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02ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE
2.019.
Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis
horas, no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida
pela Vereadora Regina Célia Alves de Queiróz, secretariada pela Vereadora Sidnéia
Monte e com a presença dos seguintes Vereadores (as): Antonio Inácio Barbosa,
Carlos Eduardo Galdiano, Ivani Almeida da Silva, Luis Marino da Silva, Silvano Vaz
do Carmo, Steigue Jones Ronchini Fáccio e Valentim Aparecido Fargoni. 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 28 de janeiro de 2.019. O Deputado Estadual, Júlio César,
foi convidado a compor a Mesa Diretora. Em nome da Câmara Municipal, o vicepresidente desta Casa, Vereador Luís Marino da Silva, fez as saudações ao
Deputado: Boa tarde, senhora Presidente, senhores Vereadores e Vereadoras, todos
os que nos assistem. Para mim e para esta Casa é um momento muito especial
estarmos juntos com o nosso Deputado Estadual Júlio César. Trabalhamos juntos
durante a campanha na cidade de Ibaté, e fico muito feliz por hoje estar aqui,
honrando o compromisso junto com a população de Ibaté, junto com o Prefeito José
Parella, assumindo essa cadeira no Legislativo Estadual, firmando compromisso com
a nossa cidade, junto com a cidade de São Carlos, com o nosso Estado. É um motivo
de muita alegria. Seja bem-vindo, Deputado. Tem a palavra para dispor ao nosso
pessoal de Ibaté. DEPUTADO JÚLIO CÉSAR: Boa tarde, senhora Presidente, toda a
Mesa Diretora, senhores Vereadores e Vereadoras, nosso vice-prefeito, Horácio;
José Augusto. Eu estou emocionado de estar aqui, porque, quem disputa uma
eleição, sabe da dificuldade, vocês sabem disso. A maioria aqui esteve junto a mim
nessa batalha, da qual saímos vencedores. Eu quero dizer a vocês que, apesar de o
prazo, o período da minha estadia na Assembleia Legislativa ser curto, desde o
primeiro dia eu tenho falado o nome da cidade de São Carlos e de Ibaté. Eu vou dizer
a vocês e confessar: não imaginam a falta que faz um representante da nossa região
na Assembleia Legislativa. Todas as reuniões em que participei, senhora Presidente,
em nenhum momento citavam as nossas cidades da região. Cobrei, estou cobrando e
continuarei cobrando. Há uma reunião na Artesp, em que nós vamos pleitear um novo
trevo de acesso aqui. Vamos começar a demanda desta luta importante para a cidade
de Ibaté. No mesmo dia, quando cheguei, só para vocês entenderem, na terça-feira
passada, na Assembleia, havia uma discussão sobre o MIT (Municípios de Interesse
Turístico), eu participei de reuniões aqui, em Ibaté, quando se discutia sobre
transformar Ibaté em uma cidade de interesse turístico também, e estranhei quando vi
o Projeto de Lei, e não constava a cidade de Ibaté. No mesmo momento, tomei a
palavra e disse, novamente, a nossa região central esquecida. Ibaté, com o potencial
turístico que tem, e ninguém falou sobre a cidade. Eu venho aqui somente para
agradecer o carinho e, como disse a vocês, estando Deputado, estou me esforçando
ao máximo. Se vocês pegarem o jornal do Estado de São Paulo desse domingo, saiu
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uma coluna dizendo que apenas cinco deputados se fizeram presentes na sexta-feira
na Assembleia. Como eu represento a cidade de Ibaté, como eu represento o
Legislativo também da minha cidade, eu também estava lá, representando. É isso
que falta, essa dedicação que nós não temos; infelizmente a nossa região está
abandonada. Vocês sabem como faz falta. Eu disse ao Governador e vou até o final:
enquanto eu estiver lá, eu vou falar todos os dias da nossa região central, porque não
pode este novo governo deixar essa região esquecida. Nós temos representantes em
todas as partes do Estado; desta região nós não temos representantes, infelizmente.
Então, senhores Vereadores, eu vim aqui também para me colocar à disposição; se
vocês têm alguma demanda, um mandato particular “olha, eu tenho um projeto
social”, “preciso falar com o Secretário de Desenvolvimento Social”, “Eu tenho um
projeto do Esporte”, aproveitem estes dias, pois nós vamos estar lá o tempo todo,
com o gabinete aberto, à disposição de vocês, para que nós possamos, juntos,
buscar recursos para a cidade de Ibaté e para melhorarmos, sem dúvida nenhuma, a
qualidade de vida de Ibaté. A gente pode mais. O que a gente não pode ficar é
esquecido, e as pessoas acharem que a cidade de Ibaté não existe, e Ibaté tem tudo,
é referência, nós conhecemos, é referência para todos nós e, infelizmente, em
relação ao Governo do Estado, nós estamos esquecidos. Novamente reitero o meu
posicionamento de apoio à cidade, ao Prefeito e à Câmara Municipal. Eu vim do
Poder Legislativo, eu tenho a obrigação de honrar o Poder Legislativo; o de Ibaté,
também. Contem comigo, meu gabinete está à disposição das demandas de vocês.
Vamos acelerar nestes próximos dias. Se vocês tiverem demanda com os secretários
de Estado, eu vou acompanhar cada um de vocês. É obvio que vou pedir agenda, e
nós vamos ter este espaço para mostrar: “Ibaté está aqui e nós precisamos de ajuda
do Governo do Estado, sim, porque essa região precisa e ela merece.”. Obrigado,
senhora Presidente, senhores Vereadores, população de Ibaté. Contem comigo, e eu
sei que, juntos, podemos fazer a diferença. Boa tarde a todos. Deus os abençoe.
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (AS): VEREADOR
ANTÔNIO INÁCIO BARBOSA: Indicação, dispondo sobre realizar limpeza em bocas de
lobo, localizadas nas seguintes ruas do Jardim Icaraí: Oreste Del Ponte, Gelindo Thamos e
Sante Tersigni. VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre

instalar um redutor de velocidade de veículos na Rua Sebastião Gomes, em frente ao
número 268, no Jardim América; bem como na Rua Pedro Ronchin, no Jardim do
Bosque. Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor
Francisco Rodrigues Maia. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR LUÍS
MARINO DA SILVA: Indicação, dispondo sobre solicitar da Companhia Paulista de
Força e Luz – CPFL a poda da árvore localizada na Estrada Municipal que passa ao
lado do Jardim Icaraí, em frente ao número 660. Indicação, dispondo sobre remoção
do enxame de abelhas, localizado na Rua Floriano Peixoto, esquina com a Rua
Bernardino de Campos, no Centro. Moção, dispondo sobre votos de congratulações
à Guarda Civil Municipal, Danielle Milanez, pela devolução de dinheiro e pertences
perdidos. DISICUSSÃO: O AUTOR: Senhora Presidente, senhores Vereadores. Essa
moção que faço à servidora pública da nossa Guarda Municipal, Danielle Milanez, é
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pela alegria de termos uma funcionária desse porte em nosso Município. Uma
funcionária que já esteve envolvida em outros eventos e agraciada também pelo ato.
Esse ato em que ela fez a devolução de uma carteira encontrada de um aposentado,
no valor de cinco mil e cinquenta reais, e o aposentado que havia perdido estava em
desespero, e, graças a Deus, graças a ela, por seu ato, pelo seu trabalho, que foi
feita essa devolução. Então peço o apoio de todos para esta moção de
congratulações para nossa funcionária. Sem mais. Obrigado. Decisão: Aprovada por
unanimidade. VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Indicação, dispondo sobre instalar
um redutor de velocidade de veículos na Rua Maria Klaic Mendes, próximo ao
número 732, no Jardim Mariana. Moção, dispondo sobre votos de pesar pelo
falecimento da senhora Vera Maria Fernandes Siviero. Decisão: Aprovada por
unanimidade. VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Projeto de Lei
(Complementar), dispondo sobre alteração do inciso I e do parágrafo 1º do artigo
164, da Lei Complementar nº 2394, de 17 de abril de 2008 – Código de Postura do
Município de Ibaté. Decisão: Encaminhado às Comissões Permanentes. Indicação,
dispondo sobre reformar o quarto de isolamento número 10. Indicação, dispondo
sobre ampliar o Centro de Zoonoses. Indicação, dispondo sobre instalar placas de
sinalização nos bairros Domingos Valério e Jequitibá, bem como instalar placas
denominativas de ruas no Jardim Primavera. Indicação, dispondo sobre instalar o
equipamento de segurança Helper. Indicação, dispondo sobre continuar com o
sentido de mão única na Rua Matão, bem como alterar o sentido único de direção da
Rua São Carlos para mão dupla, no Jardim Cruzado. Indicação, dispondo sobre
construir sanitários (masculino e feminino) e instalar bebedouros na Pirâmide Dr. José
Cerny. Indicação, dispondo sobre instalar redutor de velocidade de veículos na
Avenida Santa Rufina. Indicação, dispondo sobre realizar recapeamento asfáltico
nas ruas Pantalhão Francisco e Inácio Pessente, no Jardim Encanto do Planalto.
VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo sobre
realizar reparo nos bloquetes na Rua Ivo di Gênova, próximo ao número 344, no
Jardim América. Indicação, dispondo sobre realizar uma Campanha de
Conscientização direcionada à população, para que se mantenham limpos terrenos e
quintais, de modo a evitar a proliferação de animais peçonhentos, como escorpiões,
cobras, aranhas, etc. Indicação, dispondo sobre disciplinar o trânsito de veículos na
Rua Eduardo Apreia, esquina com a Rua Luciano Tacin. ORADORES. A PRIMEIRA,
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa tarde, senhora Presidente,
Vereadores e Vereadoras, a todos os presentes, nosso querido Horácio, vice-prefeito,
que está sempre aqui, conosco; José Augusto, ouvintes da rádio Encanto do Planalto
e também nosso Deputado, Júlio César: obrigada por estar aqui e por deixar à
disposição para que a gente vá à Assembleia; muito obrigada pela presença. Um bom
trabalho a você. Apesar de ser por um período curto, que você venha a desenvolver
alguma coisa voltada para a nossa região, porque, infelizmente, ficou a desejar
mesmo. Parabéns. Quero falar a respeito de uma indicação que fiz ano passado da
mão única de direção na Rua Matão, que dá sequência na Rua Benedito Fernandes
Frade. O Prefeito atenderá a essa solicitação minha, pois fiz essa indicação em abril
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de dois mil e dezoito. Depois de muita conversa com o Prefeito e também com o
engenheiro, futuramente, o meu pedido será atendido. A população do Jardim
Cruzado e, principalmente, as nossas crianças, os pais de alunos, nós estamos
muitos preocupados com aquela região, devido ao acesso das nossas crianças de
quatro anos até os dezesseis anos, pois há duas escolas naquela região. Só tenho
que agradecer o Prefeito, José Parella, que, agora, com toda essa mudança de
sinalização que acontece no nosso município, estará atendendo o meu pedido.
Obrigada, Prefeito José Parella. O SEGUNDO, VEREADOR LUÍS MARINO DA
SILVA: Senhores Vereadores gostaria de agradecer imensamente a presença do
nosso nobre Deputado Júlio César em nosso município; é de grande valia a sua
visita. Nós ficamos desprovidos de uma ajuda de deputado em nossa região, nós
sentimos muito. Em uma das primeiras reuniões que tivemos com o Prefeito José
Parella depois da eleição, ele se mostrou muito triste por não haver um representante
da nossa região. Quando se falava, falava-se de você, que muito trabalhou por isso,
com o Prefeito, nós também; a gente trabalhou muito, e eu fico feliz pela sua
presença junto com a gente. Apesar de ser um período curto, a sua presença aqui
vale muito, pois mostra a sua dedicação para com o nosso povo, para com o Prefeito.
Então a gente fica muito feliz. Uma das preocupações do Prefeito José Parella e
minha também é a respeito da construção do novo Fórum em nosso município. A
gente fez tudo o que precisava ser feito, desde a área de doação da terra. Quando a
gente fez a primeira doação de área, era três mil e trezentos metros. A Secretaria de
Justiça não aceitou por ser uma área pequena e pediu para que fossem dez mil
metros. A gente batalhou, lutou e conseguiu também os dez mil metros. Foi feita toda
a documentação. Então, tudo o que precisava ser feito, nós, do município, demos o
andamento. Agora, com essa falta de um representante no Estado, causa um prejuízo
enorme ao município de Ibaté, porque quem estará cobrando? Como o Deputado
mesmo disse, na parte da cidade de interesse turístico, não se ouviu falar no nome de
Ibaté. Eu acredito que, na parte de segurança também fica muito difícil, pois não há
ninguém para cobrar. Felizmente, nós, do Legislativo, estamos cobramos aqui tudo o
que acontece no município, mas é preciso um representante. Quero deixar aqui que,
o que for preciso, a gente vai fazer o encaminhamento com o jurídico da Câmara para
que isso seja feito, para que o senhor possa cobrar essa situação, pois acredito que a
construção do novo Fórum é uma das prioridades do município; o pessoal do Fórum
também tem cobrado, o Prefeito também tem se mostrado muito preocupado. Então
eu peço ao senhor para que, juntos, façamos essa cobrança junto à Secretaria. Se o
Deputado conseguir marcar, fazer uma agenda para que o Prefeito José Parella
esteja lá também, ele vai estar para ver essa situação. É uma prioridade a mais no
município, ou a maior. Quero aproveitar também para falar a respeito da cidade de
interesse turístico. Nossa cidade tem um potencial muito grande, e a gente batalha
muito por isso; desde lá atrás, nós temos vindo cobrando, e fiquei triste em saber que
nós não fomos nem lembrados. Eu te agradeço pela cobrança que fez junto ao nosso
município de Ibaté na Assembleia Legislativa, peço para que continue cobrando. Te
dou os parabéns nesta sua jornada, Júlio. Sei que você tem um potencial muito
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grande, sei que você é uma pessoa que sabe como fazer e como cobrar, já tem uma
bagagem política enorme nas costas. A gente fica feliz em ver você lá. O que precisar
de nós, da Câmara de Ibaté, estamos juntos. Obrigado. O TERCEIRO, VEREADOR
SILVANO VAZ DO CARMO: Boa tarde, senhora Presidente; boa tarde, senhores
Vereadores, a todos os que nos assistem pela Tribuna, rádio Encanto, vice-prefeito,
Horácio; José Augusto. Eu quero agradecer o Prefeito José Luiz Parella por atender
mais uma de minhas indicações no Bairro José Giro, pois o povo precisava daquelas
placas, devido à entrega do supermercado ou, até mesmo, a gente que trabalha na
rua para fazer as entregas. Agradeço imensamente o Prefeito José Parella. Quero
aproveitar o vice-prefeito, quero agradecer por algumas benfeitorias que tem feito a
nosso pedido, que Deus possa te abençoar grandemente. Também o Vadilson, que
tem nos ajudado muito. Também quero agradecer ao nosso Deputado, que Deus
possa iluminar os teus passos, o seu caminho nesta nova etapa da sua vida, nesta
grande conquista e fazer o melhor para o nosso povo, para o nosso Brasil. Deus
esteja contigo. Sem mais, nem menos. ORDEM DO DIA: Foi aprovado requerimento,
de autoria de todos os Edis, solicitando urgência para apreciação dos processos CM.
Nº 035-036-037/2019. Decisão: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM.
N°035/2019, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2.019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal.
ASSUNTO: Dispondo sobre abertura de Crédito Especial no valor de R$ 78.500,00.
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. N°036/2019, DE 08 DE
FEVEREIRO DE 2.019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispondo
sobre abertura de Crédito Especial no valor de R$ 150.000,00. DECISÃO: Aprovado
por unanimidade. PROCESSO CM. N°037/2019, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2.019.
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispondo sobre abertura de
Crédito Especial no valor de R$ 4.133,00. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS. PRESIDENTE: Eu agradeço a presença do Deputado
Júlio Cesar. Estive vendo alguns vídeos seus e fiquei feliz por você falar o nome da
nossa querida Ibaté. Gostaria de agradecer em nome da nossa população pelo
carinho, pelo respeito que você tem tido por nós. Ouvimos que são apenas quarenta
dias, mas, para você, eu acredito que você irá fazer muito. Deus te abençoe. Sua
presença, aqui, é muito importante para todos nós. Obrigada pela visita. Nada mais,
foi encerrada a sessão às dezesseis horas e trinta e cinco minutos, lavrada esta ata,
que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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