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13ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2.019.
Aos vinte e nove dias do mês de julho 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 Ivani Almeida da Silva
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. O Vice-presidente, Vereador Luís Marino
da Silva, em respeito ao falecimento do irmão da Vereadora Sidnéia Monte, solicitou
a todos um minuto de silêncio. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão
ordinária de 10 de julho 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 realizar
serviços de sinalização de solo no Trevo de acesso à cidade, pela pista sul
(interior/capital). VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Moção, dispondo sobre
votos de profundo pesar pelo falecimento de Gláucio Geraldo Fermiano Marquês.
DISCUSSÃO: O AUTOR: Boa tarde, senhora Presidente, senhores Vereadores e
Vereadoras, pessoas que nos ouvem em casa. Para nós é muito triste o que vem
acontecendo com algumas pessoas, não só do nosso município, mas do mundo
inteiro. Por diversas questões, acabam tirando a própria vida, como foi o caso desse
rapaz, jovem ainda. Me pergunto o que temos feito diante dessa situação, qual
serviço o Estado tem prestado a essas pessoas. É um numero muito grande de
pessoas que atentam contra a própria vida, e, às vezes, a gente não tem feito o
trabalho para atender essas pessoas. Eu gostaria de invocar a todas as igrejas,
católicas, evangélicas para que se atentem a essa situação, que cresce cada dia
mais e parece não ter fim. O que estamos fazendo? O que o município tem feito? O
que o Estado tem feito? O que o país tem feito? Fica essa pergunta. Estamos, hoje,
diante de leis, diante do Poder Público para ver o que conseguimos fazer diante
dessa situação. Ouvidoria? Eu não sei o que fazer. Precisamos ver o trabalho que
precisa ser feito, as igrejas se envolverem mais, tentando convencer familiares e
pessoas para ver quantas estão deprimidas, para conversar mais, para não
chegarmos a este ponto. Aproveito para pedir para que Deus conforte todas as
famílias. Tivemos muitas perdas, inclusive a do Gui, uma criança que, desde nova,
vem lutando pela vida; o caso do nosso querido amigo, o irmão da Néia, a gente se
reunia, conversava, dava risada e, hoje, não tem mais isso. Ficam meus sentimentos
de tristeza e meu pedido a Deus para que conforte o coração das famílias e amigos.
É um momento muito difícil. Sem mais. Decisão: Aprovada por unanimidade.
VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Moção, dispondo sobre votos
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de congratulações à merendeira Ivanete Aparecida Porte Ribeiro por haver
representado o projeto Merenda nas Férias no Programa Encontro, de Fátima
Bernardes. DISCUSSÃO: A AUTORA: Boa tarde a todos. Faço essa moção para a
nossa merendeira, a Ivanete Aparecida Porte Ribeiro por nos representar no
programa da Fátima Bernardes. Acho muito importante e de muita valia para todos a
fala dela. Quero agradecer não só a Ivanete, mas a todos os que trabalham no
período de férias para alimentar nossas crianças. Esse programa, Merendas nas
Férias, foi trazido pelo nosso Prefeito, José Luiz Parella em 2010, quando, em
período de férias, nossas crianças receberam uma nutrição equilibrada e balanceada.
Por isso agradeço a Ivanete e todos os funcionários que trabalharam nesse período.
Agradeço essa moça e o nosso Prefeito também por dar às nossas crianças a
oportunidade de estar em período de férias e ter alimentação. Como vimos na
reportagem, várias crianças e famílias dizendo que não tinham alimentação em casa.
Achei esse projeto gratificante demais para a nossa cidade e para as nossas
crianças. Deixo aqui os meus parabéns à Ivanete e o nosso Prefeito. VEREADOR
LUÍS MARINO DA SILVA: É muito importante lembrar esse projeto que já tem quase
dez anos do Prefeito, que aconteceu lá atrás e teve continuidade, atendendo as
crianças. Que isso sirva de exemplo também às outras gestões, posteriores a nossa e
que seja um caminho a ser seguido por outros políticos também. O Prefeito tem tido
muito cuidado com as nossas crianças, desde sempre, em todos os setores: com a
escola, com os uniformes, com a alimentação. Agradeço o Prefeito por manter esse
projeto ainda vivo em nosso município, sem mais. Decisão: Aprovada por
unanimidade. VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Indicação, dispondo sobre efetuar
reparos na iluminação pública da Praça Dagnino Rossi, no Conjunto Habitacional
Nelo Morganti. ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA:
Quero começar com minha oratória em agradecimento ao evento que aconteceu no
município de Ibaté, o dia em que foram feitas as senhas para as casas populares.
Esperávamos um número menor, mas infelizmente, foi um número enorme de
pessoas; passaram do horário por ficarem fazendo este agendamento. Com toda a
dificuldade de nós, Vereadores, do Executivo, sobre essa situação; hoje vemos o
ciclo se concretizar, com as casas quase prontas. Apesar de serem poucas casas,
acredito que vai atender a nossa população. Logo no começo do mandato do Prefeito
José Parella, em uma reunião, vimos a preocupação que o Prefeito tinha, e nós,
juntos, tentamos achar um meio para que essas casas acontecesses. Na reunião foi
discutida a situação pela qual nosso país vive, com dificuldade financeira, o que
talvez não fosse possível construir aquelas casas. O Prefeito tentava um jeito de
reaver as terras do CDHU, trazer de volta ao município, pois, uma vez doadas, já não
eram do município, e tentávamos reaver as terras e fazer uma doação às pessoas,
para que elas pudessem ver as casas. Entre várias conversas com o Secretário da
Educação, trabalho do Prefeito, do Jurídico e dos Vereadores foi acordado que Ibaté
teria as casas. Ainda me lembro de quando o Prefeito me ligou e pediu para que eu
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subisse à Prefeitura e me falou: “Marino, hoje estarei em São Paulo com o
Governador”. Ainda, brincando com ele, falei: “Prefeito, vai dar um puxão de orelha?”
Ele respondeu: “Não, Marino, vou dar a ordem de serviço das casas.”. Agora nos
resta ajudar o máximo possível para que as casas fiquem com a população de Ibaté.
É notório que as casas populares são de boa qualidade, as melhores do Estado de
São Paulo, e, como o Prefeito cobra para que sempre tenha o melhor para esta
cidade, não é de se estranhar que viessem pessoas de outras cidades tentar sua
casa aqui. Em reunião com o Prefeito, na sexta-feira, comentava com ele que
teríamos que fazer uma fiscalização muito rígida nessa situação. O jurídico da
Prefeitura também comentava que essa era uma preocupação do Prefeito. Por isso
que foi pedido para que se comprovassem cinco anos de moradia no município, que
se trouxesse contrato com assinaturas reconhecidas em firma, para que se
conseguisse colocar só as pessoas de Ibaté. Havia carros com placa de Porto
Ferreira, Américo Brasiliense, São Carlos, Araraquara, Descalvado; foi muito grande
a procura. É normal, pois, do jeito que anda o país, com a falta de moradia, as
pessoas tentam a sorte, e nós estamos aqui para tentar barrar essa situação para
que as casas fiquem com a população de Ibaté. Cada cidade tem que correr atrás do
seu querer, da sua casa. Vamos tentar, junto com a CDHU, fiscalizar da melhor
maneira possível. Quero também falar do esporte. Estamos sempre defendendo e
cobrando para que o esporte continue no município e vemos os frutos que a Copinha
tem trazido. No dia 20, cinco atletas da nossa cidade foram convidados para fazer
avaliação no clube Sky Brasil, que é uma parceria entre clube japonês e o ex-jogador
Edmilson, penta campeão com a seleção, jogou no São Paulo, Barcelona. A Copinha
acontece, vêm os goleiros de fora, eles veem os atletas jogando, e cinco dos nossos
atletas foram convidados. Há outros atletas aguardando agendamento para avaliação
no Flamengo, Avaí, Red Bull e Ferroviária. Quero falar um pouco sobre a festa junina
do voleibol, na quinta-feira, teve cachorro quente, suco e pipoca. O Prefeito apoiou a
festa, que foi apenas uma confraternização entre eles. Ficamos felizes com tudo isso.
Quero também falar da reunião de quinta-feira com todos os Vereadores, quando
tratamos de assuntos relacionados ao município, e foi acordado que teremos o Refis
no município de Ibaté. O Prefeito falou com os Vereadores. É pedido meu do dia 17
de outubro de 2016 e dia 16 de janeiro fiz um pedido também, porque lá atrás já havia
pessoas que tinham necessidade de parcelar as dívidas. As coisas não acontecem do
momento que a gente quer, mas na oportunidade que seja útil ao município. Ivani e
eu nos sentamos com o Prefeito pedindo a mesma coisa, em seguida, veio o
Vereador Silvano, com apoio total, fazendo o mesmo pedido, com documentos.
Trabalhamos com esse projeto para que venha a esta Casa para ser apreciado e
votado. Fizemos recomendações para pessoas com doenças terminais, portadoras
de câncer; também para os idosos. Estamos aguardando para que isso aconteça em
breve. Sem mais. O SEGUNDO VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Uma boa
tarde a todos, senhora Presidente, Vereadores, a todos os que estão no Plenário.
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Quero agradecer primeiramente a Deus, sem Ele nada podemos fazer. Em segundo
lugar, ao Prefeito por fazer o Refis, como os Vereadores fizeram, e eu também
protocolei, pedi. Estou muito agradecido porque o povo de Ibaté está necessitado e
poderá pagar seus débitos junto ao município. Sobre as casas, desejo sorte e que a
CDHU, como o Marino falou, tenha um rigor para apurar as causas de quem
realmente precisa de sua casa. Agradeço a Presidente Regina por reforçar esse
pedido junto com o Prefeito e fico muito satisfeito. Enfim, todos os Vereadores que
têm apoiado o Refis, que é de grande valia ao povo de Ibaté, obrigado a todos. A
TERCEIRA, VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Boa tarde a
todos. Também faço esse agradecimento ao Prefeito e a todos os Vereadores
também. Estamos nessa luta junto com o nosso povo e, na última terça-feira, tive
uma reunião com o Prefeito, na qual falei de alguns assuntos e comentei sobre o
Refiz, sobre a necessidade de boa parte da população que tem nos procurado
pedindo o Refis. Graças a Deus, na mesma semana, ele me chamou e está tudo
certo, não é, Steigue? Estamos aqui para servir a população, trabalhar juntos.
ORDEM DO DIA: Foi aprovado requerimento, de autoria de todos os Edis, solicitando
urgência para apreciação dos processos CM. nº 198-199/2019. Decisão: Aprovado
(unanimidade). PROCESSO CM. Nº198/2019, DE 25 DE JULHO DE 2.019.
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre celebrar Convênio e
respectivos aditamentos, em caráter gratuito, com a ASSER – Associação de Escolas
Reunidas, mantenedora do Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, situado
em São Carlos, visando à concessão de campo de estágio para a realização de
estágio curricular obrigatório não remunerado para alunos dos Cursos Superiores
oferecidos pela Instituição de Ensino. DECISÃO: Aprovada por unanimidade.
PROCESSO CM. Nº 199/2019, DE 25 DE JULHO 2019. INTERESSADA: Prefeitura
Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre a criação, junto à estrutura administrativa
municipal, de cargos de Fiscal de Posturas, de Engenheiro Civil, de Tesoureiro e
amplia o número de cargos de Padeiro na estrutura administrava da Prefeitura.
DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Mais um assunto sobre o qual
discutimos na reunião de quinta-feira também. É uma solicitação do Ministério Público
que estamos seguindo para que o município fique em ordem. Então, tem o apoio
deste Vereador. DECISÃO: Aprovada por unanimidade. Nada mais, foi encerrada a
sessão às dezesseis horas e trinta minutos, lavrada esta ata, que será assinada,
depois de aprovada pelo Plenário.
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