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07ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2.018. 
Aos dois 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, a Vereadora Ivani Almeida da Silva procedeu à 
leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão 
ordinária de 09 de abril de 2018. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS 
VEREADORES (AS): VEREADOR ANTÔNIO INÁCIO BARBOSA: Indicação, 
dispondo sobre realizar limpeza em bocas de lobo nas ruas Oreste Del Ponte, 
Gelindo Thamos, e Sante Tersigni, no Jardim Icaraí. VEREADORA IVANI ALMEIDA 
DA SILVA: Indicação, dispondo sobre solicitar da Companhia Paulista de Força e 
Luz – CPFL a instalação de iluminação pública faltante nos postes, situados na Rua 
José Bento da Silva, no Jardim Encanto do Planalto, em frente à empresa Base 
Soluções em Coberturas. A AUTORA: Boa tarde, Senhor Presidente, demais 
Vereadores, a todos os presentes. É com grande satisfação que faço essa solicitação 
à Companhia CPFL, devido aos nossos moradores, que se encontram ali, no local, 
quando precisam e fazem uso de circulares. O ponto é muito escuro, onde a nossa 
população fica muito exposta e é defronte à rodovia. Precisamos, o mais rápido 
possível, que seja feita essa iluminação naquele local. Sem mais. Indicação, 
dispondo sobre reformar o prédio do PSF do Jardim Encanto do Planalto, bem como 
construir um banheiro no local. A AUTORA: Em relação a essa solicitação que fiz ao 
Prefeito José Parella, estive em conversa com ele, falei: “Prefeito, a gente precisa 
fazer alguma coisa por lá.”. Ele falou: “Ivani, pode fazer a solicitação, porque eu já 
estou vendo, junto com o novo engenheiro, porque, assim como o Everaldo está de 
saída, se despedindo como servidor público do nosso município, esse novo 
engenheiro está aí, para vir trabalhar em prol da nossa população.”. A necessidade 
desse banheiro no Jardim Esfér é muito grande e, com certeza, a nossa população 
ficará muito contente. E, com relação à reforma, também, tenho certeza de que ele a 
fará. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Boa tarde, Senhor Presidente, senhores 
Vereadores, Vereadoras, todos os presentes na casa, todos os que nos ouvem pela 
rádio, pela internet. Em relação à indicação da Vereadora, naquele local já houve 
várias reclamações por conta da situação que anda. A gente pôde sentar junto com o 
Prefeito para poder falar sobre essa situação, o Prefeito, até então, acho que tinha a 
ideia de arrumar um novo ponto, um novo local para poder estar fazendo a mudança 
do PSF do Jardim Esfér. Mas eu acredito que, pela falta de prédio ou de um local o 
apropriado, o Prefeito vai, através da indicação da Vereadora também, fazer a 
reforma de suma importância para aquele bairro. A gente fica muito feliz com a 
indicação da Vereadora; parabéns, Vereadora. A gente fica contente porque a gente 
vê que o povo, do bairro Jardim Esfér, do Jardim América, vai acabar sendo 
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beneficiado com esse evento. Então a gente fica muito feliz. A gente também 
agradece ao Prefeito por essa obra que estará sendo realizada no PSF do Jardim 
Esfér. Sem mais. Indicação, dispondo sobre construir faixa elevada de pedestres na 
Rua Taquaritinga, em frente ao Templo Evangélico Pentecostal Fonte da Vida, no 
Jardim Cruzado; na Rua Boa Esperança do Sul, em frente à creche municipal, no 
Jardim Cruzado; na Rua Eduardo Apréia, em frente ao Posto do Cartório Eleitoral, no 
Jardim Mariana; e na Rua Doutor Teixeira de Barros, em frente à E.E. Edésio 
Castanho com a Praça Municipal.  A AUTORA: Mais uma vez, venho fazer essa 
solicitação ao Prefeito José Parella. Assim como o nosso calçadão ficou aberto agora, 
se tornando uma rua; precisamos, sim, futuramente, de uma faixa elevada de 
pedestre para as nossas crianças. Na hora em que há a circulação de entrada e 
saída de alunos, mesmo que tenha o semáforo lá, na frente, não sei como vai estar 
sendo o tráfego daquela região. Estou aproveitando também, Marino, para estar 
reforçando, mais uma vez, aquela indicação que você fez em frente ao Cartório 
Eleitoral, devido ao fluxo, agora, estar aumentando a cada dia que passa, devido à 
biometria digital. As demais solicitações, em relação à faixa elevada, são de suma 
importância para a nossa população e segurança do nosso povo, pois, infelizmente, 
nós temos alguns delinquentes, alguns motoristas bêbados; outros, muito jovens que 
não têm experiência no trânsito, andam correndo para baixo e para cima, e a nossa 
população está correndo grandes riscos. Peço ao Prefeito José Parella que olhe com 
bons olhos para essa indicação e tenho certeza que ele estará sempre olhando e 
fazendo muito e cada vez mais para o nosso povo. VEREADOR LUÍS MARINO DA 
SILVA: Quero aproveitar o gancho dessa indicação da Vereadora que é de suma 
importância para o nosso município, e dizer que é motivo de muitos comentários a 
abertura dessa rua, mas quero dizer que eu, Vereador Marino, sou a favor da 
abertura da rua, sim. Como eu sempre digo o Prefeito não é político, ele é 
administrador, e o administrador tem uma visão diferente, igual quando ele teve uma 
visão diferente, eu acredito, ao pensar em fazer aquela Pirâmide. Quando ele pensou 
em fazer a Pirâmide, naquela época, talvez as pessoas pudessem até achar que 
seria uma coisa que não tivesse utilização, e a gente vê que, hoje, é um local de lazer 
para a nossa população, para as pessoas que fazem sua caminhada. Outro ponto 
que eu gostaria de ressaltar em relação à rua, que faz parte da indicação da 
Vereadora também, o Complexo Social era uma área totalmente abandonada, o 
Prefeito também foi lá, implantou a primeira pedra, fez aquela obra que hoje é um 
símbolo importante para o nosso município também e funciona, entre outros. Eu 
gostaria de dizer também que até me reportei a esta tribuna, desta Casa, em sessões 
atrás, quando eu falei que o Prefeito estava fazendo um estudo sobre o trânsito na 
nossa cidade, e esse estudo vem sendo feito. A gente vê algumas melhorias: 
semáforos sendo instalados, pintura de faixas sendo feita, abertura de ruas, e nós, 
que estamos aqui, dirigindo uma cidade tanto no Poder Executivo, quanto no Poder 
Legislativo, temos também que acreditar no potencial do Prefeito e acompanhar junto; 
e, sim, vamos acompanhar também a abertura da rua, porque o Prefeito tem uma 
visão muito ampla. Nós, que estamos nesta cidade, pedindo para que se torne uma 
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cidade de interesse turístico e para isso, tem que ter fluxo de veículos. Não é porque 
tem algumas pessoas com comentários maldosos falando que não devia, que não 
podia (daqui a pouco vão querer ressuscitar o Coreto da nossa cidade) e uma cidade 
precisa evoluir, e é o que nós vemos em nossa cidade, graças ao trabalho do Prefeito 
José Parella, o vice Horário, o Doutor Alessandro, desta Câmara que trabalha. A 
gente vê que está fluindo. Nós pensamos: daqui a cinco ou a dez anos como será? 
Se essa rua estivesse fechada, como seria o fluxo de veículos? Sabendo também 
que nós não temos ainda a abertura da Rua São João junto com a Rodovia 
Washington Luiz. Então ficaria uma cidade com um trânsito totalmente perdido, difícil. 
E hoje a gente vê uma cidade que procura uma segurança melhor para que se torne 
uma cidade de interesse turístico, e a segurança também inclui as ruas, o fluxo e a 
saída de veículos para todos os cantos. Então, eu acredito que o Prefeito tem feito 
um ótimo trabalho, e isso não passou por esta Casa, mas, se passasse por aqui, teria 
total aprovação dos Vereadores, porque eu acredito que todos os que estão aqui, 
querem que a cidade cresça, que a cidade evolua. Então a gente fica muito feliz. 
Muitas pessoas comentam: “mas e se precisar fazer as barracas?” Se precisar, fecha 
a rua, o Prefeito tem o poder na mão, ele fecha a rua na hora que ele precisa; se 
precisar fechar por uma semana, fecha; e nós vamos ter as festas do mesmo jeito; se 
precisar de segurança, estamos aí, a Vereadora entrou com a indicação que eu até 
iria comentar também durante a Oratória, mas aproveitando o gancho da indicação 
dela, uma lombofaixa, que daria muito certinho aí, nós temos também a nossa guarda 
que está cada dia melhor, cada dia se saindo melhor, que poderia estar fazendo o 
trabalho em frente às escolas. Então não vejo problema nenhum. Tem a aprovação 
do Vereador Marino Motos a situação da abertura da rua. A gente vê que a cidade 
precisa crescer. Estamos juntos para ajudar a crescer. Parabéns, Vereadora, pela 
indicação. Sem mais. Moção, dispondo sobre votos de congratulações ao Prefeito 
Municipal pela festa de primeiro de maio. A AUTORA: Quero aproveitar o momento, 
porque essa festa já se tornou tradição em nossa cidade, um marco histórico o nosso 
Primeiro de Maio. Parabenizo o Prefeito José Parella, o vice Horácio, que hoje está 
aqui prestigiando o nosso trabalho, a todos os organizadores, funcionários da 
prefeitura, aos nossos policiais, os nossos guardas municipais e a todos os 
colaboradores que fizeram doações de prêmios que foram distribuídos ao nosso 
público presente, em que diversas pessoas foram contempladas com o show de 
prêmios, ao todo, trinta e nove prêmios. Então agradeço em nome de toda a nossa 
população, aos que foram contemplados e aos que não foram também, pois 
participaram de um grande evento onde todo mundo se divertiu, sem nenhuma 
ocorrência. Sem mais. VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO: Boa 
tarde, senhores Vereadores, ao pessoal que nos assiste, ao pessoal da rádio 
Encanto. Aproveitando o gancho da Vereadora, também, deixar os meus parabéns ao 
Prefeito José Parella, juntamente com toda a sua equipe que esteve lá, no Primeiro 
de Maio, que fez uma festa daquele porte, uma festa grandiosa para o nosso povo, 
aos nossos trabalhadores. Então, a todos os que participaram, organizaram (porque 
eu vi uma festa organizada, porque eu costumo fazer eventos também e eu sei que 
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não é fácil organizar um evento daquele porte e um evento familiar), então eu quero 
deixar aqui, de coração aberto, os meus parabéns a todos os que lá estiveram para 
organizar aquela festa. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR LUÍS 
MARINO DA SILVA: Indicação, dispondo sobre solicitar do Prefeito Municipal 
estudos visando à possibilidade de alugar a Pirâmide para eventos (como shows, 
etc.). O AUTOR: Senhor Presidente, senhores Vereadores. A indicação que faço ao 
Prefeito Municipal, no ano retrasado, a gente ficou, eu e o Prefeito, foi um dos 
pensamentos dele (não sei se hoje ele pensa da mesma forma), a gente ficou, no ano 
retrasado, vendo essa possibilidade de um Projeto de Lei, que passe pela Câmara, 
para que a Câmara aprove, para que o Prefeito tenha condições de estar fazendo o 
aluguel daquela área, se possível para shows, eventos, como a Oasis, essas casas 
de shows, e que o município possa ter um retorno e que muitas pessoas possam 
estar usando, até mesmo igrejas, entre outros. Hoje, da forma como está, não é 
possível, tudo o que é feito tem que ser feito de forma gratuita. Então a gente pede ao 
Prefeito as possibilidades, se é do interesse dele, para que mande um projeto para 
esta Casa, para que seja apreciado por todos os Vereadores, para que a gente possa 
estar aprovando um Projeto de Lei que possa estar alugando aquela área, visando a 
algum benefício também para o município e para as pessoas que possam estar 
ocupando aquela área, fazendo shows para a nossa cidade, para que as pessoas de 
nossa cidade possam estar aproveitando os shows. Então fica uma expectativa para 
que o Prefeito venha apreciar esse projeto. Sem mais. Moção, dispondo sobre votos 
de congratulações ao grupo Nova Era pelas doações de equipamentos esportivos ao 
Município. O AUTOR: Não sei se é do conhecimento de todos, mas esse grupo, Nova 
Era, vem ajudando sempre o município. Dessa vez também, um destaque, fez uma 
doação de dez mil reais para o Karatê e o Taekwondo. A gente viu uma grande coisa 
que esse grupo tem feito, todos os grupos, todas as pessoas, todas as empresas que 
de alguma forma ajudam o município na área do esporte. A gente vê que muitas 
crianças se beneficiaram, muitas crianças que, no futuro, não estivessem nas drogas. 
A gente não estaria gastando em torno de setenta mil reais com clínicas. A gente vê 
que investir na criança ainda é o melhor caminho. Então fica aqui o meu 
agradecimento ao grupo. Peço a colaboração de todos os Vereadores para a 
aprovação da moção, porque esse grupo vem a somar. Então a gente fica feliz com 
os atos que são feitos por meio do Departamento de Esportes, essa doação que só 
vem a somar e que faz crescer o nosso esporte. Sem mais. VEREADOR STEIGUE 
JONES RONCHINI FÁCCIO: Mais uma vez, boa tarde. Eu parabenizo o grupo pela 
doação, porque eu realmente sei que é um pessoal que ajuda muito Ibaté, me ajuda 
muito em outras situações também, ao senhor José Roberto, que está à frente da 
Nova Era hoje. Então, deixar aqui o meu agradecimento ao grupo e dizer que tem 
todo o apoio deste Vereador.  VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Quero 
parabenizar, também, o Vereador Marino Motos, pois é de suma importância para 
que a nossa população, os nossos jovens, e também a nós, começando a ser 
veteranos, praticamos esportes, porque esporte é vida, esporte é saúde. Parabéns, 
Vereador, por sua iniciativa. VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Boa tarde a 
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todos, quero também parabenizar o Vereador Marino por essa moção. É de grande 
valia porque ocupa os jovens nessa área magnífica que é o esporte. Eu tenho certeza 
que será de grande valia, sim. Então eu aprovo, sim. Parabéns, Vereador. 
VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Indicação, dispondo sobre solicitar do 
Prefeito Municipal estudos visando à instalação do equipamento de segurança 
Helper. O AUTOR: Mais uma vez, boa tarde a todos, boa tarde à rádio Encanto, aos 
ouvintes, a todos os senhores Vereadores. Esse projeto é de grande valia para o 
nosso município. Como se trata de segurança, algo sério, tanto a minha família como 
a sua família e a família dos moradores de nossa cidade. Esse Helper é algo 
interessante para a nossa cidade que será instalado em pontos estratégicos da nossa 
cidade, visando mais segurança para todos nós, inclusive nos bairros muito carentes 
que precisam disso. Eu tenho certeza que, se pensar com carinho, como estamos 
trabalhando, falando de segurança pública, eu acho que vai ser muito cabível para a 
nossa cidade e, assim, eu espero que todos venham olhar com carinho esse projeto, 
que o Prefeito também venha olhar para que seja instalado em nossa cidade. Sem 
mais, nem menos. ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA 
SILVA: Senhor Presidente, senhores Vereadores, gostaria de me manifestar. Uma 
saída, não é, Vereador Silvano? Na cidade de Rio Claro, junto com a Guarda. A gente 
foi a um evento em que foram apresentados alguns equipamentos não letais que 
poderiam ser utilizados por nossa Guarda. A gente viu que todo aquele equipamento, 
a maioria deles seria importantíssima para a nossa Guarda. Queria deixar os meus 
agradecimentos ao Prefeito José Parella, que compôs o ato de estar ajudando, de a 
gente poder estar saindo, se deslocando até a cidade de Rio Claro, em busca de 
conhecimento, procurando atender o que é melhor para a nossa Guarda, para a 
gente possa ter uma Polícia Municipal ainda melhor. Então a gente fica feliz com toda 
essa situação. Também tivemos um evento em que participou a maior parte dos 
comerciantes de nossa cidade que procuraram melhorias e segurança, estiveram 
presentes o Prefeito José Parella, foram convidadas várias autoridades em que foram 
tratados assuntos de segurança pública. A gente fica feliz também com a participação 
de todos, inclusive com as autoridades, todos juntos, empenhados, para achar o 
melhor caminho. Quero agradecer, em especial, a nossa Polícia Militar pelo trabalho 
que desenvolveu nos últimos dias, em que fez apreensões, que, só nessa apreensão 
que fez, a gente já viu muita melhora na segurança pública. A gente via que cada dia 
tinha um fato novo e, graças a Deus, isso diminuiu. Parabéns a nossa Polícia Militar, 
a nossa Guarda Municipal, à Polícia Civil, por todo o trabalho que tem sido feito, ao 
Conseg, ao Executivo, à Câmara, também. Todo mundo junto se uniu, e a gente 
conseguiu por meio de um trabalho da Polícia Militar ter um resultado legal. A gente 
fica feliz. Parabéns aos nossos guerreiros militares, porque a gente sabe que não é 
fácil, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e muitas vezes as pessoas 
acabam não passando as informações necessárias no Disque Denúncias, e a polícia 
tem que trabalhar sem um norte. A gente vê, em um país de primeiro mundo, quando 
a pessoa é infratora, até a própria família denuncia para que não aconteça tal coisa, 
agora aqui, infelizmente, não é feito dessa forma. Então a gente vê que se torna mais 
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difícil o trabalho da policia, mas, mesmo assim, fizeram um trabalho magnífico, e a 
gente conseguiu um resultado legal para a nossa cidade. Então a gente fica feliz e 
agradece o trabalho da Polícia Militar por tudo isso. Gostaria também de relatar que 
nessa visita que a gente fez na cidade de Rio Claro, junto com o assessor do 
Deputado Chico Sardelli, a gente fez alguns pedidos, eu e o Vereador Silvano, 
juntamente com a Vereadora Néia, que é do partido do Chico Sardelli, e 
encaminhamos juntos para a Assembleia Legislativa o pedido de uma viatura para a 
nossa Guarda. A gente espera ser atendido. No meio tempo, também, procuramos 
saber o que mais poderia estar saindo dos municípios também, falaram de reformas 
de praça, a gente também fez o pedido e deixamos o pedido lá, viaturas e 
ambulâncias também. Então a gente fez esse pedido em nome dos três, Vereador 
Silvano, Vereadora Néia, Vereador Marino, junto ao assessor do Deputado Chico 
Sardelli, esperamos dentro de poucos dias que o representante, o assessor do 
Deputado ou até mesmo o Deputado, esteja em nossa cidade para que a gente se 
sente junto com o Prefeito para ver o que é melhor, o que dá para fazer para ver se a 
gente consegue uma emenda para o nosso município neste ano. Então a gente fica 
feliz com toda essa situação, estamos trabalhando juntos para o melhor de nossa 
cidade. Sem mais. A SEGUNDA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Quero 
parabenizar o Prefeito José Parella por ter empenhado aos nossos comerciantes e 
atendido e marcado ao mesmo tempo uma reunião com urgência, pois fez o convite 
para toda a população, contando também com a presença da Polícia Militar, do 
Conseg, infelizmente a polícia Civil não esteve presente, deve ter acontecido algum 
ocorrido, a nossa juíza também não esteve presente nesse ato tão importante com 
tudo o que está acontecendo em nossa cidade, o nosso promotor também não esteva 
presente nesse evento, um evento de suma importância para a nossa população que 
é Segurança Pública. Todos nós sabemos que a segurança está difícil em todos os 
lugares do nosso país. Quero agradecer também a presença de todos os nossos 
Vereadores que ali estiveram; do nosso Vice-prefeito, Horácio; do Augusto Neto; do 
José Augusto, que também esteve presente. Agradeço, mais uma vez, o Prefeito 
José Parella por sempre estar atendendo aos pedidos que faço em nome da nossa 
população. Não poderia deixar de falar do fato ocorrido no dia vinte e sete de abril, 
quando foi lançado o nosso primeiro Agronegócios, que será realizado no mês de 
outubro do ano corrente. Tenho certeza que será mais um na tradição de eventos que 
se tornará em nossa cidade, mais um marco histórico, pois a nossa cidade tem uma 
ótima localização, que fica no meio de duas cidades conceituadas: São Carlos, que 
fica a mais ou menos onze quilômetros, e Araraquara, de aproximadamente vinte e 
quatro quilômetros. Assim nós teremos mais uma festa, porque o povo ibateense 
gosta de festa; e eu, também. Então, deixo os meus parabéns, mais uma vez, ao 
Prefeito José Parella e a todos os envolvidos. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 
088/2018, DE 25 DE ABRIL DE 2018. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 145.000,00 – 
Convênio com a Secretaria de Estado da Saúde, destinado à aquisição de insumos 
para diabéticos. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 
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089/2018, DE 25 DE ABRIL DE 2018. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 145.663,05 – 
Convênio com a Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos, 
destinado à elaboração do Plano Diretor de Redução e Perda de Água no Município. 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, 
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: São tantas coisas que a gente acaba 
pensando. Tem uma coisa importantíssima que não pode ser passada em branco, em 
vão. Queria me reportar à festa dos trabalhadores. Quero agradecer ao Prefeito José 
Parella por essa magnífica festa. Eu não pude estar presente, mas eu acompanhei 
via internet os fatos. A gente viu todo o evento, da forma que foi feito, e a gente vê 
todo o carinho que o Prefeito tem com o pessoal de Ibaté, com os funcionários, com 
os trabalhadores. A gente vê toda essa parte que ele frisa de poder estar fazendo 
algo para os trabalhadores. A gente não poderia deixar passar em branco. A gente 
fica muito feliz com toda essa situação. Mesmo em época difícil, o prefeito dá um 
jeitinho aqui, dá um jeitinho dali e acabou fazendo essa festa. E o mais importante de 
tudo, umas duas sessões atrás, a gente votou em um projeto polêmico, em que 
tivemos que tomar algumas providências de coisas que aconteciam no município em 
relação às faltas. A gente andou estudando as faltas e a gente viu a necessidade de 
se tomar aquela medida, juntamente com todos os Vereadores e com o Prefeito, 
porque é inadmissível uma cidade onde existem, em média, novecentos funcionários, 
e haver quatrocentas e poucas faltas por mês. Fica difícil o município trabalhar dessa 
forma. É uma grande perda, que acaba afetando o cidadão. A gente vê, no final de 
semana, na parte da saúde, quando faltam profissionais, sobrecarrega quem está 
trabalhando e às vezes não consegue dar conta. Em questão de saúde, nunca se 
sabe o que vai acontecer no final de semana. Às vezes a pessoa está em uma festa e 
acaba bebendo um pouco mais, acabam tendo ocorrências, acidentes, e acaba 
sobrecarregando o hospital, não se sabe o que fazer; a população grita por socorro, 
grita por Vereador, e o Vereador tem que estar socorrendo também, porque falta 
funcionário. Então é necessário se tomar medidas drásticas, para se chegar a um 
consenso para que a população seja atendida. Conversando com funcionários sobre 
essa situação, o funcionário me diz que eu votei contra ele, mas eu não votei contra, 
eu votei a favor dele, justificar que ele trabalha, que está fazendo a sua parte. Estou 
votando contra o funcionário que falta, estou votando contra aquele médio que, na 
hora do seu plantão, avisa que não poderá ir e que acaba deixando tudo uma 
correria, fazendo o diretor arrumar outro médico e tem que pagar o plantão mil e 
duzentos reais ou mais para esse médico, pagar o outro médico que vai. Votei contra 
aquele professor que falta aqui, às vezes mora em São Carlos. Votei para melhorar o 
atendimento da nossa população. Em contrapartida, eu disse lá atrás, o Prefeito José 
Parella vai dar dez por cento de aumento para os funcionários na semana que vem. 
Ele gosta do funcionário, está fazendo isso porque gosta. Então é essa a situação 
que a gente tem que tomar, e a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Uma 
vez, em frente à minha casa, precisava fazer um serviço de asfalto, eu pensei 
comigo: não vou pedir para fazer porque, se fizer, vão pensar que só faz na frente da 
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casa do Vereador; aí pensei: se não fizer, o Vereador é tão ruim que não consegue 
nem fazer o recape na frente da casa dele. Veja a situação que nós, Vereadores, 
temos que tomar, de todo o jeito a gente leva paulada. Mas, quem está aqui, na frente 
do trabalho, quem ganhou uma eleição, quem tem a obrigação e a responsabilidade 
de ajudar a dirigir o município, tem que saber o que está fazendo. Eu tenho certeza 
que, nesse dia, nós votamos, tínhamos a responsabilidade de ajudar a economizar, 
de tratar melhor a nossa população, por isso foi feito naquele dia. Eu fiquei sabendo 
que o Prefeito, novamente, vai dar os dez por centro de aumento aos funcionários. 
Espero que dê, sim porque a gente sabe que não há possibilidade, mas, se o Prefeito 
conseguir fazer, vai ser de bom feito, os funcionários agradecem. A gente fica muito 
feliz com essa situação, e no que for preciso, vamos ajudar o Prefeito para governar a 
nossa cidade, principalmente em uma época difícil como essa. Nós vemos a cidade 
crescer. Logo, logo, nós vamos ter comentários em frente à rua do campo, que vai ser 
fechada, para que seja feito, ali, um estacionamento de carro, vai ser uma mão só, e 
eu acredito que precisa ser feito isso, mas não sei se vai ser. Ainda me lembro, 
quando a gente passava na Getúlio Vargas, no Ginásio Milton Olaio Filho, não tem 
um estacionamento lá, que difícil é quando tem um evento para estacionar. Então eu 
acredito que o Prefeito acabará aproveitando aquela rua para poder fazer um 
estacionamento e terá o apoio desse Vereador e de todos os Vereadores, porque é 
necessário. São situações que precisam ser tomadas, para que amanhã ou depois, o 
município esteja dentro do que precisa na área de segurança. A gente fica feliz com 
as atitudes que o Prefeito tem tomado. Tudo foi feito um estudo. A gente vê que está 
no caminho certo. Só temos que agradecer o Prefeito por tudo. Sem mais. A 
SEGUNDA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa tarde, senhor 
Presidente; boa tarde, demais Vereadores, Vereadoras, a todos os presentes e a 
todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto. Assim como o Vereador frisou, eu 
vou aproveitar a oportunidade, Vereador, porque, aqui, estamos vivendo um 
pouquinho de oportunidades nesta tribuna, então vou começar a relatar um 
pouquinho de alguns dos acontecimentos na cidade. A partir do momento em que 
também votei no projeto, fui crucificada; mas não tem problema, eu estou aqui para 
isso. Estou aqui para fazer o meu trabalho e para ajudar o bem comum. O bem 
comum, em nossa cidade, se torna mais ou menos entre trinta e cinco mil habitantes, 
e não somente quase mil funcionários. Estou aqui para representar o povo, a 
população, assim como Vossas Senhorias, os demais Vereadores, os nobres pares, 
como fala o Du da Autoescola. Então vamos fazer um pouquinho de propaganda: Du 
da Autoescola, Marino Motos, Regina Enfermeira, Tonho Pernambuco, Valentim da 
Autoescola, Silvano, Néia Monte, Steigue e Ivani do Cruzado, não poderia me 
esquecer de mim. Na hora de a gente levar o pau, o pau vai em todo mundo, de cabo 
a rabo, desculpe o palavreado, mas é o português claro, para que todos entendam. 
Assim como votamos nesse projeto, antes de votarmos nesse projeto, alguns 
funcionários tiveram a capacidade de ligar no Departamento Pessoal para saber 
quantas faltas tinham dado, para não estarem perdendo o décimo quarto, e isso foi 
um fato inédito, acho que tínhamos mesmo que punir infelizmente aqueles que não 
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gostam de trabalhar; mas sabemos que existem aqueles funcionários íntegros, 
honestos, que dão o seu suor em troca do seu salário, da sua cesta básica, do seu 
décimo quarto, seu décimo quinto, décimo terceiro e de suas férias, também. Então 
estamos aqui para ajudar a todos, mas algumas medidas, às vezes, têm que ser 
tomadas. Alguns funcionários me abordaram. A partir do momento em que fiz o 
esclarecimento, acabaram agradecendo com certeza; mas, infelizmente, alguns ainda 
tiveram a ousadia sarcástica de tirar um sarro da minha cara, dizendo: “se você acha 
que votou e vai fazer com que vão parar os atestados, não vão parar, porque, a partir 
do momento que eu perder, aí é que eu vou enterrar os atestados”. Problema de cada 
um, consciência de cada um; mas as nossas crianças não podem ficar sendo 
dispensadas, voltando para casa, sendo que os seus pais trabalham, e é o horário 
das nossas crianças estarem na escola. Alguns professores acham que Ibaté é 
simplesmente um ponto de apoio para eles e eles acham que não precisam do nosso 
salário, é simplesmente um bico, inclusive para alguns médicos, alguns fazem alguns 
atos que se acham vangloriosos, mas, no final das contas, quem sai prejudicado são 
eles também, mas não vamos deixar que isso continue prejudicando a nossa 
população. Nesse projeto, no qual acabamos de votar, de número treze, de autoria do 
nosso Prefeito José Parella, “Fica a Prefeitura Municipal de Ibaté, na Divisão de 
Contabilidade, a autorização para proceder à abertura de um Crédito Adicional 
Especial no valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), que serão 
transferidos de acordo com previsto no Convênio nº 232/2.018 celebrado com a 
Secretaria de Estado da Saúde, destinados para despesas de Custeio – Material de 
Consumo – Aquisição de Insumos para Diabéticos, conforme Plano de Trabalho, 
visando o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à 
saúde prestados aos usuários do SUS.”. Infelizmente, a diabetes é uma doença que 
vem afetando a maior parte da nossa população. Quero, também, citar o nobre 
companheiro, Steigue, pois ontem nós estivemos na festa do trabalho quando ele foi 
abordado por um cidadão que teve a ousadia de falar para ele: “Ué, está tendo festa? 
Uma puta de uma festa dessa, mas cadê a nossa saúde?” Então, hoje, nós estamos 
aprovando mais um dos projetos voltados à saúde da nossa população ibateense. 
Sem mais. Nada mais, foi encerrada a sessão, lavrada esta ata, que será assinada, 
depois de aprovada pelo Plenário. 


