CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ
Encanto do Planalto
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP
Fone/Fax: (16) 3343-1233

Sessão Extraordinária de 21.12.2017 – Fls. 1
07ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 21 DE
DEZEMBRO DE 2.017.
Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às dezenove
horas, no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão extraordinária, presidida
pelo Vereador Valentim Aparecido Fargoni, secretariada pelo Vereador Carlos Eduardo
Galdiano e com a presença dos seguintes Vereadores (as): Antonio Inácio Barbosa, Ivani
Almeida da Silva, Luis Marino da Silva, Regina Célia Alves de Queiróz, Sidnéia Monte,
Silvano Vaz do Carmo e Steigue Jones Ronchini Fáccio. Iniciada a sessão foi executado
o Hino de Ibaté. A seguir a Vereadora Ivani Almeida da Silva procedeu à leitura de um
trecho da Bíblia. Foram aprovadas, por unanimidade, as atas das sessões extraordinárias
de 22 de maio, 11 e 12 de dezembro de 2017. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº
375/2017, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017. INTERESSADA: Prefeitura Municipal.
ASSUNTO: Dispõe sobre a política municipal de saneamento básico e plano municipal
de saneamento básico e criação do fundo municipal de saneamento, do conselho de
saneamento e do sistema municipal de informações de saneamento básico. O
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Boa noite, Senhor Presidente, Senhores
Vereadores, Fabi, presente na Casa, todos que nos ouvem na TV Câmara. O projeto
hoje, para nós, daqui desta Casa, é um projeto muito importante para o município, ele
visa ao nosso município se adequar à Legislação Federal, ele não ultrapassa a
Legislação Federal, não ultrapassa a Legislação Estadual e deixa o nosso município em
ordem com a Legislação Federal. Isso traz para nós garantia de um futuro sem perdas de
arrecadações. Um município que está adequado com a Lei Federal não deixa de receber
recursos, e nós, hoje, aqui, nesta sessão, estaremos aprovando esse projeto para que o
nosso município fique em ordem com a União. Gostaria, também, de dizer, acho que
todos os Vereadores leram o projeto, a importância desse projeto para nosso município.
Nós, que lá atrás, na gestão passada, debatemos muito em relação a essa situação, para
adequar o município e conseguimos já superar uma parte contratando a agência que
controla a água do município, que controla a parte que faz com que a água seja bem
tratada, bem cuidada, para que as pessoas tenham água de qualidade em nosso
município. Se adéqua também à Lei Federal 11445/2017. Então, a gente está aqui hoje
para poder dar continuidade. Peço também o apoio de todos os Vereadores para a
aprovação do projeto, a gente que já vem lá de trás, acompanhando toda essa situação,
os novos não têm tanto conhecimento sobre essa situação, mas é um projeto de suma
importância para o nosso município. Sem mais. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.
PROCESSO CM. 376/2017, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017. INTERESSADA:
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre prorrogação de prazo para início de
atividades empresariais. O VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Senhores
Vereadores, também faço uso da Tribuna em relação a esse projeto também. Existe uma
necessidade de se aprovar também. A gente vê uma situação difícil em que se encontra
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o nosso país e até por esse vereador criticada, em uma sessão atrás, em relação à CBT,
que lá atrás a gente aprovou um projeto para que gerasse empregos no município e que
até então a gente não tinha informações e, durante aquela semana, na qual esse
vereador também se levantou em relação à Asa Alumínio, em crítica em algumas coisas
sobre o trabalho que não estava sendo feito em relação ao projeto que nós aprovamos
aqui. O prefeito, de urgência, também entrou em contato com o dono da Asa Alumínio,
que fez uma reunião com todos os vereadores e que trouxe informações para nós que
foram muito úteis, porque até então a gente não tinha informações, a gente não sabia o
que estava acontecendo. A gente sabia que o país está numa situação difícil, que a
arrecadação está bem difícil, e, durante essa reunião o empresário, o senhor Felicio,
expôs os problemas pelos quais tem passado e as dificuldades que está tendo em estar
trazendo o trabalho para o nosso município, por conta dos altos impostos, por conta
dessa situação que está passando o país, mas também nos garantiu que a Asa não seria
vendida, que não estava à venda, igual como eu havia mencionado aqui, pelos boatos
que havia ouvido, e que ele continua com firme proposta de estar investindo em Ibaté.
Nos prometeu também, nessa reunião, fazer um jeito de que aquela areia, que é uma
areia contaminada, seja aproveitada, através de uma outra empresa. Também nos
prometeu que iria estar fazendo uma mudança no prédio da CBT, em que nós já
presenciamos, já vimos que ele está mexendo; quem passa por lá já vê que ele está com
um novo visual. Nós, também, como Vereadores, eu me comprometi a ajudar no que for
preciso para que a empresa se instale aqui, no nosso município. A gente sabe que a
situação não é fácil, está tudo difícil para todo mundo, e cabe a nós, como ele tem
honrado com seus pagamentos em dia, as parcelas que estão sendo muito úteis para o
nosso município, a gente viu que foi o dinheiro dessas parcelas que está sendo bem
utilizado no nosso município para a aquisição de área para a construção de empresas,
área do novo Fórum, área do recinto do rodeio, e ele está com os pagamentos em ordem,
e esse projeto também não vai dar quebra de receita no nosso município, nós estamos
prorrogando o prazo para que ele se inicie com as atividades do município. Até que a
situação deu uma melhorada, a gente vê grandes empresas que tinham a intenção de
funcionar, como a Honda, na cidade de Itirapina, que, até hoje, não tem as suas
atividades por conta dessa situação difícil, e cabe a nós, gestores de leis, de dar essa
força, esse apoio para que essa empresa, no futuro, venha se instalar. A gente vê que
não está dando nenhum incentivo mais, vai continuar pagando o IPTU, seus impostos,
têm que estar rigorosamente em dia para ser beneficiado pela lei. Então o projeto é um
projeto bom. Peço também a todos os Vereadores que aprovem o projeto para que, no
ano que vem, com fé em Deus, tenhamos melhoras e que essa empresa possa estar
funcionando em nosso município. Sem mais. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão, lavrada esta ata, que será
assinada, depois de lida e aprovada.
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