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04ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2020.
Aos nove dias do mês de março 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, o Vereador Antônio Inácio Barbosa
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da
sessão ordinária de 26 de fevereiro 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: Indicação, dispondo sobre instalar um
redutor de velocidade de veículos na Rua Tabatinga, em frente ao número 320, no
Jardim Cruzado. Indicação, dispondo sobre realizar ligação de água no Campo de
Areia, localizado próximo ao Residencial Mariana. Moção, dispondo sobre votos de
congratulações a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Decisão:
Aprovada por unanimidade. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Projeto de Lei,
dispondo sobre instituir em Ibaté o Dia Municipal do Brincar, a ser comemorado
anualmente no dia 28 de maio. Decisão: Encaminhado às Comissões Permanentes.
Projeto de Lei, dispondo sobre instituir em Ibaté o “Vizinho Solidário”. Decisão:
Encaminhado às Comissões Permanentes. Indicação, dispondo sobre instalar um
redutor de velocidade de veículos na Rua Borborema, em frente ao PSF do Jardim
Cruzado. Moção, dispondo sobre votos de congratulações à Companhia Paulista de
Força e Luz – CPFL pelo investimento no município de Ibaté. DISCUSSÃO: O
AUTOR: Boa tarde, senhora Presidente, Vereadores e Vereadoras. A gente fica feliz
quando a Companhia investe no município. Todo o trabalho que nós, Vereadores,
vemos no município de Ibaté, é investimento da CPFL de quase dois milhões de
reais, em benefício da nossa população. Toda a rede auxiliar que está sendo
implantada em nosso município vai de encontro a alguns problemas da nossa cidade:
um acidente de carro contra o poste, árvores que caem em cima da fiação, o que
acarreta a falta de energia. Essa rede trará energia de um local para um determinado
bairro onde aconteceu o acidente, a falta de luz. Não digo que isso resolverá o
problema da falta de energia, dado o total de tempo que afeta no caso de um
acidente, mas vai reduzir o tempo de conserto, trazendo uma melhoria ao município.
Ficamos felizes com todo esse investimento. Hoje, conversando com o gerente de
negócios da CPFL, Julio, ele trouxe essas informações. Lembrando que essa
melhoria também é feita em nosso município em relação à água. Todos os nossos
poços de água são interligados um com o outro, com as caixas d’água e, quando se
queima uma bomba, é feito o repasse de um poço para o outro para tentar manter o
equilíbrio do consumo dos consumidores. E a CPFL vem à frente com esse
investimento. Por isso o nosso município cresce a cada dia. Obrigado ao gerente,
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obrigado à CPFL por nos atender nessa situação. Sem mais. ORADORES: O
PRIMEIRO, VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Boa tarde a todos. Boa tarde,
senhora Presidente, a todos os que estão nos ouvindo pela Tribuna. Ronaldo Vituri, é
um prazer ter você aqui. Agradeço a Deus por mais uma semana de vitória e bênçãos
para aqueles que creem em sua palavra. Aproveito para agradecer ao engenheiro da
cidade de Ibaté, o qual nós procuramos para resolver um problema que temos há
muito tempo no Encanto do Planalto, e as caixas já estão sendo feitas; está sendo
solucionado; tudo arrumadinho. Agradeço ao Daniel, a todos que ali me auxiliaram
para fazer o trabalho. Agradeço o Prefeito José Parella por ter nos atendido e por
estar fazendo este trabalho na rede de esgoto no Encanto do Planalto. Na semana
passada, eu encaminhei uma indicação para que haja câmeras de segurança nas
escolas e creches. Isso aumenta a segurança das crianças, professores, e eu peço
ao Prefeito para que pense com carinho para que nos ajude nessa batalha. Com
jeitinho, nós vamos conseguir trazer mais segurança até para os pais que levam seus
filhos. Eu agradeço. Um abraço do Silvano Água Viva. O SEGUNDO, VEREADOR
LUÍS MARINO DA SILVA: Só para ficar registrada, nesta Casa, a última reunião feita
com o Sindicato, nós estivemos presentes, acompanhando. Estamos aguardando a
decisão do Ministério Público. Nós, desta Casa, entramos com recurso; o Prefeito
também fez o recurso em relação ao 14º e 15º. Estamos aguardando e estamos à
disposição tanto dos servidores quanto do sindicato, das pessoas que precisarem da
gente nesse sentido. Sem mais. ORDEM DO DIA: Foi aprovado requerimento, de
autoria de todos os Edis, solicitando urgência para apreciação do processo CM. nº
060/2020. Decisão: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 060/2020 DE
05 DE MARÇO DE 2020. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe
sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 500.000,00, através
de Superávit Financeiro, apurado no exercício anterior, referente aos recursos
recebidos do Governo Federal do QESE – Quota do Salário Educação, para atender
as despesas de material de consumo/gêneros alimentícios da Rede Municipal de
Ensino. 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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