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17ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE
2.019.
Aos trinta 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, o Vereador Silvano Vaz do Carmo
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da
sessão ordinária de 09 de setembro 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 ampliar ou
construir uma sala maior para o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.
Moção, dispondo sobre votos de congratulações à Companhia Paulista de Força e
Luz – CPFL pelas substituições dos postes de madeira. Decisão: Aprovada por
unanimidade. Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento de
Cassiane Alves da Silva, João Divino, Laura Oliveira da Silva e Maria dos Prazeres
Barbosa. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADORA REGINA CÉLIA
ALVES DE QUEIRÓZ: Projeto de Lei, dispondo sobre a obrigatoriedade de inserir o
símbolo mundial da conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista em todas
as placas de avisos de atendimento preferencial em estabelecimentos públicos e
privados. Decisão: Encaminhado às Comissões Permanentes. ORADORES, O
PRIMEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Boa tarde a todos, senhora
Presidente, senhores Vereadores, pessoas que nos ouvem pela TV Câmara, no
Plenário. Agradeço a presença do Ex-Vereador João Siqueira, seja bem-vindo, sintase à vontade onde você pôde participar por quase 30 anos; ao Natan, também;
alunos, Paulo Melo. Quero iniciar em agradecimento ao trabalho do Executivo do
nosso município, o Prefeito José Luiz Parella, lembrando que, com todas as
dificuldades em que o município passa, ele sempre trabalha, está na frente; nosso
Prefeito vem recuperando nossas vias públicas, fazendo recapeamento, tapa-buraco
pela cidade toda, na Vila Mariana, onde algumas vias estão sendo recuperadas; no
Jardim Cruzado, entre outros; é um trabalho necessário. As ruas do nosso município
não estão tão abaladas como nas cidades vizinhas, pois tem um tratamento direto e
contínuo no recape, e o Prefeito achou melhor que algumas ruas fossem recapeadas
para que o nosso trânsito tivesse um fluxo melhor. Quero também fazer um
comunicado, de ontem, à noite, que quando ouvi fiquei um pouco triste, porque
conheço a índole do Vereador Fábio Gomes, seu trabalho desenvolvido por seus dois
mandatos; é uma pessoa que batalhou e batalha pelo nosso município; ele não
participará das eleições municipais de 2020. Eu acho que a política brasileira,
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ibateense, com o trabalho que esse Vereador tem desenvolvido e desenvolveu nesta
Casa, Ibaté perde muito. Fica aqui o meu entristecimento com essa notícia. Quero
falar que já foi encaminhado à Comissão de Orçamento e Finanças o Orçamento de
2020, se houver alguma emenda, pode ser feita até o dia 10 de outubro. Outra
situação, em conversa com o Prefeito José Parella, sobre a situação do Ministério
Público em retirar o 14º e 15º dos nossos servidores. É uma notícia muito triste para
nós, deixou o Prefeito abalado. Nós tínhamos, lá atrás, um comunicado de que,
futuramente, haveria essa retirada, mas não sabíamos que seria agora. O Prefeito vai
fazer a defesa certinho para ver se consegue manter. Lembrando que esse 14º e 15º
foi ele quem instituiu junto ao salário do nosso servidor para que melhorasse, pois,
quando assumiu, há mais de 20 anos, esse município não contava com aumento para
os funcionários e a única maneira que ele encontrou naquele momento foi dar esse
bônus para que ajudasse no salário dos nossos funcionários que muito fazem por
nosso município, que trabalham no plantão, dia a dia, para que hoje tenhamos esta
cidade bonita. Esperamos e espero também que, caso isso aconteça, que o Prefeito
ache um caminho, por meio de plano de carreira, para que a gente possa melhorar a
situação do nosso funcionário. Fica aqui também nosso entristecimento com essa
notícia também que não é bem-vinda neste momento, nem para nós, da Câmara,
nem para o Executivo, nem para nossos funcionários. Quero também dizer que mais
uma empresa se instala em nosso município, a Artinox. Trabalho nosso junto com o
Prefeito para que essa empresa viesse e que já se instala no município. Já gerou em
torno de 20 empregos no município vizinho, e sua matriz vai se instalar no município
de Ibaté, trará seu agregado das cidades vizinhas para a nossa cidade. O Gilmar tem
acreditado no potencial de Ibaté. Quando passou por Ibaté, viu e gostou muito. É uma
empresa de Minas Gerais que se instalou um pouco em Araraquara, São Carlos e
logo se instalará em nosso município; mais uma empresa gerando emprego e ICMS
no município. Quero falar a respeito da Audiência da Saúde, em que a Secretária da
Saúde nos trouxe o desenvolvimento que aconteceu nesse período de quatro meses.
A gente vê que Ibaté gasta mais do que pede a lei, passamos 30%, 33% e às vezes
ainda não dá conta, porque a saúde é difícil, está difícil no Brasil. No estado de São
Paulo, o Governo assumiu, fez alguns cortes na parte de cirurgia; uma dificuldade
enorme e não tem agradado nossa população do Estado de São Paulo, muito menos
a nós, da cidade de Ibaté, com esses cortes que vêm aí. Como eu disse em alguma
sessão passada, o Governo, dada aquela inúmera quantidade de pessoas na
Pirâmide, à procura de casa, deveria ter nos oferecido, pelo menos umas 300 casas
populares para a nossa população que está tão carente, com um déficit muito grande
no município. Sem mais. O SEGUNDO, VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO:
Boa tarde a todos. Quero agradecer, mais uma vez, o Vadilson, pois, nesta semana,
esse vento derrubou bastantes árvores, e a gente correu atrás, e esse serviço foi
feito. Agradeço a Vereadora Regina, Presidente desta Câmara, por nos ajudar em
algumas questões sobre a saúde. Corro atrás dela, ligo, e a gente acaba resolvendo
algumas coisas. Agradeço os Vereadores que trabalham juntos em prol da nossa
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cidade. Agradeço o Horácio. Nós ligamos de manhã, de tarde, de noite por causa de
alguns problemas que vêm acontecendo e têm sido solucionados. Mais um pouco de
paciência, a gente vai ajeitando tudo o que é pra ser feito. Agradeço a Deus e a todos
vocês, que se encontram no Plenário. Deixo meu abraço ao meu amigo João
Siqueira. Eu me lembro de muitas coisas que você disse para mim. Obrigado por
isso. Grande abraço. Grande abraço ao Paulo Melo, a todos os que estão aqui;
Guilherme, Doutor, Natan. Deus os abençoe. A TERCEIRA, VEREADORA IVANI
ALMEIDA DA SILVA: Boa tarde, senhora Presidente, Vereadora, Vereadores, a
todos os presentes. Obrigada, João Siqueira, por sua presença nesta Casa de Leis,
onde você fez parte em tudo em nosso município, como Vereador, Prefeito Interino, e
a todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto. Quero agradecer a CPFL pelas
trocas de alguns postes. Pelo menos, assim, causará menos transtornos para que
não aconteça novamente a queda de alguns postes, prejudicando algumas famílias
como ocorreu na Rua Desacalvado, no Jardim Cruzado. Estou muito feliz com a
CPFL por essas trocas e acredito que em breve arrancará todos os de madeira para
colocar o de concreto. Quero agradecer o Prefeito, não é Marino? Assim como você
falou do nosso chefão do Poder Executivo, José Parella, que, sobre o recape do
nosso município, ele havia falado para nós, em reunião, que, assim que terminasse o
asfalto do Distrito Industrial, começaria o recape no município e assim foi feito, não é
Silvano? Começou em alguns bairros, no Cruzado, no Mariana, na Santa Terezinha.
Está de parabéns o José Parella junto com toda a sua equipe. Não posso deixar de
falar do Vadilson, assim como você citou, Silvano. Ele sempre à frente do município,
com essa ventarola que tivemos nestes últimos dias, houve muito transtorno, mas ele
colocou o pessoal para trabalhar, e o pessoal da limpeza da nossa cidade, cidade
limpa, está de parabéns mesmo. Marino, assim como você falou em relação do 14º,
nós estamos entristecidos porque a coisa vai ser feia, mas acreditamos que o Prefeito
dará um Xeque-mate final com a ajuda desta Câmara, o que precisar da gente,
estaremos à disposição para ajudar nossos funcionários, sim, porque o Prefeito zela
muito pelos funcionários do nosso município, como eu fui funcionária por 15 anos,
tem que cuidar certinho do nosso povo. Vamos ver o que vai acontecer lá na frente, e
o que o Prefeitão José Parella vai fazer para ajudar nossos funcionários. A Presidente
da Câmara, Vereadora Regina Célia Alves de Queiroz, comunicou o recebimento em
27 de setembro do Projeto de Lei referente ao Orçamento do Município para o
exercício de 2020. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº232/2019, DE 19 DE
SETEMBRO DE 2019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe
sobre criar 03 (três) cargos de atendente junto à estrutura administrativa municipal,
alterando a Lei Municipal nº 3.068/2018, cujo quantitativo será aumentado de 18
(dezoito) para 21 (vinte e um) cargos. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.
PROCESSO CM. Nº233/2019, DE 19 DE SETEMBRO DE 2019. INTERESSADA:
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no
valor de R$ 200.000,00 para aquisição de moto bomba para a estação de tratamento
de esgoto e para processos judiciais – pagamento de requisição de pequeno valor.
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DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº234/2019, DE 19 DE
SETEMBRO DE 2019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe
sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 36.000,00, referente a
recursos transferidos do Ministério da Saúde para os programas: FAN “Financiamento
de Ações de Alimentação e Nutrição” e VAN “Financiamento de Ações de Vigilância
Alimentar e Nutricional.”. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM.
Nº235/2019, DE 19 DE SETEMBRO DE 2019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal.
ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$
100.000,00, recurso oriundo de Emenda Parlamentar, destinado para o Incremento
Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica para atender as despesas de
custeio do Fundo Municipal de Saúde. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.
EXPLICAÇÃO PESSOAL: A PRIMEIRA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA:
Quero aproveitar para convidar a população para que, no dia seis, vamos fazer a
votação para escolher os nossos conselheiros do Conselho Tutelar da nossa cidade.
É muito importante. A eleição acontecerá na escola Neusa Milori Freddi, e todos
estão convidados a votar, basta levar o RG junto com o título. Vamos escolher nossos
representantes que cuidam tanto das nossas crianças do município. Temos alguns
casos, em Ibaté, mas, Graças a Deus, muito pequenos, de algumas crianças que se
encontram no Conselho Tutelar. Temos bons candidatos. Vamos no domingo, dia
seis, das oito horas da manhã até as cinco horas da tarde. Temos candidatos novos,
17 candidatos, temos alguns que estão concorrendo novamente e que já foram
conselheiros no município, que atuaram, realmente, com pulso forte, à frente do
nosso município. Hoje, nós temos, também, o Conselho Tutelar, o Abrigo, tudo
centrado no Complexo Social. É muito importante, gente, ir e votar. Nós, Vereadores,
também temos que ir lá dar uma força, porque eles trabalham junto com a gente, com
as nossas crianças do município. 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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