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10ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2020.
Aos trinta e um dias do mês de agosto 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 Carlos Eduardo Galdiano
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da
sessão ordinária de 10 de agosto de 2020. A Senhora Secretária realizou 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 do
Ministro Interino da Saúde, Excelentíssimo Senhor Eduardo Pazuello, a destinação de
um aparelho de mamografia ao Centro de Referência da Mulher. Indicação, dispondo
sobre realizar pavimentação na Rua Adelmo Trevisan e, desta, até o trevo de acesso
ao Jardim Cruzado. Indicação, dispondo sobre instalar lixeira na Praça São Benedito,
nas proximidades do ponto de ônibus. Indicação, dispondo sobre construir uma
academia no Conjunto Habitacional Antônio Moreira. Moção, dispondo sobre votos
de profundo pesar pelo falecimento de Nelma Apparecida Milori Horschutz e José
Quirino da Silva. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR SILVANO VAZ
DO CARMO: Indicação, dispondo sobre solicitar que o Prefeito Municipal oficialize o
proprietário do terreno localizado na Rua Antônio Merola, em frente ao número 36, no
Jardim Icaraí, para que realize a limpeza do local. Indicação, dispondo sobre instalar
placa de identificação do Jardim do Bosque, bem como placas de PARE.
VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO: Projeto de Lei, dispondo sobre
instituir a Semana Municipal de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher. Decisão: Encaminhado às Comissões Permanentes. Projeto de Lei,
dispondo sobre instituir a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Sangue.
Decisão: Encaminhado às Comissões Permanentes. VEREADOR VALENTIM
APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo sobre refazer a pintura de sinalização
de horizontal, bem como reinstalar as placas denominativas de rua que foram
arrancadas no Jardim Primavera e no Residencial José Giro. ORADORES: O
PRIMEIRO, VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Boa tarde, Senhora
Presidente, a todos os que nos ouvem pela rádio Encanto e Câmara, a todos os
Senhores Vereadores. Agradeço primeiramente a Deus por estar aqui, nesta tarde, e
ao Prefeito José Luiz Parella por aquilo que tem feito por nossa cidade, pelos recapes
conforme nós pedimos e que este Vereador também pediu. Juntos somos mais fortes.
Agradeço o Vadilson também por atender nossas ligações e executar o serviço que
pedimos. E, assim, sem mais nem menos, agradeço a Deus e que Ele abençoe a
todos nós e a paz esteja com todos. A SEGUNDA, VEREADORA IVANI ALMEIDA
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DA SILVA: Boa tarde, Senhora Presidente, Vereadora, Vereadores, a todos os
ouvintes da rádio Encanto do Planalto e a todos os funcionários da Câmara Municipal.
Com relação ao aparelho de mamografia, mais uma vez, no Município, há a
necessidade. Desde quando sou Vereadora, no ano de 2009, eu havia feito
solicitações encaminhando ao Ministério da Saúde: no dia 09/03/2009 eu fiz a
solicitação; no dia 26/06/2012 eu também fiz a solicitação; no dia 16/01/2017 fiz
novamente outra solicitação; no dia 25/09/2017 encaminhei novamente documentos
solicitando um aparelho de mamografia para Ibaté para que nossas mulheres assim
façam acompanhamento. A partir do momento em que fazemos acompanhamento, no
futuro, quando descobrirmos algo voltado ao câncer de mama, teremos um
tratamento mais rápido e eficaz. Eu retorno, aqui, fazendo novamente o pedido, o
apelo, ao Ministro Interino da nossa Saúde para que, em algum momento (como
estão lá até 2022, se Deus quiser, o Governo Bolsonaro), para que se pense com
carinho na nossa cidade. Somos amparados pela nossa região, nosso Município
depende bastante de São Carlos, de Araraquara, mas, se tivermos esse aparelho em
Ibaté, nossas mulheres poderão fazer seus exames preventivos em casa, e isso é de
suma importância. Nós temos o Centro Rosa, que é de grande valia. Quando a Lu
Spilla esteve no comando da cidade, colocou nosso Centro Rosa para cuidar das
nossas mulheres. Já existia, sim, o Centro de Saúde, mas depois foi transformado no
governo da Lu Spilla. Agradeço o Prefeito José Parella por estar sempre cuidando do
nosso Município com bastante dedicação. Com relação aos nossos alunos da rede
municipal, os pais estão muito felizes pela cesta básica que o Município fez a doação
e também pelo kit hortifruti, que é muito importante e veio para ajudar a nossa
população neste momento tão difícil que o mundo enfrenta.
Em relação
à pavimentação que eu solicito novamente, quem sabe vamos consegui-la no
estradão da Adelmo Trevisan, no Jardim Bandeirantes, também na CBT? Isso
também seria de grande valia ao nosso pessoal que residem naquelas chácaras, pois
a poeira é demais. Sem mais. O TERCEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA:
Boa tarde, Senhora Presidente, Senhores Vereadores e Vereadoras, pessoas que
nos ouvem e assistem pela TV Câmara e rádio Encanto. Quero agradecer o Prefeito,
como nosso querido Vereador Silvano também agradeceu pelo recape. Nós tínhamos
alguns problemas de buracos desde o ano passado, quando foi feito o primeiro
recape; foi feita uma nova licitação para que este também fosse feito recape em
nossa cidade. Podemos ver todas estas obras feitas no Jardim Bandeirantes, no
Distrito Industrial, no Menzani. Ficamos felizes, pois, numa época difícil, o Prefeito
vem fazendo. Agradeço também o trabalho que o Prefeito vem fazendo em Ibaté, e
pedir, como a nossa população também pede, para que fique conosco por mais
quatro anos dirigindo a nossa cidade, que ele tome a frente novamente do Município.
Vemos que chegamos numa época difícil, e só o Prefeito José Parella para saber
cuidar em uma situação igual a essa. Falamos assim porque pegamos uma cidade
em 2004 totalmente destruída, sem condições de nada e, do nada, ele fez Ibaté do
jeito que é. Com esta queda de arrecadação que chega para nós, no Município,
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vemos que precisa de uma pessoa, um gestor com condições de governar a cidade e
sabemos que o Prefeito tem condições para isso. Então, Prefeito, fique conosco. Que
disputa as eleições, que ganhe as eleições e que dirija o Município por mais quatro
anos. Esse é o meu pedido. Sem mais. ORDEM DO DIA: Foi aprovado requerimento,
de autoria de todos os Edis, solicitando urgência para apreciação dos processos CM.
nº 178-179-180-181-182/2020. Decisão: Aprovado por unanimidade. PROCESSO
CM N°178/2020, DE 28 DE AGOSTO DE 2020. INTERESSADA: Prefeitura
Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor
de R$ 6.075,49 para custear as despesas de manutenção e desenvolvimento de
alunos de zero a 48 meses, matriculados em creches públicas, cujas famílias sejam
beneficiárias do programa Bolsa Família. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.
PROCESSO CM N°179/2020, DE 28 DE AGOSTO DE 2020. INTERESSADA:
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre alterar o número da Sub-Função da
ação nº 2071, no valor de R$ 92.000,00, do Parágrafo Único do artigo 1º da Lei
Municipal nº 3220 de 12 de junho de 2020. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.
PROCESSO CM N°180/2020, DE 28 DE AGOSTO DE 2020. INTERESSADA:
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre alterar a redação do artigo 1º, do
Parágrafo Único e do artigo 2º da Lei Municipal nº 3222 de 12 de junho de 2020.
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM N°181/2020, DE 28 DE
AGOSTO DE 2020. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre
alterar o número da Sub-Função, da Ação nº 2071 no valor de R$ 188.000,00, do
Parágrafo Único do artigo 1º da Lei Municipal nº 3232 de 30 de junho de 2020.
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM N°182/2020, DE 28 DE
AGOSTO DE 2020. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre
abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 750.000,00, para atender
as despesas referentes à pintura do passeio público da Avenida São João até o final
do Distrito Industrial e à execução de serviços de sinalização horizontal de trânsito em
vias públicas de vários bairros do Município. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.
Nada mais, foi encerrada a sessão às dezesseis horas e quarenta minutos, lavrada
esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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