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16ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2.019.
Aos nove dias do mês de setembro 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 26 de agosto de 2.019. PROPOSIÇÕES
APRESENTADAS PELOS VEREADORES (AS): VEREADOR ANTÔNIO INÁCIO
BARBOSA: Indicação, dispondo sobre reparar os bloquetes localizados na Rua José
Menzani, próximo ao número 236, no Jardim Icaraí; bem como realizar recapeamento
asfáltico na Rua Maria Klaic Mendes, próximo ao número 618, no Jardim Mariana.
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre instalar um jogo de
trave society no Campo de Futebol do Jardim Cruzado. Indicação, dispondo sobre adquirir
de um link com wi-fi para a Biblioteca Municipal. VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE
QUEIRÓZ: Indicação, dispondo sobre implantar um sistema de senhas no Ambulatório
Municipal Dr. Ivo Morganti e nas UBSs. VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI:
Indicação, dispondo sobre efetuar reforma na iluminação pública e no parque infantil,
localizado na Rua Dirceu Augusto Apreia, no Jardim América. ORADORES, A PRIMEIRA,
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa tarde, Presidente; boa tarde, Vereadora;
Vereadores, a todos os presentes, a todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto. Com
relação às indicações que fiz, é de suma importância para os nossos munícipes. Uma, que se
refere às traves, é de importância para saúde de nossos jovens, atletas e dos nossos mais
jovenzinhos também. Essas traves são muito importantes para o campo de futebol do Jardim
Cruzado. Nós já temos as traves profissionais, mas, como não há muitos jogadores e times,
dá para fazer aqueles amistosos pequeninos, em que todos participam. Então peço para que
o Prefeito vise com bastante carinho para o pessoal do Cruzado. Em relação ao wi-fi para a
Biblioteca Municipal, é de suma importância; tenho certeza de que o Prefeito fará, porque ele
visa muito a nossa educação. Às vezes, ele nem tem conhecimento de que nós não temos
esse wi-fi disponível na biblioteca. Devido à procura muito grande, o pessoal da Biblioteca
Municipal me entregou um abaixo assinado bem grande. Eu o entregarei ao Prefeito junto
com esse pedido, e ele vai fazer com bastante carinho, porque zela pela educação da nossa
população ibateense. O SEGUNDO, VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Boa tarde,
senhora Presidente, rádio Encanto, a todos os Vereadores e a todos os que nos assistem no
plenário. Quero agradecer, primeiramente a Deus, porque, sem Ele, nada podemos fazer.
Quero agradecer à Vereadora Regina por nos ajudar em algumas questões, também
parabenizar a Vereadora Ivani, que Deus a abençoe, espero que o Prefeito atenda à sua
indicação. Agradeço o Vadilson por ajudar nossa cidade, temos pedido, tem vindo resultado,
tem feito; tenho certeza de que, devagarzinho, vamos ajeitando as coisas. Quero falar das
indicações que nós fizemos, muitas indicações, mas poucas que foram atendidas.
Infelizmente, não temos muito resultado de algumas indicações que fazemos aqui. Algumas
lombadas que pedimos; sei que é difícil. A Avenida Santa Rufina está se tornando um lugar
perigoso, devido à movimentação de carro, das crianças da escola. Agora, com a entrega das
casinhas, ficará mais movimentado ainda. E peço ao Prefeito José Parella que olhe com
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carinho e atenda nossas indicações, a de todos os Vereadores, que trabalham juntos para
nossa cidade. Quero agradecer também à Andréa, ao Wagner que têm nos apoiado na
Câmara. Parabenizo o Vereador Marino Motos pelo seu aniversário, que Deus possa te
abençoar grandemente; que a paz de Jesus ilumine seu espaço e que todas as forças
contrárias caiam por terra, em nome do Senhor Jesus. Sem mais, nem menos. Desejo uma
boa tarde a todos vocês. Um abraço do Silvano Água Viva. O TERCEIRO, VEREADOR LUÍS
MARINO DA SILVA: Boa tarde, senhora Presidente, senhores Vereadores e Vereadoras,
pessoas que fazem parte do Plenário, pessoas que nos ouvem pelo Facebook, rádio e TV
Câmara. Quero agradecer à presença do nosso Promotor Público, Dr. Marco Aurélio, na
última sessão do dia 26 de agosto; foi muito gratificante a sua presença aqui, na Câmara.
Depois da sessão, pudemos ter uma reunião; tivemos uma conversa com ele, ele nos
mostrou sua preocupação para com o nosso município desde quando assumiu, bem como
sua preocupação com os funcionários públicos do Município de Ibaté; mostrou sua
preocupação para com as pessoas envolvidas em dependências químicas, que estão
internadas nas clínicas. Nos mostrou a preocupação para com o nosso município na criação
de um CAPS; com a segurança em relação ao Jardim Cruzado, nos sugerindo, aliás, vou
conversar com o nosso Diretor para fazer um ofício, em nome de todos os Vereadores para a
Secretária de Justiça da Segurança Pública o pedido de uma base da Polícia Militar no
Jardim Cruzado. Na oportunidade votou a retirada de um projeto do Executivo que se
destinava à valorização do funcionário também. Acredito que se farão alguns ajustes. Em
breve votaremos nesse Projeto do Executivo. São todos os poderes envolvidos para que
nossa cidade fique cada dia melhor. Poder Executivo, Judiciário e Legislativo em um só
empenho para o melhor ao nosso município. Obrigado, promotor, pela visita em nossa
Câmara. Sem mais. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº212/2019, DE 13 DE AGOSTO
DE 2019. INTERESSADA: Vereadora Regina Célia Alves de Queiróz. ASSUNTO: Dispõe
sobre instituir em Ibaté o mês de agosto como o mês do Aleitamento Materno – Agosto
Dourado. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº221/2019, DE 04 DE
SETEMBRO DE 2019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre
aumentar o quantitativo de vagas de Auxiliar de Enfermagem. DECISÃO: Aprovado por
unanimidade. PROCESSO CM. Nº222/2019, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito
Adicional Especial no valor de R$ 50.000,00, através do Superávit Financeiro, apurado no
exercício anterior, para atender as despesas referentes à aquisição de um veículo zero km
para ser sorteado no final do exercício de 2019 ao munícipe que estiver com seus impostos
pagos em dia. DISCUSSÃO: VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Quero parabenizar o
Prefeito por isso; é um incentivo muito grande. Que os contribuintes do IPTU, água, tudo,
participem, e que isso seja de grande valia. É um prazer imenso para todos nós, Vereadores,
esse sorteio no final do ano para os contribuintes de nossa cidade que estiverem em dia.
Peço para que todos paguem seus débitos para concorrer a um carro zero quilômetro. Boa
sorte. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº223/2019, DE 04 DE
SETEMBRO DE 2019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre
instituir a Campanha “IPTU Premiado”, que consiste na doação, por meio de sorteio, de um
automóvel zero km, 1.0, a contribuintes adimplentes com o Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU. DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Há uma vitória muito
grande no município de Ibaté por meio do Prefeito José Parella de todos os Vereadores, no
parcelamento desses débitos para os nossos contribuintes que se encontram em uma
situação mais complicada. Ficamos felizes e é de grande valia para nós esse novo projeto.

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 09.09.2019 – Fls. 3
Esse projeto IPTU premiado, por essa eu não esperava. O Prefeito José Parella, às vezes,
nos surpreende com seus projetos, e esse é um incentivo a mais às pessoas que têm suas
dívidas com município, com as pessoas que estão em ordem também. É um incentivo a mais
para que as pessoas deixem em dia suas contas e ainda podem ser sorteadas, no final, com
um veículo zero quilômetro, por esse projeto vamos fazer a liberação de verbas para que se
compre esse veículo. Então, parabéns, Prefeito, por essa iniciativa de fazer o projeto, de dar
o carro às pessoas que estiverem com seus débitos em ordem. Incentiva, faz com que as
pessoas criem uma força a mais para estarem quites com o município. Nós, também,
agradecemos a todos que, de forma direta ou indireta, se esforçarão para fazer seu
parcelamento. Quero que fique registrada a descrição de como será feito o parcelamento:
com pagamento à vista, seria de 100% de juros de único imóvel. Renda de até três salários
mínimos, aposentado, portador de Neoplasia e doenças graves, 100% também.
Parcelamento em até seis meses, 90% de desconto. Parcelamento em até 12 meses, 80% de
desconto. Parcelamento em até 24 meses, 70% de desconto. Parcelamento em até 36
meses, 60% de desconto. Parcelamento em até 48 meses, 50% de desconto. Parcelamento
em até 60 meses, até 40% de desconto. É um ótimo projeto para o município e para a pessoa
que está em débito com o município, e a gente agradece a todos, sem mais. DECISÃO:
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº224/2019, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito
Adicional Suplementar no valor de R$ 164.000,00, através do Superávit Financeiro, apurado
no exercício anterior, para custear as despesas de aquisição de equipamentos eletrônicos
para implantação do prontuário eletrônico nas Unidades de Saúde do Município de Ibaté.
DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Esse projeto tem meu total apoio,
que, após implantado, vai diminuir o custo do município com exames médicos, vai facilitar a
vida dos profissionais de saúde também. A partir do momento que estiver tudo funcionando,
uma pessoa do bairro do Jardim Icaraí, quando chegar ao Hospital, o médico terá acesso a
todas as dificuldades da pessoa, seu estado de saúde. Então, é um projeto que vem
beneficiar nosso município e agilizar o trabalho dos profissionais da saúde; muito bom. Sem
mais. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. Nada mais, foi encerrada a sessão às
dezesseis horas e vinte minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada
pelo Plenário.
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