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15ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2.019.
Aos vinte e seis dias do mês de agosto 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 Regina Célia Alves de Queiróz procedeu à leitura de
um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 12 de
agosto 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): VEREADORA IVANI ALMEIDA DA
SILVA: Indicação, dispondo sobre solicitar que a Prefeitura Municipal autorize a Viação
Paraty Ltda. a transferir o ponto de ônibus da Rua Floriano Peixoto, em frente ao número
1550, para a Rua Salvador Trinta, em frente ao número 186, na Vila Santa Terezinha.
Indicação, dispondo sobre reformar os sanitários públicos da Praça João Evangelista de
Toledo. Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora
Danila Aparecida Rossi Taglialatela Ibelli. Decisão: Aprovada por unanimidade.
ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Boa tarde, senhora
Presidente, Vereadores e Vereadoras, a todos os que nos assistem no Plenário, pela
rádio e pelo Facebook. Para mim, hoje, é motivo de muita alegria termos participado de
mais uma entrega de 286 unidades de moradia social em nosso município, com a
presença do nosso Governador João Dória. Parabenizo o Prefeito pelas casas, porque,
durante o processo dessas 286 casas, houve grandes dificuldades. O Prefeito discursou
a todos os presentes, falou sobre todas as dificuldades do município durante a aquisição
dessas casas, desde as outras 240 casas; 286, agora. Estas, agora, foram alvo de
boatos de que talvez o município nem as conseguiria, como falei em Tribuna na sessão
passada. O Prefeito aproveitou, nesse momento oportuno, com a presença do
Governador, fez a cobrança de mais moradia, mostrou a ele o montante de população
que necessita de casa. Ficamos felizes por esse discurso, por essa cobrança. Nós, que
estávamos ao lado do Governador, tivemos uma dificuldade tremenda para poder
entregar um pedido e fazer um pedido. Sinceramente, não gostei muito, porque um
cidadão, um político, que quer disputar a Presidência da República, não dá atenção ao
município que é do seu próprio partido. O Vereador Silvano, com a entrega da emenda,
para um aparelho; se o Vereador quiser discursar, tem a palavra também. A Presidente
da Câmara também teve uma dificuldade enorme para falar com o Governador. Eu acho
uma falta de respeito conosco, políticos da cidade de Ibaté. Fico feliz com a cobrança do
Prefeito, que não mede quem é e quem não é quem está do seu lado, o Prefeito vai e
cobra. Por isso que Ibaté tem essas casas aí. Ouvimos muito comentários no Facebook,
falando das casas, mas ninguém parabeniza o Prefeito, a Câmara pelo esforço para que
286 famílias estar dentro de uma moradia sua, pois sabemos da dificuldade de pagar um
aluguel, que a pessoa paga por algo que não é seu, muitas vezes mais caro do que vale.
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Fico feliz pelo Parella cobrar novas casas ao Governador; fiquei muito triste com a
dificuldade do Governador em dar uma atenção para nós, Vereadores, que estamos hoje
cobrando por nosso município. Tudo bem anunciar que vai dar um fogão, uma geladeira,
um micro-ondas, um chuveiro, interforne, mas por que não anunciou, no mínimo, mais
300 casas à população que pede, que precisa, se somos nós que pagamos os impostos
e que fazemos essas casas? Um secretário também, que vou falar. Quando era o
Rodrigo Garcia, Secretário da Habitação, tinha outro atendimento, tanto que está eleito
hoje. Mas o Flávio, pouca atenção, falta de consideração. Prefeito José Parella, parabéns
pela atitude, pela cobrança. Sei que iria fazer isso mesmo, porque conheço o seu jeito de
trabalhar, de fazer. Sei que houve vez de subir em seu helicóptero e ir atrás do
Governador em outra cidade, fazendo cobranças para o município. Quando ele pegou
Ibaté, em 2004, não havia condições de nada. Se o senhor quiser discursar, Vereador,
sobre essa situação fique à vontade. Achei uma falta de consideração tão grande para
conosco, por não ter atendido nossos pedidos, que fizemos a festa para ele. Houve
políticos de outras cidades que estiveram aqui, fazendo reivindicações; e está certo, tem
que cobrar, se está perto o Governador, vai; porque é uma dificuldade grande.
Governador tão rápido aqui em no município, nem para anunciar mais 300 casas para a
população. Sem mais. O SEGUNDO, VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Boa
tarde a todos, senhora Presidente, a todos que nos assistem nesta tarde. Primeiro,
agradeço a Deus por estar aqui. Quero fazer das palavras do Vereador Marino, as
minhas palavras. Quero agradecer a todos os Vereadores que estiveram lá, conosco.
Agradeço a Vereadora Regina, se não fosse por ela, eu não teria nem entregado o ofício.
Havia pessoas de Ibaté que não queriam que entrássemos para entregar o ofício. É uma
falta de vergonha na cara, nossa cidade, nosso povo merece respeito. O Governador
veio, deixou a desejar para o nosso povo, principalmente para a Câmara, não nos
recebendo. Precisou atravessar na frente dele para entregar um ofício. Quis entregar na
mão dele, nossa parte a gente fez. EM APARTE, VEREADOR LUÍS MARINO DA
SILVA: Obrigado pelo aparte, Vereador. Sem contar, também, o desrespeito para com a
nossa população, achei o cúmulo do absurdo marcar meio dia para estar aqui e atrasar
quatro horas. Pedi para as pessoas chegarem aqui com crianças, mães amamentando,
com crianças de colo, foi terrível. É uma falta de vergonha, de responsabilidade para com
o povo de Ibaté. Sem mais. VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Com certeza. Isso
é verdade. Desde as seis, sete horas, cinco horas da manhã, pessoas para pegarem
senha; no dia do sorteio, pessoas de pé, com sede, e o nosso Governador chega tarde.
Infelizmente. É uma vergonha, senhor Governador. Deixou muito a desejar à nossa
cidade. Parabenizo àqueles que pegaram suas casas, que realmente não têm a sua
casa, que lutam, que pagam o seu aluguel, que foram sorteados. Infelizmente, muitas
pessoas, colocam o nome do tio, da tia, para participar do sorteio, é uma vergonha.
Essas pessoas precisam ter não somente consciência, mas pensar que tem alguém, lá
fora, com crianças e outras mais esperando o sorteio. Infelizmente, não foi dessa vez.
Desejo boa sorte àqueles que conseguiram. Deixo aqui as minhas palavras. Deus os
abençoe. ORDEM DO DIA: Foi aprovado requerimento, de autoria de todos os Edis,
solicitando urgência para apreciação dos processos CM. nº 214-216/2019. Decisão:
Aprovado (unanimidade). PROCESSO CM. Nº204/2019, DE 30 DE JULHO DE 2019.
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INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre a Reforma
Administrativa da Prefeitura Municipal de Ibaté. DECISÃO: Retirado pelo Prefeito
Municipal. PROCESSO CM. Nº207/2019, DE 07 DE AGOSTO DE 2019.
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre aumentar o quantitativo
para 10 (dez) vagas de Professor – Educação Básica I – PEB 1, junto à estrutura
administrativa da Prefeitura Municipal de Ibaté. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.
PROCESSO CM. Nº214/2019, DE 22 DE AGOSTO DE 2.019. INTERESSADA:
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar
no valor de R$ 660.000,00. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM.
Nº216/2019, DE 26 DE AGOSTO DE 2019. INTERESSADA: Vereadora Regina Célia
Alves de Queiroz. ASSUNTO: Dispõe sobre denominar a Rua 22, do Conjunto
Habitacional Antônio Moreira, de Rua Joaquim de Arruda Camargo. DECISÃO: Aprovado
por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO
DA SILVA: Só quero parabenizar o pessoal do CDHU, a Prefeitura e todos os que
trabalharam durante o sorteio maravilhoso das casas. Agradeço a transparência do
sorteio de todas as unidades. Como o funcionário do CDHU disse, as pessoas foram
habilitadas a participar, agora trarão a documentação, compete ao CDHU fazer a
fiscalização; lembrando que, como foram quase 3700 inscritos, foi difícil checar a
documentação de todos. Agora, com 286 pessoas já sorteadas e mais 286 suplentes, fica
mais fácil de o CDHU ver a documentação dessas pessoas. Há muitos comentários sobre
pessoas que não moram no município de Ibaté e, se não morar, não terão as casas no
nosso município. É assim que esperamos, é assim que iremos juntos, assim que tivermos
acesso à lista dos sorteados e suplentes, daremos uma analisada. É o que todos
queremos: casa para quem não tem casa. Casa para quem precisa de casa. Há muitos
comentários sobre pessoas que têm casa, têm condições de ter casa e conseguem.
Gostaria de lembrar que o artigo quinto, da Constituição brasileira, fala que todos são
iguais perante a lei. Se essa pessoa tem condição de ter casa e não tem uma em seu
nome, o regulamento fala que não pode ter casa no nome. Dá-se o direito, todos têm
direito de participar. Pode ser imoral, mas a lei garante seu direito de participar, e
acompanharemos para que a casa seja dada a quem não tem nada. Muito comentário no
Facebook, nos criticando, parece que trabalha mais que Vereador. Ganhe a eleição, saia
na rua, pede voto, ganhe, tente fazer um trabalho para depois ficar nos denegrindo,
falando que não fazemos nada. Não é bem por aí. Fazemos um trabalho sério. Às vezes
levamos uma surra dessas pessoas que aproveitam do Facebook, mas não vê o dia a dia
de cada um, o que faz. Como disse há pouco que cobram tanta coisa, mas não
parabenizam, não nos o Prefeito pelas 286 casas. Ninguém se lembra de que, lá atrás,
essas casas não eram para acontecer. Prefeito tinha a intenção de reaver a terra, para
trazer à Ibaté, para doar o terreno e mandar a planta popular. Vemos a crise do país hoje.
E não vemos ninguém agradecendo. Tinha que procurar algo para fazer na vida em vez
de ficar criticando. Se cada um fizer algo para somar, ajudaria muitas pessoas. Mas
acabam destruindo nomes, pessoas que têm preocupações, e acabam se preocupando
com o que falam de suas vidas no Facebook. Sem mais. 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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