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05ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2020.
Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, 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 09 de março de 2020. 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: Projeto de Lei, dispondo sobre
regulamentar o uso da buzina por locomotivas que trafegam no período noturno pelo
perímetro urbano de Ibaté. Decisão: Encaminhado às Comissões Permanentes.
Indicação, dispondo sobre solicitar do Senhor Mauro Arthur Herszkowicz, Diretor
Presidente da Viação Paraty Ltda., a instalação de pontos de ônibus para linhas
municipal e interurbana no Bairro Moreira I e II e na praça do referido bairro.
Indicação, dispondo sobre adquirir respiradores portáteis para os PSFs, UBSs,
Ambulatório Municipal e para o Hospital Municipal Hermínia Morganti. Indicação,
dispondo sobre adquirir, para as UBSs e PSFs, o FLUENCE MAXX, equipamento de
fototerapia de LED e laser, usado no tratamento destinado à reabilitação física,
reparação tecidual, terapia fotodinâmica, melasma, acne, acupuntura, entre outros.
Indicação, dispondo sobre construir uma rotatória na junção das ruas Descalvado e
Santa Lúcia, no Jardim Cruzado. Indicação, dispondo sobre instalar placas de
denominação das ruas do Conjunto Habitacional Antonio Moreira. Indicação,
dispondo sobre inserir Dança de Salão na Academia Municipal. VEREADOR LUÍS
MARINO DA SILVA: Moção, dispondo sobre votos de congratulações ao pósdoutorando do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da USP, Ives Charlie da Silva,
pela criação de um aplicativo que gera testes para a COVID-19 cinco vezes mais
barato que os testes atuais. DISCUSSÃO: O AUTOR: Boa tarde, Senhora
Presidente, Senhores Vereadores e Vereadoras, às pessoas que nos ouvem pela
rádio Encanto, Facebook e TV Câmara. Essa moção que faço ao ibateense, Doutor
Ives Charlie, pela criação desse aplicativo. Hoje, infelizmente, não pôde estar com a
gente. Até veio de São Paulo para estar aqui, mas acabou adoecendo. É um
agradecimento a ele, principalmente por ser um ibateense que é pós-doutorando na
USP de São Paulo. Por meio de pesquisas e análises, premiado até fora do país. Foi
requisitado para fazer algumas palestras na nossa ETEC, no Edésio e em outros
locais no estado de São Paulo. Agradeço a ele pela criação do aplicativo, que vai
ajudar e muito. Já falei com o Doutor Alessandro e com o nosso jurídico para que ele
possa estar junto a nós, para vermos se conseguimos trazer para Ibaté para esses
testes saiam mais rápido para monitorarmos e fazermos isolamento em uma área
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mais rápido. Vemos que a doença tem se alastrado muito. A partir do momento em
que abriu tudo, abriu-se para a doença também. É preciso tomar uma providência
ainda maior em relação a essa situação. Espero que logo ele possa estar conosco,
conversando com todos os Vereadores a respeito de algo benéfico que está sendo
feito não só para o Brasil, mas para o mundo. Gostaria do apoio de todos em relação
a essa moção que faço ao Doutor Ives. Sem mais. Obrigado. Decisão: Aprovado por
unanimidade. VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Projeto de Lei,
subscrito por todos os Vereadores, dispondo sobre regulamentar o uso da buzina por
locomotivas que trafegam no período noturno pelo perímetro urbano de Ibaté.
Decisão: Encaminhado às Comissões Permanentes. Moção, dispondo sobre votos
de congratulações à equipe do Comando de Grupo Patrulha, da 2ª Cia do 38º BPM/I,
por salvarem a vida de um bebê no dia 07 de abril. DISCUSSÃO: A AUTORA: Boa
tarde a todos. Falo desse fato em nossa cidade, datado no dia 07 de abril, porque não
estávamos tendo sessão devido ao COVID. Mas não podia deixar de agradecer a
esses policiais pelo salvamento da vida de um bebê de três meses. Foram chamados
e chegaram ao local, e o bebê estava engasgado, roxo, e conseguiram realizar os
primeiros socorros. A criança foi encaminhada ao Hospital, os policiais retornaram
com ela para casa. Deixo meus agradecimentos em nome de todos nós, da Câmara,
de todos os ibateenses a esses policiais, 1º Sargento Ricardo Neto, Cabos Guilherme
e Fernandes. Muito obrigada. Acho necessário que, em nosso município, haja os
primeiros socorros nas escolas, em lugares públicos, para que, caso aconteça algo
como isso, haverá gente habilitada para isso. Por isso temos nossos policiais, e eu
agradeço. Também no dia 07 de abril, foi comemorado o Dia Mundial da Saúde. Eu
gostaria de deixar os meus cumprimentos a todos os funcionários da saúde, que hoje
estão à frente desta pandemia, largando seus filhos e familiares para cuidar de nós.
Obrigada. Decisão: Aprovada por unanimidade. Moção, dispondo sobre votos de
congratulações a todos os profissionais da saúde pelo Dia Mundial da Saúde,
celebrado em 07 de abril. DISCUSSÃO: A AUTORA: Não podia deixar, novamente,
de agradecer, aos funcionários da saúde. Muito obrigada a todos, aos médicos, à
enfermagem e a todos os que estão nos guardando, pois estão à frente desta
pandemia. Enquanto estamos em nossos lares, talvez dormindo, com nossos filhos,
eles estão lá, deixando seus lares para cuidar de nós. Muitas vezes, ouvimos: “Mas é
teu serviço”, “É teu trabalho”, mas muitos vemos que é do coração. Eu faço parte da
saúde da nossa cidade e sei o quanto é gratificante cuidar de alguém e ver que a
pessoa fica bem. Agradeço a todos os funcionários da saúde do nosso município.
Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO:
Projeto de Lei, dispondo sobre instalação de sistema de segurança baseado em
monitoramento por meio de câmeras de vídeo nas escolas municipais, unidades de
saúde, secretarias e demais órgãos do município. Decisão: Encaminhado às
Comissões Permanentes. Indicação, dispondo sobre recapear a Rua Nilva de Jesus
Melhado Vaz. Indicação, dispondo sobre de instalar placas de PARE no Jardim
Encanto do Planalto. Indicação, dispondo sobre construir uma canaleta entre as ruas
Santa Iria, nº 1418, e Etevor Nicolau, na Vila Santa Terezinha. VEREADOR
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VALENTIM APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo sobre instalar placas de
sinalização de trânsito na ala nova do Conjunto Habitacional Antônio Moreira.
VEREADORES (AS): Projeto de Lei, dispondo sobre fixar os subsídios dos
Vereadores para a legislatura de 2021 a 2024. Decisão: Encaminhado às Comissões
Permanentes. Projeto de Lei, dispondo sobre fixar os subsídios do Prefeito, do VicePrefeito e dos Secretários Municipais para a legislatura de 2021 a 2024. Decisão:
Encaminhado às Comissões Permanentes. ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR
LUÍS MARINO DA SILVA: Quero tentar, de alguma forma, passar a todos e também
a todas as pessoas que nos ouvem, o profundo pensamento que tenho em relação ao
COVID-19. Com a abertura do comércio, a gente vê que o número tem aumentado
pela internet, facebook. Talvez seja possível começarmos a pensar no fechamento
das entradas da cidade, ou seja, pessoas que estiverem vindo de outra cidade a
Ibaté, para tomar um café, ver um amigo, passear ou qualquer outra coisa que não
seja trabalho ou de utilidade ao nosso município, talvez não seja viável a entrada
dessa pessoa. Não digo de fechar o comércio, mas de fechar as entradas de pessoas
que vêm para cá para não fazer nada de interesse ou só trazer a doença para cá,
pois o número tem aumentado muito e é preocupante. Gostaria de que todos nós,
Vereadores, hoje, fizéssemos um pedido à Secretaria de Saúde do Estado, em nome
de todos, de aquisição de aparelhos respiratórios para a nossa cidade; no mínimo uns
três aparelhos, para complementar o que já temos. Embora a gente necessite do
trabalho do comércio, de tudo, não podemos deixar essa outra responsabilidade de
lado. Precisamos ver essa situação de como faremos nos próximos dias. O Comitê
verá também como ficará o número de casos para tomar uma decisão: se abre, se
fecha, se continua. Eu acho que, pelo que pelo o que temos visto, pelos números, é
muito preocupante. Devemos estar juntos, acompanhando e ver a melhor forma para
conduzir a situação. EM APARTE, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa
tarde, senhor Vereador; boa tarde aos demais Vereadores. Obrigada pelo aparte.
Você está de parabéns com essa iniciativa; pode contar com meu apoio e é muito
importante salientar isso. Graças a Deus, que Ibaté, mesmo tendo esses diversos
casos, não temos nenhuma morte ocorrida em nossa cidade até o boletim informativo
de ontem. Com estes 40 casos que tivemos ontem, hoje podem estar aumentando.
Foram muitos casos negativos, mas esses 40 são preocupantes. Foram pessoas de
fora que trouxeram a contaminação para a nossa cidade, e estamos todos sujeitos à
contaminação deste vírus porque ele está em todo lugar. Os nossos munícipes,
principalmente os nossos trabalhadores que trabalham em São Carlos, em
Araraquara, precisam do transporte público, onde pode haver mais e mais casos; mas
todos nós precisamos trabalhar. Não haverá fechamento dos comércios, como você
frisou, Vereador, porque os nossos comerciantes precisam trabalhar para sua
sobrevivência e estão sendo tomados os devidos cuidados; não sei se o Vereador e
os demais Vereadores têm acompanhado na cidade. A partir do momento em que
começou a flexibilização do comércio em Ibaté, foi muito importante, pois todo mundo
está de máscara, só um ou outro sem, mas é difícil a gente conseguir que todos
façam uso, pois reclamam muito que dificulta a respiração, ficam ofegantes,
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principalmente para quem usa óculos, pois dá uma embaçadinha. Acredito que,
juntos, todos nós vamos conseguir, sim, cuidar mais da nossa população ibateense,
impedindo que essas pessoas venham mesmo se não houver necessidade. Obrigada
pelo aparte, Vereador. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Obrigado, Vereadora.
É uma preocupação de todos. Nós vemos que estamos todos envolvidos numa
mesma causa. Quero agradecer, pois nós, lá atrás, havíamos pedido, em 07 de
novembro 2018, à Deputada do PT, Márcia Lia, uma verba de R$ 100.000,00. Quero
lembrar: “Senhora Deputada, tenho a imensa satisfação em saudar a Vossa
Excelência em nome da população do município de Ibaté, que a tem sempre de
braços abertos e, atendendo aos anseios do nosso povo, gostaria de solicitar da
nobre Deputada a viabilização de recursos financeiros no valor de R$ 100.000,00
para custeio da saúde em nosso município. Com esses recursos, teremos condições
de dar um tratamento mais digno e adequado aos usuários do Sistema Único de
Saúde, que é a população de mais baixa renda da cidade.” Essa verba saiu, fica aqui
o meu agradecimento à Deputada Márcia Lia, do PT. O importante é o Deputado
estar na cidade para levar os votos e para trazer recurso para o município. Lembrome de um Deputado Federal, do qual nós fomos atrás em Brasília, pedindo R$
300.000,00, para a Feira do Agricultor, ele falou: “Não conheço Ibaté, nunca fui e
nunca irei”, seu Tiririca. Ficamos tristes com uma situação dessas e felizes com uma
situação igual à Márcia Lia, do PT, que trouxe recursos ao município. Veio aqui, teve
votos, mas também trouxe recursos. Então, obrigado, Deputada, pelo recurso
destinado à Ibaté. Será uma aquisição de um equipamento de colonoscopia, e o valor
é de R$ 100.000,00. Muito obrigado, Deputada. O SEGUNDO, VEREADORA IVANI
ALMEIDA DA SILVA: Boa tarde, Senhora Presidente, Vereadora, Vereadores, a
todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto. Com relação à Viação Paraty, estive
conversando com o Rodrigo a respeito do transporte no Conjunto Habitacional
Antônio Moreira, tanto o I quanto o II, pois a população de lá necessita muito desse
transporte, pois é de difícil acesso para eles, tanto de Ibaté quanto de São Carlos. Ele
salientou: “Ivani, vamos aguardar mais um pouquinho, devido às outras casas que
estão saindo na estrada que vai para a Usina da Serra, atrás do posto”. Com relação
aos respiradores portáteis, estive em reunião com o Prefeito, e esses respiradores
são aqueles pequeninos, que muitas pessoas até têm em casa; o custo é acessível.
Então fiz a solicitação ao Prefeito para encaminhá-los às UBSs, pois temos poucas
UBSs e PSFs, ao Hospital e ao Ambulatório. Ele pediu para colocar na licitação,
então acredito que logo, logo os nossos departamentos de saúde irão adquirir. Com
relação à construção de uma rotatória no Jardim Cruzado entre a Rua Santa Lúcia e
a Rua Descalvado, onde acontecem diversos acidentes, não é, Valentim? Você
sempre está lá; o Silvano, também. Então vocês têm conhecimento de que isso
sempre acontece, principalmente aos finais de semana. As placas de denominação
de rua no Conjunto Antônio Moreira. Marino, você está de parabéns em relação ao
Doutor Ives; ele, principalmente. Parabéns a você por ter feito essa moção, que é de
suma importância. O custo é acessível, que venha para a nossa cidade,
principalmente o inventor que é da nossa cidade. Sem mais. O TERCEIRO,
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VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Boa tarde a todos; Senhora Presidente,
todos os Vereadores que se encontram aqui, Rádio Encanto, TV Câmara. Agradeço o
Vadilson, por nos ajudar bastante em várias questões da nossa cidade, como buraco,
corte de árvores e outras coisas mais. Que Deus possa abençoá-lo grandemente por
nos aguentar todos os dias. Agradeço o Horácio também que tem nos ajudado
nessas questões. Agradeço o Prefeito José Luiz Parella, por ter acatado nosso
pedido no Encanto do Planalto, onde foram instaladas umas caixas que estão sendo
arrumadas ainda. Tudo novinho, ali, na mata. Parabéns aos pedreiros que estão lá e
também ao engenheiro que tem nos ajudado. Com relação à Vereadora Ivani sobre
esse pedido à Prefeitura, parabéns. Ao Rodrigo, da Paraty, é de muita valia para a
nossa cidade e aos moradores. Neste momento, quero agradecer a todo o povo da
Saúde, que tem batalhado e se empenhado no atendimento da nossa cidade, dos
nossos amigos, irmãos. Agradeço a nossa Ibaté, aos nossos comerciantes também,
por estarem no padrão. Quando vamos a uma loja, está tudo bonitinho, com máscara
e sendo bem atendidos. Sem mais, nem menos. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM
N°086/2020, DE 29 DE ABRIL DE 2020 (primeira discussão e votação).
INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Ibaté. ASSUNTO: Dispõe sobre a Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO – para a elaboração e execução da Lei Orçamentária
para o exercício financeiro de 2021. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.
PROCESSO CM N°064/2020, DE 09 DE MARÇO DE 2020. INTERESSADO:
Vereador Luís Marino da Silva. ASSUNTO: Dispõe sobre instituir em Ibaté o Dia
Municipal do Brincar, a ser comemorado anualmente no dia 28 de maio. DECISÃO:
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM Nº 065/2020, DE 09 DE MARÇO DE
2020. INTERESSADO: Vereador Luís Marino da Silva. ASSUNTO: Dispõe sobre
instituir em Ibaté o “Vizinho Solidário”. DISCUSSÃO: O AUTOR: Senhora Presidente
e Senhores Vereadores e Vereadoras. Como a falta de segurança anda crescendo
muito, com a dificuldade em que estamos passando com o COVID-19. Esse projeto
visa unir os vizinhos, para que monte um grupo por meio das redes sociais em suas
ruas, tendo o apoio também do CONSEG, Polícia Militar, Guarda Municipal. Se
acontecer esse projeto e se os vizinhos montarem esses grupos, haverá mais
segurança também para a nossa população. Vemos pessoas que viajam ou quando
saem, deixam sua casa à deriva e, quando, voltam, não têm mais nada, pois
roubaram tudo. Por um projeto simples desse, o vizinho poderá ajudar e cuidar do
seu vizinho, do seu amigo e, qualquer atitude suspeita, poderá falar com a polícia, a
guarda. Sem mais. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR LUÍS
MARINO DA SILVA: Fico triste com os comentários maldosos sobre o Prefeito José
Luiz Parella. São muitas brincadeirinhas bestas, muitas chacotinhas, quando, na
verdade, deviam agradecer por tudo o que o Prefeito fez pelo município de Ibaté.
Quando eu estudava em 1983, saía da cidade e ia para São Carlos, ao Senai, era
chamado de Pé Vermelho. A cidade não tinha respeito por nada. Esse respeito
aconteceu a partir de 2004, quando o Prefeito José Parella tomou a frente desta
cidade e a colocou no eixo, em ordem. Ficamos tristes, pois se aproveitam da
situação em que nosso líder, dirigente a força maior do município se encontra
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internado, vítima desta doença maldita, e, mesmo doente, ele se esforça para ajudar
e governar o município, enquanto alguns palhaços de plantão ficam usando as redes
sociais para difamar e fazer videozinhos de caveirinha em cemitério. Para quê isso?
Nós devemos orar pelo nosso Prefeito. A Bíblia mesmo diz isto, “Orai pelos vossos
governantes”. Foi a escolha do povo, que quis, que o colocou. Fica aqui minha
indignação em relação a essa situação. Que o Prefeito José Parella volte logo para
que nós governemos, juntos, esta cidade. Há muitas coisas a serem feitas: Fórum
novo, rodoviária nova, nosso Mini-Poupatempo. Ficamos no aguardo e que Deus o
abençoe e guarde grandemente. O senhor provou para muita gente que faz. Sem
mais. A Presidente da Câmara, Vereadora Regina Célia Alves de Queiróz comunicou
que a Assessora da Saúde, Elaine Sartorelli, continua com a campanha da vacina
H1N1, prorrogada até dia 30 de julho, pois a meta de vacinação não foi atingida. A
Presidente informou que há um número grande de crianças de seis meses a cinco
anos que precisam ser vacinadas, bem como gestantes, cujo número é 282 para um
total de 359 vacinas. Professores também devem procurar os postos de saúde; bem
como adultos de 55 a 59 anos, cuja meta é de 1214 vacinas, sendo vacinados
apenas 344. As metas foram atingidas pela área da Saúde e pelos idosos. O
comunicado foi dado para que a população tenha consciência e procure os postos de
saúde de referência. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezesseis horas e
cinquenta minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo
Plenário.
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