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08ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2.019.
Aos treze dias do mês de maio 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, a Vereadora Sidnéia Monte procedeu
à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão
ordinária de 29 de abril 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 CARLOS EDUARDO GALDIANO: Indicação, dispondo sobre de criar
uma vaga de estacionamento reservada aos portadores de deficiência física
(cadeirantes) em frente à academia Acqua, na Rua Visconde de Pelotas, no Centro.
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre instalar um
redutor de velocidade de veículos na Rua Ângelo Trevisan, em frente ao número 150,
no Jardim América. VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Moção,
dispondo sobre votos de congratulações à MP AGRO Máquinas Agrícolas por
representar a cidade de Ibaté e região na 25ª Agrishow, Feira Internacional de
Tecnologia Agrícola, em Ribeirão Preto. Discussão: A AUTORA: Boa tarde,
senhores Vereadores e Vereadoras, a todas as pessoas que nos ouvem pela rádio
Encanto e a todos os que nos assistem no Plenário. É com grande satisfação que
faço esta moção à MP Agro, pois é especialista em distribuição de fertilizantes,
atendendo do pequeno produtor à grandes Grupos como SLC, Grupo Bom Jesus,
Bom Futuro, Amaggi. Com mais de mil máquinas espalhadas em todo território
nacional, a MP Agro apresenta distribuidores de fertilizantes personalizados para
cada modelo de aplicação: autopropelido, de arrasto e caminhões, sendo grande
representante em vários estados brasileiros. Sempre presente nas principais feiras do
Agronegócio do país, a MP Agro esteve na Agrishow de 2019, uma das maiores do
segmento agro no mundo, apresentando soluções tecnológicas para o produtor e
mostrando que a nossa cidade também conta com uma empresa de tecnologia de
ponta em um mercado tão concorrido como é o do agronegócio. Destacando-se em
seu segmento, o Prefeito José Luiz Parella visitou o stand da empresa e ficou feliz em
ver o nome da nossa cidade sendo propagado com tamanha excelência. A MP Agro
tem muito orgulho de ser uma empresa genuinamente Ibateense e de levar o nome
do município para todos os cantos do país. É por isso que fazemos esta moção de
congratulações para agradecer à MP Agro pelos serviços prestados e por abrir portas
aos cidadãos ibateenses. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Boa tarde, senhora
Presidente, senhores Vereadores e Vereadoras, às pessoas que nos ouvem.
Parabéns, Vereadora Regina pela moção; o Prefeito José Luiz Parella também está
de parabéns por ter dado a oportunidade dessa empresa se instalar em nosso
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município, a gente fica feliz. Hoje, também, li uma matéria jornalística e vi que essa
festa contou a presença do nosso presidente, é uma das maiores feiras do
agronegócio que envolve milhões. Ficamos felizes por uma empresa deste porte ter
feito parte. Cada dia mais, o nosso distrito vem se expondo, aprimorando, inovando.
Vemos que o forte do nosso país é a agricultura. Fico muito feliz com tudo isso.
Decisão: Aprovada por unanimidade. MESA DA CÂMARA: Projeto de Lei, dispondo
sobre alterar a Lei Municipal nº 3.028, de 31 de janeiro de 2017, para criar função
gratificada para desempenho das funções da ouvidoria da Câmara Municipal de Ibaté.
Decisão: Encaminhado às Comissões Permanentes. ORDEM DO DIA: PROCESSO
CM. Nº144/2019, DE 08 DE MAIO DE 2.019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal.
ASSUNTO: Dispõe sobre alterar o artigo 1º da Lei Municipal nº 3.112, de 22 de
janeiro de 2.019. DECISÃO: Aprovada por unanimidade. PROCESSO CM.
Nº145/2019, DE 08 DE MAIO DE 2.019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal.
ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 520.000,00,
através de superávit financeiro, apurado no exercício anterior, para atender despesas
referentes a obras de infraestrutura no Distrito Industrial. DISCUSSÃO: VEREADOR
LUÍS MARINO DA SILVA: Senhores Vereadores. É um projeto muito bom. Nós, que
já tínhamos um distrito sofrido há vários anos por falta de asfalto e infraestrutura,
hoje, pelo Prefeito José Luiz Parella, vemos essa inovação acontecendo. Digo que é
uma vitória muito grande para nós, do município de Ibaté, para as indústrias, ter
aquele local asfaltado, com infraestrutura. É uma época difícil, de crise, e vemos o
investimento. Tem a aprovação deste Vereador também. DECISÃO: Aprovada por
unanimidade. PROCESSO CM. Nº146/2019, DE 08 DE MAIO DE 2.019.
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito
especial no valor de R$ 200.000,00, através de superávit financeiro, apurado no
exercício anterior, para atender as despesas referentes à contratação de empresa
especializada para execução do projeto executivo para construção do terminal
rodoviário. DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Mais um projeto
muito bom para o município. Nossa cidade, a cada dia, cresce e, em época difícil,
vemos que Ibaté não fica para trás. O Prefeito tem se desdobrado, tem trabalhado,
tem feito tudo o que o município de Ibaté precisa; principalmente em um período em
que a população tem cobrado muito. Hoje, já damos início com a aprovação do
projeto, com a contratação de uma empresa para fazer o projeto da rodoviária.
Ficamos muito felizes. Acredito que o projeto é de uma rodoviária de porte grande,
que cabe dentro do orçamento do município e da necessidade da nossa população.
Vemos que há um espaço enorme, não sei se será nesse espaço, mas acredito que
sim. A gente depende da saída do Fórum para que se comece essa construção. O
Prefeito já sai na frente com esse projeto para a aquisição de uma empresa para que
o coloque em prática para que possamos estudar junto com ele as melhorias para o
município, sendo a rodoviária da nossa cidade um projeto muito viável. Sem mais.
VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Boa tarde a todos, senhores Vereadores,
senhora Presidente. Estou feliz com esse projeto. Finalmente. Algo bom à nossa
cidade, rodoviária. Há cidade menor que possui uma rodoviária. O povo de Ibaté
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falava sobre isso há anos, cobrando todos os Vereadores, e eu quero parabenizar
essa iniciativa, que é grande e de grande valia para a nossa cidade, e o povo merece.
Sem mais, nem menos. DECISÃO: Aprovada por unanimidade. PROCESSO CM.
Nº147/2019, DE 08 DE MAIO DE 2.019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal.
ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 200.000,00,
através de superávit financeiro, apurado no exercício anterior, para atender despesas
de custeio de materiais de consumo da rede municipal da saúde. DECISÃO:
Aprovada por unanimidade. PROCESSO CM. Nº148/2019, DE 08 DE MAIO DE
2.019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre conceder
revisão geral de 5% aos servidores municipais. DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS
MARINO DA SILVA: Gostaria de agradecer o Prefeito. Com as dificuldades que se
encontra o país, visto que começou um novo governo e não conseguimos ver
melhorias ainda. O Prefeito sai na frente novamente, dando esse aumento de cinco
por cento ao nosso funcionário, sabendo que várias cidades não conseguem dar nem
isso de aumento. Tenho certeza de que nosso Prefeito está triste por não dar dez por
cento de aumento, porque, sempre que pôde ele deu esse aumento, reconhecendo o
trabalho de cada funcionário, de cada pessoa que trabalha em nosso município. Fico
feliz por, mesmo nesta época difícil, o Prefeito conceda esse aumento de cinco por
cento aos nossos funcionários. Sem mais. DECISÃO: Aprovada por unanimidade.
PROCESSO CM. Nº149/2019, DE 08 DE MAIO DE 2.019. INTERESSADA:
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito especial no valor
de R$ 23.837,53, para devolução de saldo dos recursos financeiros remanescentes
de convênio ao Ministério do Esporte, que tem por objetivo a reforma do Ginásio
Poliesportivo Donato Rocitto. DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA:
Senhora Presidente, senhores Vereadores. É um projeto que nós não gostamos
muito de votar nesta Casa, pois devolução de dinheiro nunca é bem-vinda. Nós temos
que votar, a gente vota porque a lei tem que ser cumprida. O Prefeito também cumpre
a lei nesse projeto, fazendo a devolução. Temos o nosso ginásio, graças a Deus,
pronto e em uso. Ficamos felizes com essa situação. Agradeço o empenho do
Prefeito, ao Deputado Lobbe, que concedeu verba ao nosso município, com a qual
fez essa reforma. Hoje, o Prefeito, por esse projeto, cumpre, fazendo a devolução
dessa verba para que, futuramente, possamos estar arrecadando mais verba, não
ficando o município bloqueado por conta dessa verba que está parada. Sem mais.
DECISÃO: Aprovada por unanimidade. PROCESSO CM. Nº141/2019, DE 30 DE
ABRIL DE 2.019. INTERESSADA: Mesa da Câmara. ASSUNTO: Dispõe sobre
criação da Ouvidoria e demais institutos previstos na Lei Federal nº 13.460/2017.
DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Agradeço a Diretoria da
Câmara, o pessoal da nossa Câmara que trabalha, mais uma vez obedecendo à lei,
fazendo com que essa casa siga o regulamento da lei. É um projeto que tem a
aprovação deste Vereador também. DECISÃO: Aprovada por unanimidade.
EXPLICAÇÃO PESSOAL: A PRIMEIRA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA:
Boa tarde, senhora Presidente, Vereadoras e Vereadores, a todos os que nos ouvem
pela rádio Encanto do Planalto, a todos os presentes. Nós temos um convite da
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Semana da Segurança Pública que começa a partir de segunda-feira, dia vinte de
maio. Solenidade de abertura às dez horas da manhã. No dia vinte e um de maio,
palestra às dez e meia com o Coronel da PM, Luiz Alberto Almeida de Andrade. No
dia vinte e um de maio, palestra às nove e meia com o Doutor Paulo Cesar Scanavez,
Juiz da Segunda Vara da Família. Dia vinte e três, palestra às nove e meia com
Daniel Cardoso, OAB vai à escola. Dia vinte e três, palestra, às duas e meia, com
Doutor Luís Fernando da Cunha Lima, da ACADEPOL. Dia vinte e quatro, às nove e
meia, com Doutor Renato Cássio Soares de Barros, doutor em educação pela
UFSCar. Dia vinte e cinco, encerramento na Pirâmide, a partir das nove horas da
manhã. O local, nos demais dias, será no G.R.E.I.. Nossa nova diretoria do Conseg
ficou da seguinte forma: Presidente, José Augusto Vieira da Silva. Vice-Presidente,
Nilza Chiuzi. Primeiro Secretário, Fábio da Silva Gomes. Segundo Secretário,
Ariadson Antônio Simões da Silva. Diretor Social de Assuntos Comunitários, Ronaldo
Maurício De Cresci. Aproveito o momento, também, para agradecer nosso Prefeito,
José Parella, a Assessora da Educação, Fátima Heck, a Diretora da escola Brasilina,
Tânia Marinelsia Duvra, por ter cedido a escola para Missão Evangelizadora que
aconteceu nos dias quatro e cinco de maio, no Jardim Cruzado. Essa missão, Jesus
no Coração, idealizada pelo Ministério Jovem do movimento católico Renovação
Carismática da Diocese de São Carlos, coordenada pela Andreia Lacerda, de São
Carlos, e Renan Augusto, de Ibaté, ambos coordenadores diocesanos do Ministério
Jovem. A missão contou com todo o envolvimento da Paróquia Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, que acolheu a missão; recebeu total apoio do padre Gerson, que é
o novo pároco. A missão teve a participação de cerca de oitenta missionários jovens
e adultos, vindos de diversas cidades da região, São Carlos, Dourado, Ribeirão
Bonito, Gavião Peixoto, Araraquara, Américo Brasiliense, Barra Bonita e Itápolis. A
juventude dos Renovados em Cristo também foi extremamente ativa, dando auxílio e
suporte necessário para que se realizasse. Dentro da Missão Jesus no Coração, foi
realizado o Abraço do Pai, um projeto evangelizador que visa ajudar as famílias
carentes. Nesse projeto, teve atendimento psicológico, direcionamento espiritual,
corte de cabelo masculino, escova e chapinha, manicure, pedicure, maquiagem,
massagista, fisioterapia e atendimento jurídico, aconselhamento financeiro, doação
de roupas, esteticistas, evangelização e teatro para as crianças. Quero deixar meus
agradecimentos a todas as pessoas que participaram, dando o seu melhor. Obrigada
a todos. O SEGUNDO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Gostaria de
parabenizar todo o pessoal da Polícia Militar, Polícia Civil, Conseg, Conselho Tutelar,
Prefeitura, Câmara, todo o pessoal envolvido na Semana de Segurança Pública,
todas as pessoas que vão assistir, palestrar. Quero deixar meus parabéns ao Prefeito
por estar dando continuidade na Semana de Segurança Pública. Deixo meus
parabéns ao Ex-Vereador Fábio da Silva Gomes; por meio dele e do Conseg foi feita
a proposição, passada por esta Casa e aprovada e acatada pelo então Prefeito
Alessandro Magno de Melo Rosa, que deu início, na sua gestão, à Semana de
Segurança Pública. Todas as pessoas que puderem participar que assim o façam.
São palestras de grande conhecimento, com grandes palestrantes, e esses
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conhecimentos nós podemos colocar em nosso dia a dia, levar às pessoas que
necessitam e levamos para o resto de nossas vidas; o conhecimento nunca é
perdido. Fico muito feliz e deixo meus parabéns. Quero agradecer o Prefeito José
Parella pela maravilhosa festa feita no dia primeiro de maio, que trouxe grande alegria
aos trabalhadores. Trabalhadores que fazem com que este país cresça a cada dia, se
torne um país de bem, que vai para frente. Nossa Vereadora Regina, Presidente da
Casa, fez a moção à MP AGRO, uma indústria do nosso município que tem seus
trabalhadores que lutam, que fazem com o que nome de Ibaté saia da cidade.
Ficamos felizes. Ficamos felizes com a festa que o Prefeito fez aos nossos
funcionários, às pessoas que trabalham. Deixo meu agradecimento ao Presidente do
Sindicato, Chiba, aos funcionários, à festa feita no dia primeiro de maio, sua
confraternização. Ficamos felizes com toda essa situação. Sem mais. Nada mais, foi
encerrada a sessão às dezesseis horas e quarenta minutos, lavrada esta ata, que
será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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