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09ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2.019.
Aos vinte e sete 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, o Vereador Silvano Vaz do Carmo
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da
sessão ordinária de 13 de maio 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 ANTÔNIO INÁCIO BARBOSA: Indicação, dispondo sobre tapar o
buraco localizado no PSF do Jardim Icaraí. Indicação, dispondo sobre instalar placas
de denominação de rua nas ruas José Ribeiro e Antônio Pagani, no bairro Antônio
Moreira. Indicação, dispondo sobre realizar ligação de água no campo de futebol do
Jardim Cruzado. VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo
sobre realizar recapeamento asfáltico na Rua Santa Lúcia, no Jardim Cruzado.
Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora
Fabiana Ferreira da Silva. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR
SILVANO VAZ DO CARMO: Indicação, dispondo sobre construir um redutor de
velocidade de veículos (lombada) na Rua José Graciano, próximo ao número 23, no
Jardim Nosso Teto. Indicação, dispondo sobre realizar recapeamento asfáltico nas
ruas Pantaleão Francisco e Inácio Pessente, no Jardim Encanto do Planalto.
Indicação, dispondo sobre instalar brinquedos para crianças portadoras de
deficiência em alguma área de lazer ou próximo a um playground. Indicação,
dispondo sobre realizar reformas em todos os playgrounds da cidade. Indicação,
dispondo sobre parcelar o pagamento de tributos e dívida ativa dos devedores
cidadãos ibateenses sem que incidam juros de qualquer espécie, bem como que
conceda desconto aos cidadãos ibateenses que pagarem suas dívidas tributárias e
dívida ativa à vista. ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA
SILVA: Boa tarde, senhora Presidente, senhores Vereadores e Vereadoras, pessoas
que nos ouvem, aos nossos funcionários e Guardas Municipais que estão presentes
em nossa sessão, hoje teremos uma sessão produtiva em favor da Guarda. Todos
nós, Vereadores, estamos trabalhando para o melhor da Guarda. Quero agradecer o
funcionário Vadilson por atender meu pedido em relação à Rua Maria Klaic Mendes,
onde se encontrava um bueiro entupido, de modo que a água ficava da cor da terra.
Nós estamos correndo contra o tempo contra a dengue, e, ali, seria um foco do
mosquito. Ele atendeu prontamente assim que foi avisado, já pediu para que a
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limpeza cuidasse daquela parte. Um pouco mais para cima, havia uma árvore que
causava vários problemas na parte elétrica quando chovia, a árvore balançava no fio
da rede, ele fez a poda. Outro problema que tínhamos era na Vila Bandeirantes, na
Rua Eduardo Apreia com a Conselheiro, porque a turma estava estacionando o carro
ali, atrapalhando o trânsito. Temos muitos problemas desse porte no Jardim Cruzado,
levei ao conhecimento dele também; Vereadora Ivani fez um pedido em cima dessa
situação também, perto do mercado do Biro. O trânsito está melhorando cada vez
mais, o Prefeito tem feito um trabalho para que melhore, e vão aparecendo arestas
que a gente vê e levamos ao pessoal do trabalho da nossa cidade para resolvermos.
Foi colocada uma faixa amarela para que haja um fluxo melhor no trânsito. Vemos
alguns pontos onde há um trânsito tumultuado. Nós tivemos um acidente trágico, com
um entregador de pizza, graças a Deus somente o veículo teve grandes prejuízos, a
pessoa, felizmente, não sofreu grandes danos materiais, ocorreu na Conselheiro
também, perto do 24h. Ali é um trânsito difícil. Já fiz uma indicação pedindo uma
placa de Proibido Retornar, pois há pouca visibilidade à noite. São coisas que vamos
vendo, vamos levantando, pedindo para que se molde de acordo com o nosso
trânsito, ficamos felizes com essas mudanças que são feitas e pedimos para que
novos pontos sejam olhados com carinho para ver as possíveis mudanças. Quero
falar também sobre o nosso esporte por meio do Professor e Diretor Raul, quero
lembrar que, nas gestões passadas, o Prefeito José Parella sempre dizia: “Puxa vida!
Ibaté acaba não se destacando” e hoje, pelo apoio do seu governo, Ibaté se destaca
cada dia mais. Na prova de corrida de oitocentos metros, a Kelly Neres Souza, 16
anos, classificou-se para final do Estado, está entre as 16 melhoras atletas do estado
de São Paulo. Para nós é motivo de grande alegria, uma atleta, do nosso município,
participar de uma modalidade que envolve o estado inteiro. Wesley dos Santos
Fernandes, 16 anos, classificou no Arremesso de Peso e Lançamento Disco. A final
será em Marília, com início no próximo dia 18 de junho. Ibaté também está
classificado com a equipe de Xadrez Masculino (Wesley dos Santos, Eduardo, José
Miguel, Felipe Pinho, Lucas Romero, Gustavo Diniz e Luiz Felipe). Domingo teve o
primeiro Festival de Karatê e Taekwondo Projetos Social de Ibaté, volta de 200
atletas da nossa cidade dos bairros Jardim Icaraí, Jardim Cruzado e Jardim América.
O festival foi uma confraternização entre os alunos, com entregas de medalhas de
participação de todos. Um dos maiores méritos do nosso município hoje, graças ao
trabalho do Prefeito, do Raul e de sua equipe, é o Daniel da Silva e Vitor Hugo, dois
atletas de 14 anos que foram convocados pela Seleção Brasileira de Futebol. Daniel
é atacante do time profissional do Desportivo Brasil e Vitor é volante do Atlético
Mineiro. Todo trabalho que fazemos, viemos aqui, pedimos apoio ao esporte e vemos
os atletas se destacando. Para nós é motivo de muita felicidade. Sem mais. O
SEGUNDO, VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Boa tarde a todos. Quero falar
da indicação que envio ao Prefeito de Ibaté sobre parcelamento da dívida ativa, juros.
Em nossa cidade, muitas pessoas estão desempregadas e sem condições de pagar
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seus tributos. Eu tenho a certeza de que nosso Prefeito pensará com carinho, porque
o desemprego é grande, a multa é grande, e tenho certeza de que será de grande
valia esse parcelamento, a queda de juros, a multa. Outra coisa que quero agradecer
ao Vadilson pelos serviços prestados à população de Ibaté; tem nos ajudado muito.
Quero falar das lombadas que foram pedidas no ano passado na Avenida Santa
Rufina, neste ano também, e nenhuma lombada foi feita, e é causa de acidentes. Não
precisava ser muitas, como eu pedi da outra vez, alguns vídeos chegaram até mim, e
eu vou passar isso adiante. Quero que o Prefeito pense com carinho, pois há muitas
crianças, muito movimento, o povo cobra, assim como eu e outros Vereadores,
também. Sobre o parcelamento da dívida ativa, quero falar novamente, porque o povo
tem reclamado muito mesmo, e peço ao senhor Prefeito para que pense com carinho
no povo de Ibaté, humilde e trabalhador, que está sem trabalho, sem emprego em
nossa cidade. Eu peço com muito carinho e é com muito carinho que mando essa
indicação a ele. Sem mais, nem menos. A TERCEIRA, VEREADORA IVANI
ALMEIDA DA SILVA: Boa tarde, senhora Presidente, senhores Vereadores e
Vereadoras, a todos os presentes, a todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto.
É uma honra ter conosco esse batalhão da Guarda Municipal de Ibaté, também o
Wendel, que está sempre presente. Aproveito o momento para parabenizar todos os
envolvidos na Semana da Segurança Pública que aconteceu no município de vinte a
vinte e cinco de maio. O Vitor estava presente, o Sérgio, o Gabriel, nossos
palestrantes, mais uma vez foi um sucesso; os maiores ganhadores de todo o evento
são os nossos alunos, jovens, o futuro da nossa cidade. A palestra foi com o doutor
Paulo Cesar Scanavez, com o coronel reformado Andrade, Daniel Cardoso, Luís
Fernando da Cunha e com o doutor Renato Barros. Parabenizo principalmente o
apoio do Augusto Neto com sua equipe e organizadores que estiveram presentes no
G.R.E.I., e o presidente do G.R.E.I., o Steigue, sempre está fazendo um trabalho
muito importante em nossa cidade, cedendo um espaço maravilhoso, onde os alunos
acabam desfrutando, por este evento, de um espaço muito harmonizado, com espaço
muito bom e amplo. O Prefeito José Parella, junto com o Departamento de Merenda,
mandou os lanches feitos pela equipe organizadora; fluiu, foi perfeito, e os nossos
alunos comeram lanchinhos quentinhos, com sucos. Parabéns. Silvano, com relação
à indicação de dívida ativa, é muito importante. Marino e eu, desde que ganhamos a
eleição, fomos conversar com o Prefeito para que fizesse um projeto para que fizesse
isso no município, mas, infelizmente, o povo deve, sim, nossa classe baixa-renda,
pobre, devido ao desemprego. Já foi feito o parcelamento no governo do doutor
Alessandro, junto com o Marinho, a Néia, Tonho Pernambuco. Algumas pessoas
foram lá, fizeram o parcelamento, não conseguiram arcar com as com as dívidas, e o
parcelamento foi perdido. Quem conseguiu se beneficiar com isso, infelizmente, foi só
peixe grande. Nós, pobres, eu também faço parte, moro no Cruzado há 31 anos,
nossa população, quando quer pagar, vão lá e pagam mesmo, principalmente,
quando querem e quando tem condição financeira para fazer o pagamento.
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Infelizmente os cacifes vão lá e se autobeneficiam desse desconto que é dado, e a
população perde mais uma vez. Vão lá, para tirar uma certidão negativa de débitos e
conseguem fazer o que querem com seus imóveis, que valem muito. Vereador,
infelizmente, eu não apoio você nessa empreitada. Se partir do Prefeito, posso até
pensar em acompanhar e aprovar essa iniciativa dele, mas tenho que pensar por a
mais b, porque, infelizmente, nosso povo pobre continua não sendo beneficiado.
Quem é beneficiado são as pessoas que devem mais de cem mil reais de imposto no
município, enquanto que a pessoa pobre, que necessitava de tudo isso, não é
beneficiada, porque nunca vai ter cinco mil para pagar à vista, e o peixe grande paga
quinze, vinte mil, sai com sua certidão e faz uso indevido desse desconto. ORDEM
DO DIA: PROCESSO CM. Nº124/2019, DE 30 DE ABRIL DE 2.019. INTERESSADA:
Vereadora Ivani Almeida da Silva. ASSUNTO: Dispõe sobre denominar a Rua 17, do
Loteamento Urbano de Interesse Social Jardim das Palmeiras 02, de Rua Manoel
Antônio Borges. DECISÃO: Aprovada por unanimidade. PROCESSO CM.
Nº125/2019, DE 30 DE ABRIL DE 2.019. INTERESSADA: Vereadora Ivani Almeida
da Silva. ASSUNTO: Dispõe sobre denominar a Rua 18, do Loteamento Urbano de
Interesse Social Jardim das Palmeiras 02, de Rua Horácio Petrilli Filho. DECISÃO:
Aprovada por unanimidade. PROCESSO CM. Nº126/2019, DE 30 DE ABRIL DE
2.019. INTERESSADA: Vereadora Ivani Almeida da Silva. ASSUNTO: Dispõe sobre
denominar a Rua 19, do Loteamento Urbano de Interesse Social Jardim das
Palmeiras 02, de Rua Álvaro Gabriel da Silva. DECISÃO: Aprovada por unanimidade.
PROCESSO CM. Nº132/2019, DE 30 DE ABRIL DE 2.019. INTERESSADO:
Vereador Luís Marino da Silva. ASSUNTO: Dispõe sobre denominar a Rua 23, do
Loteamento Urbano de Interesse Social Jardim das Palmeiras 02, de Rua Mauro
Ferreira Corrêa. DISCUSSÃO: O AUTOR: Só gostaria de deixar aqui, para quem não
o conhece o Mauro Corrêa. Casado com Miriam Teixeira Corrêa. Teve dois filhos
Ricardo Teixeira Corrêa e Renato Teixeira Corrêa. Natural de Ibaté, filho de Nelson
Corrêa e Elvira Corrêa. Trabalhou como motorista com o pai e os irmãos na
adolescência, mas acabou não dando certo. Então começou a trabalhar na Usina da
Serra e depois com o Leôncio, aposentou cedo por invalidez, pois se machucou.
DECISÃO: Aprovada por unanimidade. PROCESSO CM. Nº133/2019, DE 30 DE
ABRIL DE 2.019. INTERESSADO: Vereador Luís Marino da Silva. ASSUNTO:
Dispõe sobre denominar a Rua 24, do Loteamento Urbano de Interesse Social Jardim
das Palmeiras 02, de Rua Antônio Julião da Costa. DISCUSSÃO: O AUTOR: Para
deixar registrado: Antônio Julião da Costa (TUIM). Até se possível, gostaria que
deixasse junto com a placa de denominação de rua, o Tuim, entre parênteses, porque
era assim que era conhecido na cidade; pelo nome, às vezes, as pessoas acabam
não conhecendo. Nasceu em Alagoas, veio para Ibaté em 1.965 para trabalhar como
pedreiro, onde conheceu Maria Helena Calza da Costa, vindo a casar-se e, da união,
nasceram os filhos Wilson Julião da Costa, Edson Julião da Costa, Airton Julião a
Costa, Vânia Calza da Costa e Márcio Julião Calza da Costa. Antônio também
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trabalhou por três anos na Usina Açucareira da Serra. Seus filhos e netos moram
atualmente na cidade de Ibaté, menos Edson Julião da Costa que hoje em dia vive
em São José dos Campos. Antonio Julião (Tuim) trabalhou de pedreiro até o ano de
2005, depois adoeceu e veio a falecer de câncer. Todos os seus filhos herdaram o
seu apelido, e são conhecidos como TUIM. DECISAO: Aprovada por unanimidade.
PROCESSO CM. Nº134/2019, DE 30 DE ABRIL DE 2.019. INTERESSADA:
Vereadora Regina Célia Alves de Queiróz. ASSUNTO: Dispõe sobre denominar a
Rua 21, do Loteamento Urbano de Interesse Social Jardim das Palmeiras 02, de Rua
Dilma Conceição Pane Apreia. DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS MARINO DA
SILVA: Eu gostaria de parabenizar pela escolha. Dona Dilma foi uma grande mulher,
mãe de nossas funcionárias que trabalham na saúde. Ficamos felizes. Eu costumava
ir à casa dela, trocávamos prosas lá, e ela fazia uma salada de tomate que era
inesquecível. Fica essa pequena homenagem a ela e a sua família. Sem mais.
DECISÃO: Aprovada por unanimidade. PROCESSO CM. Nº135/2019, DE 30 DE
ABRIL DE 2.019. INTERESSADA: Vereadora Regina Célia Alves de Queiróz.
ASSUNTO: Dispõe sobre denominar a Rua 22, do Loteamento Urbano de Interesse
Social Jardim das Palmeiras 02, de Rua Eva Aparecida da Silva Tavares.
DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: É uma honra participar de
uma sessão, a qual denomina com o nome da Eva, grande funcionária, que fez muito
por Ibaté. É merecidamente também. DECISÃO: Aprovada por unanimidade.
PROCESSO CM. Nº136/2019, DE 30 DE ABRIL DE 2.019. INTERESSADA:
Vereadora Sidnéia Monte. ASSUNTO: Dispõe sobre denominar a Rua 16, do
Loteamento Urbano de Interesse Social Jardim das Palmeiras 02, de Rua Jaconias
Fernandes Santos. DECISÃO: Aprovada por unanimidade. PROCESSO CM.
Nº137/2019, DE 30 DE ABRIL DE 2.019. INTERESSADA: Vereadora Sidnéia Monte.
ASSUNTO: Dispõe sobre denominar a Rua 25, do Loteamento Urbano de Interesse
Social Jardim das Palmeiras 02, de Rua João Vaz. DECISÃO: Aprovada por
unanimidade. PROCESSO CM. Nº139/2019, DE 30 DE ABRIL DE 2.019.
INTERESSADO: Vereador Valentim Aparecido Fargoni. ASSUNTO: Dispõe sobre
denominar a Rua 15, do Loteamento Urbano de Interesse Social Jardim das
Palmeiras 02, de Rua Caio César Eugênio. DECISÃO: Aprovada por unanimidade.
PROCESSO CM. Nº140/2019, DE 30 DE ABRIL DE 2.019. INTERESSADO:
Vereador Valentim Aparecido Fargoni. ASSUNTO: Dispõe sobre denominar a Rua
20, do Loteamento Urbano de Interesse Social Jardim das Palmeiras 02, de Rua
Zaldecir Antônio Rigolão. DECISÃO: Aprovada por unanimidade. PROCESSO CM.
Nº151/2019, DE 13 DE MAIO DE 2.019. INTERESSADA: Mesa da Câmara.
ASSUNTO: Dispõe sobre alterar o artigo 1º da Lei Municipal nº 3.028/2017 para criar
a função gratificada de Ouvidor no Poder Legislativo de Ibaté. DISCUSSÃO:
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Só quero parabenizar a nossa diretoria, a
nossa Casa, por, mais uma vez, atender ao pedido, colocando a nossa Casa de
acordo com a Lei Federal. Sem mais. DECISÃO: Aprovada por unanimidade.
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PROCESSO CM. Nº155/2019, DE 14 DE MAIO DE 2.019. INTERESSADA:
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre alterar o vencimento dos profissionais
Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias e Vetores.
DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Quero agradecer o Prefeito
por estar observando a Lei 13708 e estar fazendo esse Projeto de Lei para equiparar
o salário dos nossos servidores. É uma grande vitória, pois, lá atrás, corríamos para
regularizar essa situação, hoje vemos, pelo trabalho do Prefeito e de sua equipe do
jurídico, a consolidação de uma lei que vem beneficiar. Tem todo o apoio do Vereador
Marino. DECISÃO: Aprovada por unanimidade. PROCESSO CM. Nº156/2019, DE 14
DE MAIO DE 2.019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre
consolidar a Legislação da Guarda Civil Municipal, adequando-a à Lei Federal n°
13.022/2014. DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Em nome do
nosso Comandante Vitor Reis, para nós, o dia de hoje será um marco na história da
Guarda Municipal, desta Casa e de todos vocês, Vereadores, que estão votando em
um projeto desse. É um projeto que vem sendo estudado há alguns anos, com muita
dificuldade para ser elaborado, vemos todo o trabalho, viagens para fora, o trabalho
do Vitor e da Guarda também, porque só por meio do comando, pelo qual ele
conversa com seu pessoal, subordinados, montando um trabalho. Toda a dificuldade,
a gente pega um projeto para elaborar e acaba encontrando várias dificuldades que
fazem com que o projeto não avance, e o Vitor nunca desistiu, desde quando
assumiu a Guarda, junto com a gente, com o Prefeito Alessandro, com toda a
Guarda, vinha trabalhando para que a mudança acontecesse, para que Ibaté tivesse
uma Guarda respaldada pela Lei. Hoje, por esse projeto, vamos conseguir isso, que a
Guarda esteja dentro da Lei Federal 13.022, para que, lá na frente, por estudos que
fizemos e eventos aos quais fomos, Ibaté poderá receber verbas para segurança,
como veio para a saúde. Então, equiparando a nossa Guarda junto com a Lei
Federal, vai trazer mais segurança à população, aos nossos Guardas, à corporação.
Ficamos felizes em votar neste projeto. Vemos que o Prefeito, desde que assumiu a
Prefeitura agora, falou que uma de suas bandeiras é a segurança pública, e o vemos
trabalhando nesse sentido. Em uma reunião, em que Ibaté estava tendo problemas
com a segurança pública, o Prefeito se comprometeu, junto com a Polícia Civil, com a
Polícia Militar, com a Guarda, com os Vereadores e munícipes, de criar projetos para
trazer recursos para trazer as câmeras (hoje também temos esse projeto). Sabemos
que não é fácil, porque administrar não é fácil, tudo tem leis, tem Ministério Público,
tem que ter recurso. Durante a gestão passada, foram feitos mais de dez pedidos ao
Governo do Estado para que liberasse recurso ao município, e nada foi feito. Hoje, o
Prefeito, por sua disposição em fazer, de querer, de melhorar e de ajudar, trouxe um
projeto para termos câmeras na nossa cidade, que vão ajudar nossos guardas, a
Polícia Civil e a Polícia Militar. Vivemos em um país muito violento. Cada um fazendo
a sua parte, no futuro, vai melhorar. Terminamos a Semana da Segurança Pública,
graças a Deus foi maravilhosa, cada vez mais as pessoas buscam conhecimento, se
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aprimoram e se aperfeiçoam, por meio do conhecimento se tornam cidadãos de bem.
Hoje, quando eu chegava à Câmara, eu vi duas motos da Polícia Militar em trabalho,
e não tínhamos isso há muito tempo. São mais duas motos a trabalho da segurança.
Agradeço ao pessoal da Guarda que se faz presente aqui, hoje. Nós vemos que lá na
frente precisará ser melhorada alguma coisa, mas hoje é importante votar na Lei e
fazer com que vire uma Lei no município e, depois, vamos aperfeiçoando. Esse
projeto tem todo o meu apoio, tanto para a Guarda, para as pessoas de Ibaté.
Estamos com o Prefeito para que isso vá para frente. Obrigado, Prefeito, por ter
olhado com carinho para esse projeto. Sabemos que é difícil elaborar um projeto.
Falei para que o Vitor fosse vendo, estudando certinho para ver se está tudo dentro
do que precisa para a nossa Guarda, para votarmos nesse projeto sem sombra de
dúvidas. Sem mais. Obrigado. VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Quero dizer
que esse projeto tem o meu apoio. O Vitor é de grande valia sendo Comandante da
Guarda. É muito importante a valorização da nossa Guarda Municipal na nossa
cidade, e, quando se fala de proteção, fala-se de valorização. A segurança pública
começa dentro da nossa casa, ensinando nossos filhos. Parabenizo a Guarda pelo
trabalho que vem desempenhando em nossa cidade. Parabéns, Vitor, e um abraço
para toda a Guarda. Fico feliz em colocar as coisas em ação e as coisas darem certo.
Parabéns ao Prefeito José Luiz Parella, parabéns à Guarda Municipal. Um abraço do
Silvano Água Viva. VEREADOR STEIGUE RONCHINI FÁCCIO: Como o Vereador
disse, quando se vai fazer uma Lei, ela não é simples. Não é como eu pegar um
telefone, um Whatsapp, o Facebook e dizer: “Tem que fazer”. Tem que fazer, sim,
como tem que fazer muitas outras coisas, porém não são coisas simples. Conversei
com o Vitor na Semana de Segurança Pública, em que o Augusto também estava lá,
com o respaldo do seu pessoal, a gente comentou sobre isso, e tudo começa com
união, se nós nos unirmos, tudo é possível, mas temos que nos unir, nos esforçar e
trilhar um caminho junto. Hoje vai ser dado o primeiro passo em relação às muitas
benfeitorias que vão agregar neste projeto. Realmente não é fácil, é um trabalho do
Legislativo que vem aprovar, do Executivo que fez todas as contas, cálculos para que
se chegasse a essa situação. A Guarda está de parabéns por todo o trabalho que
efetuou na cidade, e esse projeto também tem meu apoio e parabéns. VEREADORA
IVANI ALMEIDA DA SILVA: O que tenho para falar será bem pouco, porque o
Marino quis falar a Lei completa. Como ele gosta de falar bastante, deixei ele falar um
pouco para cansar. Quero dar os parabéns ao Vitor, ao Marino que está engajado
também nesse projeto. Nós também, Vereadores, estamos juntos nesse projeto, pois,
tudo o que vem a ser benefício a nossa população e funcionários. Aprovar esse
projeto é de suma importância e responsabilidade. Queremos estar engajados com
vocês. Parabenizo o Prefeito José Luiz Parella, o Doutor Alessandro, pois esteve
engajado em seu mandato; infelizmente, não aconteceu lá atrás. Estou muito feliz e
tenho muita satisfação em aprovar um projeto imenso desse. Parabéns a vocês
também, porque sabemos o quanto representam o nosso município, tanto é que, na
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Semana de Segurança Pública, foi falado pelo próprio Delegado, Doutor Gilberto de
Aquino, que vocês vêm sempre fazendo um trabalho muito importante, mas foi um
xeque-mate aquele feminicídio na nossa cidade, e os nossos guardas foram ao
monte, visitar o pastor, orando. Parabéns a vocês e as nossas mulheres, as guardas
municipais, não podemos deixar passar em branco, pois elas também estão na ativa,
com vocês. Parabéns a toda a equipe da Guarda Municipal de Ibaté. DECISÃO:
Aprovada por unanimidade. PROCESSO CM. Nº160/2019, DE 22 DE MAIO DE
2.019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de
crédito suplementar no valor de R$ 230.000,00, através de superávit financeiro,
apurado no exercício anterior, para atender as despesas referentes à instalação de
câmeras em pontos estratégicos da cidade. DISCUSSÃO: VEREADORA IVANI
ALMEIDA DA SILVA: Sobre as câmeras, nós tivemos muita roubalheira nestes
últimos anos, nas nossas lanchonetes, onde os comerciantes foram muito
prejudicados, sem falar do seu psicológico e o de seus funcionários e o da população
que vai comprar um lanche. Todos nós ficamos muito assombrados mesmo com
esses acontecimentos. Uma audiência pública foi realizada à qual foram convidadas
todas as autoridades do município e, infelizmente, algumas não estiveram presentes,
mas o chefe do Poder Executivo, o Prefeito José Luiz Parella, e ele nos prometeu que
ele faria de tudo para instalar essas câmeras no município. Para mim é mais um
projeto muito importante, em que teremos, em alguns pontos específicos do
município, onde poderá ver a nossa Guarda que estará comandando. Isso é mais um
trabalho e mais uma responsabilidade para vocês, para que vocês supervisionem e,
quem sabe, peguem esses indivíduos que aprontam tanto na nossa cidade.
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Quero deixar meu agradecimento ao
Prefeito, que se comprometeu, na reunião com os comerciantes, de trazer as
câmeras para poder ajudar e auxiliar a segurança em nosso município e o faz por
meio desse projeto. Ficamos felizes. Deixo meus parabéns ao trabalho da Polícia
Militar, a Ivani acabou de falar sobre os roubos, houve uma tentativa de roubo na
pizzaria do Jardim Mariana, e a polícia agiu rápido, prendeu os menores e impediu
que o roubo acontecesse. As pessoas têm ligado, têm denunciado, e a polícia tem
agido rápido. Ficamos felizes com tudo isso. A pessoa liga, a polícia agiu rápido,
prendeu e não teve o assalto. Infelizmente, em nossa legislação não punem os
menores, que voltam às ruas novamente e praticam o ato novamente. O importante é
que a polícia estava ali, e o trabalho foi feito. Obrigado. DECISÃO: Aprovada por
unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO
DA SILVA: Eu gostaria de pedir ao Vitor para que dê uma palavra também, ele, que
trabalhou muito pela Lei, que faça uso da palavra na Tribuna e, assim, eu dou
sequência à Explicação Pessoal. COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL, VITOR
REIS: Boa tarde, Presidente, boa tarde aos Vereadores, aos guardas presentes.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela força de vontade e pelo
empenho que me dá todos os dias. Gostaria de agradecer ao Prefeito, José Luiz
PRESIDENTE
1ª SECRETÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ
Encanto do Planalto
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP
Fone/Fax: (16) 3343-1233

Sessão Ordinária de 27.05.2019 – Fls. 9
Parella, pelo empenho, por me ouvir, por acreditar na Guarda Municipal e fazer com
que esse projeto de um sonho se tornasse realidade. É uma conquista muito grande,
não somente para mim, que estou no comando, que não é eterno; sou Guarda
Municipal com orgulho, com muito carinho, quem me conhece e acompanha sabe.
Lógico, faltam algumas coisas na Lei, Plano de Carreira, mas será feito em uma
segunda etapa, não será esquecido. A minha pretensão não fazer uma coisa
direcionada para eu ficar no cargo, mas, sabendo que eu saí daqui e construí uma
coisa boa, eu vou colher bom fruto, é como diz o ditado: o que faz de bom na vida
ecoa na eternidade. Silvano esteve presente para conhecer as outras guardas, junto
com o Marino, mas, sem que esta Casa autorizasse, nada disso daria certo. O Projeto
de Lei é importante, estamos consolidando uma Lei Municipal de acordo com uma Lei
Federal, vamos ter um respaldo jurídico para trabalhar, vamos ter segurança para
trabalhar; é um passo, como o Vereador disse. Temos muita conquista ainda pela
frente. Costumo falar à minha equipe e aos meus amigos que, sem eles, eu não seria
nada; eu não seria nada de Comandante sem eles, se eles não estivessem juntos
comigo nos eventos, no dia a dia, sem medo, com coragem, eles brigam para
trabalhar, querem o melhor para a cidade e para a população. Vejo eles brigando
para ter uma estrutura para atender a população. Eu dou valor a esses guerreiros,
esses guardas que estão sempre comigo, ao meu lado. Depois de amanhã, vai ser
aberto um envelope, o Prefeito vai adquirir mais uma viatura para a Guarda Municipal,
é uma SUV, não sei o que virá, mas é uma viatura boa. Nós tivemos uma proposta de
doação de arma de fogo de outra Guarda, não tem nada certo, mas é um passo;
vamos fazer os exames, psicológico, tudo o que tem que ser feito para a Guarda
começar a andar. Então eu agradeço ao Prefeito. Tudo se deu início no mandato da
Lu Spilla, quando eu assumi a administração junto com o Alessandro, que era
Prefeito, e a gente começou a ver a documentação da Guarda. Essa Lei de 2014 não
é fácil, é complexa, foi uma conquista, me emociono bastante. Agradeço esta Casa
pelo apoio, e estamos sempre à disposição de vocês e da população. Obrigado.
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: É uma vitória muito grande, não só da
Guarda, mas de nós, Vereadores, do município, do Prefeito, que chega a emocionar.
Parece uma coisa muito simples, mas é muito trabalhosa. A Guarda tem um papel
enorme no município, mas eu acredito que, por meio dessa Lei, vamos trabalhar
juntos com o Prefeito para que possamos melhorá-la mais e aprimorá-la mais, que,
no futuro, a Guarda será uma Polícia Civil do município. Ela já é uma Polícia Civil,
mas, com todos os acontecimentos no país, eu acredito que, em breve, o Governo vai
jogar mais essa responsabilidade da segurança para o município também, e o
município precisa estar preparado, e o Prefeito tem dado o suporte, tem trabalhado
em cima disso. Não é fácil, o trabalho é muito árduo. Como o Vitor falou, o evento ao
qual fomos, recebemos a doação de armas, mas, pelo município não estar adequado,
não pudemos recebê-las. Por meio dessa Lei, serão feitos vários trabalhos com a
Guarda, treinamentos, exames psicológicos, os EPIs, que são de grande valia para a
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Guarda. Vai ter a parte de rádio, de informação, à qual vocês terão acesso, a parte
digital. Hoje, vocês não tem acesso direto junto com a Polícia, mas, no futuro, terão
acesso à rádio, junto com a Polícia. O nosso município precisa estar preparado para
essa responsabilidade. Hoje, parece que vocês estão aprovando uma lei que é mais
responsabilidade para vocês, não é fácil. Aprovamos um projeto que trará mais
responsabilidade a nossa Guarda. Todos os órgãos de segurança precisam estar
preparados para que este trabalho bonito seja feito cada vez melhor, porque a
Guarda tem auxiliado em todas as vezes que teve evento, ela esteve presente em
muitas situações. Esse trabalho da Guarda é de grande valia para nós, temos que
agradecer, porque não é fácil. A pessoa tem que ter o pé firme no chão para poder
fazer, e o Prefeito José Parella colocou os pés firmes no chão e está fazendo. Não é
para qualquer um. Essa Guarda vem enrolada desde que formou; hoje que ela está
se ajeitando dentro da legislação. Desde 1985, não tem uma documentação que a
legalize. Por esse projeto, começamos a caminhar para um futuro melhor. É uma
votação histórica para a Guarda Municipal e para o município. Agradeço à Lu Spilla,
Prefeito Alessandro que trabalhou muito, muitas vezes sentávamos e discutíamos,
muitas vezes a briga foi feia, barrávamos em alguma coisa, mas, Graças a Deus,
hoje, estamos aprovando essa lei. Sem mais. Obrigado. A SEGUNDA, VEREADORA
IVANI ALMEIDA DA SILVA: Também não poderia deixar passar em branco que, na
Semana da Segurança Pública, nós tivemos a mesa do debate, que aconteceu no dia
23. Tivemos a presença da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Guarda
Municipal, Coronel Andrade, escolas municipais e estaduais, Conselho Tutelar.
Tivemos os representantes da Diretoria de Ensino de São Carlos, da Assessora da
Educação, a Fátima Heck Vaz. Foi sugerido o seguinte tema: Protocolo de Segura
nas Escolas, Ibaté sai na frente, não tem no Brasil. Reuniões começam em junho, e o
doutor Daniel Cardoso, OAB vai às escolas, e também Coronel Andrade. Eles estarão
palestrando em algumas escolas do município talvez para o segundo semestre; Ibaté
vai sair na frente mais uma vez, e não tem em nosso Brasil, Ibaté vai ser
contemplada, mais uma vez. Aproveito para parabenizar o Prefeito José Parella por
ter resgatado o Proerd, em que nossas crianças acabam vendo o que realmente é
bom para sua vida no futuro. Hoje, como crianças e adolescentes, eles vão estar se
preparando para um futuro melhor, e as nossas famílias ibateenses terão um
pouquinho menos de sofrimento, se Deus quiser. A Presidente da Câmara encerrou a
sessão, fazendo seus cumprimentos ao comandante da Guarda Municipal. Nada
mais, foi encerrada a sessão às dezessete horas e cinco minutos, lavrada esta ata,
que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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