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

Sessão Ordinária de 25.09.2017 – Fls. 1
19ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE
2.017.
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às
dezenove horas, no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária,
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 Regina Célia
Alves de Queiróz procedeu à leitura de um trecho da bíblia. Foi aprovada, por
unanimidade, a ata da sessão ordinária de 11 de setembro de 2017. O Senhor
Secretário fez a leitura das correspondências recebidas de diversos, que ficará
arquivada na secretaria da Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS
VEREADORES (AS): VEREADOR ANTONIO INÁCIO BARBOSA: Indicação,
dispondo sobre efetuar a limpeza da Praça Manoel Lopes, no Jardim Icaraí.
Indicação, dispondo sobre instalar tampa na caixa de visitas da rede de esgoto na
Rua Alcebíades Antonio Silva nº 133, no Jardim do Bosque. Indicação, dispondo
sobre instalar redutor de velocidade de veículos na Rua Dr. Teixeira de Barros nº 821,
na Vila Santa Terezinha. Indicação, dispondo sobre efetuar a limpeza da canaleta
localizada na Rua Maria Klaic Mendes, no Jardim Mariana. Indicação, dispondo
sobre instalar grade no bueiro localizado na Rua José Menzani nº 458, no Jardim
Nossa Senhora Aparecida. VEREADOR CARLOS EDUARDO GALDIANO:
Indicação, dispondo sobre encaminhar ao Prefeito Municipal anteprojeto de lei
criando o Programa de Terapias Naturais e promovendo a inserção do Profissional
Terapeuta para exercer esta atividade. VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA:
Indicação, dispondo sobre realizar operação tapa buracos na pavimentação da Rua
João Menzani, nos Jardins Icaraí e Nossa Senhora Aparecida. Indicação, dispondo
sobre substituir a canaleta para escoamento de águas pluviais na esquina das Ruas
Candido Rodrigues e Américo Brasiliense, no Jardim Cruzado. Indicação, dispondo
sobre adquirir mais brinquedos para o playground localizado na Horta Municipal, bem
como instalar aparelhos de ginástica ao ar livre. A AUTORA: Com relação a esta
indicação da horta, eu acho de suma importância porque ali aos finais de semana,
muitas pessoas passam por ali com suas crianças, e seria muito importante que se
colocasse mais brinquedos para que as crianças possam desfrutar mais ainda
daquele espaço bonito que nós temos ali, que é muito bem cuidado, e, também
alguns aparelhos de ginástica, pois enquanto as crianças brincam os pais cuidam da
saúde. Seria muito importante sim, não é verdade João? Decisão: Aprovada
(unanimidade). Indicação, dispondo sobre solicitar do Deputado Roberto Massafera
recursos financeiros para aquisição de um eletrocardiograma digital. Indicação,
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dispondo sobre solicitar do Deputado Roberto Massafera recursos financeiros para
aquisição de um mamógrafo digital. Indicação, dispondo sobre solicitar do Deputado
Roberto Massafera recursos financeiros para pavimentação da Estrada Municipal
Antonio Rossito Sobrinho. Indicação, dispondo sobre solicitar da CPFL a substituição
de um poste de madeira na Rua Itápolis nº 340, no Jardim Cruzado. Moção, dispondo
sobre pesar pelo falecimento do Senhor Paulo Thamos, esta moção é em conjunto
com o Vereador Carlos Eduardo Galdiano. DECISÃO: Aprovada (unanimidade).
VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Indicação, dispondo sobre instalar redutor
de velocidade de veículos na Rua Joana Francisca de Ataíde nº 108, no Loteamento
Encanto do Planalto. ORADORES: A PRIMEIRA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA
SILVA:Com relação às indicações que fiz ao deputado Roberto Massafera, para que
encaminhe ao Governador Geraldo Alckmin, quem sabe esta vez o povo consiga,
pois mais uma vez faço este pedido. Na outra vez que fui Vereadora já fiz este
pedido, e torno a fazer, e irei fazer até conseguir, não sei se será neste mandato, mas
não irei desistir, pois se conseguir esta pavimentação na estrada Antonio Rossito
Sobrinho, ao lado da Popular 3, seria de suma importância para a nossa população,
pois lá tem muita poeira, e todas as vezes que eu entro em contato com a Raizen,
eles sempre fazem o aguamento da estrada, nunca pisaram na bola, todas às vezes
me atenderam, diminuindo a poeira, melhorando um pouco os problemas
respiratórios da população que mora lá nas proximidades. Agora peço ao Deputado
Roberto Massafera para que junto com o Governo do Estado, quem sabe não olhe
com mais carinho e resolva o problema daquela estrada, pavimentando-a. O
SEGUNDO, VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA:Gostaria de fazer uma indagação
a uma situação acontecida aqui na semana passada em nosso município, pois a
gente fica triste com certas atitudes de certos assessores do prefeito que eu não sei o
porquê, toma decisões por ele mesmo e que eu não concordo. Eu acho uma falta de
respeito tão grande com esta Casa de Leis, com estes Vereadores eleitos pelo povo,
porque quando se confecciona um projeto de lei e chega até esta Casa para que
esta Casa aprecie e vote o projeto e vê da necessidade do projeto para o município
nós trabalhamos em conjunto, nós aqui discutimos, nós aqui vimos o que é melhor
para o município e nós aqui aprovamos o projeto, e eu digo isso do projeto da
Comissão de Turismo, no qual aqui eu tenho a certeza, que nenhum dos vereadores
foi comunicado de uma audiência, portanto, não tinha nenhum dos vereadores
presentes. Eu acho uma falta de respeito muito grande com esta Casa, porque esta
Casa teria que estar indicando pessoas, ou funcionários para que formasse o
Conselho, e esse Assessor, ele tinha a informação na mão, ele tinha que ter feito o
comunicado à Casa, para que a Casa comunicasse os Vereadores, para que na
disposição de cada um pudesse estar presente ali, porque é um ato de muita
importância para o município e o qual nós não poderíamos ter ficado de fora igual
ficamos. Já foi eleito, já foi escolhido e nós simplesmente não pudemos participar, eu
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tenho certeza que muitas pessoas que ali estiveram, achou que foi da parte dos
vereadores uma grande falta de responsabilidade, porque não tinha ninguém do
legislativo ali, mas na verdade esta Casa aqui não foi informada. Então, o Senhor
José Augusto faltou com respeito com esta Casa em não comunicar o legislativo, este
poder que rege as leis, que aprova as leis, porque quando precisa do legislativo para
que se aprove um projeto, todo mundo fica aqui bajulando os vereadores para que
isso aconteça, e quando se é aprovado não se tem mérito nenhum nesta Casa. É
uma falta de responsabilidade grande de um assessor do município, e eu estou aqui
muito magoado com toda esta situação, estou com muita raiva porque eu acho que
essa Casa é uma Casa séria e que precisa participar destas situações que são para o
bem para o município. Então, a gente fica infeliz com estes atos, e sabendo-se
também, que ele acabou sendo escolhido Presidente do Conselho, uma pessoa que
não mora no município, que não tem comércio no município, que barrou informação
da Casa no qual nós poderíamos estar presentes e indicarmos alguém do legislativo
para que fizesse parte do conselho. Foi uma falta de respeito com o Poder
Legislativo, e é mal para nós, soa mal aos olhos de uma população que participa de
um evento tão importante e não vê um vereador se quer representando os demais,
que por um motivo ou outro não poderia estar ali, e a gente vê acontecendo debaixo
dos nossos olhos e vamos ficar quietos? Não, de forma alguma, tem que ser
cobrado, tenho certeza que o Prefeito nem sabe desta situação de que os vereadores
não foram informados, igual outra vez que eu fiz uma indicação aqui do transporte
para o rodeio e ele disse que era inviável, e quase tivemos uma perca no município
de uma vida ainda na flor da idade, com dezoito anos, que ficou com uma sequela
permanente por falta de responsabilidade desta tal pessoa. Então quero deixar minha
indagação em relação a esta situação, porque o Vereador Marino não esteve lá, e eu
acredito que os demais vereadores não estiveram lá porque não foram convidados
por este tal assessor da Prefeitura, José Augusto, para que seja bem claro o nome,
vamos dar nome aos bois, isso é uma falta de respeito com nós e isso é também,
uma resposta a nossa população ao nosso não comparecimento a esta reunião, a
este evento da escolha do Conselho Municipal do Turismo da nossa cidade, que fique
registrado pela Casa, sabendo que a Casa, sempre que tem convites ela nos manda,
está aqui os convites do departamento de esportes, da audiência pública da saúde,
está também um convite da estância turística de Ibitinga, está aqui também o Convite
a audiência do PPA e também o Convite do Prefeito para audiência para avaliação
das metas fiscais referente ao 2º quadrimestre de 2017 e está aqui o convite da
Deputada Estadual e na sessão passada nós tivemos convite para os eventos do
cinema e outros eventos, então a cobrança que faço é encima do assessor e não
encima dos funcionários desta Casa que tem este carinho, que presta o serviço com
responsabilidade, que nos avisa que nos indica tudo que está para acontecer, por
isso que a gente fica bravo com situações que acontece no município e que a gente
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não tem o conhecimento, porque cada um está fazendo seus serviço, está cuidando
de uma obrigação, as vezes até de alguma coisa do município e não consegue estar
a todo o momento ai ligado, e quem tem a informação, que poderia passar a
informação para a Casa, não passou e nós ficamos fora deste evento ai. Gostaria de
aproveitar a oportunidade de dizer aos vereadores eleitos, aos novos e aos que já
vem da outra gestão que lá trás, nós vereadores da gestão passada batalhamos
muito para que acontecesse aqui no município uma mudança na parte de empregos,
e no decorrer disso ai, nós visitamos a fábrica da Asa Alumínios na cidade de
Campinas, numa correria total, e em algumas reuniões que tivemos com o pessoal da
Asa Alumínios nós vimos também que nasceu uma proposta de se criar no município
de Ibaté, que eu me lembro como se fosse hoje, com as palavras de um dos diretores
do Grupo “Não vamos iludir o povo com quinhentos empregos, mas de cem a cento e
cinquenta empregos nós vamos gerar em Ibaté em seis meses”. Pois bem, seis
meses se passaram e nenhum emprego, mudou-se a conversa para um ano, mais
um ano se passou e nenhum emprego. Na sessão passada eu pedi para o diretor da
nossa Casa para que pegasse o projeto de lei que foi que foi dado e concedido os
descontos para que tivesse um incentivo para que se gerasse empregos no município
e já está em minhas mãos o projeto para que a gente possa analisar. Agora já se
passou mais nove meses, pois estamos no mês nove e nenhum emprego novamente
e eu não sei o conhecimento de todos os vereadores, mas acredito que todos saibam
do que eu estou falando. Hoje eu adentrei em uma oficina mecânica, de carro, no
município, e é de dar dó, de ver as pessoas com funcionários para pagar e estar tudo
parado. Esses dias trás eu fiquei sabendo que um restaurante fechou, era um
restaurante que eu achava que nunca iria fechar e fechou, e a gente vê comércios
pequenos fechando, você vê que o desemprego aumenta e está aumentando a cada
dia mais e o que a gente acreditou, lutou, batalhou, eu, a Vereadora Néia, O Vereador
Tonho Pernambuco, Vereador Waldir Siqueira, Vereador Marinho, João Siqueira,
Lindolfo, para que se aprovasse um projeto, para que se criasse um projeto que
desse aquele desconto, aquele incentivo para a criação de empregos, e nada
aconteceu. Nós batalhamos, lutamos e nada aconteceu, mas é a crise do país, tudo
bem, mas também existe um projeto, existe uma lei e lei tem que ser cumprida, ou
estou errado? E o que me deixa muito triste com toda esta situação vereadores é que
até hoje eu não tive nenhuma informação, depois de tudo isso que eu falei, de que
está difícil aqui, mas nós vamos, esta Casa não foi convidada para nada de novo, e é
uma Casa importante, uma Casa de Leis e não foi convidada para nenhuma reunião
falando: Olha está difícil, nós não conseguimos montar a empresa, dá mais um tempo
para nós. O Senhor tem alguma informação a respeito disso, senhor Antonio?
Vereadora Néia? Os Vereadores novos sabem alguma coisa a respeito disso? EM
APARTE, A VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Eu até ia falar sobre isso em
explicação pessoal. Na semana passada eu estive em reunião com o Prefeito José
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Luiz Parella e o mesmo falou sobre a Asa Alumínio, disse que o mais rápido possível
estará marcando uma reunião e, disse também que todos os vereadores estarão
convidados. Então isso ele falou para mim, por isso eu posso me reportar dessa
forma ao Senhor. Agradeço o aparte que o Senhor me deu porque eu estava junto
com o Prefeito e ele me disse: “Vereadora, você trouxe essas empresas para o
município e a gente precisa agora da documentação para que futuramente possam
ser instaladas aqui no município, e tenho mais para falar para você Vereadora, eu já
entrei em contato com o empresário da Asa Alumínios, onde ele me disse que no
tempo mais breve, mais curto ele estará sim vindo para o município”. Nós todos
estaremos sendo convidados para esta reunião junto com o Prefeito Zé Parella e nós
representando o Legislativo. Obrigado pelo aparte.O VEREADOR LUIS MARINO DA
SILVA: A gente fica feliz pela informação Vereadora, até então a gente não tinha
nenhuma informação da parte boa, porque só temos informação da parte ruim d tudo
isso ai, e o que que é a parte ruim? Na sessão passada até pensei em me
movimentar em relação a esta situação, mas as informações que tenho são boatos de
que estão negociando a Asa Alumínio, boatos, não é certeza, não sei, eu não tenho
esta informação, mas eu ouvi estes boatos de que estão negociando, talvez
vendendo a Asa Alumínios e a gente vê Ibaté mais uma vez com um problema sério
né, porque especuladores de monte já se existiu nesta cidade em relação a esta Asa
Alumínios. A Asa Alumínios é onde ficava o antigo prédio da CBT e há muito tempo
atrás foi vendido por R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de Reais), uma quantia que
até muitas vezes eu me reporto em cima desta situação que antes não era o Prefeito
José Parella ainda, era o Prefeito Thomaz nesta época ainda, eu acredito que o
município deveria ter comprado esta área, ter participado desta venda e ter comprado
e ter pegado aquele espaço e ter doado para empresas ali se instalarem de alguma
outra forma, porque era um valor baixo né um milhão e meio de reais. E nesses
boatos que eu ouço da possível venda das Asa Alumínio, hoje o valor é R$
90.000.000,00 (noventa milhões de reais). Então se cria uma dúvida em nossa
cabeça de legisladores, porque de certa forma nós acreditamos que iria se gerar cem
empregos, que fosse cem empregos, cem pais de famílias, mais a esposa e o filho,
seriam trezentas pessoas beneficiadas, trezentas pessoas a mais estariam com seu
carro andando e gastando com a manutenção nas oficinas do nosso município que
não estariam com as pessoas paradas, as lojas estariam trabalhando. Estes dias eu
conversei com uma pessoa que tem um lanche na cidade, já faz quase um ano,
pensa num cara feliz porque vendeu doze lanches na noite, feliz da vida, doze
lanches, imagina quando não vende nada, é nada, é nenhum lanche. Como manter
um comércio, um empregado, um funcionário meu Deus do céu. Não é de se criar
certo medo de tudo isso? O Quase2 foi embora de Ibaté, quantos comércios
pequenos não estão fechando, porque não conseguem mais pagar os tributos por
falta de emprego. E quando nós temos uma lei que se fala que vai criar empregos e
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não se cria, passa o tempo e não se faz nada, eu acho que esta Casa aqui está na
hora de começar a cobrar, porque Lei se cria e lei se revoga. Se não cumprir se
revoga a lei. Vamos começar a trabalhar de forma diferente, vamos pedir para o
prefeito nesta reunião que tiver, que se não for acontecer que revogue que volte a
dever para o município, porque foi beneficiado e não gerou nada, então se revoga a
lei, passa por esta Casa aqui de novo, vamos ver se não tiver a possibilidade de se
gerar nada, espero que seja somente boatos o que eu estou falando aqui da venda,
ou da possível venda, espero que seja só boatos, porque é de se ficar preocupado,
porque você acredita você vota, você confia e você não vê acontecer. A gente fica
triste com uma situação dessa, quando a gente entra numa loja, quando você entra
num comércio e vê que não vende nada, que tá tudo difícil, porque o povo só tem
dinheiro pra mais ou menos comer. Está difícil de pagar tudo, e não vai gastar com
coisas supérfluas, só vai gastar com comida e com o extremamente necessário para
se manter vivo. Então, se a gente não começar a cobrar a quem de direito de fazer,
porque tem uma lei, eu não tô falando de coisas que não tem lei, tem uma lei, se
agente não pedir para que a lei seja cumprida como que vai ser? Vamos passar mais
um mandato aqui e nada vai acontecer. Nós tínhamos um elefante branco que estava
a trinta e três anos parados e hoje eu acredito que esteja há trinta e cinco anos
parados, e nada. Então vereadores, é hora da gente pensar agora, estudar esta
situação ai e ver o que é possível. Esperamos que através do manifesto do Vereador
Marino, desses possíveis boatos, que a gente escuta da venda que as autoridades
juntas possam estar cobrando o Senhor Felício, da Asa Alumínio, para que se tenha
uma situação em Ibaté, porque se não o nosso povo vai sofrer mais e mais ainda e a
gente vai continuar sendo chamado de cidade dormitório. Sem mais. Obrigado. O
TERCEIRO, VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Quero agradecer a todos
vocês por estar conosco nesta noite maravilhosa. Sobre o que o Marino falou da CBT,
eu tenho ouvido alguns boatos também, mas nada concreto ainda, mas cabe a esta
Casa ajudar neste empenho, neste trabalho que vem desempenhando na CBT para
continuar a dar empregos em nossa cidade. O desemprego está muito grande, mas
fiquei muito contente com o que a Vereadora Ivani disse no aparte, ela deu uma
explicação, eu também estava sem saber. Obrigada por dar esta explicação eu já fico
mais feliz por isso, por isso que vale a pena interagir um com o outro. Que esta Casa
de Leis continue desta maneira, um ajudando o outro com clareza, para que o povo
fique sabendo do que está acontecendo em nossa cidade. Também quero agradecer
o hospital de Ibaté, todos os profissionais dali que são maravilhosos, eu estive
acompanhando algumas coisas no hospital e fiquei muito feliz com o atendimento,
não tenho nomes, pois esqueci, eu marquei, mas esqueci de trazer para poder
agradecer essas pessoas do hospital de Ibaté. Uma boa noite a todos e um abraço do
Silvano da Agua Viva. ORDEM DO DIA: Foi aprovada urgência especial para
apreciação do processo CM. nº 302/2017. PROCESSO CM. Nº 302/2017, DE 12 DE
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SETEMBRO DE 2017. INTERESSADA: Vereadora Regina Célia Alves de Queiróz.
ASSUNTO: Dispõe sobre conceder o título de cidadão ibateense ao Senhor Luis
Rogério Fumagale Macêdo. VOTAÇÃO SECRETA: O VEREADOR LUIS MARINO
DA SILVA: Senhor Presidente, eu gostaria de usar esta Tribuna para fazer a
declaração de voto em relação ao título de cidadão e parabenizar a Vereadora
Regina pela proposição. Quero dizer que sou favorável, temos um conhecimento
sobre o Luis Rogério Fumagale desde a infância, conheci toda a sua trajetória, todo
seu trabalho, ele trouxe coisas que puderam engrandecer o nosso município, no seu
trabalho, na sua vida, ele cresceu muito, é uma pessoa digna desse título sim, uma
pessoa com honra de ser nosso coirmão sim. Sou favorável ao título de cidadão
ibateense ao Fumagale. O VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Quero fazer
uso da tribuna para dizer que voto a favor, pois Fumagale é uma pessoa que merece
uma pessoa que trabalhou muito para a nossa cidade. Estive com ele ontem,
conheço a família dele faz muitos anos, por isso eu voto sim. RESULTADO DA
VOTAÇÃO SECRETA: Aprovado (oito votos favoráveis e um voto contrário).
EXPLICAÇÃO PESSOAL: A PRIMEIRA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA:
Com relação a Asa Alumínio, em 2014 eu tive o prazer de conhecer o empresário
Senhor Feliciano e toda aquela conceituada empresa. Nesta última quinta-feira junto
com o Prefeito José Luiz Parella, o mesmo falou que o empresário da Asa Alumínio
está pagando o parcelamento em dia e assim gerando “dim dim” para o nosso
município. Mesmo em tempos de crise ele está conseguindo suprir o parcelamento
que fez, e isso é muito importante para o nosso município também, que é uma
geração de impostos e arrecadação que estamos tendo do Senhor Feliciano. Com
relação a reunião, o prefeito disse que assim que conseguir marcar esta reunião com
o empresário, estará sim, informando o Poder Legislativo para que todos os
vereadores possam estar participando desta reunião. Quero deixar uma frase de um
especialista que eu ouvi a semana passada, mas esqueci de marcar o nome do
especialista, mas que me chamou a atenção. “O emprego ainda não começou a
crescer, mas deixou de cair nos meses de agosto e setembro, o nosso país se
encontra numa grande crise com relação ao desemprego ainda continua muito
grande”. Boa noite a todos. Nada mais, foi encerrada a sessão, lavrada esta ata, que
será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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