
 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP 

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

 

 

1 

PRESIDENTE  1º SECRETÁRIO 

  
02ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 23 DE 
JANEIRO DE 2.017. 

Aos vinte e três dias do mês de janeiro 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 Carlos Eduardo Galdiano procedeu à leitura de um trecho da bíblia. O 
Senhor Secretário fez a leitura das correspondências recebidas de diversos, que 
ficará arquivada na secretaria da Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS: 
VEREADOR ANTONIO INACIO BARBOSA: Indicação, dispondo sobre roçar e 
limpar a Praça Manoel Lopes e a área externa do posto de saúde, no Jardim 
Icaraí. Indicação, dispondo sobre construir canaletas na Rua Augusto Boni com a 
Rua Oreste Del Ponte, no Jardim Icaraí. Indicação, dispondo sobre tapar buracos 
na pavimentação das Ruas GelindoThamos, Oreste Del Ponte e SanteTersigne. 
Indicação, dispondo sobre desentupi as bocas de lobo existentes no Jardim Icaraí. 
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre instalar 
redutor de velocidade de veículos na Rua Matão, nas proximidades do número 42, 
em atendimento a abaixo assinado de moradores. VEREADOR LUIS MARINO DA 
SILVA: Indicação, dispondo sobre instalar iluminação no pontilhão da Rua 
Floriano Peixoto. O AUTOR: Boa Noite Senhor Presidente, Vereadores, 
Vereadoras e todos os presentes na Câmara Municipal. Indicação que faço em 
relação ao pontilhão, a gente fica muito preocupado com o povo do bairro popular. 
Já passou por um transtorno de cento e vinte dias, que já perdura por quase cento 
e sessenta ou cento e setenta dias a mais e nada de uma resposta ainda a 
respeito daquela situação. O que a gente tem de conversa é que a empresa 
precisa de três dias de sol para que faça um trabalho ali. Encontra-se em situação 
precária, difícil acesso e poderia ter deixado tampado, já que não está pronto, 
porque corre risco, tanto de assalto, pela falta de iluminação, por acidentes e então 
está bem difícil àquela situação. Então a gente faz aqui e espero que o Executivo 
tome uma providência em relação à empresa, que não cabe ao município e sim 
cabe a empresa, mas, ao município cabe cobrar, igual a nós Vereadores, que cabe 
fiscalizar essa situação. Então a gente pede uma urgência nessa situação para 
que seja refeito algo ali para o pessoal que tenha acesso ao bairro popular e a São 
Carlos. Então fica registrado por esta Casa. Posta em votação, foi aprovada por 
seis votos a zero. Indicação, dispondo sobre comunicar o Departamento 
responsável sobre a infestação de carrapatos e escorpiões no Jardim Domingos 
Valério, mais especificamente na Rua Vitor Alves de Deus, 1034, bem como, no 
Jardim Primavera e Residencial José Giro. O AUTOR: Senhor Presidente e 
Senhores e Senhoras Vereadores, a reclamação que tenho é de uma pessoa do 
Jardim Domingos Valério e do Jardim José Giro. Acontece que com essa época de 
chuva o mato tende a crescer cada vez mais e crescendo acaba tendo transtorno 
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dos que moram ao lado, que já construíram as suas casas. Então para que seja 
notificado o setor responsável para que tome uma posição, ou notifique os donos 
dos terrenos para que capinem, limpem os terrenos ou a Prefeitura notifica o 
loteador para que ele passe uma máquina lá e dá uma melhorada. A situação lá do 
Jardim Cruzado é ainda pior, porque o mato está praticamente no meio da rua. 
Então a gente pede ai para que tome providência nesse sentido, porque os 
moradores estão reclamando. Posta em votação, foi aprovada por sete votos a 
zero. VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Indicação, dispondo 
sobre solicitar do Deputado Lobbe Neto gestões junto ao Ministério da Saúde, 
visando à doação, ao hospital municipal, de um aparelho Oto acústico, um colchão 
térmico e um carrinho de anestesia para o centro cirúrgico. Indicação, dispondo 
sobre solicitar do Comandante do 2º Pelotão de Polícia Militar, policiamento 
preventivo na Praça do Menzani, principalmente, no período noturno. VEREADOR 
SILVANO VAZ DO CARMO: Indicação, dispondo sobre solicitar da Viação Paraty 
Ltda. à substituição do ônibus articulado por um mais novo, bem como, em 
algumas linhas do itinerário São Carlos-Araraquara, que o ônibus entre em nossa 
cidade, até a Praça Central, evitando o deslocamento dos usuários até a Rodovia 
Washington Luis. Indicação, dispondo sobre solicitar do Departamento Municipal 
de Saúde que coloque a disposição dos usuários do Ambulatório Municipal, uma 
cadeira de rodas especial para pessoas obesas, bem como, reformar os sanitários 
para que os cadeirantes e deficientes tenham total mobilidade, segurança e 
conforto. VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FACCIO: Indicação, 
dispondo sobre instalar redutor de velocidade de veículos na Rua João Menzani, 
nas proximidades do número 522. VEREADOR VALENTIM APARECIDO 
FARGONI: Indicação, dispondo sobre instalar semáforos com indicação de 
tempo, na esquina da Rua Domingos Cardoso com a Rua Floriano Peixoto e na 
esquina da Avenida Conselheiro Moreira de Barros com a Rua Eduardo Apreia. 
Indicação, dispondo sobre aumentar o número de linha do transporte coletivo 
urbano e afixar placa com os horários dos coletivos nos respectivos pontos, bem 
como, aumentar o número de coletivos no transporte intermunicipal, para evitar o 
excesso de passageiros. ORADORES: O PRIMEIRO ORADOR INSCRITO, 
VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FACCIO: Boa noite Senhor 
Presidente, boa noite demais Vereadores, imprensa, todos aqui presentes. Feliz 
por estar nessa Casa de Leis, feliz por fazer parte de um mandato e espero que 
em nosso mandato, juntos temos união. União, uma palavra que devemos levar 
por quatro anos. Só dessa forma vamos chegar mais longe, porque temos um 
objetivo em comum, o trabalho para a população de Ibaté. Essa semana estive 
reunido com um pessoal de uma ONG, catorze ou quinze membros dessa ONG 
me procuraram, fizemos uma reunião, onde eles fazem um trabalho muito sério, 
um trabalho muito bonito, um trabalho voluntário e estão passando muita 
necessidade das coisas. Procuraram essa Casa, procuraram os Vereadores e 
pediram para que eu fosse porta voz e pedisse uma reunião com os demais 
Vereadores, para que possamos juntos chegar num entendimento com esse 
pessoal ai. Sabemos que o Prefeito assumiu agora e sabemos que a situação 
atual do país não é boa, é incomoda para todo mundo, para toda a população de 
Ibaté, bem como, para o país todo. Sabemos também que ele vem fazendo um 
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bom trabalho, trabalho elogiado na cidade, mas, precisamos dar atenção para 
esse pessoal também. Em relação a outro pessoal que me procurou, a Guarda 
Municipal de Ibaté, a Guarda também tem alguns problemas, que foram 
apresentados a mim, que acho que temos que discutir juntos com todos os 
Vereadores. Sentarmos e averiguarmos todos os fatos, para que a nossa Guarda, 
que defende o nosso patrimônio, também esteja satisfeita. Então espero que 
possamos juntos se reunir, com união, como disse no começo e possamos chegar 
a um entendimento comum para ambas as partes. Sem mais. A ONG amar é o 
bicho. O SEGUNDO ORADOR INSCRITO, VEREADOR SILVANO VAZ DO 
CARMO: Boa noite a todos. Boa noite Senhor Presidente, a todos dessa casa e a 
imprensa. Temos o prazer de estar aqui nessa tribuna, primeiramente, agradecer a 
Deus por mais um dia, mais uma noite, para estarmos aqui, principalmente, na 
presença de Deus, porque já foi lida a bíblia aqui e onde tem dois ou três reunidos, 
como leu a bíblia, o Senhor se faz presente. E além de nós estarmos aqui 
honrando com o nosso compromisso como Vereador e, também, honrando a 
presença de Deus, que primeiramente Ele está em todo lugar. Eu quero aqui falar 
com todos dessa Casa, temos um entendimento muito bom, muito bacana e isso é 
muito bonito, como o Steigue falou sobre a união prevalecer os quatro anos, todo 
mundo junto, unido e trabalhando para o povo de Ibaté. Eu quero aqui dizer algo 
que é muito importante e quero chamara atenção, como o Steigue falou aqui, para 
os Vereadores olharem o que está acontecendo, muitas vezes, nos postos de 
saúde, no hospital, no atendimento. Tem muitas pessoas que não é para estarem 
lá, muitas pessoas não atendem as pessoas bem, tem pessoas que é sem 
educação e muita das vezes é negligente. Eu acompanhei algo esses dias e fiquei 
atemorizado, mas, eu creio que nesse mandato vai ser resolvido, porque nós não 
podemos deixar o povo ser mal tratado. Não estou falando do hospital. O hospital 
tem um atendimento bom. Estive lá e fui muito bem recebido por todos os 
funcionários, me apresentaram a cada lugar, a cada quarto e sala, mas, nós 
precisamos de atenção especial do ambulatório, como nós estávamos 
conversando com o Marino esses dias e precisamos de atenção especial para 
esse povo que está esperando a tanto tempo uma consulta para resolver o seu 
problema, pessoas carentes que precisam passar logo pelo médico, precisa de 
uma solução e eu creio que esta Casa, todos juntos, nós vamos vencer isso. 
Vamos nos juntar para resolver isso. Sem mais nem menos. O TERCEIRO 
ORADOR INSCRITO, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Boa noite Senhor 
Presidente, Vereadoras, Vereadores e todos os presentes. Eu quero parabenizar a 
Vereadora Regina pela indicação do aparelho para realizar o teste da orelhinha. 
Foi uma indicação que eu fiz o ano retrasado, de sua importância para o nosso 
município e acabou que não fui atendida com a compra do aparelho e hoje 
novamente ela está fazendo a indicação a qual eu iria fazer novamente, pedindo 
para o Deputado estar podendo ver se ajuda na compra desse aparelho, que hoje 
temos ali no departamento social, pessoas carentes que não tem condições de 
pagar o teste e os médicos solicitam quando a criança nasce e o serviço social 
acaba custeando porque as famílias não tem condições de pagar. Então é de 
suma importância para o município, parabenizo a Vereadora e que se consiga 
esse aparelho para que possa ser realizado aqui no nosso município. Os 
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profissionais a gente já tem aqui, que é o otorrino e uma fono, na qual um dos dois 
pode estar realizando o exame. Então eu acho que não vai ter custo nenhum para 
o município, porque já tem os profissionais da área. A gente tendo esse aparelho, 
a nossa população poderá estar fazendo os exames aqui, onde eu disse que quem 
acaba custeando é o próprio município, porque a assistente social acaba pagando 
para as famílias, porque elas não têm condições de pagar. Então parabéns 
Vereadora pela indicação. O QUARTO ORADOR INSCRITO, VEREADORA IVANI 
ALMEIDA DA SILVA: Boa noite Senhor Presidente, boa noite Vereadoras, boa 
noite Vereadores, boa noite a todos os presentes e boa noite a Rádio Encanto do 
Planalto. Gostaria de falar hoje por mim, assim como foi para todos, no dia vinte da 
semana passada, perdemos um herói, que estava defendendo a nossa população 
brasileira, Teori Zavascki. Falar desse cara é muito difícil, pois foi um grande 
homem público em nosso país. Não tenho nem palavras para relatar tanto, porque 
estava fazendo um grande trabalho para a nossa população brasileira. O mesmo 
deixa um acervo de sete mil e quinhentos processos no Supremo, onde quem 
perdeu com isso foi o povo brasileiro. Sem mais. O QUINTO ORADOR INSCRITO, 
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Senhor Presidente e Senhores 
Vereadores, gostaria de falar um pouco da correspondência recebida da semana 
passada, da sessão passada, da Caixa Econômica Federal, comunicando um 
crédito de recursos financeiros em 28 de dezembro de 2016, no valor de R$ 
204.750,00, que tem por objetivo a reforma do ginásio poliesportivo Donato 
Rossito. Os Vereadores que talvez desconheçam do fato, essa verba foi destinada 
a nosso município através de uma emenda do Deputado Lobbe, junto ao Governo 
do Estado. Então o Deputado tem trabalhado para nosso município e tem feito um 
ótimo trabalho em nosso município, às vezes até não reconhecido, porque da 
forma que chegou aqui, fico até pensando porque chegou dessa forma, dizendo 
que veio do Deputado, por uma emenda do Deputado. Mas, eu quero deixar que 
seja gravado nessa sessão para os Vereadores terem conhecimento que é uma 
emenda do Deputado Lobbe Neto, uma emenda junto ao Governo do Estado. A 
gente já havia comentado lá atrás que esses duzentos mil reais viria para o 
município e hoje, graças a Deus está na conta do município, essa verba para que 
seja usada em reforma de nosso ginásio. Quero dizer também que esses duzentos 
e quatro mil, mais os setecentos mil reais que foram destinados a Ibaté é uma das 
maiores verbas de uma emenda parlamentar na nossa região. Então Ibaté está 
sendo muito agraciado pelo trabalho do Deputado Lobbe.Tem cidades com porte 
muito maior que não receberam essa verba. Então para que fique registrado 
também o trabalho do Deputado, seja enaltecido em nossa Casa de Leis. Gostaria 
também de fazer um breve comentário junto com o Vereador Silvano em respeito a 
tanta demora de consultas. A gente vê profissionais que de certa forma 
cumprissem o seu horário de trabalho no município, talvez o nosso povo não fosse 
tão massacrado assim, não tivesse uma demora para tanto tempo para consulta. E 
a gente vê que as coisas são necessárias na hora e às vezes você tenta um 
encaixe e não consegue e a pessoa sofre. Hoje mesmo tive um caso de uma 
pessoa que está perdendo parte do calcanhar e precisa de sessões hiperbáricas. 
Essas sessões hiperbáricas, custa em torno de quatrocentos reais cada uma, se 
não me falhe a memória, talvez a Vereadora Regina sabe os valores. Vinte 
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sessões dessas são oito mil reais, que dificuldade para o povo. Olha só a 
dificuldade. Tudo bem, vem para o município e é o cidadão de Ibaté quem tem que 
pagar a conta? O Município de Ibaté, porque toda verba da saúde é destinada ao 
município. Vai para São Carlos cuidar vai, mas, tem que ter o aval de Ibaté.e 
muitas vezes encontramos uma dificuldade nesse aval, o que não pode demorar, o 
que não pode deixar de acontecer, por quê? Porque se a verba veio para a saúde, 
para cuidar do paciente do nosso município, tem que ser cuidado. O nosso 
paciente não pode chegar em São Carlos e ficar lá internado, esperando até que 
as coisas aconteçam da forma, de uma forma que a gente não consegue entender. 
Tem que ser com muita urgência. Foi montado um procedimento para que chegue 
ao jurídico e ao Prefeito, a assistente social, mas, isso demora cinco dias ou 
demora até mais e como fica essa situação com uma pessoa que está perdendo o 
pé dentro de um hospital, sem esperança. Como que é tudo isso? Então a gente 
está acompanhando o caso e amanhávamos fazer uma menção disso com as 
pessoas e já conversei com o Dr. Milton também, para poder ver se agiliza, para 
que tome conhecimento da situação, até com fotos, para ver a gravidade do 
problema e não se demore, porque saúde é na hora, não pode se esperar dez 
dias, vinte dias e tem casos que não tem jeito. E quando a gente sobe aqui, sobe 
para pedir pelo povo, para o povo, porque é um povo que precisa. É muito difícil 
uma situação dessa, a gente não consegue entender porque existe todo esse 
trâmite aí de demora, mas, a gente vai estar acompanhado. Espero que seja 
revisto toda essa situação ai, para que a pessoa possa ter um respaldo do 
município, porque é aqui que ela reside, é aqui que ela paga os seus impostos e é 
aqui nessa tribuna que nós vamos cobrar isso, porque nós fomos eleitos para isso. 
Todos os Vereadores foram eleitos para isso, para cobrar o melhor para a 
população. Outra situação também, uma pessoa que está com grande problema 
na coluna e já encaminhamos para Ribeirão Preto e está passando por 
necessidade. Ficou um tempo desempregado por conta do problema e agora 
voltou a trabalhar, mas, numa situação difícil, porque está com um casal de 
gêmeos, duas crianças de dois anos e precisa de leite. Foi na assistente social e 
pegou só sobra, dois litros de leite. Então é uma situação que a gente precisa estar 
acompanhando. Eu tenho um bebezinho que a gente cuida e na noite ele toma um 
litro de leite. Então para duas crianças com dois anos, a gente sabe que é 
pouquíssimo. Então já notificamos a assistente social para acompanhar o caso 
também e disse que vai acompanhar. Outra situação, eu gostaria que a Vereadora 
Néia também pegasse o caso, que vou lhe passar, para ver se consegue incluir no 
bolsa família para que possa ajudar essa família, porque a família paga aluguel, 
com duas crianças de dois anos, uma situação difícil e precisa ter 
acompanhamento do serviço público sim, até que se encontre uma melhora e 
consiga caminhar sozinho, mas, no momento existe essa necessidade também. 
Então que fique aqui gravado por essa Casa. Sem mais. ORDEM DO DIA: 1º) 
PROCESSO DA CÂMARA MUNICIPAL  Nº 020/2017, DE 16 DE JANEIRO DE 
2017 – Projeto de Lei do Legislativo nº 001/2017, que dispõe sobre 
reorganização administrativa da Câmara Municipal de Ibaté e dá outras 
providências. O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Gostaria Senhores 
Vereadores, de me estender um pouco aqui no uso da discussão desse projeto, 
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porque entendo que alguns Vereadores são novos e é uma matéria desse porte 
aqui é bem complicada e bem complexa e polêmica também. Então a gente 
entende que esse projeto é necessário, a gente que vem de uma outra gestão, já 
com vários problemas no Ministério Público e gostaria de ler o último ofício que foi 
recebido: Ofício nº 19/17. Ref. IC 84/15 – Patrimônio Público. Assunto: Apurar 
irregularidade de cargos em comissão de Chefe do Setor de Contabilidade, 
Assessor de Imprensa, do Corpo Jurídico, e dos cargos efetivos de Contador, 
Procurador Jurídico e Diretor Geral, todos da Câmara Municipal de Ibaté. Ibaté, 16 
de janeiro de 2017. Prezado Senhor: Pelo presente com o objetivo de instruir os 
autos do inquérito civil em referência, requisito cópia do edital do concurso público 
para provimento de cargos públicos da Câmara Municipal. Aguardo resposta em 
10 (vinte) dias, contados a partir do recebimento deste ofício. Ao ensejo, apresento 
protestos de elevada estima e distinta consideração. JOSÉ CARLOS MONTEIRO. 
Promotor de Justiça. Exmo. Sr. Valentim Aparecido Fargoni. Presidente da 
Câmara Municipal de Ibaté. O que acontece é que não tem como fazer essa cópia 
ainda, porque está tudo errado aqui. Esses cargos foram feitos de uma forma 
errada e precisa ser refeito. Eu entendo que existe sim a necessidade de se 
acertar toda essa situação, junto ao Ministério Público junto a nossa Casa, que de 
um andamento melhor nos trabalhos. Como relator, Presidente de duas 
comissões, vou deixar um parecer aqui também, é um parecer conjunto, porque 
faz parte de duas comissões, da qual sou o Presidente: COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO. COMISSÃO DE ORÇAMENTO 
FINANÇAS E CONTABILIDADE. PARECER CONJUNTO. Para exame das 
Comissões de Constituição, Justiça e Redação, composta pelos Vereadores 
Luis Marino da Silva - Presidente, Silvano Vaz do Carmo – Vice-Presidente e 
Carlos Eduardo Galdiano - Secretário e Orçamento Finanças e Contabilidade, 
composta pelos Vereadores Luis Marino da Silva – Presidente, Steigue Jones 
Ronchini Faccio – Vice-Presidente e Antonio Inácio Barbosa - Secretário, foi 
encaminhado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, o PROCESSO CM. 
Nº 020/2017, cujo projeto de lei do Legislativo nº 001/2017, dispõe sobre a 
reorganização administrativa da Câmara Municipal de Ibaté e dá outras 
providências: Primeiramente, analisamos a oportunidade para apresentação do 
projeto de lei e concluímos pela necessidade da aprovação de diploma legal para 
regularização do quadro de servidores da Câmara. Posteriormente, verificamos a 
competência para a iniciativa do projeto de lei e encontramos amparo legal no 
artigo 45º, II da Lei Orgânica do Município, que preceitua: “ARTIGO 45º - É de 
competência exclusiva da Mesa da Câmara a iniciativa das leis que 
disponham sobre: I - .........; II – organização dos serviços administrativos da 
Câmara, criação, transformação ou extinção de seus cargos, empregos ou 
funções e fixação da respectiva remuneração.” Quanto ao mérito do projeto de 
lei, após atermos a sua redação, concluímos que os cargos sugeridos, são os 
necessários para o bom andamento dos serviços administrativos, bem como, 
preenchem todos os ditames constitucionais, com quantidade, requisitos, 
atribuições, jornada de trabalho e salário, principalmente, o referente ao salário, 
conforme dispõe o artigo 37, XII da Constituição Federal: “ARTIGO 37 - .......; XII – 
os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não 



 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP 

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

 

 

7 

PRESIDENTE  1º SECRETÁRIO 

poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo”, preservando-se, 
ainda, os direitos adquiridos pelos servidores dos cargos efetivos de Protocolo e 
Arquivo, Motorista da Presidência e Programador de Dados, admitidos por Leis 
anteriores. Com relação ao disposto no artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 
04 de maio de 2000, podemos observar que o projeto de lei não acarretará 
aumento de despesas, possuindo adequação orçamentária e financeira com a lei 
orçamentária anual (Lei Municipal nº 3021, de 17.11.2016) e compatibilidade com 
o plano plurianual (Lei Municipal nº 2745, de 03.12.2013) e com a lei de diretrizes 
orçamentárias (Lei Municipal nº 2968, de 15.06.2016). Sendo assim, 
apresentamos parecer pela aprovação do projeto de lei do legislativo nº 001/2017, 
por preencher todos os requisitos legais, quanto à oportunidade, iniciativa, 
legalidade, estar redigido nos moldes usuais e ser necessário ao bom andamento 
dos serviços administrativos da Câmara Municipal. Salvo melhor juízo é o nosso 
parecer. Ibaté, 19 de janeiro de 2017. LUIS MARINO DA SILVA. Presidente das 
Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade. SILVANO VAZ DO CARMO. Vice-Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação. CARLOS EDUARDO GALDIANO Secretário da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. STEIGUE JONES RONCHINI 
FACCIO. Vice-Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. 
ANTONIO INÁCIO BARBOSA. Secretário da Comissão de Orçamento, Finanças 
e Contabilidade. Eu gostaria antes de proceder o meu voto a todos os Vereadores, 
gostaria de tecer algumas considerações. A gente entende que não procede pelo 
porte de nossa cidade e as demandas da Câmara de Vereadores a criação de um 
cargo de Diretor, que é o cargo que estamos criando aqui. A nossa cidade é 
pequena, mas, a gente não tem um outro cargo e gera mais gasto para o 
município, a gente vai deixar esse cargo ai de diretor. Com as descrições criadas 
no novo cargo proposto que é o de diretor, pautado no projeto nº 001/2017, de 16 
de janeiro de 2017, o respectivo concentra várias atividades e vulnerabiliza a 
Câmara Municipal de Ibaté, caso haja algum imprevisto. Então a gente tem que 
entende aqui o seguinte: o que eu quero dizer, a gente está criando só um cargo 
em comissão, no qual a gente vai concentrar todos os trabalhos da Câmara, tanto 
do legislativo quanto da parte financeira em um só cargo, no cargo do diretor, que 
sobrecarrega ele também, que também eu acredito que, talvez lá na frente, se 
houver algum problema, se não conseguir atingir o que é proposto, pode dar 
problema, tanto para o diretor quanto para a Mesa Diretora também, que está 
fazendo o cargo. Eu quero que fique gravado isso para que vocês tenham 
entendimento disso ai, porque a gente entende que são novos Vereadores, uma 
matéria desse porte fica difícil, de em poucos dias, se estudar e fazer, mas, que 
vocês tenham conhecimento disso aqui. Nós estamos concentrando todo o 
trabalho no diretor, no Wagner. Acreditando no trabalho dele, no potencial dele, a 
gente sabe que é possível, mas, que todo esse trabalho está sendo concentrado 
em uma só pessoa. Então para que fique registrada essa parte também. A 
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA, EM APARTE: Muito obrigado pelo 
aparte. Assim como o Senhor está falando que vai ficar supercarregado, nós não 
temos um espaço físico para termos assessores. Então como ele é muito 
conhecedor do nosso ambiente, do Poder Legislativo, acreditamos sim, que ele 
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vaio dar continuidade, vai sanar aquela dificuldade que estamos passando, porque 
nesse outro mandato, dos outros Vereadores, o que aconteceu? Aconteceu o 
seguinte: passaram diversas pessoas quando ele se aposentou. Então isso hoje é 
muito importante para nós, nós vamos estar bem assessorados. Eu acredito e por 
isso eu e os demais Vereadores que fazemos parte da Mesa Diretora e também 
com o consentimento dos outros Vereadores, estamos todos juntos nessa 
empreitada, para cortar os gastos sim da nossa Câmara Municipal e para que 
sobre mais dinheiro para o nosso município. Muito obrigado pelo aparte, Senhor 
Vereador. O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Tá ai a palavra da Vereadora 
e aproveitando as palavras da Vereadora, gostaria de deixar uma outra parte, que 
ficasse registrado também, a nossa Câmara poderia ficar um pouco desprovida, 
caso haja algum imprevisto, acidente, doença e outras também. A gente 
concentrando todo o trabalho da Casa, tanto a parte financeira, administrativa, 
legislativa em cima de uma só pessoa, do cargo de diretor. Caso aconteça uma 
situação dessa, todos nós somos mortais, somos pessoas, a gente poderia ficar 
desprovido e também sem uma assistência e então por isso que eu quero, não sou 
contra o projeto, sou a favor do projeto, só quero colocar essa situação a todos os 
Vereadores, para que tenham ciência disso, porque se a gente tiver uma situação 
dessa ai, ai a gente fica novamente com a Câmara parada, travada, porque não 
tem uma outra pessoa que consiga fazer. É só para que fique registrado também. 
As atribuições destinadas ao cargo de diretor, elas se misturam de ordem política, 
destinadas efetivamente ao legislativo com as de ordem administrativas e 
financeiras, que além das atribuições administrativas e financeiras, também tem 
sua demanda junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, previsto também na Constituição Federal. Então é por 
isso que eu quero passar todas essas informações a todos os Vereadores, porque 
é uma situação que a situação que a gente até poderia colocar o servidor numa 
situação difícil também, porque as responsabilidades são muitas nesse cargo ai, 
tanto para nós Vereadores, tanto para a pessoa que vai ocupar o cargo ai. O cargo 
criado ou ser mantido deveria ser de assessor parlamentar com atribuições 
destinadas a Câmara de Vereadores e deveria ser mantido o de coordenador 
administrativo e financeiro. Seriam duas pessoas, uma para cuidar da parte 
financeira e outra para cuidar da parte legislativa, parte de Vereadores, de projeto 
de lei, de emenda e essas coisas. Então nós teríamos duas pessoas que tivessem 
dois conhecimentos e na falta de um poderia suprir o outro e a Câmara não ficaria 
desprovida. Só para que vocês tenham conhecimento também. Teria sob sua 
responsabilidade as áreas administrativas, financeiras, contábeis e correlatas 
conforma acima mencionado. As atividades do assessor parlamentar e 
coordenador administrativo deveriam ser compartilhadas. É o que eu digo, um 
ajudar o outro para que na ausência de um a gente não teria problema, onde na 
ausência de um profissional, haveria o outro e sendo assim o risco de imprevisto, 
por força maior, poderia ser minimizado. O controle interno, além das atribuições 
designadas, poderia ter a incumbência de auditar todas as áreas que viabilizam o 
funcionamento da Câmara de Vereadores, de acordo com regulamento interno da 
Câmara e da Lei Orgânica do Município, ainda, que subordinado a coordenação 
administrativa e financeira. É recomendável que se evite o conflito de interesse na 
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estrutura hierárquica de cargos e salários da Câmara de Vereadores. Como muitos 
Vereadores são oriundos do primeiro mandato sugiro que o projeto de lei fosse 
adiado para que tivesse o conhecimento, mas, a gente não tem prazo, a gente tem 
que fazer. Então cabe a nós aqui hoje aprovar esse projeto pra que?Ter seu 
andamento e porque o Ministério Público está em cima e tem que acertar essa 
situação toda, mas, se houver algum problema lá na frente, nada impede que a 
gente mude, a gente já conversou com o Wagner a respeito dessa situação 
também, porque se lá na frente precisa haver a necessidade de uma mudança, os 
Vereadores tem que sentar novamente e se reunir e fazer novamente essa 
situação ai. Eu sugiro que pudesse ser adiado por seis meses, mas, eu não vou 
pedir o adiamento também, só estou falando que no caso que são novos, estamos 
entrando em uma matéria muito complexa, que hoje vocês não tem entendimento 
e por isso que peço aqui, nessa parte aqui, que se adquira uma maior percepção 
do andamento da Câmara de Vereadores para se posicionar com expediência 
vivencional. No caso em seis meses, vocês já teriam condições de entender como 
era, mas, a gente não tem esse tempo e a gente precisa votar isso aqui, a gente 
precisa deixar a Casa em ordem e nós vamos fazer isso hoje. Então meu voto, ele 
é favorável ao projeto, a criação do cargo, a unidade, já que a maioria vai optar por 
aceitar a nossa situação, nós precisamos fazer isso. Então eu quero dizer a todos 
que o projeto em cima das leis está tudo certo, o que a gente acha, o que a gente 
entende que pode ser um pouco complexo e o Wagner vai assumir aqui grande 
compromisso com toda população, com a Casa de Leis, com os Vereadores e é 
bem complexo para ele isso ai também, mas, eu entendo que pelo potencial dele, 
pelo trabalho que ele fez já atrás, que a gente já conhece que ele tem condições 
de fazer, mas, eu não poderia de deixar de passar essas informações a vocês, 
como Presidente de duas comissões que estou. Então sem mais. Posto em 
votação foi o projeto aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: A 
Vereadora Ivani Almeida da Silva desistiu do uso da palavra. O Senhor Presidente 
comunicou que a próxima sessão ordinária será realizada dia 06 de fevereiro de 
2017 e como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão lavrada esta 
ata, que vai assinada, depois de aprovada pelo 
plenário....................................................................................................................... 
 

 

 


