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08ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2.018.
Aos catorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis 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 Luís Marino da Silva procedeu à
leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão
ordinária de 02 de maio 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):
VEREADOR CARLOS EDUARDO GALDIANO: Indicação, dispondo sobre jogar
cascalho na Rua Adelmo Trevisan, que dá acesso às chácaras, na Vila Bandeirantes.
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre solicitar da
Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL a substituição de poste de energia
elétrica em madeira, localizado na Rua Taquaritinga, esquina com a Rua Dobrada, no
Jardim Cruzado. VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Indicação, dispondo sobre
construir um redutor de velocidade de veículos (lombada), na Rua Augusto Perucchi,
em frente ao número 855, no Jardim Domingos Valério. VEREADOR SILVANO VAZ
DO CARMO: Indicação, dispondo sobre realizar reformas nos quartos do Hospital
Municipal que se encontram com infiltração e fornecer alimentação aos seus
servidores. Indicação, dispondo sobre construir sanitários (masculino e feminino) e
instalar bebedouros na Pirâmide da Mata do Alemão. ORADORES: O PRIMEIRO,
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Boa tarde, senhor Presidente, senhores
Vereadores, a todos os presentes na Casa. Para nós, hoje é motivo de muita alegria
pelos projetos que chegam até a nossa Casa hoje para votação. Quero exaltar o
projeto do aumento aos funcionários públicos, um agradecimento ao nosso Prefeito,
José Parella, que, durante a sua gestão, o seu mandato, tem se esforçado para que
sempre se mantenham esses dez por cento de aumento ao funcionário público,
valorizando a nossa classe trabalhadora. A gente fica muito feliz, ver que é uma
época difícil, mas o Prefeito se esforça e vem com esse aumento para beneficiar o
nosso trabalhador, para que ele possa acompanhar as inflações do nosso país, sendo
um aumento acima da inflação. Então a gente fica feliz com toda essa situação e
agradece ao Prefeito por isso. Também quero comunicar a respeito da rua. Fui
procurado em relação à Rua do Adelmo Trevisan, como foi citado na indicação do
Vereador. Na gestão passada, a gente procurou meios para que pudesse estar
asfaltando aquela rua, mas existe uma dificuldade grande. Eu não tive o privilégio de
estar falando com o Prefeito sobre essa situação, até pedi umas informações, mas
ainda não chegaram. Mas vou falar a respeito do que sei da gestão passada, a gente
não queria que só fosse asfaltada, mas que fosse alargada; mas, como ali é uma
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área mais afastada do município e também pelos estudos que tivemos lá atrás junto
com o Prefeito Alessandro, a gente também tentou ajuda junto com o Governo do
Estado em relação a essa situação, para ver se conseguíamos que aquelas chácaras
viessem a se tornar urbanas, pois são chácaras que foram feitas de maneira
irregulares, não digo as chácaras que estão logo no começo da Adelmo Trevisan,
dessa rua que está sem o asfalto, mas todas aquelas chácaras ao fundo da CBT, são
chácaras que foram feitas de maneira irregular; as ruas são pequenas. Então existe
uma dificuldade para o município de estar ali levando a pavimentação. Eu não sei se
hoje o Prefeito tem outro meio. O Governo do Estado estava para lançar um
programa que regularizasse essas áreas tanto ali, como no Banco da Terra e outras
chácaras que temos no município, para que viesse, também, estar pagando,
contribuindo com seus impostos, o IPTU, para que nós pudéssemos estar levando
benfeitorias também. Então acredito que na próxima sessão a gente poderá estar
conversando melhor sobre isso, a gente pega mais informações a respeito dessa
situação e, para quem possa estar ouvindo a respeito, parece que saiu uma matéria
no G1 a respeito dessa situação, mas existe essa parte que a gente não consegue
fazer sem que haja também uma participação do Estado, de estar realizando esse
projeto para regularizar aquela área, não só aquela, mas outras áreas que a gente
tem no município. Então a gente fica na espera de uma conversa com o Prefeito e ver
o caminho que podemos tomar ali. Sem mais. A SEGUNDA, VEREADORA IVANI
ALMEIDA DA SILVA: Boa tarde, senhor Presidente; boa tarde, senhores
Vereadores, Vereadoras; a todos os presentes; ao nosso vice-Prefeito, Horácio, que
está aqui, hoje, prestigiando o nosso trabalho; ao José Augusto, o assessor de
imprensa do Prefeito José Parella, que está aqui também; ao senhor Mazola, que faz
tempo que não vem aqui nos visitar; a todos os ouvintes da rádio Encanto do
Planalto. Quero aproveitar para agradecer o Prefeito José Parella mais uma vez; o
Prefeito está de parabéns com relação à construção do banheiro da PSF do Jardim
Esfér, onde os nossos moradores e usuários daquele PSF estão satisfeitos e felizes;
parabéns, mais uma vez, José Parella, Horácio e a todos os seus assessores. Com
relação, mais uma vez, à indicação que faço à CPFL, de mais um poste que se
encontra danificado, está oferecendo grande risco aos nossos moradores, à nossa
população. Se, de repente vier a cair, não sou engenheira, não tenho conhecimento
em relação, mas, com as imagens que encaminhei à CPFL, tenho certeza de que
eles estarão olhando com bons olhos o poste da Rua Taquaritinga, esquina com a
Rua Dobrada, no Jardim Cruzado, pois ele está muito inclinado, e não sei se serve
somente de suporte para estar junto aos demais postes, mas os moradores daquela
região estão muito preocupados. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. N°100/2018, DE
10 DE MAIO DE 2018. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe
sobre alterar o § 1° do artigo 2º da Lei Municipal N° 2.952, de 01 de março de 2016.
VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 101/2018, DE 10 DE
MAIO DE 2018. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre
conceder revisão geral salarial aos servidores públicos municipais. DISCUSSÃO:
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VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa tarde, Senhor Presidente; demais
Vereadores; a todos os presentes. Esse projeto, mais uma vez, é de suma
importância para os nossos funcionários, os funcionários que brigaram comigo em
algumas repartições do nosso município, criticando quando eu votei no projeto contra
a cesta básica, do décimo quarto, também. Estou aqui, hoje, mais uma vez, para
parabenizar o Prefeito José Parella com relação a esse aumento que faz jus àqueles
funcionários que dão a cara à tapa, que representa o nosso povo, que cuida da nossa
população, que trabalha honestamente. Não estou dizendo que alguns não trabalham
honestamente; mas com aqueles que me criticaram fiquei chateada, sim, e vou
continuar votando naquilo que for de interesse da população, estou aqui para
representar, mais uma vez vou deixar frisado, trinta e cinco mil habitantes, mais ou
menos, é o que nós temos no município. Então parabenizo muito, muito mesmo, o
José Parella pelos dez por cento de aumento ao nosso funcionalismo público
municipal de Ibaté. Parabéns, José Parella.
VEREADOR STEIGUE JONES
RONCHINI FÁCCIO: Senhor Presidente, demais Vereadores e Vereadoras, a todos
os que nos veem pelo Plenário, a todos os que nos ouvem pela rádio. Venho também
deixar os meus parabéns aqui e dizer que hoje o aumento de dez por cento é você
remar contra a maré, porque não é fácil na nossa situação, na situação do país hoje.
Eu sei que têm prefeituras brigando para conseguir pagar a inflação, e nós estamos
aumentando em dez por cento para o nosso funcionário. Quero deixar meus
parabéns a todos do Executivo, ao Prefeito José Parella, ao Horácio, que está aqui
conosco, a todos que abraçam essa causa, para que a gente possa vir aqui, hoje, e
se sentir feliz em poder dar dez por cento ao nosso funcionário que trabalha muito
para a nossa cidade também para deixá-la bonita como ela está. Então, obrigado a
todos. Obrigado, Prefeito. VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Uma boa tarde a
todos; senhores Vereadores, a todos da imprensa que se encontram aqui, nesta
tarde, vice-Prefeito, enfim, a todos os que se encontram aqui. Também quero dar os
parabéns ao Prefeito José Parella por esses dez por cento ao funcionário público,
àqueles que trabalham mesmo, de verdade, àquele que agradece porque deu esses
dez por cento. Está aí a cidade, junto com o Prefeito, aumentando esse salário,
porque o servidor público merece. Eu tenho certeza de que o trabalhador fica
contente. Parabéns, José Parella, parabéns à nossa cidade, a todos os Vereadores
que, juntamente com esse projeto, se empenham para o melhor da nossa cidade.
Parabéns. Sem mais nem menos. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Como eu
disse há pouco, a gente fica muito feliz com essa situação. Eu acredito que são
poucos os lugares do nosso país que hoje concedem um aumento desse porte ao
funcionário. A gente vê uma cidade que está crescendo cada dia mais, uma cidade
que está com uma prefeitura pronta, um ginásio de esporte pronto, um campo com a
obra em andamento bem avançado, a gente vê a biblioteca, todo o trabalho do
Prefeito em relação ao nosso município e mais essa maravilha que é o aumento.
Grandes coisas estão sendo feitas no nosso município, e também é uma grande
coisa em uma época difícil, e o Prefeito conceder o aumento de dez por cento ao
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funcionário público, ao funcionário que trabalha, que faz que o município ande.
Falaram que a gente votou contra o funcionário, a gente está tentando ajudar o
Prefeito para que a cidade funcione. Quando vem alguma coisa para esta Casa, e
esta Casa analisa o que está acontecendo, os gastos do dinheiro público que estão
sendo feitos de maneira errada, e esta Casa vota, ela vota para ajudar o Prefeito,
para ajudar o município, para poder ajudar esses trinta e cinco mil habitantes que
esta cidade tem. Então nós estamos aqui para ajudar a todos. E, mais uma vez, a
gente fica feliz por estar passando por esta Casa um projeto. Todos os Vereadores
estão a favor, e a gente fica muito feliz por estar votando no aumento para o nosso
funcionário. Sem mais. VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Boa
tarde, senhor Presidente; Vereadores e Vereadoras; a todos os que nos ouvem pela
rádio Encanto; a todos os que nos ouvem pelo Plenário. Eu também gostaria de
agradecer ao nosso Prefeito, ao vice-Prefeito, Horácio, por esse projeto. Como
funcionária também dessa prefeitura e pelo projeto do nosso Prefeito que tem nos
abençoado, sempre se lembrando de nós, sempre nos abençoando. Muito obrigada,
Prefeito José Parella. Sei de muitas prefeituras da nossa região cujos funcionários
não tiveram essa oportunidade, e hoje posso agradecer porque nós tivemos os
nossos dez por cento de aumento. Muito obrigada, Prefeito. VOTAÇÃO: Aprovado
por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR LUÍS
MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, senhores Vereadores. Queria, na
Explicação Pessoal, fazer uso da Tribuna para fazer um agradecimento a todas as
mães pelo Dia das Mães, mulher guerreira, que trabalha dia a dia, que nos deu a
vida; a gente fica feliz por mais um dia das mães. Queria deixar o agradecimento ao
Raul, à Cátia que tiveram seu primeiro filho, o Samuel, o nosso diretor de esporte
sendo agraciado pelo dom de Deus de ser pai e da Cátia, também. Gostaria também
de comunicar a todos que, do dia vinte e um ao dia vinte e seis de maio, começa a
nossa Semana de Segurança Pública. A abertura será no dia vinte e um, às catorze
horas; terão as palestras nos dias vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro e vinte e
cinco, no GREI; e dia vinte e seis, na Pirâmide, a gente vai ter a exposição das
viaturas. Então a gente fica muito feliz com o Prefeito que apoia essa semana de
segurança. Uma das bandeiras do Prefeito é a segurança pública. Então ele vem
seguindo junto, apoiando a Semana de Segurança Pública, em que são feitas
palestras, ensinamentos para as crianças, para as pessoas, em razão da segurança
pública. A gente fica feliz por tudo isso. Quero agradecer o apoio do Prefeito, da
Polícia Militar, da Polícia Civil, da nossa Guarda Municipal e agradecer, em nome do
Conseg, ao GREI por ceder o espaço, ao presidente do GREI, o Vereador Steigue. A
gente fica feliz por, mais uma vez, estar ajudando, cooperando com o município. Sem
mais. Nada mais, foi encerrada a sessão, lavrada esta ata, que será assinada, depois
de aprovada pelo Plenário.
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