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15ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2.017.
Aos trinta e um dias do mês de julho 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 o Vereador Antonio Inácio Barbosa,
procedeu à leitura de um trecho da bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da
sessão ordinária de 10 de julho 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 instalar
redutor de velocidade de veículos na Rua Salve Nilo Zecchin, entre os Jardins do
Bosque e Icaraí. Indicação, dispondo sobre instalar iluminação pública na Rua José
Menzani nº 219 e na Estrada Municipal Ibaté/Santa Rufina, no Jardim Icaraí.
VEREADOR CARLOS EDUARDO GALDIANO: Indicação, dispondo sobre
encaminhar ao Prefeito Municipal anteprojeto de lei criando junto às bibliotecas
municipais, o serviço de envio domiciliar de livros aos deficientes físicos,
impossibilitados de locomoção. Indicação, dispondo sobre encaminhar ao Prefeito
Municipal anteprojeto de lei tornando obrigatória a avaliação oftalmológica para os
alunos da rede municipal de ensino. VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA:
Indicação, dispondo sobre entrar em entendimento com as funerárias, para estas
instalarem no Velório Municipal, uma mesa para a urna e um altar. VEREADORA
IVANI ALMEIDA DA SILVA: Eu estava co m esse documento em mãos a mais ou
menos uns vinte dias e conversei com o Prefeito e onde ele gostou da idéia e pediu
para fazer essa indicação, que após ser feito isso não haverá mais desigualdade em
nosso velório municipal. Então de início a funerária Terezinha de Jesus vai ser a que
vai começar com essa obra. Vai estar fazendo um projeto, trazer até mim para eu
estar passando para o Prefeito junto com ele, aonde nós teremos a mesa em que
será colocada em cima a urna e atrás terá um altar. Lá já existem bancos de madeira
em todos os velórios, em todas as salas e assim nós teremos igualdade, aonde o
nosso povo quando perde um ente querido, os católicos também, devido ao uso de
velas, não ficarem muito agitados e correrem o risco de estarem se queimando,
porque eu presenciei isso esses dias no velório quando teve o falecimento de um
menino lá do Cruzado, do Cléber, de um amigo meu. Então quando a funerária me
procurou para estar fazendo esse pedido para o Prefeito, eu até falei assim: nossa
mais eu nunca vi acontecer, mas, infelizmente aconteceu nesses últimos dias e
quando eu levei para o Prefeito, o Prefeito ficou super feliz com a indicação, porque
no altar que fica atrás do caixão vai ter o Cristo para os católicos e duas luzinhas, né?
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Porque são as velas e para os evangélicos terão a bíblia, que é o símbolo de cada
religião, né? Então eu achei muito importante e o Prefeito pediu para dar andamento.
Sem mais. VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Quero deixar os parabéns para a
indicação da Vereadora, já algumas cidades já tem usando esse tipo de atendimento
no sepultamento e eu acho que é muito válido, a gente vê que algumas funerárias
tem um poder aquisitivo maior ou às vezes as famílias tem um poder aquisitivo maior
e acaba colocando aqueles ornamentos que ficam ali dentro da sala e outras pessoas
não tem tanto poder aquisitivo assim e acaba colocando um de menor poder
aquisitivo, né? Com menos valor e isso ai trará a todas as famílias, tanto pobres como
ricos uma igualdade e é o que diz o artigo 5º da Constituição. Então a gente fica
muito feliz ai e se acontecer no município e eu acredito que sim, porque já está tudo
encaminhado. Meus parabéns Vereadora pela indicação e a gente vê que é uma
coisa necessária ai trará um pouco mais de igualdade ao nosso povo. Sem mais.
DECISÃO: Aprovada (unanimidade). Indicação, dispondo sobre reformar e pintar a
Praça Durvalino “Lino” Chiuzi. A VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Quando
fiz a indicação com relação a uma faixa elevada de pedestres enfrente à igreja Santo
Antonio, do Jardim Mariana, o Prefeito pediu para que eu desse uma volta lá até a
praça também para dar uma olhada para que se precisasse de algum reparo. Então
por isso eu estou fazendo essa indicação a pedido dele mesmo, que seria para estar
fazendo o que? Reparos em alguns bancos e algumas pinturas também, porque está
muito pichado e o povo mesmo acaba destruindo o nosso próprio patrimônio.
DECISÃO: Aprovada (unanimidade). Indicação, dispondo sobre incluir o curso de
designer de sobrancelhas e rena, no Centro Cultural e no Centro Comunitário. A
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Levei também essa indicação ao Prefeito
para que nossas mulheres, né? Do nosso Brasil gostam de se maquiar muito e então
eu achei assim uma indicação de suma importância, aonde muitas gostam de se
maquiar em casa e se elas mesmas aprenderem fazer esses cursos no nosso Centro
Comunitário e também no nosso Centro Cultural, já temos os profissionais para estar
dando esses cursos e aqueles outros que ainda não tem esses cursos, o Prefeito
disse que vai estar fazendo a capacitação, para capacitar cada vez mais esses
profissionais e que o material o Prefeito iria fazendo a compra sim. Assim nossas
mulheres e aquelas pessoas que também querem investir na profissão, porque hoje
em dia a sobrancelha todas as mulheres estão usando designer, né? E a rena
também e acho assim que vem a ser um curso que vem a somar muito e de grande
valia para as nossas mulheres, para estar cada vez mais bonitas para seus esposos e
também para ela própria elevar, aumentar a sua própria auto-estima. DECISÃO:
Aprovada (unanimidade). Indicação, dispondo sobre instalar sinalização de trânsito
na Avenida Maestro Adão de Oliveira, na Rua Vitor Alves de Deus, na Rua Luciano
Tacin e na Rua Genarino da Silva; instalar placa de denominação na Rua Francisco
Pereira Lopes e instalar grade de proteção no bueiro localizado na Rua Francisco
Pereira Lopes. A VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Com relação a essa
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indicação é porque andando pela cidade fui abordada por alguns montadores de
móveis e eles fizeram a solicitação desse bairro e então eu acredito que futuramente
o Prefeito vai estar olhando com carinho ai também, atendendo essa solicitação, que
assim fica bom para todo mundo, tendo as placas, aonde todos consigam as
identificações para chegar até o local. DECISÃO: Aprovada (unanimidade).
Indicação, dispondo sobre instalar redutor de velocidade de veículos na Rua
Descalvado nº 219. Indicação, dispondo sobre instalar canaleta para escoamento de
águas pluviais na esquina da Rua Itápolis com a Rua Descalvado. Indicação,
dispondo sobre realizar manutenção no pavimento intertravado da Rua Santa
Ernestina nº 348. Indicação, dispondo sobre instalar cobertura na entrada a Escola
Municipal de Ensino Fundamental Antonio Deval. Indicação, dispondo sobre solicitar
do Deputado Estadual Roberto Massafera estudos visando alterar a Lei Estadual nº
1093, de 22 de setembro de 1976. VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA:
Alteração dessa lei estadual. No dia primeiro de julho fui procurada por alguns
garapeiros que trabalham na rodovia Washington Luis, pois, os mesmos receberam
uma notificação da concessionária Triângulo do Sol Auto Estradas S/A. Marquei uma
reunião com todos e procurei os Assessores do Deputado Lobbe Neto, o Paulo Melo
e a Silvana. Me receberam no gabinete em São Carlos e me auxiliaram para
conversar com a engenheira Valéria do Departamento de Estradas de Rodagens
instalado na cidade de São Carlos, onde a mesma me recebeu e marcamos uma
reunião com todos para maiores esclarecimentos, onde saíram auxiliados quanto aos
procedimentos cabíveis a serem tomados. No dia dezoito de julho procurei o Dr.
Alessandro, o Assessor do Zé Parrela, o mesmo não mediu esforços, entrou em
contato com o responsável da concessionária Triângulo do Sol, onde o mesmo
orientou o Doutor para que procurasse o Deputado Massafera. Ele de imediato ligou
para o Deputado e ele nos instruiu a orientar todos os garapeiros e no mais tardar o
Senhor Ismael me trouxe os seus cartões com o telefone do Deputado Massafera. Se
por acaso alguém procurar seria para anotar o nome do mesmo que fez a
abordagem, o local de trabalho, o telefone e a pessoa que mandou para que
estivesse fazendo o mesmo. Logo em seguida o Assessor do Massafera, Senhor
Ismael, entrou em contato comigo, agradeceu por eu ter procurado tanto o Deputado
quanto o seu Ismael, aonde procurei a lei 1093, de 22 de setembro de 1976, para que
seja encaixado e encaminhado para o Deputado Massafera que o mesmo nos termos
da lei possa a vir a fazer alterações, desde que seja possível, nos artigo 1º, 4º e 5º
desta lei, 1093, de 1976. As alterações seriam para estar beneficiando os nossos
garapeiros, os nossos trabalhadores que nós temos na Rodovia Washington Luis.
Segue em anexo a lista com os treze nomes e os locais onde se encontram
instalados na Rodovia Washington Luis. Quero agradecer o Assessor Jurídico, o Dr.
Alessandro, do nosso Prefeito Zé Parrela por não medir esforços para ajudar a nossa
população, a nossa gente, ao Deputado Massafera, ao Deputado Lobbe Neto, a
engenheira Valéria que é do Departamento de Estradas de Rodagens, o DER, os
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assessores parlamentares Paulo Melo, Silvana e o Senhor Ismael por não medirem
esforços para o bem comum. Parabéns a todos os envolvidos nessa empreitada para
estar ajudando o nosso povo. VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Quero
comunicar também aqui que tem o apoio do Vereador marino e se precisar a gente
está junto, viu Ivani. Poder apoiar e a gente sabe da batalha, é uma vida toda ali na
Rodovia, trabalhando, servindo a população nossa, inclusive de Ibaté que passa por
ali também e todo mundo que passa na Rodovia e é um trabalho digno, né? E então a
gente tem que trabalhar, se esforçar para que eles possam alcançar os objetivos
deles e através da Vereadora, da indicação que vai chegar até o Deputado lá, a gente
vai ficar torcendo e o que precisar do nosso apoio estamos junto ai, ta legal?
DECISÃO: Aprovada (unanimidade). Indicação, dispondo sobre solicitar da Viação
Paraty Ltda. cobrir o ponto de ônibus localizado na Rua Julio Mascagna esquina com
a Rua Dr. Teixeira de Barros. VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Essa
indicação hoje veio a calhar, assim como eu estava lá na Rua Dr. Teixeira de Barros
com alguns moradores que me abordaram e pediram para que fizesse a solicitação
dessa cobertura, porque de manhã são vários horários de ônibus, aonde tem muitas
pessoas que ficam ali. Às vezes muita chuva e não tem para onde correr. Então
assim eu peço a Viação Paraty para que dê uma olhada com bons olhos para que
venha assim dar uma olhadinha, ver o que pode estar sendo feito e se não pude estar
fazendo sozinha, mas, que venha fazer uma união junto com o nosso Prefeito Zé
Parrela para que assim beneficie a nossa população ibateense. DECISÃO: Aprovada
(unanimidade). Moção, dispondo sobre congratulações com o Grupo de Jovens da
Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pelo evento “Sentinela In Party”,
realizado dia 22 último no Centro de Convivência da Melhor Idade. VEREADORA
IVANI ALMEIDA DA SILVA: Quero agradecer o Prefeito Zé Parrela, a Dirce Lopes,
por terem cedido o Centro de Convivência da Melhor Idade de Ibaté, onde no dia
vinte e dois de julho, foi realizado um evento católico “sentinela in party”. O grupo de
jovens renovador em Cristo da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com o
padre DJ Zeton em nosso município com louvores e adorações ao Nosso Senhor
Jesus Cristo. Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns ao nosso padre Marcio
Pequim, parabéns também a nossos jovens por estarem ali naquele momento, onde
todos poderiam estar em outros lugares. A organização foi perfeita, tudo mais que
perfeito, todos estavam dedicados e voltados para um só Deus e que Deus abençoe
todos, onde também tivemos uma balada santa em adoração a Deus. DECISÃO:
Aprovada (unanimidade). Moção, dispondo sobre pesar pelo falecimento de Luiz
Dias Torres, Cléber Aparecido Corrêa, Gislaine Barbosa da Silva, Rose Marie Raffa e
Alvaro Gabriel da Silva. DECISÃO: Aprovada (unanimidade). VEREADOR LUIS
MARINO DA SILVA: Projeto de Lei, dispondo sobre instituir o programa de
recuperação fiscal – REFIS, no Município de Ibaté. DECISÃO: Encaminhado às
Comissões Permanentes. VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Projeto de
Lei, dispondo sobre instituir no Município de Ibaté, o dia 03 de agosto, como o Dia do
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Skate. DECISÃO: Encaminhado às Comissões Permanentes. Indicação, dispondo
sobre instalar redutor de velocidade de veículos na Rua Washington Luiz nº 715.
Indicação, dispondo sobre limpar bueiros na Rua Washington Luiz. Indicação,
dispondo sobre efetuar manutenção na caixa de esgoto localizada ao lado da Rua
Pantalhão Francisco. Indicação, dispondo sobre construir uma rotatória no trevo de
acesso à cidade, sentido interior/capital. ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR
ANTONIO INÁCIO BARBOSA: Eu quero agradecer ao nosso Prefeito José Luiz
Parrela, eu estive com ele na quarta-feira ai na Prefeitura e uma indicação que fiz uns
tempos atrás, da feira livre na nossa cidade, e eu até peço aos meus colegas
Vereadores e Vereadoras para se empenhar nisso ai e ver se a gente consegue
organizar essa feira e o local marcado é a rodoviária e já tem gente que vende peixe
lá de sábado. Então vamos ver se conseguimos realizar essa feira. Quero também
deixar os meus parabéns para nossos atletas ibateenses, especialmente, a molecada
de treze anos que foram campões. Fiquem com Deus. A SEGUNDA, VEREADORA
REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: No último dia vinte e seis tive o privilégio de
estar em Rincão prestigiando o bom trabalho que tem sito feito naquela cidade e
também a chegada da carreta do programa “Mulheres de Peito”. Aproveitei a
oportunidade e entreguei pessoalmente ao Senhor Governador Geraldo Alckimin, o
ofício que solicita a inclusão da nossa cidade no calendário do programa. Sei da
importância de se ter instalado em nossa cidade um aparelho de mamografia e
vamos estudar junto a Secretaria Municipal de Saúde as possibilidades para que
Ibaté possa também ter o privilégio de ter o seu próprio mamógrafo. Enquanto isso se
nosso pedido for atendido pelo Governador, já poderemos facilitar a vida de muitas
mulheres que precisam do exame e estão talvez há meses em uma fila de espera.
Agradeço a atenção do Governador, e como uma das representantes das mulheres
ibateenses nesta Casa, espero ter nosso pedido atendido. O TERCEIRO,
VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO: Essa semana, semana
passada, eu estive ali com aqueles moradores daquelas casas que todo mundo está
sabendo dessa situação, daquelas casas perto da linha do trem ali, que está com
uma demanda de reintegração de posse pela ALL. Então pessoal, eu sei que é algo
muito delicado, já se debateu muito isso aqui, só que eu acho que juntando todas as
forças a gente pode dar uma força para aquele pessoal ali, porque o pessoal ali está
muito desesperado. Eu tenho aqui em mãos, registro de imóveis de trinta, de
quarenta anos daquela casas que estão ali, que pagam impostos e estão ali há muito
tempo. O Senhor, Excelentíssimo Juiz Federal Jacimon Santos da Silva, titular da 2ª
Vara Federal de São Carlos, foi ele quem deu essa reintegração de posse para a
ALL. Então pessoal, o que a gente puder e também hoje conversei em São Carlos
com o Dr. Celso Rocca que é o advogado responsável pelos moradores ali e já foi
feito um pedido de liminar e ele também vai entrar com um pedido de liminar junto ao
Tribunal Federal, porque isso é uma demanda federal. Então eu sei que não está
muito nas nossas mãos, às vezes não tem muita informações sobre aquilo, somos um
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pouco desinformados, só que é uma coisa maior que a gente, mas, o que a gente
puder se unir peço aqui hoje a Judá de todos, a união de todos, junto com o
Executivo, com o Prefeito e com a cidade em si, para que a gente possa abraçar
aquele pessoal ali para poder achar a melhor solução por aquilo. E também gostaria
de fazer um agradecimento aqui, primeiro ao hospital, passei pelo hospital na semana
passada e fui muito bem atendido pela Dra. Paola, enfermeira Eliana, que foi um
excelente atendimento com relação a minha pessoa lá e por fim eu descobri depois
que a médica nem sabia que eu era Vereador. De repente ela sabe que você é
Vereador o atendimento pode mudar né? Mas, eu percebi que o atendimento ali foi
muito bem feito e depois no outro dia no ambulatório, quando fui muito bem recebido
pela Marli, pelo Marinaldo, pelo Edison e então queria deixar os meus
agradecimentos também. E também ao Raul, que está aqui hoje, e toda equipe dele,
os professores, porque eu sei o trabalho que eles fizeram que envolveu a copinha.
Viu Raul, parabéns pelo trabalho executado, pelas nossas crianças que foram
amparadas, pelo pessoal de fora que só falou bem de nossa cidade, ao Prefeito Zé
Parrela que dá essa condição ai. Então pessoal, está de parabéns e acho que
quando a gente se unir, sentar todo mundo junto e falar o caminho é esse e estar de
mãos dadas, Ibaté só tende a crescer. Obrigado, sem mais. O QUARTO,
VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Quero aqui agradecer a todos os
Vereadores pelo trabalho que vocês tem feito, a gente anda na cidade e vê um
trabalho de cada Vereador aqui e parabéns a todos que estão trabalhando em prol da
nossa cidade. Meus parabéns também para o Raul que tem feito um trabalho junto
com as crianças, com os jovens e isso é muito importante. Deus abençoe a sua vida,
continue lutando, porque esse povo merece. Quero aqui agradecer também o pessoal
ali do esgoto, outro Vereador que ligou ali domingo, e a caixa estourou lá e houve um
problema no Jardim Cruzado, mas, imediatamente o Milton e o Caolho já foram lá,
fomos juntos, executou o serviço, foi rápido e o povo do Jardim Cruzado ali foi jogar a
sua boa tranqüilo. Agradeço o Caolho e também o Milton. E, também quero
agradecer o Prefeito por atender algumas solicitações nossas ali na Rua Santa
Catarina, na Popular. Obrigado Prefeito por isso e quero agradecer também José
Wilton, ali do hospital, que me recebeu muito bem e me mostrou algumas coisas no
hospital, umas melhorias e vai procurar também melhorar o atendimento no hospital.
Os enfermeiros do hospital quero agradecer, minha esposa à uma hora da manhã
nesse sábado, alias, nesse domingo, já madrugada, foi bem atendida também. E os
meus agradecimentos também ao Dr. Alessandro e o Prefeito Zé Parrela, como
algumas pessoas já tinham falado, que é de conhecimento do Steigue, aqueles
parafusos ali no Jardim Icaraí, tava causando problema e imediatamente já foi
arrumado, o Siqueira já foi lá, já cortou e deu um basta e quero também agradecer o
Siqueira por ter feito isso. E agradecer também a enfermeira Chefe Cidinha e também
a Elaine que nos atendeu ali e fomos bem atendidos e quero deixar aqui os meus
agradecimentos a todos os ouvintes da Rádio Encanto por essa sessão maravilhosa
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nessa noite. Uma boa noite a todos e um abraço a cada um de vocês. O QUINTO,
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Gostaria de começar a minha oratória em
primeiro lugar agradecendo a Policia Militar pela audiência realizada aqui na Câmara,
trazendo todos os trabalhos que eles tem realizado em nosso município e a gente vê
que é um grande trabalho que a Policia Militar faz em nossa cidade, né? Então só nos
resta agradecer. Eu pude também nessa audiência estar entregando um ofício que
recebemos do Deputado Massafera em relação às câmeras de monitoramento. A
Secretaria de Segurança Pública está à disposição, que existe um convênio, Sistema
Detecta, da Secretaria de Segurança Pública, onde está integrado com câmeras e
segurança e banco de dados de inteligência que se realiza com celeridade,
correlação e informações para auxiliar para tomada de decisões da Policia Militar e da
Policia civil e Cientifica e caso o Prefeito adere a esse sistema e faça o convênio e foi
encaminhado uma cópia para ele também, nossa cidade poderá ter esse tipo de
trabalho, de sistema no município, onde eu acredito que auxiliaria muito a Policia
Militar na prevenção de furtos e tem muitas pessoas que acabam saindo de outra
cidade e vindo para a cidade menores para poder fazer furto, vem com carros
roubados e esse sistema ai auxilia, ele detecta, diz que o carro é roubado, através da
placa. Então auxilia muito e então a gente gostaria que o nosso município também
aderisse a esse sistema, auxiliando e nos protegendo cada vez mais e ajudando no
trabalho da Policia, no trabalho de uma cidade que a cada dia mais cresce e com um
efetivo cada vez menor. Então no que a gente puder estar ajudando ai, a gente está à
disposição e espero que o Prefeito de uma olhada e junto com o Tenente, o Capitão,
eles possam ver uma possibilidade de estar aderindo. A gente vê também todo o
trabalho que o Deputado Lobbe tem feito em relação à inclusão de Ibaté na cidade
digital e tempos atrás já saímos daqui, eu, o Vereador Marinho, o Prefeito Alessandro
na época, para correr atrás da liberação da cidade digital e constatamos que havia
uma falha, onde o município já corrigiu essa falha, faltando agora só a liberação.
Então a gente espera que logo Ibaté seja contemplada, através do trabalho do
Deputado Lobbe, para que a cidade venha a ter um maior nível de segurança com
esse sistema de monitoramento. A gente vê também todo o trabalho que o Conseg
fez em cima dessas câmeras, viagens da Presidência do Conseg para poder
conseguir também. É uma união de todos que a gente vê que o trabalho é devagar,
mas, tem dado certo e então a gente fica muito feliz com isso ai. Gostaria também de
parabenizar todo o evento da copa, a gente que lá atrás, na primeira copa, o Raul
lembra disso, a gente tinha mede de enfrentar uma batalha desse porte e talvez
poderia ter dado errado, mas, também foi um trabalho que começou pequeno e hoje
já tem dado fruto e a gente vê ai a nossa cidade mais uma vez campeã, nossos
atletas. O Prefeito também pode contemplar de perto o trabalho que foi feito em cima
dessa copinha. O Prefeito, que lá atrás, que falava que queria ver Ibaté tivesse um
atleta, que saísse daqui um atleta, hoje já tem vários atletas ai disputando fora,
graças ao trabalho do professor Raul, graças ao trabalho dessa copinha e través
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dessa copinha, vem muitos olheiros que acabam observando nossos atletas e
acabam levando para fora e temos atletas no Cruzeiro, no Inter de Limeira e então a
gente vê que o trabalho tem dado fruto, um trabalho que precisa continuar e a gente
fica muito feliz com isso ai também. Outro trabalho que a gente começou lá atrás e
que hoje a gente vê que está florescendo também é a cidade de interesse turístico.
Nós também. Lá atrás, fomos através do Deputado para que encaixasse a nossa
cidade como de interesse turístico e a gente via toda a dificuldade que se encontrava
ali, porque quem é uma cidade de interesse turístico, que é uma cidade de turismo já,
ela não quer que outra cidade entre, eles trabalham, da mesma forma que a gente
batalha para que Ibaté entre eles batalham para que Ibaté não entre, porque a verba
é uma só e se aumenta mais alguém no bolo, se aumenta mais uma cidade, se
divide, acaba sendo menos para as outras cidades. Então é uma batalha enorme que
trava ai entre os Deputados das cidades que trabalham para que outras cidades não
entrem e hoje a gente vê que essa sementinha plantada lá atrás, começa a dar fruto
também. A gente vê todo o empenho do Prefeito dando andamento nessa situação ai,
porque o trabalho não pode parar, a gente tem que dar continuidade e a gente está
aqui para ajudar também. Então a gente vê que esse trabalho já começou a florescer
e a gente vai continuar para que ele cresça e Ibaté logo, logo receba quinhentos e
cinqüenta mil reais por ano. É uma verba que, hoje as festas que a gente faz ai,
cavalgada, desfile, MotoCross, o rodeio, tudo se usa recurso próprio, se a gente tiver
essa verba, poderá ser destinada a essa área ai e é por isso que a gente sempre
defendeu todas as festas que o município tem, por conta dessa situação, porque a
gente pensa mais longe, a gente pensa para frente, pensa que a gente conseguiu
fazer com que Ibaté se transforme em uma cidade de interesse turístico e terá para o
resto da vida quinhentos e cinqüenta mil reis, quinhentos e sessenta mil reais a mais
no orçamento e se a gente se transformar a cidade de Ibaté numa cidade de turismo
mesmo, ai o dinheiro chega a até três milhões de reais para o resto da vida também.
Então a gente tem que batalhar, todo empenho dessa Câmara é necessário para
isso, a gente precisa colaborar sim com tudo que precisar, a gente entende que logo
entrará um projeto aqui nessa Casa para que se adequar a legislação de hoje, que a
gente precisa estar ajudando para que isso aconteça, para que a nossa cidade não
pare, não trave e logo seja uma cidade com interesse turístico. Então a gente fica
muito feliz com essa situação ai. Sem mais, agradeço. O SEXTO, VEREADOR
CARLOS EDUARDO GALDIANO: Quero deixar os agradecimentos ao Diretor de
Esportes, o Raul, pelo brilhante e excelente trabalho que foi feito na realização da
copinha de futebol com vários garotos de fora que participaram do evento. Parabéns
a você Raul e ao Prefeito por olhar com atenção e carinho pelo esporte de nossa
cidade, sempre empenhado em não medir esforços para realizar o bem para a nossa
população. Parabéns Zé Parrela. Quero também parabenizar a nossa Vereadora,
minha amiga Regina pelo encontro com o Governador nesta última quarta feira.
Parabéns pelas reivindicações feitas, pois, certamente serão atendidas e de muita
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importância para nosso município. Vereadora atuante em seu primeiro mandato já
nos primeiros meses se encontrando e levando pedidos ao nosso Governador.
Sucesso Vereadora, a cidade precisa disso. Quero também fazer dessas palavras o
meu agradecimento ao Prefeito que também esteve com o Governador e conhecendo
o nosso Prefeito, acredito que ele tenha feito pedidos de muita importância para o
município e também apertado o Governador no sentido de olhar para Ibaté. Prefeito,
que venham as conquistas e agradecer vossa pessoa por nos dar condições de
trabalho. Quero parabenizar também o Senhor José Ailton, nosso Diretor do Hospital
pelo trabalho realizado por ele e as mudanças que foram feitas em tão pouco tempo,
com grandes resultados já. Continue assim. Meus parabéns, a população agradece
todo seu empenho, juntamente com sua equipe, pois, sozinho não conseguimos bons
resultados. Parabéns a equipe também. Quero agradecer ao Presidente do Conseg
Estadual, o Senhor Evaldo Corato, o Major Marcelo e membros também do Conseg,
que na última quarta feira, dia 26 de julho, nos recebeu com muita atenção para tratar
de assuntos relacionados a segurança. Também agradecer o Dr. Sérgio Turra,
Secretário Adjunto da Secretaria de Segurança Pública que também nos recebeu
para tratar sobre o convênio da atividade delegada e segurança do município e nos
posicionou que em breve estará liberando o convênio para que nosso município conte
com mais policiais na rua efetuando o trabalho de segurança a nossa população.
Convênio esse idealizado pelo Prefeito logo nos primeiros dias de seu governo, já
iniciando o seu mandato com projetos para nossa cidade. Obrigado Prefeito Zé
Parrela por mais essa conquista. A SÉTIMA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA
SILVA: Na última quarta-feira nos tivemos aqui no nosso Plenário audiência pública
da Policia Militar e quero parabenizar o Capitão Wagner, o Tenente Molina, o Tenente
Anderson, a todos os membros do Conseg, Augusto Neto, a Fabi que também esteve
presente, o nosso novo Presidente do Conseg, Nivaldo Tacin, sempre fez parte como
membro do Conseg de nossa cidade, a todos os Vereadores presentes, ao Senhor
Ismael, representante do Deputado Massafera, ao nosso Diretor da Câmara Wagner
Aprêa, que sempre está nos acompanhando e auxiliando também. Tivemos uma boa
discussão sim, mas, nós esperávamos mais, mais autoridades presentes e também
as pessoas da nossa sociedade civil, para que assim poderíamos ter um debate
melhor, discutindo a respeito da segurança pública de nossa cidade. O Capitão fez
diversas salientações e assim como o Vereador Carlos Eduardo disse com relação a
atividade delegada, foi bastante citado aqui nessa audiência pública que nós tivemos,
o Steigue estava presente, o Valentim, a Regina, Silvano, Tonho Pernambuco,
Marino, a Néia e então todos nós estávamos presentes, representando o nosso povo.
Não sou acostumada a fazer jornal, mas, dessa vez eu tive que fazer um jornalzinho.
Quero deixar aqui os meus parabéns a empresa Cetro, que é uma empresa idônea,
que nós tivemos mil e quinhentos e setenta e nove inscritos no nosso concurso, que
foi realizado no nosso município de Ibaté, para a nossa Câmara Municipal. Havia só
cinco vagas e foram muitas as inscrições, mil e quinhentos e setenta e nove. Fiquei
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triste ontem andando um pouco pelas ruas da nossa cidade, porque um cidadão me
parou e falou para mim assim: olha eu prestei concurso, dá uma força para mim. Tem
um Vereador dentro da Câmara que vai dar uma força para mim. Eu virei para ele e
falei assim: olha, então se o Senhor já está pensando dessa forma, dessa maneira, o
Senhor está sendo pior que os nossos políticos lá de cima, que são corruptos, sem
vergonha, bandidos, o Senhor já está entrando na jogada deles e esse Vereador que
prometeu isso ai para o Senhor, o Senhor pode ter a certeza de uma coisa, o Senhor
não vai ser colocado dentro da Câmara de jeito nenhum, porque eu conheço o
Senhor e sei o que o Senhor está mesmo me falando que a prova estava difícil. É
sinal que o Senhor não passou. E esse Vereador então não vai te colocar lá dentro,
porque antigamente havia muitas falcatruas sim com relação a concurso, mas, essa
empresa aqui eu dou moral para ela, porque eu não me lembro se foi em 2015 ou
2016, teve concurso, aonde exista vaga, teve candidatos e nenhum foi classificado.
Então eu como Vereadora, representante do povo, posso falar dessa empresa,
porque se tivesse vaga garantida não teria concurso, seria cargo de confiança do
Prefeito, outros cargos, que nem na Câmara, que nós temos o cargo de Diretor, que é
do Presidente da Câmara. Então essa pessoa está muito mal informada, falar que um
Vereador vai colocar ele como serviços gerais de limpeza dentro da Câmara. É uma
vergonha, assim como fala Boris Casoy. Quero parabenizar o nosso Prefeito Zé
Parrela por estar sempre preocupado com a nossa população, com a saúde de nosso
povo, pensando no bem comum. Zé Parrela, parabéns mesmo. Com grande
satisfação quero elogiar o Senhor por estar com vários projetos voltados para a nossa
população, para que tenha uma vida menos sedentária, com o Zumba, que são
ministrados pela professora de educação física Simone, as segundas-feiras das sete
horas da manhã as oito horas e também das dezoito as dezenove horas na Academia
do Jardim Cruzado. De terça e quinta-feira das dezenove as vinte horas na Pirâmide,
as quartas-feiras, das dezoito horas as dezenove horas no Jardim América e também
as sextas-feiras das sete horas as oito horas na nossa academia do Jardim América,
aonde toda a nossa população ibateense é recebida lá, porque é aberta para todo o
nosso povo. Quero dar os parabéns também ao Diretor de Esportes, o Raul, por estar
desempenhando um grande papel perante a nossa população ibateense no nosso
esporte. Parabéns Raul e a toda a sua equipe, por estar sempre ajudando as nossas
crianças, os nossos jovens e até mesmo os nossos adultos, para que as nossas
crianças esqueçam um pouco esse mundo de drogas. Os nossos jovens precisamos
sim, cada vez mais de esportes, parabéns para você, parabéns para o nosso Prefeito
Zé Parrela, por ter trazido essa copinha de grande prestigio em nossa cidade.
Vereadora Regina, quero também te parabenizar, porque para mim é uma satisfação
ter nós três mulheres aqui, representantes da nossa população ibateense, né? É a
primeira vez na nossa história da política de Ibaté, assim como o Paulo Melo colocou
no jornal, quando ganhamos a eleição em 2016. Então quero parabenizar você sim,
por ter chego até o nosso Governador, onde precisamos sim, muito desse aparelho
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de mamografia, assim como eu já havia feito no começo do ano o pedido, mas,
parabéns nesse seu inicio de mandato e que continue assim querida, representando
o nosso povo, nossas mulheres ibateenses. Guerreira, parabéns. Ao Vereador
Steigue, também quero te parabenizar cara, me deixou assim surpreendida, recebi
alguns telefonemas com relação àquele vídeo que foi solto no youtube, em todas as
redes sociais, até mesmo no Whatsaap, por ter ido atrás de apoiar essas famílias,
são nossas famílias, são nossa gente, gente pobre, que precisa sim do nosso apoio.
Não vamos conseguir fazer muito, mas, só de você ter tomado a iniciativa, ter ido
atrás, você merece os meus parabéns e que se Deus quiser, tudo será resolvido em
prol daqueles moradores, daquela região. Deixo aqui também os meus
agradecimentos a todos os Assessores do Prefeito Zé Parrela, diretor e indiretos
também, por estar cada vez mais recebendo a nossa população. Com relação ao
bloquete, do piso intertravado da Rua Santa Ernestina, enfrente ao número 348,
venho mais uma vez, quando fui Vereadora de 2009 a 2012, foram feitos diversos
reparos lá nesse local e todas as vezes aconteceu a mesma coisa. Conversei com o
engenheiro Everaldo e ele falou assim que ele vai dar um jeito para ver no que pode
estar sendo feito ou o que está acontecendo naquele local. Boa noite a todos.
ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 240/2017, DE 24 DE JULHO DE 2017.
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito
especial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com recursos provenientes de
convênio com o Ministério da Saúde, para aquisição de equipamentos e materiais
permanentes para estruturação da rede de serviços da atenção básica de saúde.
DISCUSSÃO: VEREADOR CARLOS EDUARDO GALDIANO: Eu quero só fazer um
comentário a respeito desse projeto, que essa verba de cem mil reais foi enviada pelo
Deputado Baleia Rossi, do meu partido, no qual estive com ele fazendo as
reivindicações para isso. Então eu quero agradecer e deixar registrado aqui a
importância do nosso Deputado em olhar para a nossa cidade e irá nos ajudar em
muito essa verba e vamos pedir mais e dia catorze estaremos lá de novo pedindo, viu
Deputado. Obrigado. VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Só para registrar
também ai, o Deputado Baleia Rossi é um dos Deputados atuantes em nosso
município também, principalmente, na área da saúde, ele tem grandes feitos ai e
então a gente também acompanha esse trabalho ai. Parabéns Deputado.
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Com relação ao projeto ele só vem
somar para o nosso município, o objeto dele é aquisição de equipamentos e materiais
permanentes para estruturas de redes de serviços de atenção á saúde básica e então
isso é muito importante porque com essa verba vai poder estar sendo destinada ao
Departamento Municipal de Saúde e assim de lá estar seguindo para diversas outras
unidades de saúde do nosso município. Então essa verba é uma verba importante,
cem mil reais, né? Não está dando em cacho de banana e então isso é muito
importante sim. Agradeço o Deputado Baleia Rossi por estar nos ajudando a nossa
saúde de Ibaté e ele também sempre teve muitos votos em nosso município. Ele está
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fazendo por merecer enviando essa verba para o nosso município em troca dos votos
que ele sempre recebe em nossa cidade. VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI
FÁCCIO: Quero também registrar o meu agradecimento, ele não é do meu partido,
mas, aqui a gente não tem identidade partidária, aqui a gente vê o que é bom para a
nossa população e quando é bem vindo a gente tem que subir aqui e agradecer.
Parabéns Deputado. DECISÃO: Aprovado (unanimidade). Nada mais, foi encerrada
a sessão, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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