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13ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2022. 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, 
no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida pelo 
Vereador Valentim Aparecido Fargoni, secretariada pela Segunda Secretária, 
Vereadora Sidnéia Monte, e com a presença dos seguintes Vereadores: Damião 
Rogério de Sousa, Horacio Carmo Sanchez, Ivanildo de Oliveira Lins, Jean Glei Rubio 
Tomaz, Luís Marino da Silva, Ronaldo Rodrigo Ventur. A seguir, o Vereador Damião 
Rogério de Sousa procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovado, por 
unanimidade, o requerimento de licença, apresentado pelo Vereador Waldir Siqueira, 
referente à data desta sessão. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão 
ordinária de 11 de julho de 2022. A seguir, a Senhora Secretária fez a leitura das 
Correspondências Recebidas de Diversos, que ficarão arquivadas na Secretaria da 
Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (A): 
VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Indicação, dispondo sobre implantar 
uma pista de caminhada no Jardim das Palmeiras II. VEREADOR HORACIO CARMO 
SANCHEZ: Projeto de Lei, dispondo sobre instituir no município de Ibaté a campanha 
“Fevereiro Laranja”, dedicada à elaboração de ações educativas de conscientização 
para o diagnóstico precoce e tratamento da leucemia. Decisão: Encaminhado às 
Comissões Permanentes. VEREADORES IVANILDO DE OLIVEIRA LINS E 
RONALDO RODRIGO VENTURI: Indicação, dispondo sobre instalar placas de 
parada obrigatória na confluência das ruas João Alteia, Contorno, José Periane e 
Anielo Giusepe Pepo de Cápua. Indicação, dispondo sobre instalar redutor de 
velocidade de veículos na Rua Fioravante Taglialatela, próximo ao número 329, no 
Jardim Mariana. Indicação, dispondo sobre instalar novas lixeiras no Complexo Social. 
ORADORES: O PRIMEIRO, RONALDO RODRIGO VENTURI: Vou falar rapidamente 
sobre duas indicações. Uma delas é sobre um redutor de velocidade, pedido recebido 
na última live que fiz, na Rua Fioravante Taglialatela, próximo ao número 329, próximo 
à horta, no Centro de Zoonoses, o que acaba por ter mais animais também, além dos 
animais domésticos, crianças etc. Esses animais acabam indo para rua e torna 
perigoso. Uma das moradoras, que trabalha na Proteção Animal, me passou essa 
indicação e encaminhamos para que a Prefeitura faça os estudos. Outra indicação que 
recebi via Facebook foi em relação à instalação de mais lixeiras no Complexo Social. 
Há uma lixeira na esquina que não está dando conta, porque tem um volume grande 
de lixo por conta do albergue, vaca mecânica, cozinha do abrigo. Então seria 
interessante a Prefeitura fazer essa análise e instalar mais lixeira, evitando que o lixo 
seja colocado no chão e que vá cachorro espalhar, causando transtorno. O Complexo 
é um ponto importante na nossa cidade, então seria importante dar uma analisada 
nesse sentido. Além das indicações, na última sessão falamos sobre o aniversário da 
cidade e acabou passando sobre uma questão importante que aconteceu na corrida. 
Deixo meus agradecimentos ao Raul, Diretor de Esportes, e ao Prefeito pela 
arrecadação de ração; isso é muito importante, porque as ONGs vivem em um sufoco, 
pedindo ração. A ação da Prefeitura é muito importante para dar um fôlego para eles e 
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também pedimos para a população continuar ajudando. Quero fazer uma 
consideração sobre meu partido, PSB, o qual presidi de 2002 a 2022 e meu último 
mandato foi encerrado no dia 26 de junho. Em fevereiro nós fizemos as eleições e na 
eleição do diretório foi eleito o Fábio Gomes, que já passou por esta Casa, foi 
Vereador por dois mandatos e é ele quem preside o PSB a partir de agora. Olhando 
para trás, nestes 20 anos, foi muito tempo, eu fiquei demais, eu dei espaço para gente 
nova, com outras ideias; às vezes a gente acha que está fazendo o certo, mas nem 
sempre está. É um partido que tinha um pouco mais de cinco, seis filiados na cidade e 
passou para mais de 300 filiados e faço meus agradecimentos ao Fábio, que fez muito 
na questão de filiação. Em 2004, fizemos mais ou menos 400 votos de legenda e não 
deu para eleger ninguém de vereador, mas conseguimos uma votação importante. Em 
2008, elegemos um, o Fábio; em 2012, elegemos Fábio e Lindolfo; em 2016, Steigue e 
Silvano; e, na última eleição, eu e o Ivan. Temos mantendo o PSB e tenho muito 
orgulho de onde partimos, o sonho dos jovens de 20 e poucos anos, para onde 
chegamos. Entrego a direção do partido muito tranquilo para uma pessoa que vai 
cuidar muito bem, dar todo o suporte e vai puxar a nossa orelha quando for preciso, 
algo que fazia algumas vezes com os outros; mas agora, na condição de Vereador, 
fica um pouco complicado. Deixo meus agradecimentos a todo o grupo PSB, ao Ivan, 
Vereador; a todos os vereadores que passaram, e a todos os candidatos, que 
acreditaram no PSB, na nossa proposta. Tenho certeza que o Fábio vai realizar um 
bom trabalho, nem preciso desejar boa sorte. Obrigado. O SEGUNDO, VEREADOR 
IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Boa tarde a todos, ao Maurício, representando a 
imprensa. Quero falar de uma de nossas indicações. Indicamos ao Prefeito para 
verificar a possibilidade de instalar placa de sinalização de pare na esquina da praça 
do Jd. Menzani, onde se encontram várias ruas e o trânsito tem aumentado bastante 
com os novos bairros. Vemos que o acidente pode, a qualquer momento, acontecer. 
Então, colocando a sinalização é óbvio que vai minimizar a possibilidade de acontecer 
acidente. Quero aproveitar o momento para fazer um pedido ao nosso Prefeito para 
verificar a possibilidade de voltar a doar o leite de soja que era doado na vaca 
mecânica. Estamos passando por um período bem complicado e acho que o Prefeito 
vai se sensibilizar nesse sentido para ajudar o povo que tanto clama. O leite nos 
mercados subiu demais. Óbvio que o Prefeito não tem culpa, mas se puder ajudar a 
população, todos vão agradecer. Há famílias que têm três, quatro crianças e não estão 
conseguindo comprar o leite. EM APARTE, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Nós, do 
Serviço Social, temos o Viva Leite, que já é doado às crianças de zero a dois anos, 
duas vezes na semana. O sistema joga as famílias para quem será doado o leite e 
existe a sobra. O serviço Social acompanha, mas quem joga o número é o Governo, 
através do Cadastro Único, e nós fazemos a doação. Como existe sobra, porque há 
famílias que não vão buscar, fazemos a doação. As mães vão pegar essa sobra de 
pessoas que não foram buscar. A gente acaba excluindo essas famílias para o sistema 
jogar de novo. Damos a oportunidade, fazemos contato com a família para saber por 
que não está indo buscar e a gente coloca a família no lugar. VEREADOR IVANILDO 
DE OLIVEIRA LINS: Obrigado pela colocação, mas eu acho que se o Prefeito puder 
ajudar com um pouco mais, essa ajuda será bem-vinda para todos. O TERCEIRO, 
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VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Gostaria de falar um pouco sobre o trabalho 
da Assistência Social, inclusive da Amanda; ficamos felizes pelo trabalho realizado por 
ela e pela equipe, inclusive a Vereadora Néia, que faz parte. Mais uma vez o nosso 
município recebeu 500 cestas do Governo, de tamanho pequeno, que ajudam na 
complementação para essa situação que estamos passando. É a oitava remessa que 
recebemos. As famílias que buscam atendimento na Assistência Social realizam um 
cadastro e passam por uma avaliação técnica que determina o tipo de auxilio 
necessário. A Assistência Social também faz o acompanhamento dessas famílias e os 
encaminhamentos necessários para os diversos tipos de atendimentos. Por mais que 
a Assistência Social venha buscando reorganizar, para otimizar o fluxo de avaliação de 
cesta básica, realizando estudos sobre o fluxo atual e a construção do trabalho em 
rede, a demanda vem aumentando mensalmente. Vemos que está difícil a situação no 
nosso país, no mundo em relação aos efeitos da pandemia. Graças a Deus o Governo 
tem ajudado, o Prefeito tem colaborado com essa situação para suprimos essas 
demandas. Ressalta-se, que cada família possui sua particularidade, ou seja, desde 
atender o telefone, comparecer no atendimento agendado como não usufruir do 
benefício. Além de ser pesquisado sobre os outros benefícios que a pessoa recebe. 
Ficam meus agradecimentos à Amanda pelo trabalho que vem prestando e a todos os 
funcionários que cuidam das pessoas com mais necessidade. Quero falar um pouco 
sobre a nossa Guarda que foi acionada no dia 13 devido a uma denúncia de maus 
tratos. Ela foi ao local e foi feito o resgaste de vários animais; fizeram a escavação 
para tirar um cachorro que estava no buraco. Parabéns à equipe da Guarda Municipal 
pelo trabalho que tem sido feito, à veterinária que também foi ao local. Os animais 
estão no abrigo para que sejam cuidados. A Guarda Municipal também localizou um 
material furtado na área rural. No dia 21, por vota das 19h, as equipes da Guarda Civil 
Municipal, em patrulhamento preventivo pela área Rural, elevatória de tratamento de 
esgoto, avistou uma lanterna acesa em meio a uma mata. Ao serem verificados pelos 
Guardas, dois indivíduos saíram correndo deixando um saco plástico para trás, ao 
verificar o conteúdo, se tratava de aproximadamente 50 kg de ferros. O material foi 
apreendido e, no dia seguinte, foi verificado que esses ferros seriam de um viveiro de 
plantio de mudas florestais, situado na área Rural do município. Esses materiais são 
da parte de irrigação das mudas, os materiais foram devolvidos para o proprietário. O 
Ex-Vereador Nathã fez um questionamento muito agressivo em relação à caminhonete 
que o Prefeito havia entregado à Guarda Municipal e hoje vemos essa caminhonete 
em patrulhamento na área rural. Parabéns ao Prefeito, ao Vitor e à equipe envolvida 
nesse furto que foi recuperado pela Guarda e devolvido ao proprietário. Então, 
Vereador Nathã, como o senhor disse que queria ver a caminhonete toda suja de 
lama, não é bem assim; ela precisa estar bem limpinha e trabalhando. Se sujar será 
atrás de trabalho nas mediações da zona rural. Também a polícia, junto com a Guarda 
Municipal detêm menor por tráfico de drogas na Popular. Diante exposto foi 
apresentado no distrito policial de IBATÉ onde foi lavrado registro digital de ocorrência 
de ato infracional de tráfico de drogas, sendo apreendido drogas, dinheiro e um 
celular. O menor ficou aos cuidados da conselheira tutelar. Quero falar um pouco do 
nosso esporte.  Karatê: Campeonato Brasileiro disputado em Minas Gerais. Equipe 
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com 10 atletas, sendo duas meninas e oito meninos, que conquistaram um total de 
três medalhas, pelos atletas Kauã Menezes, com uma de bronze e uma de prata; e 
Raine Matias, com uma de bronze. Ambos já garantiram classificação para brasileiro 
em São Paulo no mês de novembro. Parabéns aos envolvidos Basquete masculino, 
disputando o campeonato metropolitano em Ribeirão Preto 2022 classificou em 
primeiro lugar da competição e agora em agosto irá disputar os play offs da taça ouro. 
Futsal feminino está disputando a copa Sesc e tem conquistado excelentes resultados 
para a cidade. Volta em quadra na sexta-feira busca classificação para as semi-finais 
da copa. Futsal masculino com início competição na cidade de Analândia. 
Campeonato Regional, e infelizmente iniciou com derrota no primeiro jogo, mas quinta-
feira volta novamente em quadra. Futebol menor: nossa molecada está disputando o 
regional de Araraquara, para crianças de 14 e 16 anos. Elas jogaram sexta-feira 
passada, aproveitando as férias, e os dois times do projeto social de Ibaté venceram 
os jogos contra Boa Esperança. Nessas férias muitas crianças atletas da nossa cidade 
foram disputar copinhas na região por times de toda parte, e muitos a Secretaria de 
Esporte ajudou de alguma forma, seja em porcentagem de valores, auxílios e até 
mesmo bancando tudo o que necessário, ressaltando que isso para atletas no qual a 
secretaria teve informações concretas da competição e também vínculos com 
professores de outras escolinhas, fazendo assim uma parceria, onde as escolinhas da 
região davam oportunidades e a Secretaria de Esportes de Ibaté ajudava na 
permanência dos atletas. Voleibol masculino está também participando de Copa 
Regional de Ribeirão Preto e jogo no próximo fim de semana na cidade de Américo 
Brasiliense. Voleibol feminino: copa AVS. São Carlos, trazendo jogos aqui no Ginásio 
Municipal Donato Ruscitto. No Complexo Esportivo Parrellão começou na ultima 
semana a ficar uma pessoa responsável pelo espaço esportivo, auxiliando e cuidando 
de materiais esportivos. Agora o funcionário que é parceria com Assistência Social do 
Bolsa Trabalho e fica no Parrellão das 17h30 às 21h30 entregando bolas e materiais 
que facilitam a prática esportiva. No mesmo local, iniciou a pintura das ferragens, 
academia já está totalmente pintada e hoje iniciou a quadra de tênis na parte da 
ferragem. Vale ressaltar a iluminação que ficou melhor aos munícipes. Reforma no 
Estádio Municipal está em ritmo acelerado, onde o gramado já está próximo de ser 
iniciada a instalação, a parte de irrigação e drenagem já foram finalizados, 
arquibancada fase final já concluída praticamente 90%. Ou seja, esporte na nossa 
cidade não para.  Realmente, Ibaté está muito melhor de se viver. Vale lembrar que, 
para que os investimentos cheguem a nossa cidade, é necessário que ela esteja 
preparada. Eu e o Vereador Damião conversamos no final de semana e tratamos de 
assunto referente a emprego. Eu acho que agora é o momento, porque vemos a 
cidade em uma fase bem adianta em crescimento e agora precisamos nos deslocar à 
São Paulo para conseguir, junto ao Governo, a Deputados, trazer uma empresa de 
grande porte para nossa cidade, porque vemos necessidade de trabalho nesta cidade. 
Sem mais. Obrigado. O QUARTO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: 
Quero falar de uma indicação. Como sempre comento: é uma demanda que vem do 
povo. Pedimos ao Senhor Executivo para que, quando for fazer a calçada do Jardim 
das Palmeiras, faça uma pista de caminhada, que é bom, é saúde. Sem mais. A 
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QUINTA, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Quero dar continuidade à minha fala. É 
importante que os Vereadores saibam dos serviços que são prestados. O Ivan falou do 
leite e, como eu disse, nós temos o projeto Viva Leite, pelo qual atendemos as famílias 
duas vezes na semana. Temos também o leite fluido que a Prefeitura compra; são 100 
litros semanais e a gente prioriza os deficientes e idosos. O Viva Leite prioriza as 
crianças de até dois anos e a gente também tem os leites de caixinha, comprados pela 
Prefeitura, para as famílias carentes que, por meio da entrevista, é feito o seu 
acompanhamento. Às vezes a gente doa de caixa fechada, dependendo a situação da 
família. É uma compra feita à parte da cesta básica, porque, na cesta, também vêm 
duas caixinhas de leite. Como o Vereador disse, pode haver a necessidade de mais, 
pois hoje a demanda é muito grande. Vemos o desemprego, a situação de crise no 
país, a demanda de cesta, de leite, de fraldas no Serviço Social subiu demais. 
Procuramos atender todo mundo. EM APARTE, VEREADOR LUÍS MARINO DA 
SILVA: A coordenadora Amanda comunicou que as cestas às vezes demoram um 
pouco por conta de todo esse trabalho que você mencionou, de acompanhamento. 
Quero dizer que tem a cesta do município e tem a cesta que o Governo mandou 
também para complementar a ajuda que já é dada. VEREADORA SIDNÉIA MONTE: 
Então é só para fazer esse esclarecimento. A demanda subiu. Nós temos que pedir 
mesmo. Pedir para aumentar a cesta, o leite. Nós estamos ali, fazendo o trabalho, mas 
o que vem a mais será sempre de grande ajuda, porque a população que temos é 
carente. Aproveito para deixar meus agradecimentos à Raízen que fez doação de 
cobertores e roupas. O inverno parece estar passando, mas, como eu disse, tudo é 
válido. Temos as pessoas que vão lá e para quem fazemos a entrega de roupas uma 
vez na semana, às terças-feiras. Cresce cada vez mais a demanda de pessoas que 
não têm condições. Obrigada. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 483/2021, DE 26 
DE OUTUBRO DE 2021. INTERESSADO: Vereador Édison Fernando da Silva. 
ASSUNTO: Dispõe sobre instituir no município de Ibaté o “Circuito de Ciclorrotas”. 
VOTAÇÃO DA EMENDA APRESENTADA PELO VEREADOR JEAN GLEI RUBIO 
TOMAZ: Aprovada por unanimidade. DISCUSSÃO DO PROJETO COM A EMENDA: 
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Quero agradecer ao Jean, coautor 
desse projeto, que é o circuito de ciclorrotas, elaborado pelo Vereador Édison, 
licenciado, juntamente com o Jean. Quero colocar algumas questões para as pessoas 
entenderem do que se trata. O circuito de ciclorrotas visa identificar rotas, trilhas e 
circuitos na cidade; incentivar o uso de bicicleta em todas as modalidades e a 
conscientização quanto à importância da sua prática como instrumento de qualidade 
de vida, lazer e saúde; estimular o uso da bicicleta como um importante meio de 
transporte; incentivar a promoção de eventos de cunho esportivo, cultural e turístico, 
organizados ou estimulados pelo Poder Executivo; promover o desenvolvimento 
sustentável nas dimensões socioeconômicas, ambientais e turísticas; fortalecer e 
incentivar o Cicloturismo no município; diversificar a economia local e incrementar o 
mercado, com a geração de empregos; conscientizar a população sobre a 
necessidade de proteção do meio ambiente, ressaltar as paisagens e as belezas 
naturais de nossa cidade e incentivar a instalação de bicicletários. Nos últimos anos 
aumentou muito o número de ciclistas. Digo que não vou começar senão vou viciar, 
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porque começam nos 10 km, 20 km, depois já estão nos 100 km. As pessoas gostam 
muito, faz muito bem para a saúde. Parabéns para quem tem essa disposição. É um 
projeto de grande importância para o município porque o município tem muitos ciclistas 
e vai contribuir bastante. Vocês estão de parabéns. Meu voto é favorável. VEREADOR 
LUÍS MARINO DA SILVA: Um projeto de grande valia para o município, ainda mais 
porque buscamos uma Cidade de Interesse Turístico. Deixo meus parabéns ao Édison 
e ao Jean pela iniciativa, que vem a somar. Vou citar o Ex-Vereador Fábio Gomes que 
está pedalando por todo lado; ele começou bem pouquinho e hoje está pedalando 
muito. Além de estimular o crescimento do município, melhora a qualidade do ar, 
porque as pessoas não poluem, ajuda muito na saúde; o esporte ajuda muito na 
saúde. Tem a aprovação deste Vereador. Sem mais. DECISÃO: Aprovado por 
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 505/2021, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021. 
INTERESSADO: Vereador Édison Fernando da Silva. ASSUNTO: Dispõe sobre criar o 
Conselho Municipal da Juventude.  VOTAÇÃO DAS EMENDAS APRESENTADAS 
PELO VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Aprovadas por unanimidade. 
DISCUSSÃO DO PROJETO COM AS EMENDAS: VEREADOR RONALDO 
RODRIGO VENTURI: Apenas para esclarecer que esse projeto cria Conselho 
Municipal da Juventude. Nós temos vários conselhos municipais, que é um importante 
espaço para discussão de políticas públicas voltadas para setores específicos. O que 
esperamos é que os jovens participem, trazendo sugestões para o município. Se 
ouvirmos mais, com certeza acertaremos mais e os conselhos municipais tem esse 
papel importante. É um projeto do Vereador Édison e do Vereador Jean. Estão de 
parabéns e têm minha aprovação. Muito obrigado. VEREADOR LUÍS MARINO DA 
SILVA: Também tem a aprovação deste Vereador. Acho muito válido também, 
principalmente neste tempo em que vivemos em que a juventude tem se perdido. Acho 
que esse projeto, vindo a funcionar no município, vai funcionar e será muito válido. 
Com os jovens, com suas experiências de vida, poderá ajudar muitos jovens em 
situação difícil. Em funcionamento, esse projeto vai oferecer mais um espaço para que 
a juventude possa ter o seu valor na sociedade. Sem mais. DECISÃO: Aprovado por 
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 224/2022, DE 20 DE JULHO DE 2022. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional e Suplementar no valor de R$ 1.268.799,00, destinados para execução das 
obras de infraestrutura urbana para pavimentação, recapeamento, guias e sarjetas do 
Programa Nossa Rua em parceria com o Governo do Estado de São Paulo. 
DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Vamos votar em uma 
sequência de créditos adicionais, que são autorizações de despesa para além do que 
está no orçamento. No caso desse projeto, é 1,27 milhões, sendo R$ 600.000,00 do 
Convênio Estadual; R$ 451.000,00 de recursos da União, Pré-Sal; e R$ 218.000,00 de 
recursos próprios, que visa à pavimentação a ser feita na Adelmo Trevisan até a 
ligação com a entrada do Jd. Cruzado. Esse trecho é muito movimentado, porque liga 
o Cruzado e adjacências com Bandeirantes, Domingos Valério; não vai ficar restrito só 
à avenida. Esse recurso é para fazer guia, sarjeta, pavimentação. Teve que fazer 
terraplanagem, desapropriar da antiga CBT para abrir mais a rua e fazer a calçada dos 
dois lados. É uma obra que não vai trazer só benefício local, mas para a cidade inteira. 
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Eu já morei ali por muitos anos, nas proximidades e claro que vai ser bom, sem dúvida 
alguma, porque por ali passam muitos veículos e a poeira é enorme. Para além do 
benefício local, o benefício para a cidade como um todo é muito grande. É o tipo de 
projeto que voto muito feliz, porque eu estava até comentando com a Camila, a 
Secretária, contando para ela que, quando mais jovem, não havia iluminação, eu 
estava voltando para o sítio de bicicleta, o cachorro veio no meu pé e eu, olhando o 
cachorro, não vi o buraco. Tenho a cicatriz até hoje. A Camila me perguntou se o 
cachorro havia mordido, eu respondi que não, que ele só já tinha feito o serviço, que 
era me derrubar. É só essa história para mostrar que a gente já passou por muitas 
dificuldades, por ser uma estrada de chão, por ter buraco, etc. Esse asfalto vai ajudar 
muito as pessoas que lá residem e a toda população. Muito obrigado. Sou favorável. 
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Agradeço ao Prefeito Zé Parella pela iniciativa 
dessa obra e também ao Secretário de Estado, Maciel, que esteve presente no 
aniversário da cidade e que cooperou para que isso esteja acontecendo no município. 
Agradeço também ao senhor Felício, dono da Asa Alumínio, antigo prédio da CBT que 
também está cooperando para o desenvolvimento do município. Como o Vereador 
Ronaldo disse, aquele local de grande fluxo e, por meio dessa obra, o Prefeito irá tirar 
alguns caminhões que vêm para a cidade pela Avenida São João e podem utilizar 
aquela margem; essas carretas que vão para a Nova Era. É muito legal esse trabalho 
que o Prefeito está fazendo nessa região. Eu, como Vereador por oito anos, já havia 
pedido a pavimentação dessa área, porque vemos como é difícil limpar a casa e ela 
ficar toda suja por conta de poeira. É uma obra que está sendo expandida, os postes 
terão de ser trocados de local, a rua terá que ser alargada. Será muito bom para o 
município. Como o Vereador Ronaldo falou, é uma obra que beneficiará a cidade toda 
e ficamos felizes. Só resta agradecer a todos os envolvidos. Que isso fique pronto o 
mais rápido possível para que a população possa usufruir. Sem mais. DECISÃO: 
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 225/2022, DE 20 DE JULHO DE 
2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de 
Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 520.000,00 destinados a atender as 
solicitações das Secretarias Municipais para aquisição de equipamentos de informática 
e central telefônica que serão instalados no novo Prédio da Câmara Municipal, para a 
cobertura de estrutura metálica no Almoxarifado, para contratação de empresa 
especializada no fornecimento de software para gerenciamento e acompanhamento do 
valor adicionado do município e das empresas optantes do simples nacional e 
otimização dos serviços fiscais; e para a contratação de novos estagiários estudantes 
de Pedagogia e Educação Especial e custeio das parcelas destinadas ao CIEE. 
DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse projeto é uma 
autorização de despesa. R$ 200.000,00 são destinados para a compra de 
equipamentos de informática e da central telefônica da nova Câmara; é praticamente a 
última parte que falta para licitar para finalizar. R$ 60.000,00 são para aquisição de 
software, gerenciamento do valor adicionado, que vai impactar o valor adicionado e 
impacta ICMS, na arrecadação do município. R$ 190.000,00 é para contratação de 
estagiário de pedagogia e Educação Especial, via CIEE; e R$ 70.000,00 é para 
estrutura metálica para colocar no almoxarifado central, no Domingos Cardoso. É um 
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projeto cuja autorização temos que fazer; é só benefício para a população e para a 
cidade. Tem minha aprovação. Muito obrigado. VEREADOR LUÍS MARINO DA 
SILVA: Deixo meus parabéns por esse projeto que visa a ajudar nossa Casa. Temos 
muita reclamação da transmissão da Câmara, hoje estamos com problema no painel. 
A Casa nova já está pronta, só faltam alguns detalhes. Deixo meus parabéns ao 
Presidente, ao Wagner, Diretor da Câmara; aos funcionários e ao Prefeito Zé Parella. 
Há outras coisas no projeto, o Vereador Ronaldo foi bem claro então fica a aprovação 
deste Vereador também. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 
226/2022, DE 20 DE JULHO DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 
2.200.000,00, destinados a atender as despesas de folha de pagamento pessoal civil e 
encargos sociais.  DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Projeto 
muito bom que visa à folha de pagamento dos funcionários, que é bem maior do 
município; são pessoas que trabalham, que cuidam da limpeza e do serviço desta 
cidade. Tem a aprovação deste Vereador também. DECISÃO: Aprovado por 
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 227/2022, DE 20 DE JULHO DE 2022. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Especial no valor de R$ 65.000,00, destinados para reforma e adaptação 
para Implantação do Núcleo de Educação Especial. DISCUSSÃO: VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse projeto tem o objetivo da Implantação do 
Núcleo de Educação Especial, que é fundamental. Nós aprovamos para a contratação 
de estagiários em Educação Especial também. Esse é o Núcleo e terá a contratação 
de professores também (já teve temporário e vai ter em breve o concurso). O 
município está montando esse núcleo que é fundamental e ficamos felizes, porque é 
um avanço para o município de Ibaté. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: 
Também tem a minha aprovação e ficam meus agradecimentos pelo apoio a essa 
parte que tem crescido no município. Sem mais. DECISÃO: Aprovado por 
unanimidade. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezessete horas, lavrada esta ata, 
que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.  

 

 


