porque fui eleito pelo povo. EM APARTE, VEREADOR RONALDO RODRIGO 
VENTURI: No veto veio uma coisa, depois é outra, depois é outra. É o que está 
escrito. Devia ter mencionado tudo. Veio dizendo que teria uma reunião. Para o 
sindicato, na reunião, foi dito que estava defasado. Agora é porque tem problema em 
relação ao período para aplicação. Não tem nada a ver com salário, uma coisa é o 
salário outra questão é o benefício. Com relação a benefício, pode-se trabalhar com 
delay de até dois meses. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Temos que derrubar o 
veto, porque temos que pensar no funcionalismo público, essa é a hora. O Prefeito 
jamais vai enviar um projeto que seja a metade do que é esse projeto. Interesse 
público é o funcionalismo público. Neste governo não há o interesse em ajudar o 
funcionalismo, se tivesse, não estaria tirando a cesta do trabalhador que perde um dia 
como aconteceu com uma funcionária que ficou seis dias no hospital acompanhando o 
filho de seis anos, levou o atestado e perdeu a cesta. É justo? Com esse projeto a 
pessoa não perde mais. Então, Vereadora, gostaria de que mantivesse a sua palavra. 
Tenho certeza de que Vossa Excelência vai votar contra o veto e, quando chegar um 
novo projeto melhor que esse, vamos revogar e votar o outro. Mas não podemos 
perder essa oportunidade. Sou contra o Prefeito sim, porque sou a favor do município. 
Vamos votar em um monte de projeto e eu vou votar a favor. Nunca votei para 
prejudicar o município, mas cobrar o direito do trabalhador e da população eu vou 
cobrar. Não vou deixar de representar a população e não vou votar a favor de Prefeito. 
Tenho que fazer valer a confiança que a população depositou em mim. Sem mais. 
VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Quando veio o projeto do Prefeito, eu, como 
funcionária pública, achei que tinha que dar a opção para o funcionário. As pessoas 
me procuravam, algumas queriam a cesta; outra, o ticket. Nós mudamos o projeto, 
Waldir e Damião votaram contra. Waldir disse que o projeto era bom, mas 
inconstitucional. Eu disse que, se o Prefeito vetasse, a gente derrubaria. Os nove 
Vereadores disseram que, se o Prefeito vetasse, a Casa derrubaria o veto. Porém eu 
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fui à Prefeitura e conversei com o Zé Parella, e ele me disse que vetaria o projeto, que 
foram os funcionários que tinham pedido para que fosse dado o ticket, por meio de 
uma enquete. Eu contestei dizendo que não tinha sido 100% e ele concordou comigo. 
Eu disse que os funcionários do meu setor, por exemplo, queriam a cesta e disse que 
não achava justo o funcionário que faltou e que apresentou atestado médico perdesse 
a cesta. Falei que tinha uma mãe doente e, um dia que falto, por causa dela, perdia a 
cesta e que não achava justo isso para o funcionário. Falei que tinha sido ele quem 
deu a cesta, o 14º, 15º e aumento para os funcionários e que Ibaté nunca tinha tido um 
Prefeito que valorizasse os funcionários igual a ele. Então pedi para que ele arrumasse 
esse isso. Pedi também para que vetasse e disse que eu votaria a favor na condição 
de que nos enviasse um projeto em que o funcionário público não perdesse mais a 
cesta apresentando o atestado médico e que tirasse o dinheiro, deixando a cesta para 
todo mundo. O Vereador Marino, Horácio e Jean estavam na sala e me escutou 
falando. Ele disse que mandaria um projeto em que o funcionário não perderia mais a 
cesta básica e eu confio na sua palavra. Por isso vou acompanhar o veto. Não sou 
contra funcionário, porque sei o que é perder um dia de trabalho e perder a cesta e ele 
me prometeu que funcionário nenhum perderia a cesta. EM APARTE, VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: É o que nós queríamos. Porque esse veto está na Casa e não é 
de hoje. Era para ter mandado um projeto para esta Casa para acatarmos o veto. Foi 
dito para nós que seria mandado esse projeto. Parece que foi o Vereador Marino falou. 
Vou votar contra o veto porque, se chegar esse projeto, a gente substitui. Temos uma 
garantia. EM APARTE, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Parabéns pela 
explicação que trouxe para todos os Vereadores e funcionários. Eu acho importante o 
diálogo. Os outros não têm diálogo com o Prefeito não porque não tenham, mas 
porque não querem. Se quisesse, ele está lá para receber a todos. Conversamos 
sobre projetos, problemas. As razões do veto estão todas no papel, não vamos 
debater todos os problemas que existem em relação ao projeto. A garantia que tem é 
de que o projeto é melhor. É só acatarmos o veto e esperar. VEREADORA SIDNÉIA 
MONTE: Vai chegar um projeto sem o dinheiro, porque a cesta é bem melhor e vai 
garantir a cesta para o funcionário que apresentar o atestado médico. Eu sei que a 
palavra dele ele vai cumprir. EM APARTE, VEREADOR RONALDO RODRIGO 
VENTURI: Eu espero que o projeto que virá traga os elementos que colocamos nesse. 
E vamos aprovar parabenizando. Inclusive para quem está afastado, que é uma das 
grandes reclamações que existem. Obrigado. VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Sem 
mais, Senhor Presidente. DECISÃO: Veto recebido por 04 (quatro) votos contrários e 
04 (quatro) votos favoráveis. PROCESSO CM. Nº 028/2022, DE 31 DE JANEIRO DE 
2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre o veto aposto 
ao Autógrafo de Lei nº 017/2022, que dispõe sobre declarar de utilidade pública a 
Organização Não Governamental Amar é o Bicho. DISCUSSÃO: VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse projeto é de minha autoria com os Vereadores 
Damião, Ivan, Waldir; teve parecer favorável de todas as comissões e foi aprovado, 
chegou ao Executivo e pensamos que não haveria problema. No parecer da Comissão 
da CCJ, dissemos que o Prefeito faz um trabalho na proteção animal. Ele criou um 
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Centro de Zoonoses, está realizando a reforma; senhor Horacio conseguiu um 
contêiner, com a clínica; cedeu terreno para ONG. Dizer que o Prefeito é contra a 
ONG, a proteção animal, eu estaria fazer complô, entendeu, Vereador Marino? Nós 
cometemos um erro, porque no parágrafo único apontamos que a ONG deveria 
adequar seu estatuto para colocar que os membros da diretoria e do conselho fiscal 
não poderiam receber nenhum tipo de remuneração. Esse parágrafo único era 
desnecessário porque o artigo 37 do estatuto da ONG já consta isso. Mas não foi 
vetado por esse motivo. A justificativa do veto é a de que teria que ter sido colocado 
um prazo para essa adequação da ONG, que não precisava ser feita. Ninguém na 
Prefeitura leu o estatuto. Se tivessem lido, teriam apontado dois caminhos: sanção 
integral ou veto parcial do parágrafo único e iríamos acatar com o maior prazer. Porém 
não veio assim, veio o veto integral e quem orientou o Prefeito orientou muito mal. 
Protocolamos outro projeto já e Prefeitura também protocolou outro. Não tem 
problema, queremos que dê certo, mas temos a chance que dê certo já e não 
perdemos o tempo nem atrapalhamos a ONG. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: 
Ninguém é contra a ONG, mas fomos eleitos para fazer a coisa certa. Pode ser que dê 
trabalho como o Vereador falou, mas vamos fazer a coisa certa. Se chegar o projeto 
certinho, nós vamos votar. Peço para que os Vereadores que sigamos o veto do 
Prefeito. Sem mais. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Devemos fazer as coisas 
certas, no meu mandato, em que trabalhei com ele, junto com o Fábio Gomes, o 
Prefeito apresentou um projeto da academia, que era para pagar R$ 70.000,00 em 
equipamento. Falei para o Vereador Marino que estava errado, inconstitucional. Ele 
me falou para pedir um parecer da Sepan. Tanto que votei contra a cesta porque não 
tinha onde buscar um parecer e nosso jurídico pode errar como já errou e errou 
novamente e nós votamos contra e derrubamos o projeto da academia, que era para 
pagar para o filho do Prefeito, Zé Parella, atual, os aparelhos da academia. Vossa 
Excelência lembra, foi a favor de um projeto inconstitucional e eu tinha parecer da 
SEPAN. No mandato passado, Vossa Excelência, Néia e o Presidente da Câmara 
votaram agora em um projeto inconstitucional novamente que o Prefeito José Luiz 
Parella mandou para esta Casa pedindo para pagar a academia que a filha dele 
vendeu para o irmão com a loja da conveniência. Um erro grotesco, uma irregularidade 
fora do sério tanto que o Tribunal de Contas pegou, o Ministério Público pegou, o 
Prefeito está até respondendo por isso. Então nós temos que votar sim o projeto 
correto e, ao meu ver, esse projeto não tem irregularidade. Se chega projeto do 
Prefeito a esta Casa, pode ser irregular que vota a favor. Não é assim, não é desse 
jeito, temos que analisar. Chega projeto de urgência aqui, dependendo do projeto eu 
voto contra, porque não quero, mais para frente, ser prejudicado. A gente responde, 
Presidente responde por esta Casa. Temos que votar com consciência como o 
Vereador falou. Bem colocada a sua fala, nós não podemos errar. Temos nosso 
jurídico, se tiver dúvida, vai até o jurídico, mas não podemos errar. EM APARTE, 
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Claro que, quando começamos como 
Vereador não temos todo entendimento e vejo que, olhando para uma população que 
tinha uma academia que, em um raio de 30 km, ninguém tem uma academia gratuita. 
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Minha preocupação, naquele momento, era dar essa academia para o povo. A gente 
votou, se votou errado, a gente acredita no trabalho do Tribunal de Contas. Se está 
errado, tem que se refazer, mas a intenção toda era a de ajudar. Mas não é porque 
erramos uma vez que continuaremos errando. Sem mais. VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Vossa Excelência me fez abrir mais a minha memória. O Prefeito deu a 
academia no primeiro mandato dele, dizendo que era doação ao município e depois 
veio esse projeto para votarmos. Então a minha indignação foi essa também porque 
ele agiu de má fé, porque usou a academia para ser reeleito, porque deu a academia 
de graça para a população. Nós estamos aqui para ajudar, não podemos errar. Houve 
dois erros, no meu mandato e no mandato de vocês, em que aprovaram, o Ministério 
Público pegou e o Prefeito acabou respondendo. Sem mais, Senhor Presidente. 
DECISÃO: Veto recebido por 04 (quatro) votos contrários e 04 (quatro) votos 
favoráveis. PROCESSO CM. Nº 101/2022, DE 15 DE MARÇO DE 2022. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Especial no valor de R$ 34.495,09, para a Secretaria Municipal de Promoção 
e Bem-Estar Social. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: 
Desses R$ 34.495,09, R$ 23.000,00 são para equipamento e o restante para material 
de consumo. Era só isso. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Está aí um projeto do 
Executivo. São projetos importantes. Como mencionei, não sou a favor do Prefeito, 
sou a favor do município tanto que vou votar a favor do projeto para beneficiar o 
município. Se mais. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 
102/2022, DE 15 DE MARÇO DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 
130.222,43 para a Secretaria Municipal de Saúde. DISCUSSÃO: VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: É para material de consumo da saúde, sendo 
recurso do superávit, ou seja, dinheiro do ano passado que sobrou no caixa e está 
sendo aberto agora. Obrigado. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO 
CM. Nº 103/2022, DE 15 DE MARÇO DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 
124.078,36, destinados ao atendimento das despesas dos programas vinculados do 
Fundo Municipal de Saúde. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO 
VENTURI: Desse valor, R$ 103.600,00 são para material de consumo e o restante é 
serviço de terceiro voltado para parte nutricional da Saúde, também por superávit. 
Esse projeto só veio como Crédito Adicional, não veio se era Especial ou Adicional, 
mas foi corrigido, está no site. O pessoal também comete erro, não é só a gente. Mas 
estamos aqui para corrigir, arrumar e fazer a coisa andar, não ficar atravancando. 
Obrigado. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 104/2022, DE 
15 DE MARÇO DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe 
sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 3.577,90, destinados a 
ações de enfrentamento à COVID-19. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO 
RODRIGO VENTURI: Esse valor é de excesso de arrecadação, recurso que veio este 
ano e precisa abrir um crédito específico para isso e é um Crédito Especial para 
Assistência Farmacêutica. Obrigado. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 
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PROCESSO CM. Nº 105/2022, DE 15 DE MARÇO DE 2022. INTERESSADA: 
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial 
no valor de R$ 325.032,25, destinados para atender as despesas da Secretaria 
Municipal de Saúde. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: 
Também por superávit financeiro. Ele é para Rede Cegonha e para atenção 
especializada, R$ 5.000,00; na parte da Assistência Hospitalar Ambulatorial, R$ 
330.000,00, sendo R$ 100.000,00 para serviços de terceiros e R$ 220.000,00 para 
material de consumo. Obrigado. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO 
CM. Nº 106/2022, DE 15 DE MARÇO DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 
1.623,67, objetivando a implementação de Políticas de Atenção à Saúde do 
Adolescente e Jovem. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: 
Se o município não abre esse crédito, ele não pode usar o dinheiro e é para a compra 
de equipamentos para Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem. DECISÃO: 
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 107/2022, DE 15 DE MARÇO DE 
2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de 
Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.500.000,00 destinados para atender a 
despesa referente a serviços de terceiros da Secretaria Municipal de Saúde. 
DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse valor é para 
Atenção Básica, para a parte hospitalar ambulatorial, voltado para serviços, 
pagamento para cooperativas, plantões médicos. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: 
Um projeto de grande importância como todos os que estão na ordem do dia, que vão 
beneficiar a cidade. Nós não somos oposição, somos Vereadores e fiscalizadores. 
Ninguém está aqui para atrapalhar a administração, caso contrário, seguraríamos os 
projetos por 45 dias, mas ninguém quer isso. Sem mais. DECISÃO: Aprovado por 
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 108/2022, DE 15 DE MARÇO DE 2022. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Especial no valor de R$ 9.377,04, tendo por objeto a realização de cursos no 
âmbito do programa Escola de Qualificação Profissional. DISCUSSÃO: VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: É um termo de convênio com o Estado e esse 
recurso é para os cursos do programa Escola de Qualificação Profissional. Sou 
favorável, obviamente. Obrigado. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO 
CM. Nº 109/2022, DE 15 DE MARÇO DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre alterar a redação da Lei Municipal nº 3275/2021, que 
regulamenta o sistema de plantão médico de especialidades e do plantão de 
disponibilidade dos médicos em exercício junto ao Hospital Municipal de Ibaté. 
DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Estamos alterando o 
plantão de disponibilidade, que é o plantão à distância. Durante a semana só era 
permitido à noite, agora é permitido durante o dia também, na justificativa de que às 
vezes há uma situação no hospital em que estão os dois médicos, por exemplo, um 
deles teve que se ausentar, se deslocar, e fica só com um e cria-se um problema. Mas 
esse plantão à distância precisa ser observado porque existe médico que pode estar 
de plantão, mas, na verdade, está trabalhando em outro hospital e, se precisar dele, 
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não consegue. Mas sou favorável, obrigado. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: 
Projeto de grande importância. Esta Casa vem cobrando mais médicos. Então isso 
vem ao encontro do nosso pedido. Devido às doenças na nossa cidade, acaba 
dificultando o atendimento da população. Sou favorável. Sem mais. DECISÃO: 
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 110/2022, DE 15 DE MARÇO DE 
2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre a celebração de 
acordo de cooperação e aditivos com entes sociais autônomos – Sistema S, para fins 
de concessão de bolsas de estudos em seus cursos. DISCUSSÃO: VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse projeto de lei é muito bom porque é concessão 
de bolsa de estudo. Nós, em 26 de julho de 2022, apresentamos uma indicação nesse 
sentido, o Presidente também apresentou uma indicação dia 02 de março e agora veio 
o projeto de lei. Vi na exposição de motivos que foi um acordo com o Ministério 
Público, por meio de inquérito e determinado que fizesse; foi feito um acordo. Então 
diz que a Prefeitura assumiu a obrigação de realizar a cessão do espaço físico 
adequado em escola municipal que não estiver em uso à noite. Sou favorável ao 
projeto, mas poderia ter chegado antes, não precisa ter esperado o Ministério Público, 
mas antes tarde do que nunca. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Projeto de grande 
importância, inclusive cobrança nossa. Isso vai beneficiar a população. Eu tive uma 
reclamação sobre os bolsistas que estudam fora, mas são pessoas pobres, que, às 
vezes, não têm condições de pagar transporte. Muitos municípios subsidiam os 
estudantes ou dão ônibus. Gostaria que o Vereador Marino, que tem contato direto 
com o Prefeito, que peça para ele pensar com carinho para atender esses jovens que 
têm um sonho de se formar, mas não têm condições de pagar a condução. Temos 
ônibus que ficam parados, então acredito que só falta um pouco de empenho do 
Executivo, porque isso só vai favorecer o município, porque iremos formar profissionais 
que podem ser úteis para o município. Sem mais. DECISÃO: Aprovado por 
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 111/2022, DE 15 DE MARÇO DE 2022. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre alterar a Lei 
Complementar Municipal nº 3175/2019 com a criação e aumento de quantitativo de 
empregos junto à estrutura administrativa municipal. DISCUSSÃO: VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse projeto cria um cargo que não tem na 
estrutura, que é o especialista em ciências ambientais e a questão ambiental necessita 
desse profissional, até porque o município não tem uma nota boa em relação ao 
Tribunal de Contas, no índice IGM na parte ambiental, então tem que investir um 
pouco mais na área. Também aumenta quatro vagas de auxiliar administrativo, uma 
vaga de Procurador Jurídico e duas vagas de nutricionista. Também de comissionado, 
mas é comissionado, servidor de carreira que ocupa uma função comissionada, três 
vagas de diretor de escola e cinco de coordenador pedagógico para atender a nova 
escola e as outras que virão. O artigo 3º está corrigindo um erro da outra lei do ano 
passado que aprovamos e a Prefeitura se esqueceu de colocar no anexo da lei os 
cargos que foram revigorados. Também notei que estava sendo criada uma vaga de 
nutricionista e na tabela estava nove e eu sempre olho a lei anterior, que tinha sete e, 
com uma vaga, foi para nove. Entrei em contato com a Câmara, foi verificado, enviado 
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um oficio da Prefeitura corrigindo para duas vagas e está tudo certo. Obrigado. 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, 
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Gostaria de falar em relação ao que 
aconteceu na outra sessão. Houve um requerimento feito pelos Vereadores o qual fui 
contra e fiquei à disposição para ajudar. Fomos ao local, o Prefeito respondeu o 
requerimento e também autorizou, junto à CPFL, para que colocassem os braços. Eu 
acho que o requerimento cria um transtorno e gostaria que tentássemos resolver as 
coisas conversando. Os Vereadores que estão mais longe do Prefeito, eu gostaria que 
se achegassem mais. No mandato passado passamos sem requerimentos e, nem por 
isso, teve suas contas rejeitadas. Ele faz um trabalho sério, tanto que tem uma 
aprovação pela maioria da população. O requerimento pode ter um resultado diferente 
do que se espera, como foi o caso da empresa Paraty, que acabou falando que quer 
um aumento dos ônibus de R$ 2,00 para R$ 4,00. Espero que não isso não concretize, 
pois traria um transtorno grande para a população. Com diálogo talvez consigamos um 
resultado melhor. Como o Vereador Waldir citou meu nome sobre a academia que 
votamos, quero dizer que havia várias recomendações médicas de pessoas que não 
tinham condições de pagar uma academia e votamos, embora de maneira errada, mas 
foi uma forma de suprir aquela situação. Lembrando que o Prefeito nunca doou 
academia para o município, mas aproveitou uma área, ele doou por um tempo os 
materiais para academia e depois se desfez daquela parte por um valor simbólico, que 
não pagaria nem equipamento. De várias formas, junto ao Estado, conseguiu dinheiro 
para fazer a compra dos equipamentos. Outra situação de voto errado que, de alguma 
forma o Vereador também votou errado, que deu um transtorno enorme para o 
município que foi a votação de uma suplementação, votaram contra, achando que 
pudesse ter alguma irregularidade e o Prefeito ia usar aquele dinheiro para fazer o 
pagamento de 13º, 14º, fechamento de conta de final de exercício. O Prefeito não 
conseguiu fazer o pagamento dos funcionários, houve um transtorno. O índice 
prudencial ultrapassou quando foram feitos dois pagamentos em um mês só. Por isso 
devemos tomar cuidado. Estamos aprendendo a cada dia. Se mais. O SEGUNDO, 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: O Vereador falou que o Prefeito tinha interesse em 
ceder os materiais da academia, mas a minha indignação é que o Prefeito dizia que 
doava seu salário, ele não podia doar esses equipamentos? Tinha que vir aqui e pedir 
para a Câmara pagar para o filho dele? Ele é um Prefeito tão bonzinho, que só pensa 
no povo. Com tanto dinheiro que esse homem tem, tinha que cobrar R$ 69.000,00 
desta Casa? E os Vereadores votaram todos a favor e agora está sendo processado 
por essa irregularidade. Sobre a folha de pagamento, eu fui a favor. Quem foi contra 
foi o Geraldão e outros. Eu ainda falei para o Geraldão que ele estava votando contra 
o pagamento dos funcionários. O Vereador está equivocado, eu não votei contra. 
Quanto à academia, vi que o projeto estava errado. Nosso jurídico deu parecer 
favorável, mesmo eu falando que estava errado. Fui pegar um parecer no Sepan e vi 
que estava errado. Podemos errar, sim. Assim como o nobre Vereador Ronaldo 
mencionou. Quantos projetos errados hoje. Teve o projeto do parcelamento do IPREI. 
O Dr. Alessandro apresentou o projeto a esta casa, nós fizemos a reunião, ele 
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apresentou na reunião, eu disse que estava errado, porque ele estava dando desconto 
para a Prefeitura, tirando dinheiro do servidor público. Donato era vivo e disse que o 
projeto era bom e se votássemos contra o município não iria receber verba. Eu votei 
sozinho contra o projeto. O projeto voltou porque estava errado. Corremos o risco de 
errar, principalmente eu que não tenho conhecimento jurídico e, no próprio jurídico o 
projeto vem errado e a gente tem que ficar consertando. O TERCEIRO, VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: Com relação a duas cobranças que recebemos na 
transmissão do Facebook. Uma é a colocação das placas de denominação de rua no 
CDHU. Nós fizemos a indicação, Dorival, e cobramos reiteradas vezes, principalmente 
o Ivan e Waldir. Hoje em dia tem GPS, mas muita gente não usa, o que dificulta; 
motociclista que faz entrega devagar vai decorando, mas plaquinha de rua é algo, até 
certo ponto, simples. Também foi comentado sobre plantio de árvore na praça em 
frente à escola Antônio Deval e também já fizemos essa indicação também no ano 
passado, algo, até certo ponto, simples. Em relação à resposta sobre Paraty, primeiro 
veio a resposta que está tudo certo (a resposta que veio da Prefeitura), dizendo que 
está tudo do mesmo jeito. Recebi diversas cobranças que não está tendo domingo à 
tarde e à noite, então não estou entretendo mais nada. O município faz a concessão e 
tem que fiscalizar e está deixando de fiscalizar. Nós fizemos a sessão no dia 14, as 
proposições foram para a Prefeitura dia 15, dia 16 a Paraty já fez um ofício para a 
Prefeitura?  Doutor Mauro ou alguém que estiver assistindo à sessão, melhore o 
serviço porque está feia a coisa na nossa cidade, principalmente no transporte 
interurbano que não temos como agir, porque é concessão intermunicipal da ARTESP, 
mas está feia a coisa. Agora, me desculpe, Vereador, colocar que um requerimento 
desencadeou uma situação de reajuste? Por favor. A gente tem que tomar cuidado 
com o que fala. Tem limite. Não vamos mais fazer requerimento? Posso pegar esse 
requerimento e amanhã protocolar na Prefeitura. É obrigação responder para qualquer 
cidadão. Nem devia ser votado requerimento em Câmara. Se houver alguma 
possibilidade de mudar tem que mudar, porque é direito de acesso à informação do 
cidadão. Não atrapalha nada não. Ainda sobre o transporte, essa licitação que 
contratou a empresa Paraty, foi considerada irregular, e o Prefeito, na época, multado 
em 300 UFESP. Não vi se tem algum recurso adicional, já correu, mandou para 
Câmara, vai ser comunicado. Está irregular porque não havia alguns detalhamentos. 
Então, se a Paraty está perturbando, faz uma nova licitação e acabou o problema. 
Ibaté é muito maior que a Paraty. O município compra dois, três ônibus e coloca os 
transportes como era no passado. Sem mais. Obrigado. Nada mais, foi encerrada a 
sessão às dezoito horas e trinta minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois 
de aprovada pelo Plenário.  

 


