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Sessão Ordinária de 10.04.2017 – Fls. 1
08ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2.017.
Aos dez dias do mês de abril 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 Steigue Jones Ronchini Fáccio, procedeu à leitura de um
trecho da bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 27 de
março 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 INACIO
BARBOSA: Indicação, dispondo sobre criar feira livre no município. VEREADORA
IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre instalar redutor de velocidade de
veículos na Rua Porto Ferreira nº 633, no Jardim Cruzado. Moção, dispondo sobre pesar
pelo falecimento das Senhoras Margarida Porfírio dos Santos e Celma Pereira Bispo e
dos Senhores José Luiz Cardoso, Gilberto Donatoni e José Donizete Lopes. Decisão:
Aprovada por unanimidade. VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Indicação,
dispondo sobre pintar redutor de velocidade na Rua Francisco Silva, no Jardim Mariana.
Indicação, dispondo sobre tapar buraco na pavimentação da Rua Francisco Silva nº 90,
no Jardim Mariana. Indicação, dispondo sobre efetuar a pintura para identificar
estacionamento para idosos defronte às igrejas. VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES
DE QUEIRÓZ: Moção, dispondo sobre pesar pelo falecimento da Senhora Emília Ferrari.
Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR VALENTIM APARECIDO
FARGONI: Indicação, dispondo sobre instalar redutores de velocidade de veículos, a
cada cem metros, na Rua Genarino da Silva, no Jardim Domingos Valério. ORADORES:
O PRIMEIRO, VEREADOR ANTONIO INÁCIO BARBOSA: Quero falar duas palavrinhas
sobre essa feira livre. Nossa cidade é pequena e ter uma feira é importante e precisamos
muito dessa feira. Eu gostaria que o Prefeito se empenhasse muito nisso e acho que
essa feira será muito importante. Sem mais. O SEGUNDO, VEREADOR CARLOS
EDUARDO GALDIANO: Quero agradecer ao Prefeito Zé Parrela por ter atendido a
solicitação desse vereador junto ao transporte para a ADEFI, para locomoção de crianças
portadoras de necessidades especiais, para que possam assim, realizar o tratamento de
equoterapia. A ADEFI e os pais dessas dez crianças, agora serão doze crianças, o
agradecem também, por não medir esforços para atender a esse nobre pedido e assim
beneficiando mais uma vez as pessoas que realmente precisam. Ainda quero agradecer
a empresa Ultragaz, em nome da Senhora Cris, que ajudou há anos o transporte e agora
com a Prefeitura assumindo, ela irá nos presentear com mais duas crianças para realizar
o tratamento. Que Deus te abençoe por mais essa iniciativa e também o Prefeito Zé
Parrela pelo transporte. Quero agradecer o atleta ibateense pela brilhante vitória que
conquistou na 8ª corrida e caminhada Graciano Araraquara, o nosso atleta Valdecir
Gustavo. Valdecir que vem de inúmeras vitórias em seu curriculum de atleta. Parabéns e
felicidades. Também quero parabenizar o atleta Genivaldo Barbosa Silva, que participou
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da mesma competição, porém em categoria diferente, ficando em 3º lugar. Parabéns e
felicidades a você também. Que vocês continuem representado bem a nossa cidade. O
TERCEIRO, VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Queria deixar os meus parabéns à
indicação do Vereador Antonio em relação à feira, mas, fico meio preocupado porque a
gente defendeu nos últimos quatro anos a feira na Conselheiro, no lado da Mata do
Alemão, uma área adquirida pelo então Prefeito Dr. Alessandro e se não me falha a
memória, quase que seiscentos mil Reais, uma área nobre do município, uma área
privilegiada e a gente batalhou junto ao Governo Estadual, ao Deputado Aldo DeMarchi
reivindicando verba para fazer essa feira junto ao Deputado Federal Tiririca e não foi
possível. E naquela área ali estava previsto fazer a entrada da pista de caminhada, a
feira para que pudessem os agricultores rurais, vizinhos do Município para que
escoassem os seus produtos de qualidade, produtos frescos, a preço acessível à
população e já havia começado uma pequena feira, onde o Prefeito Alessandro também
trouxe pessoal de Araraquara para venda de peixe, dez reais, três quilos de peixe. Peixe
é um alimento saudável, um alimento que não tinha um preço tão caro e até as pessoas
carentes no qual, pelo meu espanto, quando passo e deparo com uma área nobre de
nossa cidade, um plantio de árvores, um muro fechado e foi-se o sonho. Então parabéns
pela indicação de estar pedindo novamente e eu até ia fazer essa indicação também,
mas o Vereador já tinha pedido para fazer e a gente respeita, mas, a gente reforça o
pedido junto e que se adquira um novo local, uma nova área, para que as pessoas mais
simples, mais carentes possam adquirir ali o seu produto. A gente vê dez reais, três
quilos de sardinha e era bem acessível às pessoas de baixa renda e até as pessoas de
classe média estavam passando ali e adquirindo esse produto. E a gente fica sentido
com essa mudança que aconteceu, o plantio de árvores a gente sabe que é legal, mas,
tem muitas áreas para serem reflorestadas e então a gente entende que foi uma maneira
que nos surpreendeu essa mudança de local e esse fechamento ali com plantio de
árvores. Gostaria também de estar pedindo aqui para que a Prefeitura aumentasse
aquele muro daquela área na mesma altura do muro da Mata do Alemão, porque havia
reclamações no ano passado que se escondiam ali, e corre-se o risco as pessoas que
moram perto e nós que somos moradores antigos da cidade, sabemos que há muitos
anos atrás, escondiam-se ali maníacos, pessoas que acabavam mostrando suas
intimidades às crianças e também para as pessoas que passavam por ali e então a gente
fica preocupado com essa situação. Então fica ai o meu pedido em relação a essa
situação. Gostaria de dizer também a todos os vereadores o motivo da nossa última
reunião, no qual eu presenciei com todos junto ao Prefeito e me posicionei contra
também o aumento da água no nosso município e foi discutido nessa reunião que
precisaria ter um aumento de água, na qual a gente não tem o valor do percentual, e
talvez poderia que esse aumento viesse para a Câmara, para que os vereadores
tivessem que tomar essa decisão. É uma medida contrária aos preceitos da Câmara e
isso ai é uma atitude do Executivo e não da Câmara. Então fica o meu posicionamento
contra o aumento da água. A gente sabe que precisa aumentar, mas, que seja um
aumento dentro da inflação, mas, se for coisa superior a isso ai, me posiciono contra e
não é o momento para o país, para a nossa cidade, que há muito tempo vem batalhando
para que se gera emprego e fizemos uma grande batalha na gestão passada, que a ASA
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Alumínios voltasse a funcionar, com proposta de seis meses arrumar de cem a cento e
cinquenta empregos e nada. Depois passou um ano e se passou e nada. Passa-se mais
quatro meses e nada. Então a gente fica preocupado, porque a gente já sabe de um
aumento de uma taxa na água de R$ 2,80 (dois Reais e oitenta centavos) e alguém pode
até falar que esse valor não é nada. Eu acredito e defendo que tem famílias que não tem
dois Reais e oitenta centavos para comprar o pão para seu filho. E dois reais e oitenta
centavos multiplicado aproximadamente por 13.500 (treze mil e quinhentas) ligações de
água, dá um total de R$ 434.000,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil Reais) no
orçamento do município. Outra taxa que também estamos pagando e na gestão passada
não tinha, é de R$ 28,00 (vinte e oito Reais) nos impostos, que multiplicado por dez
meses, torna-se também R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil Reais) e o povo está
pagando, esse mesmo povo que está com o desemprego em maior número. Posso falar
do meu vizinho, um ano e dois meses desempregado, sendo sustentado pelos pais
aposentados. Então é uma dificuldade grande e acredito que não seja o momento para
tal situação e é por isso que estou me posicionando contra o aumento da água no
município, a não ser que seja a correção pela inflação, mas fora disso me posiciono
contra e quero deixar claro para essa Casa e para a cidade de Ibaté o meu
posicionamento é contra. A gente está aqui para defender os direitos do povo e no artigo
5º da Constituição, que todos nós recebemos diz que o direito emana do povo e então a
gente está aqui para defender o direito do povo e a gente vai ficar apoiando dessa forma.
Sem mais. O QUARTO, VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Perante ao nosso
Deus todo Poderoso eu quero agradecer a Ele por estar aqui esta noite e mais uma vez
agradecendo pelo dia de trabalho, pelo dia de saúde, porque sem Ele nós não
estaríamos aqui. Melhor é Ele, Maior é Ele e Ele tudo pode. Eu quero aqui falar sobre a
rede pública, sobre Mais médicos. A nossa cidade cresceu, a nossa cidade não está mais
pequena, evoluiu, não é verdade? Graças a Deus! E isso é bom, mas precisamos de
mais médicos na rede pública, no atendimento para o povo de Ibaté. Você pode andar
em Ibaté e eu ando o dia inteiro, visito casa por casa porque tenho bastante clientes,
graças a Deus, por isso , e a gente vê que Ibaté cresceu e isso é bom de mais, mas, era
bom que crescesse em outros meios também, mais médicos, mais profissionais na rede
pública e isso é bom para todos nós, principalmente para o Prefeito Zé Parrela que gosta
de atender o povo de Ibaté. Eu tenho certeza que vai melhorar mais, porque são apenas
cem dias que ele está na gestão e eu tenho certeza e o povo de Ibaté tem cobrado e
tenho andado na rede pública e no hospital e tenho sido muito bem recebido, as pessoas
tem sido atenciosas com a gente. Quero agradecer a Dra. Fernanda Falco, que é uma
excelente médica e tem cuidado e atendido bem e eu pude acompanhar esses dias e
também. Sobre o que o nosso Vereador Antonio Pernambuco estava falando, uma boa
indicação, e é muito bem para o povo de Ibaté. E uma outras coisa, Ibaté precisa, como o
Vereador Marino estava falando, é emprego. Ibaté precisa de emprego e nós temos a
população desempregada, curriculum andando para todo lado e a dificuldade está muito
grande e nós vamos ai, como o vereador falou, o aumento da água e é difícil para o povo
de Ibaté, porque o desemprego está muito grande, mas, basta rever os conceitos e
ambos os lados, para que todo povo de nossa cidade venha enxergar no Governo
Municipal, uma posição diretamente para o povo, atender o nosso povo, atender a nossa
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Ibaté e é preciso ter mais condições para que o povo possa ter condições de manter as
suas contas em dia, principalmente imposto. Muitas pessoas com imposto atrasado não
consegue pagar o seu imposto e fica difícil. Então eu creio no posicionamento de cada
vereador, de cada pessoa que assumiu essa tribuna e perante nosso Presidente
Valentim, todos que estão aqui e a todos os ouvintes eu tenho a certeza que irão nos
apoiar. Vamos lutar por nossa Ibaté, juntamente com nosso Governo e agradeço a
comunhão de todos Vereadores que aqui se encontram nessa noite, pela amizade, pelo
carinho e pela compreensão de estarmos aqui nessa Tribuna. Que Deus abençoe a
todos. A QUINTA, VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Essa moção
que fiz, quero deixar os meus cumprimentos à família da Emília Ferrari, pessoa que por
muito longo tempo trabalhamos juntos no hospital, uma pessoa muito amável e muito
querida e nos deixou saudades. Então deixo aqui o meu abraço a toda família. Também
quero agradecer o nosso Prefeito por ter me atendido, onde eu pude ali, juntamente com
o Dr. Milton e algumas pessoas, colocar um plano de atendimento a nossa população no
hospital, para que não tivesse o pessoal um longo tempo de espera. Então eu quero
agradecer o nosso Prefeito por ter me atendido e já colocar o plano ali e acredito que vai
melhorar muito a nossa cidade, o qual eu sei, também, que é um dos planos, dos projetos
do nosso Prefeito é melhorar a saúde da nossa cidade. E, também, agradecer o Prefeito
pelo Show Gospel e nos ter atendido e estar apoiando esse trabalho. Muito obrigado
Prefeito. ORDEM DO DIA:. PROCESSO CM. Nº 099/2017, DE 14 DE MARÇO DE 2017.
INTERESSADO: VEREADOR CARLOS EDUARDO GALDIANO. ASSUNTO: DISPÕE
SOBRE INSTITUIR, NO ÂMBITO SO MUNICÍPIO DE IBATÉ, O DIA 22 DE SETEMBRO,
COMO O DIA DO CICLISMO. DISCUSSÃO: VEREADOR CARLOS EDUARDO
GALDIANO: Esse projeto sobre incentivar o uso da bicicleta é idealizado por mim com
intuito de promover o uso da bicicleta pela população com intuito também de melhorar a
saúde e a autoestima do cidadão pela prática do exercício no seu dia a dia. Visa
proporcionar também as crianças e jovens uma atividade educativa e formativa criando
hábitos de vida saudável e também a integração social através do esporte, ocupando o
tempo livre em que crianças e jovens estão vulneráveis aos perigos eminentes das
drogas e violência das nossas ruas. Uma pequena curiosidade sobre a bicicleta, ela tem
o menor custo entre os meios de transporte, excluindo caminhadas. O gasto de um
automóvel movido à gasolina, que hoje é o transporte mais caro, é de R$ 0,75 por
quilômetro rodado. Já uma bicicleta custa R$ 0,11 o quilômetro rodado na mesma
distância. Propicia também a liberdade, é excelente para pequenas compras, é de custo
acessível e muitas outras coisas que se concentra no uso da bicicleta. Alguns dados
também sobre o uso da bicicleta: Frota nacional: 70 milhões de unidades. Produção
anual de 2008 era de 5,5 milhões. Cinco anos caiu para 4,3milhões e qual a justificativa
dessa queda? Com o aumento da renda per capita do cidadão, vai diminuindo a
proporção das pessoas que caminham ou usam a bicicleta para ir ao trabalho e com isso
diminui o uso da bicicleta. Ciclistas usuários por dia no Brasil: 24 milhões. Utilização das
bicicletas produzidas: 53% para transporte, 29% para uso infantil e 18% para lazer e
esporte. Aqui estão alguns dados sobre o projeto. Conto com os nobres colegas para
aprovação do mesmo e desde já agradeço a todos os nobres colegas. Sem mais.
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Só nos resta agradecer o projeto do Vereador
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Eduardo, que visa saúde, esporte, economia, menos poluição no meio ambiente e esse
Vereador é favorável ao projeto do Eduardo da Auto Escola. Sem mais. DECISÃO:
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 133/2017, DE 28 DE MARÇO DE
2017. INTERESSADA: VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA. ASSUNTO: DISPÕE
SOBRE ESTABELECER A UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS LED NA ILUMINAÇÃO DE
PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, BEM COMO EM ESPAÇOS PÚBLICOS E VIAS
PÚBLICAS SOB ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA MEDIDA EM QUE AS LÊMPADAS
CONVENCIONAIS OU FLUORESCENTES APRESENTAREM DEFEITO OU
ALCANÇAREM O FIM DE SUA VIDA ÚTIL. DISCUSSÃO: VEREADORA IVANI
ALMEIDA DA SILVA: Esse projeto é para o nosso futuro, assim como o gasto com a
energia é muito alto, futuramente, mas enquanto ainda tivermos em nossos estoques as
lâmpadas convencionais, continuaremos fazendo uso das mesmas e quando,
futuramente, formos comprar lâmpadas novas, isso sim poderia estar entrando para que
a nossa população tenha sim a economia financeira para o nosso município. Sem mais.
VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO: Queria deixar os meus parabéns
para a Vereadora porque eu sei o quanto é importante isso, porque há alguns meses eu
fiz isso lá no clube e realmente a economia é absurda. Eu sei que o ganho num futuro
próximo será absurdo e de repente em vez de uma taxa aqui, outra ali esse ganho já vai
compensar muita coisa. Parabéns. VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Em época
de crise, em épocas difíceis, nada melhor que um projeto da Vereadora, projeto que visa
economia, visa dar menos gasto ao município com essa troca de lâmpadas para Led, a
economia é absurda, muito econômico, sobrando mais dinheiro para poder gastar com as
pessoas, com a saúde, com a assistente social. Então nos resta parabenizar a você Ivani,
por um projeto tão importante para o município e a gente fica feliz e então tem o apoio do
Vereador Marino Motos. Sem mais. VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: muito
bom, porque é época de economia e quando pesa no bolso, tem que pensar na
economia. Isso é muito importante para todo povo e para nossa cidade. Deus abençoe
pelo projeto. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O
Vereador Luis Marino da Silva desistiu do uso da palavra. Nada mais havendo a ser
tratado, foi encerrada a sessão, lavrada esta ata, que será assinada, depois de lida e
aprovada.
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