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12ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE
2020.
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às dezesseis
horas, no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida
pela Vereadora Regina Célia Alves de Queiróz, secretariada pela Vereadora Sidnéia
Monte e com a presença dos seguintes Vereadores (as): Antonio Inácio Barbosa,
Carlos Eduardo Galdiano, Ivani Almeida da Silva, Luis Marino da Silva, Silvano Vaz
do Carmo, Steigue Jones Ronchini Fáccio e Valentim Aparecido Fargoni. Iniciada a
sessão, foi executado o Hino de Ibaté. A seguir, o Vereador Luís Marino da Silva
realizou a leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da
sessão ordinária de 14 de setembro de 2020. A Senhora Secretária realizou a leitura
das correspondências recebidas de diversos, que ficarão arquivadas na secretaria da
Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (AS):
VEREADOR ANTÔNIO INÁCIO BARBOSA: Indicação, dispondo sobre efetuar
reparo na iluminação pública da Praça Manoel Lopes, no Jardim Icaraí. Indicação,
dispondo sobre realizar reparo dos bloquetes nas seguintes localidades do Jardim
Icaraí: Rua Antônio Merola, nº 67; Rua Gotardo Zotesso, nº 18; Rua José Menzani, nº
386; e Rua Miguel Ibelli, nº 108. VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Moção,
dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Vera Lúcia da
Silva. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA.
Indicação, dispondo sobre solicitar do senhor Roberto Sartori, Diretor-Presidente da
Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, e do senhor Julio Cesar De Oliveira,
Gerente de Negócios, uma melhor divulgação do projeto referente à instalação de kits
de aquecedor solar nas residências, bem como a destinação de novos aparelhos ao
Município. Moção, dispondo sobre votos de congratulações ao senhor Roberto
Sartori, Diretor-Presidente da Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, e ao
senhor Julio Cesar De Oliveira, Gerente de Negócios, pela destinação de kits de
aquecedor solar ao Município. DISCUSSÃO: O AUTOR: Gostaria de, nessa moção,
agradecer à CPFL que muito tem ajudado o Município de Ibaté. Outrora com a
instalação da linha que vai nos ajudar em caso de queda de energia, a troca de
postes de madeira em muitos locais da cidade e, agora, com essa proeza de 600 kits
de aquecedor solar, destinados às famílias do município. Reitero o pedido por meio
de uma indicação ao Presidente da CPFL e ao Gerente de Negócios, pois aconteceu
uma situação meio esquisita devido à falta de divulgação, em que muitas famílias
ficaram sem o kit porque não tinham certeza da procedência do material, da empresa.
Reitero o pedido para que os aparelhos, que foram remetidos à CPFL, voltem ao
nosso município, para a população, para as pessoas que necessitam e de baixa
renda. Houve casos em que chamaram a polícia para a empresa que fazia o cadastro
das pessoas; uma situação difícil para a empresa e para a nossa cidade. Há muitos
golpes hoje, então não é de se estranhar que a pessoa se sinta acuada em uma
situação dessas. Não sabemos a quantidade exata de kits, há uma conversa de que
aproximadamente 300 voltaram por causa disso. Alguns telhados também não
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suportaram o kit. Acredito que, mais essa quantidade, teremos mais de cinco mil
residências que precisam. Agradeço e peço a aprovação da moção à CPFL pelo
trabalho que desenvolvem em nosso Município. Sem mais. VEREADOR SILVANO
VAZ DO CARMO: Boa tarde a todos. Tem meu apoio a esse projeto, Vereador, que é
para a benfeitoria a nossa cidade. Parabéns. Decisão: Aprovada por unanimidade.
ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: No uso da
tribuna, saio em defesa do nosso Município. Sabemos que é época de eleição, e
muitas notícias, veiculadas ao Facebook, muitas vezes negativas em relação à
gestão do nosso Prefeito e Câmara Municipal. Ficamos tristes, pois há pessoas que
aproveitam o momento e divulgam notícias que acabam atrapalhando. Vimos uma
divulgação sobre o IDH em nossa cidade, de 2015, de outra realidade. Vemos que
não é assim, fazer de uma notícia velha o novo hoje. Outra situação que nos
entristece é ver todo o trabalho que o Prefeito José Parella faz em relação as nossas
crianças. Tudo o que o Prefeito faz, na maioria das vezes, se refere às crianças. Há
matérias positivas a nível estadual, nacional e municipal em relação à merenda da
nossa escola. Por conta de uma situação que pode acontecer (não sei se é verídica
ou não) de um tomate. Jamais o Prefeito destinaria alimentos de má procedência.
Tudo é feito com o maior carinho pelo Prefeito, que às vezes usa recursos próprios
para resolver uma situação. E também não é da forma que alguém falou no
Facebook, que teria comprado em um mercado tal, em uma loja tal. Há uma lei que
obriga o Município a comprar da Agricultura Familiar. O cidadão de Ibaté pode
continuar acreditando no Prefeito José Parella, pois, tudo o que faz, é de melhor para
o município e para as crianças. Ficamos tristes ao ver uma pessoa que quer o poder
a qualquer custo. Precisa estar vivendo uma realidade sabendo como é, e não chegar
no Facebook falando qualquer coisa. Uma notícia má falada é ruim para a nossa
cidade. Vimos agora que há falta de divulgação e quantas pessoas deixaram de
receber o kit de aquecedor solar que custa, em média, de R$ 3 mil reais a R$ 5 mil
reais. Sem contar a economia que vai gerar de energia para a família. Há o Conselho
Municipal de Merenda Escolar que vê tudo. Pode até ter acontecido de ter ido, pois
hortifruti, de um dia para o outro, pode mudar o estado; não há conservante, não há
nada. Por causa disso, já tem que massacrar o Prefeito, o Município? Ganhe uma
eleição, venha para cá fazer melhor, para defender o que é melhor para o Município.
Sem mais. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA
SILVA: Como o período eleitoral já começou, quero desejar boa sorte a todos vocês
que concorrem à reeleição; às pessoas, que estão aí fora, disputando o cargo de
vereador, desejamos uma boa sorte também. Que façam uma campanha limpa e
merecedora do voto de uma população sofrida para poder representar o povo. Ficam
aqui os meus votos a todos os que vão concorrer às eleições: Prefeito, Vice-Prefeito,
Vereador, a nós, que vamos concorrer à reeleição; ao Prefeito; a nossa querida Ivani,
que vai disputar como Vice-Prefeita. Boa sorte a todos. Sem mais. Nada mais, foi
encerrada a sessão às dezesseis horas e vinte e três minutos, lavrada esta ata, que
será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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