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03ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 25 DE FEVREIRO DE 2.019.
Aos vinte e cinco 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 Antônio Inácio
Barbosa procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a
ata da sessão ordinária de 11 de fevereiro de 2.019. A Senhora Secretária fez a
leitura das correspondências recebidas de diversos, que ficarão arquivadas na
secretaria da Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES
(AS): VEREADOR ANTONIO INÁCIO BARBOSA: Indicação, dispondo sobre
construir uma rotatória na junção das ruas João Menzani, Gotardo Zotesso e Valentin
Toniolo, no Jardim Nossa Senhora Aparecida. Indicação, dispondo sobre realizar
recapeamento asfáltico na Rua Antônio Barbano, em frente ao número 151, no
Jardim Icaraí; bem como na Rua Maria Klaic Mendes, em frente ao número 618, no
Jardim Mariana. Indicação, dispondo sobre realizar limpeza na boca de lobo, situada
na Rua Maria Klaic Mendes, em frente ao número 480, no Jardim Mariana.
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Moção, dispondo sobre votos de
congratulações ao Prefeito Municipal, ao Bispo Diocesano, Dom Paulo Cezar Costa;
e ao Padre Edson Aparecido Franco de Godoy pelo rito de Sagração do Altar e
reabertura do Templo Santo, ocorrido na Igreja Matriz Centenária, no dia 16 de
fevereiro; bem como ao Bispo Auxiliar, Dom Eduardo Malaspina; e ao Padre Márcio
Leandro Pekin pelo aniversário de dez anos de Consagração do Altar da Igreja Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro. Decisão: Aprovada por unanimidade. Moção,
dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Josefina
Oliveira da Silva. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR LUÍS MARINO
DA SILVA: Projeto de Lei, dispondo sobre criar o direito à meia passagem escolar
no transporte coletivo intramunicipal aos estudantes de Ibaté. Decisão: Encaminhado
às Comissões Permanentes. VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Moção, dispondo
sobre votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Ângelo Osmar Morelli.
Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR VALENTIM APARECIDO
FARGONI: Indicação, dispondo sobre refazer a sinalização de solo próxima à área
de exame do DETRAN, no Jardim Menzani. VEREADORES (AS): Projeto de
Decreto do Legislativo, dispondo sobre conceder título de Cidadão Ibateense ao
Deputado Estadual Júlio Cesar Pereira de Souza. Decisão: Encaminhado às
Comissões Permanentes. ORADORES: A PRIMEIRA, VEREADORA IVANI
ALMEIDA DA SILVA: Boa tarde, senhora Presidente, senhores Vereadores, a todos
os presentes e aos ouvintes da rádio Encanto do Planalto. Quero aproveitar o
momento para parabenizar o Prefeito Municipal, José Luiz Parella, por ter resgatado a
nossa igreja centenária; ficou muito bonita. Tenho certeza de que os nossos católicos
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ficaram felizes; e toda a população, também; pois se tornou um marco histórico no
município. Acredito que todas as pessoas que vieram de fora prestigiaram no final do
ano, nas nossas festas, e, a partir da reinauguração, já tivemos as missas aos
domingos, pela manhã; e às quartas-feiras, também, à noite. Parabéns, José Parella.
O próprio bispo falou que ficou muito bonita e quem dera se todos os prefeitos
cuidassem da sua cidade, assim como o José Parella vem fazendo à nossa cidade de
Ibaté. Aproveito também o momento para parabenizá-lo, porque, desde quando ele
foi prefeito pela primeira vez, no segundo mandato, junto a mim, ele trouxe os
uniformes para as nossas crianças da rede municipal, pois a nossa população, as
mães de alunos, os alunos, os pais e também todas as escolas, diretores,
funcionários ficam contentes, porque, assim, os nossos alunos são identificados com
uniforme, e o risco de eles saírem e serem encontrados pelas ruas acaba sendo mais
difícil, o que facilita para as nossas escolas. Parabéns, José Parella, mais uma vez.
ORDEM DO DIA: Foi aprovado requerimento, de autoria de todos os Edis, solicitando
urgência para apreciação dos processos CM. Nº064-065-066-067/2019. Decisão:
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. N°064/2019, DE 22 DE FEVEREIRO
DE 2.019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispondo sobre
abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 40.762,00, destinado às
despesas referentes à Construção de Estufa Agrícola na Horta Municipal de Ibaté.
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. N°065/2019, DE 22 DE
FEVEREIRO DE 2.019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispondo
sobre prorrogar o prazo para o início de atividades empresariais. DISCUSSÃO:
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Boa tarde, senhora Presidente, senhores
Vereadores e Vereadoras, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela rádio
Encanto. Esse assunto interessa muito a nós, Vereadores, à população de Ibaté.
Lembrando que, no ano passado, ainda havia feito uma cobrança à empresa Asa
Alumínio em relação ao prédio da antiga CBT para que se tivesse uma reunião. Essa
reunião aconteceu; nós tivemos, depois daquela sessão, uma reunião com o
empresário e tratamos sobre assuntos do interesse de Ibaté em relação à antiga
CBT. Comentou-se que, devido às dificuldades que se encontrava o país, ainda não
era possível haver obra naquele local. Nessa reunião, nós discutimos essa situação,
pedimos um ponto de partida, para que se pudesse informar à população quando
seria o dia em que ali se realizaria uma obra, que trouxesse serviço para a nossa
cidade. Durante essa reunião também, da qual participaram todos os Vereadores, foi
comentado, além da parte difícil que estava o país, eu acredito que está começando a
dar uma melhorada, foi discutido também a respeito da área, de algumas questões
ambientais, foram feitos estudos. Gostaria, a partir deste momento, olhar o processo
a respeito dos problemas que estão ocorrendo naquela área, pelos quais, no
momento, ainda não é possível realizar nenhum tipo de serviço que gere emprego da
forma que esperamos; que seja uma empresa que contrate pessoas. Lá atrás, foi feito
um acordo para que se gerasse emprego naquela área, e, no momento, estão sendo
feitos estudos, estamos analisando também, a CETESB está analisando também.
Naquele momento, o empresário disse que faria uma reforma; hoje nós passamos por
lá e vemos essa reforma sendo feita; de certa forma, não está parado, está havendo
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uma continuidade. Peço ao senhor Felício, que é dono da Asa Alumínio, para que
mantenha seu compromisso com a população de Ibaté, porque eu, como Vereador, e
todos os Vereadores, têm medo de que essa área seja usada, como foi usada como
especulação, para que alguém obtivesse lucros. Tenho medo, apesar de ter a palavra
junto com o Prefeito, junto com os Vereadores, de que irá gerar emprego naquele
local. Nós fizemos um projeto, demos desconto para que se gerasse emprego no
município e não aconteceu. Por meio desses estudos, da reunião, a gente vê que o
empresário tem se envolvido, tem feito alguma coisa no local, tem corrido; pelo
menos, com a documentação que temos, ele tem se movimentado para que
aconteça. Meu medo é de que essa área fique bonita e venha a ser motivo, lá na
frente, de venda, de especulação para que se ganhe dinheiro sobre essa área; não é
isso que nós, Vereadores, que o Prefeito quer; ele quer que gere emprego. Foi isso
que fizemos lá atrás, na outra gestão, para que se gerasse emprego. Faço essa
cobrança em consideração ao que fizemos lá atrás, para que continue sendo feito
dessa forma. Hoje votaremos em mais um prazo de prorrogação para que se gere
emprego até o dia trinta e um de dezembro de dois mil e dezenove. Haverá algum
questionamento das pessoas que estão vendo mais uma prorrogação; mas,
infelizmente, devido à documentação que temos, não há a possibilidade de utilizar o
prédio para gerar emprego, neste momento. Nós estaremos cobrando para que,
futuramente, isso venha acontecer. Meu voto será favorável à prorrogação do prazo.
Quero agradecer o senhor Felício por estar cumprindo o que prometeu na reunião,
por estar tomando a frente, reformando; pois era um prédio que estava sendo
deteriorado. Alguma coisa está acontecendo, e espero que seja para o melhor da
nossa população, do nosso povo. Sem mais. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.
PROCESSO CM. N°066/2019, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2.019. INTERESSADA:
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispondo sobre autorizar o Poder Executivo para
delegar serviços na área de trânsito, bem como a celebração de Convênio com o
DETRAN/SP. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. N°067/2019,
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2.019. ASSUNTO: Dispondo sobre retornar à destinação
da Rua Dr. Teixeira de Barros, do Calçadão da Praça Central, para prolongamento da
Avenida Dr. Teixeira de Barros. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.
EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA:
Senhora Presidente, senhores Vereadores, eu gostaria de me manifestar sobre a
saúde pública. Temos acompanhado, em nossa região, os altos casos de dengue, e
Ibaté pode sofrer com essa situação. Existem alguns casos que está sendo analisado
pelo setor público da nossa cidade. Quero agradecer o Prefeito por ter posto a equipe
na rua. Peço a conscientização da população em geral, para que nos ajude, nos
auxilie na parte de limpeza, de atender o pessoal da Prefeitura que faz a visita nas
casas também. Acredito que a iniciativa do Prefeito foi legal, porque ele não esperou
sair o resultado de casos de dengue, já colocou a equipe nas ruas para que sejam
tomadas as devidas providências. Dengue é um caso muito complexo, acaba
pegando as pessoas de todos os tipos, de todas as idades. Vemos uma necessidade
grande de ajudar o pessoal da Prefeitura que faz esse trabalho, pois, só assim,
conseguiremos vencer a dengue, senão, teremos muitos casos, muitas pessoas com
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problemas. Às vezes até nós poderemos ser acometidos pela dengue. Sem mais.
Nada mais, foi encerrada a sessão às dezesseis horas e trinta e quatro minutos,
lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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