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11ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2.017.
Aos vinte e nove dias do mês de maio 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 08 de maio 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 criar um
programa municipal de doação de próteses dentárias “dentaduras” para as pessoas
carentes e cadastradas no Departamento de Assistência Social. VEREADOR
CARLOS EDUARDO GALDIANO:Indicação, dispondo sobre oficiar o Deputado
Estadual Chico Sardelli, no sentido de solicitar a inclusão do Município de Ibaté no
Programa Esporte para Todos, visando à construção de uma quadra de football
society.(Indicação subscrita pela Vereadora Sidnéia Monte e pelo Vereador Antonio
Inácio Barbosa)Indicação, dispondo sobre solicitar do Prefeito Municipal a
reivindicação junto ao Comandante do 38º Batalhão de Polícia Militar, da inclusão do
Município de Ibaté no Programa Educacional de Resistências às Drogas e à Violência
– PROERD.Moção, dispondo sobre congratulações com o Prefeito Municipal pela
realização da Semana de Segurança Pública, bem como, às Polícias Militar e Civil, ao
Conseg, ao Conselho Tutelar, à Diretoria Regional de Ensino de São Carlos, à
Direção das Escolas, ao Grêmio Recreativo e Esportivo de Ibaté, aos palestrantes e
aos alunos participantes.Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADORA
IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre instalar redutor de
velocidade de veículos na Rua Descalvado, 491, no Jardim Cruzado. Indicação,
dispondo sobre efetuar reparos no telhado e nos ventiladores da Academia do Jardim
América.Indicação, dispondo sobre executar infraestrutura na continuação da Rua
Adelmo Trevisan. VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Moção, dispondo sobre
congratulações com o Dr. Milton Roberto José Sanches Alves, pelo brilhante trabalho
desenvolvido no Departamento Municipal de Saúde, no período que esteve sob sua
direção. O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: A moção que faço ao médico Dr.
Milton, é uma singela homenagem pelo trabalho que desempenhou por mais ou
menos um ano de dois meses frente a direção da saúde e a gente quanto Vereador
no período passado, a gente sentia a dificuldade que o Município enfrentava, por ter
um diretor que não era médico e sim enfermeiro. Às vezes até pela parte profissional
com os médicos, não havia um entendimento entre o diretor e o médico e às vezes
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os médicos não acatavam as ordens do diretor enfermeiro e tinha uma dificuldade. E
tinha outros problemas também quando chegava um problema de exame na mão do
enfermeiro, ele não conseguia resolver na hora aquele problema, não tinha uma ideia
do que se tratava, de como era o exame e o Dr. Não, porque ele conseguia ver
através de um exame como estava o estado do paciente, ele entendia se haveria uma
necessidade de urgência ou não, de fazer um encaixe ou não. Então ele pegou uma
saúde que muitas vezes aqui nessa Casa, fora do período dele, foi debate com todos
os Vereadores e foi motivo até de reunião com o Diretor da Saúde aqui nessa Casa, o
qual nós não tivemos esse problema com ele e conduziu a Saúde de uma forma que
a gente não tinha tanta reclamação dos Vereadores. Ainda hoje falei em um
departamento nosso ai, que os problemas acabam chegando aos Vereadores,
quando não se resolve. Vai-se a um setor não se resolve, ele acaba chegando ao
Vereador. E o Vereador tenta resolver e não consegue e é barrado em algumas
situações ai, mas estamos aqui para trabalhar. Então essa homenagem que nós
vamos fazer hoje aqui nessa Casa, e acredito que todos os Vereadores vão votar a
favor e vão apoiar essa Moção de Congratulações por esse trabalho que esse médico
fez no período que esteve frente a nossa saúde e foi um excelente trabalho e para
mim foi uma perca enorme que Ibaté está tendo nesse momento com a saída do
doutor. Ontem mesmo estive internado para algumas horas no Hospital de Ibaté e a
gente viu ali a necessidade de uma pessoa que conheça do assunto para que possa
tomar frente desse trabalho. Com dois médicos, só tinha um atendendo e o outro
médico saia e não voltava e aquele hospital cheio, aquela casa com um monte de
gente esperando na recepção e os médicos às vezes não acabavam dando conta
porque era um só para atender uma multidão e essa semana foi muito puxada no
hospital. As informações que tive é que a saúde foi muito comprometida nesse final
de semana, muita gente fez uso do hospital enquanto um médico que fica ali
recebendo um plantão e não é um plantão barato, da última vez que eu soube era R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais) a diária, o plantão e acaba não fazendo o serviço
correto, e as pessoas ali acabam sofrendo. Ficam ali por horas esperando enquanto o
médico, às vezes, está deitado, está dormindo, a gente não sabe. Eu tive esse prazer
de estar internado para poder contemplar como está o funcionamento da coisa, não o
prazer de estar doente. A gente esteve ali na cama tomando uma medicação no soro
e pude ver o que estava acontecendo realmente. Então a gente foi testemunha ocular
dessa situação e a gente vê que não pode ser dessa forma, se está sendo pago um
médico, tem que estar trabalhando. Quero deixar aqui os meus agradecimentos ao
Dr. Valdemar que me atendeu e muito bem, graças a Deus, as enfermeiras que ali
estavam, fizeram o pronto atendimento e deixo os meus parabéns ao trabalho delas,
um trabalho que a gente entende e a gente até conversava sobre essa situação,
inclusive as enfermeiras acabam tendo um salário bem defasado, R$ 940,00
(novecentos e quarenta Reais) para cuidar de vidas, cuidar da saúde. Às vezes
trabalha doze horas e ontem tinha uma que dobrou vinte e quatro horas trabalhando
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para poder ajudar o município e é uma situação que precisa ser revista, precisa ser
melhorada e acredito que o Executivo vai trabalhar em cima dessa situação para que
possa melhorar nossos enfermeiros e é uma situação muito complicada, um hospital
cheio. Então fica ai, e, gostaria que todos nos apoiassem nessa Moção ai de
agradecimento e é o mínimo que podemos fazer por um trabalho prestado durante
um ano e pouco, isso só na frente da saúde, porque está em Ibaté desde 1994 ou
1996, já prestando serviços ao nosso município, cuidando ai e tem pessoas que hoje
são mães e já foram medicadas por ele quando crianças, então a gente vê um
trabalho muito bonito, muito maravilhoso e a gente só tem a agradecer e eu digo Dr.
Milton, muito obrigado pelo que fez para a população de Ibaté e a gente fica muito
feliz pelo seu trabalho prestado todo este tempo que ficou à frente na nossa cidade.
Sem mais. A VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Quero parabenizar o Vereador
Marino pela moção feita ao Dr. Milton, no qual fez um trabalho muito bem feito
enquanto diretor, sempre que precisei, ele me atendeu muito bem e parabenizo-o
como médico porque eleé um excelente médico e agora já atendendo no postinho do
Icaraí, na qual até hoje o meu sobrinho comentou que nesse final de semana ele
levou o seu bebê de dois meses no hospital e como disse o Vereador, precisa-se
fazer alguma coisa para o hospital. Tinha um médico para atender e não tem nenhum
pediatra e o médico disse para ele que ele teria que levar o bebê no pediatra, mas, o
bebê estava com febre, estava vomitando naquele momento ali no hospital. E ele
falou doutor, mas o pediatra é só no postinho e ele falou que ele tinha que levar o
bebê para passar pelo pediatra. Entãoisso não existe, a criança está doentenaquela
hora e como num sábado à noite você vai passar no hospital e o médico manda você
levar a criança na segunda-feira no postinho. Então se não tem pediatra, tem que
contratar um pediatra tem que contratar um e eu virei para ele e disse assim, porque
ele veio reclamar comigo e disse você não é autoridade? Você não é vereadora?
Então você tem que fazer algo para a população, porque não era só eu que estava lá
com a criança esperando um pediatra e tinha muitas mães lá, e que não tem
condições de estar levando em uma clínica particular para pagar consulta. Eu disse
para ele: - pega a criança e leva para o Hospital Escola para ver se atende lá. Então
eu peço aqui também que seja revisto isso. Se tem, um profissional no hospital, um
médico de plantão, não está dando conta para atender as pessoas e não foi só o meu
sobrinho que disse, o meu sobrinho disse, mas, disse o tanto de pessoas que
estavam lá e que o médico não estava dando conta para atender e hoje ele levou o
filho no postinho do Icaraí e inclusive foi o Dr. Milton que atendeu, muito bem por sinal
e ele disse que foi muita atenção e então parabéns pela sua moção. O VEREADOR
LUIS MARINO DA SILVA, EM APARTE: Gostaria de fazer uma colocação também,
quantas vezes o Dr. Milton como diretor da saúde, cuidando da nossa saúde, ele, na
falta de médicos, até médicos de plantão eu já questionei aqui que às vezes o médico
de plantão ele falta, ele não vem no dia e é difícil arrumar outro médico de uma hora
para outra para poder vir e suprir o plantão e o doutor muitas vezes ele pegou, sentou
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na cadeira e atendeu. Então é uma das coisas que a gente tem que lembrar que o Dr.
Milton enquanto diretor ele às vezes fazia essa parte para não deixar a população na
mão, até que conseguisse um médico plantonista ele estava ali atendendo, cuidando
da nossa população. Obrigado pelo aparte. A VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Sem
mais. A VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Quero aproveitartambéma
moção para parabenizar você, Marino, e quero parabenizar também o Dr. Milton e
deixar os meus sinceros agradecimentos, pois ele sempre esteve atendendo a nossa
população. Sentiremos saudades. Obrigada por ter atendido com carinho, respeito e
atenção os nossos pacientes e, também, aproveitando o que você disse Marino, que
ele atendia sim a nossa população. Ele fez até muitos partos em nosso município e
hoje ele está atendendo novamente no Jardim Icaraí e na UBS após o seu horário. O
VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Como é bom estar, primeiramente na
presença de Deus e isso é muito legal. Sem Deus nada podemos fazer, não é
verdade? Se não fosse por Ele ninguém estaria aqui. Eu quero agradecer o Vereador
por essa magnífica moção e também o Dr. Milton, tive pouca convivência com ele,
mas, todas as vezes que eu fui ali ao hospital, fui muito bem atendido, a pessoa que é
atenciosa e até a um tempo atrás ele procurou resolver um problema e resolveu e
agradeço-o, e sinto muito pela saída dele e é o meu primeiro ano, mas, eu creio que
tem tudo para melhorar e vai melhorar, eu tenho certeza disso. Eu tenho a certeza
que a cada dia, a cada momento que subimos nessa tribuna, nós vamos procurar
melhorar, ajudar o povo da nossa cidade. Como a Néia falou sobre a pediatra, precisa
muito e é coisa com urgência e eu tenho a certeza que o nosso Prefeito vai ver isso
ai, não pode ficar. Sem mais nem menos.O VEREADOR STEIGUE JONES
RONCHINI FÁCCIO: Quero deixar registrado os meus parabéns ao Marino pela
moção e o agradecimento ao Dr. Milton por todos os serviços prestados para a cidade
de Ibaté. Obrigado Dr. Milton.Decisão: Aprovada por unanimidade.Moção,
dispondo sobre pesar pelo falecimento do Senhor Osmar de Oliveira Caire. O
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: É gostoso quando a gente sobe aqui e a
gente fala de coisas alegres, gostosas, coisas que a gente viu acontecer, que a gente
participou, mas, é duro quando um Vereador sobre nessa Tribuna para fazer uma
moção de pesar de falecimento, principalmente quando a gente vê que foi uma
pessoa que poderia ter tudo pela frente ainda, tudo na vida e de repente ela é
ceifada. Uma pessoa com trinta e seis anos de idade, muito nova, acometida por uma
enfermidade que a gente ainda não sabe o motivo. Deixou um filhinho, os familiares,
me deixou triste também, porque além de amigo, cliente da oficina, era uma ótima
pessoa, uma pessoa de bom coração e uma pessoa que, acredito eu, que talvez o
nosso município tivesse instalado o SAMU, nesse caso, talvez, teria tido uma chance
de estar vivo, mas, infelizmente quando aconteceu ele chegou ao hospital, já chegou
a óbito, já chegou numa situação que não poderia ser feito mais nada. A gente vê o
quanto nós que estamos diante, como autoridade, a gente vê o quanto nós somos
falhos. Por um município igual ao nosso que a gente sabe que não há uma
PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO

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

Sessão Ordinária de 29.05.2017 – Fls. 5
possibilidade de ter uma UTI, mas, no mínimo um serviço de urgência médica, o
SAMU. Era o mínimo, que eu acredito. Eu falo isso porque há um tempo, na gestão
passada eu perdi o meu pai também e foi numa situação dessas que não deu tempo
de fazer nada. A gente não teve como correr e não pode fazer nada. Quero deixar o
meu agradecimento ao Dr. Flávio, médico do nosso município, que trabalha no SAMU
também, que muitas e muitas vezes ele possa ali salvar muitas vidas, pelo trabalho
que eles prestam ali, de urgência. Eles sabem como lidar com cada situação e a
gente vê se tornando impotente com uma situação dessa e a gente não tem o SAMU
em nosso município. A gente sabe que é caro, mas, quanto que vale uma vida. Você
pode ter a certeza que se você chegar num familiar dessa pessoa e falar que se ela
tivesse todo o dinheiro do mundo você daria para que ele estivesse aqui? Pode ter a
certeza que ele daria. Então uma vida não tem preço. Igual o próprio Jesus disse
assim: uma alma ainda foi salva, ainda vale a pena. Então fica ai e peço apoio na
aprovação da moção de pesar para esse jovem, digo jovem, porque é bem mais
jovem do que eu tinha uma vida toda pela frente, talvez tinha muitos planos, muitos
desejos de fazer coisas, de ver o seu filho numa faculdade, como estão às garotas
aqui hoje, talvez tinha esse sonho e não pode contemplar esse sonho por conta
dessa subida. Sem mais. Decisão: Aprovada por unanimidade.VEREADORA
REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ:Projeto de Lei, dispondo sobre instituir a
“Semana do Bebê”, a ser realizada, anualmente, no mês de novembro. Decisão:
Encaminhado às Comissões Permanentes. VEREADOR SILVANO VAZ DO
CARMO:Indicação, dispondo sobre instalar redutor de velocidade de veículos na
Rua Visconde de Pelotas, 1676, na Vila Santa Terezinha.VEREADOR STEIGUE
JONE RONCHINI FÁCCIO:Moção, dispondo sobre congratulações com o Padre
Carlos Alberto Giacone, que no dia 09 de maio de 2017, foi empossado pelo Bispo
Diocesano, como Vigário Episcopal.O VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI
FÁCCIO:Como todos conhecem o Padre Carlos era o Padre da Paróquia lá de baixo,
da pracinha e hoje ele está em São Carlos e não está mais aqui com nós e no último
dia 09 ele foi empossado vigário episcopal e independente de religião, foi uma pessoa
que fez muito pela nossa cidade, ajudou muito Ibaté e ajuda muito ainda e então eu
deixo registrado aqui a minha congratulação ao Padre Carlos. Obrigado Padre Carlos.
Sem mais. Decisão: Aprovada por unanimidade.Moção, dispondo sobre
congratulações com o Senhor José Adriano de Andrade (Branco) pelo excelente
trabalho que vêm realizando como Diretor Social do GREI – Grêmio Recreativo e
Esportivo de Ibaté.O VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO: Mais uma
vez faço outra moção, essa ao José Adriano de Andrade, que é um diretor do clube,
do GREI de Ibaté, o Branco e é um menino que me ajuda muito lá, se dedica muito
àquele clube e me surpreendeu muito nesses últimos meses e tudo que tem me
ajudado é com muito carinho. Então deixo aqui registrado a minha admiração pelo
trabalho que tem feito ao clube de Ibaté, ao GREI. Obrigado Branco e espero que
possamos ficar muito tempo juntos lá. Sem mais. O VEREADOR LUIZ MARINO DA
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SILVA: Quero deixar os meus parabéns a você Steigue, porque é uma maneira de
reconhecer o trabalho e acho que é muito válido o trabalho que você tem feito e
também estar reconhecendo o trabalho da pessoa e o Branco à gente já conhece há
algum tempo, ele é batalhador, se empolga quando pega alguma coisa para fazer e
faz com dedicação, com carinho e então meus parabéns e apoio essa moção. Sem
mais. Decisão: Aprovada por unanimidade.ORADORES: O PRIMEIRO,
VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO: No último dia vinte e sete,
sábado passado, nós fizemos o lançamento do rodeio lá no GREI e eu gostaria de
fazer um agradecimento a todos os envolvidos nessa festa, funcionários e diretores
do Clube, aos representantes da Prefeitura, João Pedro, Zé Augusto, Dr. Alessandro,
Augusto Neto, Andréa Spilla, Franciele Archeti e Michele e em especial ao Zé Parrela
que nos depositou confiança para que nós pudéssemos fazer esse evento com
grande sucesso. Obrigado Prefeito e obrigado a todos os envolvidos. Sem mais. O
SEGUNDO, VEREADOR CARLOS EDUARDO GALDIANO: Quero começar
discursando com agradecimento ao Deputado Estadual Chico Sardeli e ao seu
assessor Kiko, que nos recebeu no encontro que tece na cidade de Bocaina no último
dia 19, esse Vereador juntamente com o nobre colega de vereança Senhor Antonio
(Tonho Pernambuco) e também a Vereadora Sidnéia (Néia) que está conosco na
indicação, mas que não pode estar presente ao encontro conosco, devido a um
problema de última hora, de saúde com sua mãe, mas Vereadora foi dado seus
préstimos também ao Deputado Chico Sardeli e ao Secretário de Esporte, Lazer e
Juventude, Senhor Paulo Gustavo que nos recebeu também no evento. Evento no
qual esses três Vereadores, Eu, Tonho Pernambuco e Néia, fizemos o pedido e
protocolamos junto ao Deputado Chico Sardeli e também ao Secretário Paulo
Gustavo, o pedido de uma quadra de football Society, para o nosso município. Projeto
100% Esporte para Todos, esse que encontra-se na pasta do Secretário Paulo
Gustavo, que está disponibilizando para aproximadamente 100 municípios, no qual
nós Vereadores estamos empenhados para conquistar esse projeto para o município,
juntamente com o Prefeito Zé Parrella que também está sempre à frente dos projetos
e não mede esforços para podermos efetuar essa conquista e está ansioso quanto
nós também pelo sucesso do projeto. Outro pedido desse Vereador feito nesta
sessão é a volta do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à
Violência). É um projeto onde os policiais militares fardados e devidamente treinados
desenvolvem um curso de prevenção as drogas e a violência na sala de aula de sua
escola, realizado com alunos da 4ª série do ensino fundamental, que é de grande
importância para nossas crianças ficarem sabendo sobre os perigos que a droga
causa em quem possa vir a usar. Então eu peço para o nosso Comandante do 38º
batalhão da Polícia Militar, Coronel Alexandre Welington, que leia atentamente esse
pedido e nos ajude a voltar o PROERD novamente nas escolas e não deixar uma
criança, no futuro, entrar nesse perigo que são as drogas, pois isso é um mundo sem
volta. Coronel olhe pelas crianças do nosso município e nos ajude a orientar e afastar
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elas desse mundo escuro que é as drogas. Por favor, precisamos de toda ajuda
possível para essas crianças e também suas famílias que sofrem no futuro com uso
das drogas pelos seus filhos. Tenho certeza que irei voltar a essa tribuna para
agradecer o nosso pedido atendido ao Coronel Welington. Quero agradecer e deixar
registrado o meu agradecimento para as pessoas que fizeram acontecer a 3ª edição
da Semana de Segurança Pública, que foi realizada no período de 22 a 27 deste
mês. Conseg, pelo Presidente Nivaldo e sua equipe. Polícia Militar, 38º Batalhão,
Coronel Welington, Capitão Gonçalves e Tenente do nosso Pelotão, Molina.
Conselho Tutelar, pela sua Presidente Danisley e sua equipe. Polícia Civil, Delegado
de Policia Dr. Gilberto de Aquino e pelo Investigador Adegas Martinelli. Câmara
Municipal, pelo seu Presidente Valentim Fargoni e aos demais Vereadores que
estavam presentes no evento. Prefeitura Municipal, Prefeito Zé Parrella, ao Vice
Prefeito Horácio e aos seus assessores que colaboraram para que acontecesse o
evento. Ao ex-Vereador e autor do projeto da Semana de Segurança Pública, o nosso
amigo Fábio Gomes. Grêmio Recreativo e Esportivo de Ibaté – GREI, na pessoa de
seu Presidente Steigue, que é nosso companheiro de Vereança e aos funcionários
que nos ajudaram também. Ao nosso amigo e mestre de cerimônia do evento,
Augusto Neto. Aos palestrantes que nos deram a honra de tê-los e explorarseus
conhecimentos. Coronel Alexandre Welington, 38º Batalhão da Polícia Militar; Juiz da
Vara da Infância e Família do Fórum da Comarca de São Carlos, Dr. Paulo Cesar
Scanavez; Dr. Renato Barros, Presidente da OAB de São Carlos; Claudio Edilio,
Policial Civil da DISE; Coronel Rezende; Diretoria de Ensino, Professora Debora
Gonzalez; Professor Paulo Cesar Lazarini; Professora Ana Paula; Professor Waldir
Paganoto; As escolas participantes com seu Gremio: Escola Jardim Cruzado,
Professora Magda; Escola Jardim Icaraí, Professor Ronan e a Diretora Angela;
Escola Orlando da Costa Telles, Professor Ilidio; Escola André Donatoni, Professora
Cristiane; Escola Edésio Castanho, Professora Cristiane e Escola Fúlvio Morganti,
Professora Mirtes e Professora Alessandra; Aos alunos que além de aprenderem
também nos ensinaram. Em meu nome peço desculpas se esqueci de citar alguém
que nos abrilhantou nesse evento. O nosso muito obrigado a todos que realizaram e
participaram da 3ª edição da Semana de Segurança Pública. Grato a todos. Um forte
abraço desse vereador Du da Auto Escola. Sem mais. O TERCEIRO, VEREADOR
SILVANO VAZ DO CARMO: Quero parabenizar o Fábio por esse projeto da Semana
de Segurança Pública. É uma maravilha, e esse projeto foi divino mesmo, todos os
jovens das escolas empenhados, fazendo pergunta para o Coronel, para o Sargento
e essa semana de segurança pública abalou a minha estrutura e eu gostei de ver,
gostei de estar lá e foi um projeto maravilhoso mesmo. Agradeço o Augusto Neto pelo
empenho, por esse trabalho maravilhoso que teve junto aos nossos jovens, junto com
as escolas, junto com os professores, junto com seus organizadores. Muito bem,
parabéns mesmo Augusto Neto, parabéns ao Fábio por esse projeto, parabéns
Steigue pelo espaço que foi cedido pelo GREI e funcionários ajudando, foi lindo, foi
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maravilhoso e parabéns a todos que estiveram lá nesse projeto ajudando esses
jovens, que são o futuro de Ibaté, futuros empresários, futuros pais e mães e isso é
muito importante, esse empenho de nós Vereadores e também, essa Semana de
Segurança Pública, todos os envolvidos, o Coronel, o Tenente e gostei muito. Estive
presente, pude acompanhar e foi lindo e maravilhoso e parabenizo o criador desse
projeto, parabenizo o Steigue por esse espaço e ajudou e ficou muito bonito a
organização, o Augusto Neto e todos que estavam envolvidos nessa Semana de
Segurança Pública. Parabéns aos jovens de Ibaté, todas as escolas e todos os
envolvidos e enfim, parabéns a todo povo de nossa cidade. Sem mais nem menos.
A QUARTA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Quero também aproveitar o
momento para parabenizar todos os envolvidos na Semana de Segurança Pública.
Também não posso deixar de elogiar o Prefeito Municipal, pelo espaço cedido na
Pirâmide para a realização da Gincana, o Steigue também, pelo espaço no GREI, a
Diretoria de Ensino, as Escolas Estaduais Jardim Icaraí, Jardim Cruzado, Orlando da
Costa Telles, Fúlvio Morganti, Edésio Castanho André Donatoni, todos os diretores,
professores e alunos, ao Conselho Tutelar e ao Grêmio Estudantil de todas as
escolas citadas e também a Polícia Militar, ao CONSEG e à Polícia Civil. Sem mais.O
QUINTO, VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Que alegria né, Semana de
Segurança um espetáculo, cada vez vem crescendo mais e quero deixar um
agradecimento especial ao Augusto, porque é ele que promove tudo isso ai, ele corre
atrás, ele vai para cima e partiu dele e dele acontece. Então é aquela pedrinha que
fica no calçado das pessoas que ficam cobrando para que aconteça e realmente
aconteceu. Então meus parabéns e muito obrigado Augusto por ter batalhado, por ter
feito isso acontecer e a gente fica muito feliz. Deixar um agradecimento especial ao
Deputado Lobbe Neto, que ele tem um carinho especial por essa cidade de Ibaté e
ele esteve presente na abertura e a gente vê todo o empenho e o carinho que ele tem
com nossa cidade e está sempre envolvido nos eventos que tem, nos recursos, nas
verbas trazendo para o Município e a gente fica muito feliz com o trabalho que o
Deputado realiza aqui no nosso município. Também esteve o Assessor do Deputado
Massafera, que esteve nos prestigiando, o Coronel Alexandre, a Polícia Militar, a
Polícia Civil que empenha nesse trabalho. A gente vê todo empenho que a polícia faz
está ali explicando para a criançada e ela acaba gostando de ver todo o trabalho que
a polícia faz. O que antes causava medo nas crianças, hoje trouxe uma possibilidade
enorme nas crianças e a gente vê que o trabalho tem sido feito de uma forma bem
legal e tem dado certo. Gostaria de já pedir para a nossa administração da Câmara
que já confeccione ai um projeto para poder louvar o Vereador Fábio que fez esse
excelente trabalho, para poder passar para essa Casa uma honraria para o Vereador
que teve essa brilhante idéia e está trazendo grandes frutos para o nosso município.
Hoje ele não está mais vereador, foi um vereador atuante, tanto é que um desse
projetos ai tem dado vida às escolas, todos se empenhando, a garotada toda
animada e deixo também os parabéns a Dirigente Débora, ao Paulo que se empenha
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nesse trabalho para poder dar certo, a Polícia Civil e a Polícia Militar, e dizer que a
gente fica muito feliz com tudo isso que está acontecendo no nosso município através
de um trabalho que nasceu dentro dessa Casa, através do Vereador Fábio, e a gente
fica muito feliz. Então na próxima sessão a gente já coloca esse projeto para fazer o
trâmite dentro desta Casa, para poder honrar o nosso caro amigo e ex-vereador por
esse trabalho brilhante que fez. Fica aqui também meu agradecimento ao Executivo
por ter acatado a ideia e ter dado prosseguimento para que continuasse, porque sem
a ajuda do executivo nada disso estaria acontecendo. Então fica aqui o meu
agradecimento ao Executivo pelo trabalho que tem feito em relação a essa situação.
Então a gente só tem que agradecer porque a gente vê frutos tem acontecido nesse
meio ai, o empenho das crianças, e é um meio de trazer uma nova lição de vida a
todas essas crianças que estão começando a vida agora e a gente sabe que o
adolescente é muito frágil e pode entrar na droga a qualquer momento, e um trabalho
desse incentiva a não entrar. Então a gente fica muito feliz. Vamos voltar aqui ao
trabalho da Câmara. Gostaria de estar cobrando uma situação que lá atrás a gente
votou, a gente lutou para que acontecesse em novo município, e eu não estou vendo
acontecer, eu não estou vendo acontecer o Banco do Povo. Uma situação que está o
país, até o Governo Federal fez um Cartão Reforma para poder ajudar a população
porque é uma época de crise e também o Governo do Estado disponibilizou uma
verba lá atrás e a gente vem trabalhando e foi motivo desse Vereador estar brigando
para que a ACIPI cedesse o funcionário para que acontecesse e até agora não estou
vendo funcionando o Banco do Povo. Estou cobrando aqui o Banco do Povo para que
o nosso povo tenha uma verba para usar, poder investir para poder comprar, para
poder se movimentar. Estive analisando e são R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos
Reais) para estar emprestando a população com juros baixos e eu quero que isso
aconteça em meu município e por isso que a gestão passada eu batalhei e briguei e
quero ver acontecer. Precisa ver o que está acontecendo para poder por para
funcionar. A gente fica cobrando para que aconteça e eu acho que a população
precisa, e seria bem útil numa hora dessa, uma época que está bem difícil às coisas
para a população pegar essa verba, reformar sua casinha ou investir no seu negócio
e então fica essa cobrança. Sem mais. Gostaria também de assim que terminar a
sessão, a gente pudesse atender os alunos, para a gente ver o que eles querem, o
que eles precisam, para ver o que essa Casa possa estar ajudando. Sem mais.
ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 182/2017, DE 19 DE MAIO DE 2017.
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito
especial no valor de R$ 54.906,81 (cinqüenta e quatro mil e novecentos e seis reais e
oitenta e um centavos), tendo como objeto a elaboração do Plano de Saneamento
Básico do Município de Ibaté. A VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Apenas vou ler a
exposição de motivos apresentadas pelo Prefeito Municipal: Excelentíssimo Senhor
Presidente, Sirvo-me do presente para, com elevada honra, encaminhar o Projeto de
Lei nº 010, de 11 de maio de 2017, o qual submeto a consideração de
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VossaExcelênciae demais Pares do Legislativo Municipal.Visa alcançar autorização
Legislativa para a abertura de crédito adicional especial no Orçamento, para atender
o Contrato firmado entre a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos e esta
municipalidade, a fim de elaborar o Plano de Saneamento Básico do Município de
Ibaté. Os recursos do convênio são repassados de acordo com a execução do Plano,
sendo assim é necessária a abertura de crédito para suportar o restante dos recursos
que serão repassados no presente exercício. Ciente da importância dessa conquista
tendo, em vista que o Plano Municipal de Saneamento objetiva a universalização do
serviço público de saneamento básico, com serviços e produtos de qualidade, em
atendimento a Lei Federal nº 11445/07, abrange os serviços de abastecimento de
água potável, esgotamento sanitário, a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
e a drenagem e manejo de águas pluviais. Ante os motivos acima solicito a
apreciação e aprovação do texto projetado. 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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