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12ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2.018.
Aos dez dias do mês de julho 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, o Vereador Steigue Jones Ronchini Fáccio
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da
sessão ordinária de 25 de junho de 2018. O Senhor Secretário fez a leitura das
correspondências recebidas de diversos, que ficará arquivada na secretaria da
Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (AS):
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre solicitar da
Companhia Paulista Força e Luz – CPFL a substituição do poste de energia elétrica
em madeira na Rua Araraquara, em frente ao número 223, no Jardim Cruzado; bem
como realizar a poda das árvores que se situam na Rua Taquaritinga, em frente ao
número 10, no Jardim Cruzado, haja vista que os galhos interferem na rede elétrica,
podendo danificar os fios e postes de energia. DICUSSÃO: A AUTORA: Boa tarde,
senhor Presidente, demais Vereadores e Vereadoras, a todos os presentes, ao nosso
Vice-Prefeito que se encontra aqui, hoje, novamente com a gente, na última sessão
ele também esteve presente, e a todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto.
Faço novamente esse apelo à CPFL, devido a mais um poste estar correndo um
grande risco; e a nossa popular, um maior risco ainda. Assim como o poste que caiu,
tempos atrás na Rua Descalvado, onde muitos moradores foram prejudicados,
ficando sem energia elétrica, os postes dos moradores dentro de seus quintais foram
quebrados, e a Companhia não fez nem o ressarcimento. Então, devido a todos
esses fatos que vêm acontecendo em nossa cidade, e eu sempre relatando a respeito
desses postes que estão causando muitos danos aos nossos moradores, e o risco é
muito grande que a nossa população está enfrentando na Rua Araraquara. Com
relação à poda das árvores que estão batendo nos fios, na mata do Jambolão, que
fica na Rua Taquaritinga, a população também está preocupada. Já ligaram diversas
vezes no município falando a respeito da poda dessas árvores, mas o município fala
que é da responsabilidade da CPFL; liga na CPFL, falam que é a do município, então
a CPFL está com jogo de empurra; porque, se fosse para o nosso município resolver
esse problema, tenho certeza de que o Vadilson já teria tomado alguma medida,
porque, em todas as vezes que eu o procuro para que faça alguma poda nas árvores
que estão causando risco à população, ele sempre atendeu e sempre fez o serviço.
Então isso compete à CPFL. VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Boa tarde a
todos, senhor Presidente, senhores Vereadores, Vice-Prefeito, Horácio. Parabéns
pela indicação Vereadora Ivani. Nós vemos esse problema em nossa cidade, não só
esse, mas todos os postes de madeira. O certo seria que todos eles fossem
substituídos. O novo bairro, Antônio Moreira, bairros novos, a gente vê que o poste
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está podre. Então eu acho que a CPFL deve, sim, atender a esse pedido, como a
todos os pedidos que foram feitos aqui, em respeito à população, à nossa cidade, aos
nossos moradores, pois o risco é grande. Por isso te parabenizo, Vereadora, por mais
essa indicação. A CPFL tem condição de fiscalizar e ver o poste que está danificado,
para que seja trocado, e não esperar, na pressão, para trocar. EM APARTE, A
AUTORA: Obrigada pelo aparte, senhor Vereador, e também pelo apoio. Mais uma
vez, assim como o senhor está falando, a solicitação que fiz para que fizessem
vistoria em todos os nossos postes de madeira que oferecem risco para a população,
até hoje não obtive nenhuma resposta. Essa Companhia está deixando muito a
desejar. Eu acredito que, mais uma vez, a força que nós temos, o poder que nós
temos em mãos para beneficiar a nossa população, e aguardamos, sim, uma
resposta dessa Companhia. Obrigada pelo aparte, senhor Vereador. VEREADOR
SILVANO VAZ DO CARMO: De nada, Vereadora. Como eu estava dizendo,
realmente é uma falta de respeito com a nossa população. É preciso esperar
acontecer uma queda novamente para trocar? Não. É preciso, sim, ter um fiscal da
Companhia, e os postes que estão danificados serem trocados e não esperar a
pressão para isso acontecer. Sem mais, nem menos. Moção, dispondo sobre votos
de profundo pesar pelo falecimento da senhora Alaíde Ferreira Coelho. Decisão:
Aprovada por unanimidade. Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo
falecimento do senhor José Roberto Calvo. Decisão: Aprovada por unanimidade.
VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Indicação, dispondo sobre
instalar redutor de velocidade de veículos na Rua Mário Pistelli, em frente ao número
182, no Jardim Mariana; bem como na Rua Bernardino de Campos, em frente ao
número 142, próximo à Igreja Assembleia de Deus, no Centro. ORADORES: A
PRIMEIRA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa tarde a todos os
presentes e a todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto. Quero agradecer, mais
uma vez, ao Prefeito José Parella por atender as minhas indicações. Hoje está
começando a reforma da ponte que interliga o Jardim Cruzado com o Jardim
América; tenho certeza de que, assim como eu, a população está muito feliz, porque
ali havia uma grande corrosão, por ser de metal, e fico feliz por já estar começando a
execução dessa ponte, viu, Horácio? Então, parabéns também, porque tenho certeza
que você está junto nessa empreitada. Aproveito também para falar desse projeto
que hoje iremos aprovar. É um projeto de suma importância para os nossos alunos
deficientes da fundação. Eu quero parabenizar o Prefeito, com todos os seus
assessores e todas as equipes que vêm à frente da nossa população, e eu, mais uma
vez, fiz esse pedido para que ele fizesse a troca dessas cadeiras, porque, na época,
quando ele fez essa doação, as nossas crianças eram pequenas, tinham em média
dez, doze anos; hoje alguns estão com vinte e dois, entre outros que faleceram,
porque a doença deles é assim: engana um pouco, às vezes vivem um tempo mais
prolongado e às vezes a sua vida é interrompida. Então eu parabenizo mais uma vez
o Prefeito José Parella por estar mandando esse projeto para gente, para estar
fazendo a compra dessas cadeiras adaptadas para as nossas crianças. Continuo as
chamando de criança, porque são especiais e para os pais elas nunca deixarão de
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ser crianças. Parabéns, José Parella. O SEGUNDO, VEREADOR LUÍS MARINO DA
SILVA: Boa tarde, senhor Presidente, senhores Vereadores e Vereadoras, pessoas
presentes nesta Casa, todos os que nos assistem pela rádio Encanto, via internet,
Facebook. Fico feliz, hoje, em saber que o Prefeito recebeu a Presidente da APAE,
logo pela manhã; ele, junto com o Ex-Prefeito Alessandro, assessor jurídico, tratando
de ações que dizem a respeito da entidade. Todos nós sabemos que a entidade
sofre, um pouco mais de três anos, por uma intervenção; toda dificuldade parece ter
chegado à APAE. Falo isso, senhores Vereadores, porque, na semana passada,
estive lá. Até gostaria que vossas senhorias pudessem fazer uma visita à APAE, junto
com a Conceição para entenderem um pouco do que hoje vou falar aqui. Ainda na
semana passada, quando falava com a presidente Conceição, ela comentava sobre
as dificuldades que está tendo ao administrar a entidade, porque, a partir do momento
em que há uma intervenção, várias outras entidades que para ali repassam verbas, o
Pró-Vida, na gestão passada eu tive o privilégio de estar em Piracicaba, buscando
vários aparelhos como computador, mesa, aparelhos para fazer exercícios para o
pessoal da ADEFI, uma entidade que ajuda muito e, no estatuto dessa entidade,
consta que, se uma entidade estiver sob intervenção, eles não podem fazer o
repasse, assim como outras que têm isso em seu estatuto. É uma dificuldade muito
grande pela qual a APAE passa e que já passava lá atrás. Vemos que, a cada ano,
as coisas acabam subindo, e o repasse, que passa por esta Casa, acaba sendo o
mesmo, e uma das dificuldades é que ela tem que cumprir a lei 13019/2014, que
veda o pagamento de funcionários que são servidores ou empregados públicos, e,
hoje, a APAE tem seis funcionários desse tipo que precisarão ser dispensados,
porque não podem estar recebendo da Secretaria da Educação. A APAE não
consegue nem dispensar essas pessoas por falta de verba e sofre as condenações
dessa lei se não fizer isso. É uma situação em que devemos nos sentar com o
Prefeito e estar vendo o que é possível ser feito, porque um funcionário, trabalhando
no município como professor e na APAE, não pode receber do mesmo local. Fico
muito feliz que o Prefeito, por meio desse projeto, vai fazer esse repasse para a
compra desses equipamentos, que, assim como a Vereadora falou também, acabam
ficando defasados, as crianças crescem, e acaba não tendo uso adequado. Ficamos
muito felizes e vamos aprovar, sim, se Deus quiser. O Prefeito falou com o Doutor
Alessandro a respeito dessa situação, vão fazer o estudo para ver o que pode ser
feito. Estou dizendo isso porque nós, que somos da gestão passada, o Tonho, a Néia,
sabemos que a entidade acabou pegando o dinheiro do próximo ano para poder
suprir as necessidades desse ano. Isso já acontecia, imaginem nos dias de hoje em
que a APAE está sob intervenção e acaba não recebendo ajuda de outras entidades;
fica cada vez mais difícil. É algo para que o Prefeito se sente junto com a Conceição
para poder estar ajudando, pois são crianças especiais, é uma entidade das mais
carentes do nosso município que precisa de todo esse apoio e, de certa forma, a
gente precisa estar se empenhando. Falei com os secretários do Estado em relação a
repasse, mas a gente vê que ele poderia ter sido feito até junho, devido à eleição. A
gente precisa ver se é possível colocar em nosso orçamento a verba parlamentar
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para cada vereador, pois, se qualquer um de nós tivesse esse destino de verba, nós
poderíamos estar fazendo esse repasse para a APAE para estar resolvendo essa
situação. Nós, que já vamos ter uma Casa nova, um prédio novo, a gente precisa
estudar essa situação, pois eu acho que seria de bom grado a todos os vereadores, e
hoje nós não temos isso. Lembrando que a gente sempre devolve, aproximadamente,
um milhão, como foi devolvido no ano passado. É uma verba que poderia ser usada,
e que nós poderíamos ajudar as nossas crianças especiais. Gostaria de voltar a um
assunto que foi comentado na tribuna por esse Vereador, na sessão passada, acerca
de um pedido em que eu e o Vereador Marinho, lá atrás, fizemos à Secretaria do
Estado, Secretaria de Renda e Emprego; nesse final de semana nós fomos avisados
que saíram os cursos para Ibaté, sessenta vagas. Ficou todo um alvoroço para saber
onde seria; o tempo corre, e a gente, até então, não tinha arrumado um local, mas,
graças a Deus, no final de semana, na sexta-feira, foi falado que, junto com a ajuda
da Prefeitura, do Marco Strozzi, os cursos seriam feitos na ETEC, onde seriam feitas
as inscrições. A gente pediu um prazo maior para o Secretário, porque saiu em cima
da hora, teve jogo e feriado, complicou para conseguirmos essas sessenta vagas,
lembrando que a gente precisa preencher essas sessenta vagas. Pedir para o Paulo
Melo noticiar no Região em Destake, para o Maurício Caporaso noticiar também; nós
também estamos falando agora, via sessão. As inscrições serão feitas até às oito
horas da noite, na ETEC, levando os documentos, os jornais também estão
informando, para que a gente não perca esse curso de Assistente Administrativo.
Esse curso tem certificado reconhecido pelo MEC, é um curso que vem da Secretaria
do Estado, tem o lanche; o município só vai entrar com a sala de aula, local com
banheiro, vai dar o lanche também. A ETEC tem tudo isso, tem os professores;
agradecemos à ETEC pelo empenho. Pedimos para que seja divulgado, que o
pessoal compartilhe, para conseguirmos essas sessenta vagas, para que amanhã
possamos levar até a Secretaria para que sejam preenchidas e não percamos esse
convênio. Sentimos muito por estar sendo de última hora, mas estamos correndo
para que dê certo. Os Vereadores, também, se tiverem para quem indicar, indiquem.
O curso é gratuito, e a pessoa que está desempregada recebe uma bolsa de
trezentos e trinta reais durante dois meses, se a pessoa tiver a carteira assinada terá
uma bolsa de cento e vinte reais nos dois meses. A pessoa, além de ter um
certificado para que possa ingressar no mercado de trabalho, principalmente os
jovens, em seu primeiro emprego, ainda recebem do Governo. Houve uma falha,
falaram que o curso era Técnico em Vendas, mas, na verdade, o curso que foi
designado para Ibaté foi Assistente Administrativo. O Governador do Estado tomou
gosto, vem liberando várias coisas para Ibaté. Ainda lembro que, quando estive na
Secretaria, na última vez, pedindo uma viatura para a nossa Guarda, não fomos
atendidos, mas vamos esperar, quem sabe não sai essa viatura também? Eu fico feliz
com tudo isso que está acontecendo em nossa cidade. Peço também, como foi
conversado semana passada junto com o administrativo da Prefeitura, com relação a
indicar uma pessoa para o Banco do Povo, para que não tenhamos esse dissabor
que estamos tendo no curso, com essa correria. A respeito dos seiscentos e
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cinquenta mil reais que está disponível na Secretária, para que também possa ser
trazido para Ibaté o Banco do Povo. O Prefeito se mostrou muito interessado, vai
preparar alguém para que possa estar fazendo o curso, para estar atendendo o povo.
A gente fica feliz com tudo isso, pela Prefeitura estar nos ajudado para que Ibaté
receba benefícios. Sem mais. ORDEM DO DIA: Foi aprovado requerimento, de
autoria de todos os Edis, solicitando urgência para apreciação do processo CM. Nº
147/2018. Decisão: Aprovado (unanimidade). PROCESSO CM. Nº 147/2018, DE
05 DE JULHO DE 2.018. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe
sobre repasse de recursos financeiros em favor da APAE – Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Ibaté e autoriza a abertura de crédito adicional especial
no valor de R$ 16.300,80, para aquisição de cadeiras de rodas adaptadas para os
alunos especiais. VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. Nada mais, foi encerrada a
sessão, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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