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Sessão Ordinária de 14.02.2018 – Fls. 1
02ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE
2.018.
Aos catorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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 Sidnéia Monte procedeu
à leitura de um trecho da bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão
ordinária de 29 de janeiro de 2018. O Senhor Secretário fez a leitura das
correspondências recebidas de diversos, que ficará arquivada na secretaria da
Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (AS):
ANTÔNIO INÁCIO BARBOSA: Indicação, dispondo sobre realizar manutenção no
pavimento intertravado das Ruas Antônio Maquedano, no Jardim Cruzado; Valentim
Toniollo, no Jardim Icaraí e Gotardo Zotesso, no Jardim Nossa Senhora Aparecida.
Indicação, dispondo sobre realizar plantio de árvores na Praça Jequitibá.
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Moção, dispondo sobre votos de
profundo pesar pelo falecimento do jovem Jeferson Fernandes de Sousa. Decisão:
Aprovada por unanimidade. Moção, dispondo sobre votos de agradecimento ao
Deputado Lobbe Neto pelas verbas conquistadas para a reforma das Escolas
Estaduais João Jacinto do Nascimento e Edésio Castanho. Decisão: Aprovada por
unanimidade. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Requerimento, dispondo
sobre solicitar do Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Senhor Doutor
Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, informações sobre a construção de uma sede
oficial do Poder Judiciário em Ibaté. O AUTOR: Senhor Presidente, Senhores
Vereadores, uma boa noite a todos. Peço o apoio de todos os Vereadores a esse
requerimento que faço ao Tribunal de Justiça, em encontro com o interesse de nossa
cidade, visto que, em nosso município, tudo o que foi pedido para que a gente
pudesse ter o nosso Fórum aqui, em nosso município, o município o fez junto com o
Estado, e, até hoje, a gente não tem uma informação. A gente sabe que em 18 de
novembro de 2016 foi dada ampla divulgação, tanto na mídia impressa, quanto nos
sites de notícias da região, de que o Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Dimas de
Bellis Mascaretti, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a pedido
do então prefeito municipal, Dr. Alessandro Magno de Melo Rosa, buscaria condições
com o Governador Geraldo Alckmin e com o Secretário da Justiça, Márcio Fernando
Elias Rosa, para a construção de uma sede oficial do Poder Judiciário em Ibaté.
Todos nós sabemos da dificuldade que está o nosso Judiciário aqui, em Ibaté.
Trabalhando em local inadequado, apertado, com montanhas de processos, sem ter
um local adequado tanto para os funcionários quanto para os processos, a gente vê
toda essa necessidade. A gente vê que a época não é boa, a arrecadação sempre
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caindo, a gente vê que o município desse Fórum. Que tenha uma resposta, nem que
seja uma construção de um Fórum menor, com espaço para, futuramente, ser
ampliado, para que possa adequar o nosso Fórum. Peço, também, à nossa Casa que
encaminhe uma cópia desse requerimento ao Fórum da cidade de Ibaté, para que
eles tenham conhecimento também que nós, aqui desta Casa, estamos pedindo
informações a respeito da construção do novo Fórum. Sem mais. Decisão: Aprovado
por unanimidade. Indicação, dispondo sobre solicitar do Prefeito Municipal estudos
visando à garantia do abastecimento de água no Jardim do Bosque. O AUTOR:
Senhor Presidente, Senhores Vereadores. Também é do conhecimento de todos que
chegou uma reclamação desse porte. Há vários dias e durante alguns meses, tem
reclamação que todo final de semana, no Jardim do Bosque, existe falta de água. Eu
não sei se é para todas as casas, porque eu conversei com moradores também, e
alguns dizem que não falta; outros dizem que falta. Inclusive, nesse final de semana,
teve reclamação, eu falei com o Vadilson a respeito dessa situação e depois foi
regularizado lá. A gente pede para que o Prefeito e seus assessores deem uma
olhada nessa situação. A reclamação que temos é que parece que tem que ter um
funcionário para que abra um registro para que chegue a água até aquele local e,
como é final de semana, falta esse funcionário e não tem outro funcionário para estar
abrindo. Não sei se procede a informação. A gente não sabe se essa informação é
verídica ou não ou se é por conta que a cidade cresceu um pouco e talvez falte por
conta que CDHU também está fazendo o uso da água. A gente não sabe qual é o
motivo. Essa indicação é para que o Prefeito dê uma olhada nessa situação para que
as pessoas, quando chega o final de semana, tenham que sair do bairro e ir a outro
bairro tomar banho. Sem mais. Indicação, dispondo sobre solicitar do Prefeito
Municipal estudos visando à possibilidade de realizar sorteio de moto ou carro aos
contribuintes que estiverem quites com seus débitos na prefeitura. O AUTOR: Na
gestão passada, o Prefeito Alessandro, às vezes, fazia doação de uma moto para que
aquecesse o nosso comércio. A gente até, algumas vezes, acabou discutindo esse
sorteio dessa moto na época, porque essa moto ia à Associação, e a Associação não
dava um destino certo para a moto. Ou seja, ela escolhia os comércios, ela vendia
esses cupons para alguns comércios, nem todos os comércios participavam. Isso foi
até tema desse Vereador, nesta Tribuna, de estar discutindo contra, de ele estar
dando essa moto para a ACIPI, porque, na verdade, não ajudava o nosso comércio. A
gente criticou muito isso e, graças a Deus, não foi dada mais essa moto para a ACIPI.
Hoje eu faço esse pedido, eu não sei as possibilidades do município de estar fazendo
uma doação de uma moto para o cidadão que paga os seus impostos em dia, uma
moto ou um carro. O Prefeito, José Parella, já fez isso no passado, outrora quando foi
prefeito também. Se houver uma possibilidade para que possa presentear o nosso
contribuinte que está com suas contas em dia. Sem mais. VEREADORA IVANI
ALMEIDA DA SILVA: Boa noite, Senhor Presidente, boa noite, demais Vereadores e
Vereadoras, a todos os presentes e a todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto.
Parabenizo o Senhor Vereador, Marino Motos, que vem de encontro a essa
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indicação, essa solicitação, muito importante para o nosso município, porque assim
quem ganha é a nossa população e, principalmente, o nosso próprio município. Assim
os contribuintes estarão pagando em dia as suas contas e, assim, rendendo mais
receitas ao nosso município. Parabéns, Vereador. ORADORES: A PRIMEIRA,
VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Boa noite, Senhor Presidente,
Vereadores e Vereadoras, a todos os que nos ouvem pela rádio Encanto do Planalto,
a todos os que nos assistem no Plenário. A explicação que eu vou dar aqui, nesta
noite, é sobre a indicação que eu fiz na sessão passada. Eu fiz uma indicação sobre
um treinamento de primeiros socorros nas escolas e esse primeiro socorros a todos
os profissionais da educação, uma vez que, recentemente, ouvimos tristes notícias de
crianças que, por uma fatalidade, vieram a falecer após engasgamento durante o
período de alimentação na escola. Acredito que naquele momento, os profissionais
envolvidos fizeram o possível para salvar a vida daquelas crianças, mas, infelizmente,
não conseguiram. Pensando nisso, fiz a indicação para que os nossos profissionais
da educação, que já fazem um trabalho excelente com nossos filhos e netos, tenham
também mais essa ferramenta para auxiliá-los numa eventualidade. O suposto
treinamento lhes dará noções básicas de primeiros socorros que poderão ser
aplicadas em situações como engasgamentos ou, até mesmo, como pegar uma
criança que sofre uma queda grave. Obrigada, Senhor Presidente. O SEGUNDO,
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores.
Gostaria de, nessa oratória de hoje, parabenizar o Prefeito, José Parella, pelo
empenho total às casas populares. Ainda, em reunião com o Prefeito nesses dias, ele
havia me chamado ao seu gabinete, ele pediu para que a gente fosse dar uma volta
na Prefeitura nova, onde está sendo construída. A gente viu que Ibaté terá, em breve,
eu acredito que até no meio do ano, agora, uma Prefeitura nova, para que a gente
possa atender à nossa população. Vimos, ali, todo o empenho, todo o trabalho, toda a
dedicação que tem para com aquela obra, uma obra caríssima, uma obra de primeiro
mundo, pode-se dizer um cartão postal do nosso município. Em conversa, ele disse
para mim também que estaria indo à cidade de São Paulo falar com o Governador e,
por ora, ainda brinquei com ele, falei: “Vai dar um puxão de orelha no Governador,
Prefeito?”, ele falou: “Não, estou indo lá para assinar a Ordem de Serviço das casas
populares.”. Então, a gente fica muito feliz. A gente que, no comecinho do mandato,
teve uma notícia de que talvez não saíssem essas casas. Me lembro de que, quando
nos reunimos com o Prefeito, ele comentava sobre pedir a devolução da área de
terra, para que fosse devolvida ao município, para que o município pudesse doar os
terrenos para que, ali, se construíssem as casas. Mas todo o empenho do Prefeito, do
Deputado Lobbe Neto, do Deputado Massafera, do ex-Prefeito, Alessandro, a gente
viu que não foi em vão. O município terá, sim, as suas duzentas e oitenta e quatro
novas moradias sociais, graças ao trabalho em conjunto de toda a equipe do Prefeito,
José Parella. Então a gente fica muito feliz. Também, na conversa, ele me contou
algumas melhorias que estará fazendo no trânsito da nossa cidade, onde já podemos
ver novas faixas pintadas, falou também dos vários semáforos que serão instalados
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no município, inclusive, o que nós já comentamos aqui, até a pedido da população,
nos dois pontilhões, o semáforo que ficará nos pontilhões para poder assessorar
aquele trânsito porque, às vezes, é muito difícil, um passa na frente do outro, fica
difícil aquele trânsito. Então a gente vê todo o trabalho do Prefeito nessas melhorias.
A gente fica feliz com tudo isso que ele tem contado para nós e que realmente está
acontecendo em nosso município. Então, muito obrigado. O TERCEIRO, VEREADOR
SILVANO VAZ DO CARMO: Uma boa noite a todos, boa noite à rádio Encanto, a
todos os Vereadores, Senhor Presidente, a todos os que estão aqui, perante essa
Tribuna. Quero aqui, também, dar meus parabéns ao Prefeito, José Parella, por mais
essa conquista, das casas populares que são muito importantes para a nossa cidade.
Muitas pessoas ficaram alegres e tem que celebrar mesmo, porque quem tem a sua
casa, tem que ficar alegre, não é verdade? Eu creio que, com esse projeto
maravilhoso para nossa cidade, muitas pessoas vão adquirir novamente a sua casa
popular. Eu quero agradecer também ao povo do almoxarifado por ter nos atendido, o
Nicola, muitas coisas têm sido resolvidas a intermédio disso; ao Vadilson, também.
Agradeço a cada momento que nós temos compartilhado, às coisas boas para a
nossa cidade, incluindo todos os nossos Vereadores da nossa cidade. Quero
parabenizar cada Vereador por cada trabalho que tem feito por esta cidade, por este
povo maravilhoso. Sem mais, nem menos. Nada mais, foi encerrada a sessão,
lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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