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09ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2.018. 
Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis 
horas, no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida 
pelo Vereador Valentim Aparecido Fargoni, secretariada pelo Vereador Carlos 
Eduardo Galdiano e com a presença dos seguintes Vereadores (as): Antonio Inácio 
Barbosa, Ivani Almeida da Silva, Luis Marino da Silva, Regina Célia Alves de Queiróz, 
Sidnéia Monte, Silvano Vaz do Carmo e Steigue Jones Ronchini Fáccio. 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 14 de maio de 2018. O Senhor Secretário fez a leitura das 
correspondências recebidas de diversos, que ficará arquivada na secretaria da 
Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (AS): 
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre solicitar da 
Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL a substituição de todos os postes de 
madeira no município, priorizando os que se encontram na Rua Boa Esperança do 
Sul, em frente ao número 186, e na Rua São Carlos, em frente aos números 727 e 
765, todos no Jardim Cruzado; na Rua Nicola Hercoli, em frente ao número 413, e na 
Rua Valentim Toniolo, em frente ao número 95, ambos no Jardim Nossa Senhora 
Aparecida.  DISCUSSÃO: A AUTORA: Boa tarde, senhor Presidente; Vereadoras e 
Vereadores, a todos os presentes e a todos os ouvintes da Rádio Encanto do 
Planalto. Com relação a essa indicação, acredito que a CPFL virá ao nosso município 
fazer uma vistoria, onde a nossa população está sendo prejudicada e vivendo 
situações de assombro. Assim como aquele último poste que caiu na última quarta-
feira, no dia dezesseis de maio, no Jardim Cruzado, na Rua Taquaritinga, esquina 
com a Rua Dobrada, em que eu havia feito a solicitação, assim como os demais 
postes, os quais venho fazendo indicações e solicitações para essa empresa, para 
essa Companhia, a CPFL, desde o ano passado e também desde o meu outro 
mandato, de dois mil e nove a dois mil e doze, e quando fiquei também de 
suplemente, no período de dois mil e treze. Acredito que essa Companhia precisa 
colocar engenheiros que tenham capacidade de estar fazendo essas investigações 
em nossa cidade e trocando os postes que estão causando muito transtorno para a 
nossa população, e o risco é muito grande. Sem mais. VEREADOR ANTÔNIO 
INÁCIO BARBOSA: Boa tarde, senhor Presidente; Vereadores, Vereadoras, a todos 
os presentes no Plenário, a todos do Encanto do Planalto. Quero dar os parabéns a 
você, Ivani, porque isso está uma bagunça; no Icaraí também está feio. Então você 
está de parabéns. Vamos ficar em cima para resolver esse problema. Sem mais.  
VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Uma boa tarde a todos. Boa tarde, rádio 
Encanto, que está aqui presente; senhores Vereadores, Senhor Presidente. Quero 
aqui também parabenizar a Vereadora por essa indicação. Eu acompanhei esse caso 
também. Precisa trocar não só os dos bairros, mas os da cidade inteira, porque o 
negócio está feio, e a população está correndo risco, e a CPFL precisa tomar as 
devidas providências. Sem mais, nem menos. Parabéns. Indicação, dispondo sobre 
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construir um redutor de velocidade de veículos (lombada) na Rua Tancredo de 
Almeida Neves, próximo ao número 560, no Jardim Mariana; bem como construir uma 
faixa elevada de pedestres em frente à igreja Santo Antônio. Moção, dispondo sobre 
votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Jorge Pedro Pinto. Decisão: 
Aprovada por unanimidade. Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo 
falecimento do senhor Onésio Ribeiro. Decisão: Aprovada por unanimidade. Moção, 
dispondo sobre votos de congratulações a todos os envolvidos pela Semana da 
Segurança Pública de Ibaté, ocorrida do dia 21 ao dia 26 de maio. DISCUSSÃO: A 
AUTORA: Boa tarde, senhor Presidente, demais Vereadores e Vereadoras, a todos 
os presentes, a todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto. Essa semana da 
Segurança Pública que aconteceu em nosso município, de vinte a vinte e seis, foi um 
sucesso. Quero parabenizar a todos os nossos alunos, professores, diretores, 
Diretoria de Ensino, ao Conseg que é um dos maiores enchedores de paciência, que 
faz com que nossas crianças, todos participem. Parabéns, Augusto, a você e a toda a 
sua equipe do Conseg, ao nosso juiz Scanadez a todos os policiais militares e civis, 
ao corpo de bombeiro, a todos os nossos palestrantes que também estiveram lá. 
Quero também parabenizar o Steigue, o Presidente do GREI, o nosso Vereador, por 
ter  cedido espaço para que acontecessem essas palestras no local; parabéns, 
Steigue, estava lá, correndo atrás de tudo o que era importante para acontecer esse 
evento. Parabéns Steigue. E não posso deixar de agradecer o Prefeito José Parella 
que, mais uma vez, colaborou para que esse evento fosse um sucesso, em que nós 
aprendemos muito com os nossos alunos; eu fiquei encantada com todos. Parabéns 
a vocês, que serão o nosso futuro e isso é o que nós esperamos de vocês, está joia? 
Gui, a você também, que esteve presente, discutindo as perguntas, debatendo muito 
naquele local; à Vereadora Regina, que também esteve presente; ao Eduardo, 
também esteve no evento; e a todos os demais Vereadores, também. Parabéns a 
todos os envolvidos, foi um sucesso. Espero, sim, Augusto que, no ano que vem, 
venha fazer novamente, sem ter competição, porque, na hora em que tem a 
competição, acaba; os alunos acabam pensando somente nos troféus, no retorno da 
competição realmente, e, neste ano, não houve competição. Todos debateram muito 
bem, fazendo com que o momento fosse um ato histórico em nosso município. Todos 
muito empenhados com suas respostas, com suas perguntas a todos os palestrantes.  
Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: 
Indicação, dispondo sobre instalar redutor de velocidade de veículos na Rua 
Visconde Pelotas, em frente ao número 653, no Centro. Indicação, dispondo sobre 
realizar estudos visando à troca do semáforo na Rua Totó Pessente, esquina com a 
Avenida São João, no Centro. DISCUSSÃO: O AUTOR: Boa tarde, senhor 
Presidente, senhores Vereadores e Vereadoras, a todos os presentes na Casa. A 
indicação que faço em relação ao semáforo da Avenida São João, esquina com a 
escola Julio Mendes, eu não sei se algum dos Vereadores já teve também algum 
problema naquela rua, Totó Pessente, sentido pontilhão, quando para defronte àquele 
semáforo, pela manhã, é impossível ver a sinalização. Então a gente pede estudos 
ali, talvez coloque algum semáforo na calçada também, igual a esses novos que 



 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 

Encanto do Planalto 
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP 

Fone/Fax: (16) 3343-1233 
 

Sessão Ordinária de 28.05.2018 – Fls. 3 
 

            PRESIDENTE             1º SECRETÁRIO 
 

foram colocados, os inteligentes, ou alguma outra possibilidade; porque é impossível. 
Existe reclamações de várias pessoas que fazem uso pela manhã. A gente faz esse 
pedido tentando ver se evita um acidente em um futuro próximo. Sem mais. 
Indicação, dispondo sobre realizar pintura no canteiro central da Rua Eduardo 
Apreia, no Jardim Mariana. Indicação, dispondo sobre realizar estudos visando 
cessar o vazamento de esgoto na Rua Ibitinga, no Jardim Cruzado, bem como 
instalar canaleta na mesma rua. DISCUSSÃO: O AUTOR: Senhor Presidente, 
senhores Vereadores. Essa indicação que faço, já a fiz algumas vezes, e também já 
foi feita também por outros Vereadores desta Casa. O problema persiste há anos, no 
Jardim Cruzado, na Rua Antônio Jorge, as pessoas estão sempre com esse 
problema, com o mau cheiro. Já fui lá com o vice-prefeito Alessandro, já conversamos 
com os munícipes daquela região, dizendo que iam ser feitas canaletas, para não 
ficar empoçando água naquele canto. Tanto o esgoto quanto a água que vai parando 
ali, criando um mau cheiro, há ali comércios de alimentação, e é complicado para as 
pessoas trabalharem, em uma época difícil, tendo que enfrentar um problema dessa 
forma. Até fiquei de pegar algumas fotos também, para mandar junto para o Prefeito, 
para ver se consegue resolver. A gente vê que o Prefeito José Parella vem, de uma 
forma geral, sanando todos os problemas da gestão passada. Na gestão passada 
havia vários problemas que não eram possíveis de resolver e, graças ao nosso 
Prefeito José Parella, estão sendo resolvidos. Hoje mesmo estaremos votando em 
projetos aqui que, na gestão passada, a gente lutou, lutou, e não conseguiu. Então a 
gente fica feliz com essa atuação do Prefeito, ao estar trabalhando em uma época 
difícil, de crise, e o nosso município dando uma alavancada para frente. Sem mais. 
VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor José Bento Pane. Decisão: Aprovada por unanimidade. 
Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Márcia 
Daniel. Decisão: Aprovada por unanimidade. ORADORES: A PRIMEIRA, 
VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Boa tarde, senhor Presidente 
e aos demais. Eu gostaria de agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar o Conseg 
pelo trabalho realizado do dia vinte e um de maio ao dia vinte e seis, em que ocorreu 
a Semana da Segurança, em que vimos as nossas crianças ouvindo as palestras, 
que foram muito boas; também os policiais, todos os envolvidos. Eu gostaria de 
agradecer também o Steigue, presidente do GREI, que está sempre pronto para nos 
ajudar; muito obrigada, Augusto Neto; obrigada a todo o pessoal do Conseg; também 
ao nosso Prefeito José Parella. O SEGUNDO, VEREADOR STEIGUE JONES 
RONCHINI FÁCCIO: Boa tarde, senhor Presidente, demais Vereadores, a todos no 
Plenário, a todos os que nos ouvem pela rádio Encanto do Planalto. Mais uma vez 
subo aqui para, primeiramente, dar parabéns a todos os Vereadores, que têm 
trabalhado demais; eu tenho visto todo mundo reivindicando, correndo atrás pelas 
reivindicações da nossa população, como a Ivani nos trouxe a indicação à CPFL, 
sobre os postes. Sim, nós precisamos ver, Vereadora, está de parabéns, porque a 
gente precisa ver com algum responsável da Companhia para vir ver, conversar, para 
que alguém possa vir explanar sobre o que está acontecendo, para que algumas 
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coisas não venham a acontecer, como cair postes; moradores tirarem fotos, 
mostrando a base dos postes. Eu sei que o Prefeito, a gente faz de tudo, ajuda a 
Companhia também, que é sempre bem atendida aqui. Que ela se reúna conosco, 
com algum responsável, para que a gente realmente chegue a uma meta, e não fique 
toda a gente querendo trabalhar, e o pessoal não nos atendendo. Agradeço também 
o Augusto, o Nivaldo, o pessoal do Conseg, os quais tive a honra de poder 
acompanhar nessa semana o trabalho junto às nossas crianças das escolas; todos os 
profissionais envolvidos que, no sábado, na Pirâmide, estiveram lá à disposição da 
população para que fossem feitas perguntas, para que se pudesse orientar. Então 
estava aberto para toda a população, e o clube também estava aberto nessa semana 
toda. Então quero deixar os meus parabéns ao Prefeito que, em todas essas 
ocasiões, está de braços abertos para dar o melhor à nossa cidade. Então, a todos os 
envolvidos parabéns. Sem mais, nem menos, como diz o meu amigo Silvano. O 
TERCEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, senhores 
Vereadores. Gostaria de dizer que hoje nossa equipe de xadrez está disputando fora 
do nosso município; graças a Deus tem combustível. Nosso Prefeito reservou 
combustível para levar as nossas crianças para disputar o xadrez fora, e esperamos 
que elas venham vitoriosas para o nosso município. Quero agradecer o trabalho do 
professor Raul que sempre está atento, sempre cuidado das nossas crianças dos 
nossos atletas; a gente fica muito feliz com toda essa situação. Gostaria também de 
expor que, nesta semana, a gente teve algumas reclamações sobre a saúde no 
município, e quero dizer a todos que nesta semana me sentarei com o Prefeito José 
Parella para poder estar conversando sobre algumas situações para podermos estar 
melhorando. A gente vê todo o empenho do Prefeito na saúde, ele busca sempre 
recursos; hoje mesmo estaremos votando em projetos em relação à saúde, mas é 
difícil estar cuidando de tudo, então quero dizer que algumas situações chegaram até 
mim, e me sentarei com o Prefeito, e vamos conversar sobre essas situações para 
estarmos resolvendo. Gostaria também de deixar os meus parabéns à equipe de 
segurança de nosso município, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Conseg, ao Augusto, 
que está presente com a gente, todos envolvidos com as nossas crianças. A gente vê 
que é útil, que é bem válido todo esse trabalho que é feito. Desde pequeno, 
antigamente, as crianças, quando viam uma viatura, tinham medo; hoje, com esse 
trabalho que está sendo feito, uma polícia amiga tem chegado mais perto das 
crianças, tem trazido palavras de entendimento, de como é a segurança, como 
funciona, são feitos estudos em cima dessas crianças, ensinando a não entrar nas 
drogas, dizendo que as drogas não fazem bem. A gente vê que esse trabalho é muito 
válido, porque, a partir dele, da conscientização das crianças, é que se cresce uma 
criança com outro entendimento, mais sadia, com uma cabeça mais aberta para tudo, 
e acaba não se envolvendo com as drogas. A gente vê o nosso município atendendo 
várias pessoas com problemas de drogas nas clínicas, gasta-se uma fortuna, e o 
resultado é mínimo. Então compensa investir na criança, investir nesse trabalho que 
tem sido feito. Agradeço, mais uma vez, o Augusto, que está sempre em cima, 
cobrando para que aconteça, e o Prefeito tem sempre investido nessa situação; 
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porque, se a gente investir, com certeza não estaremos gastando fortunas no futuro e 
ainda sem retorno. Então muito obrigado, Prefeito, por atender. Esse projeto é um 
projeto que veio do Conseg por meio do Vereador Fábio, que encaminhou esse 
projeto a esta Casa, aprovado por todos os Vereadores da gestão passada e que 
hoje segue com o apoio de todos nós, Vereadores, aqui presentes, e se o Prefeito 
não abraçasse a causa, nada se consegue fazer. Então a gente tem que agradecer o 
Prefeito, agradecer também o Steigue que tem colaborado com toda essa situação, é 
de suma importância o apoio de todos. Gostaria também de dizer que, embora 
tenham várias críticas sobre o trânsito do município, eu, pelo que andei, vi e senti, 
apesar de ser algo novo essa mudança, é uma mudança para melhor, nosso 
município tende a crescer, o nosso trânsito tem que ter uma saída mais rápida, e o 
Prefeito assim tem feito. Cria um transtorno, mas para melhor. Tive a oportunidade de 
passar no final de semana pela rua nova que se abriu, onde vi vários carros 
estacionados, as pessoas estavam na praça, na igreja. Vou fazer só um 
questionamento sobre os dois semáforos nos pontilhões, eu estarei também 
conversando com o Prefeito se possível, depois das dez ou depois da meia noite, 
estar só com um sinal de alerta, para as pessoas não ficarem paradas caso não 
tenham carro; porque naquela parte, na Totó Pessente, existe um perigo de ficar 
esperando o semáforo abrir, e alguém sair do mato e estar assaltando ou algo desse 
porte. Se a gente nota que exista algum problema que possa ocorrer no futuro, um 
crime, temos que correr para ver a possibilidade de estar evitando isso. Eu acho que 
é só isso; hoje a gente tem bastante projeto para ser votado, a gente crê que todos 
serão aprovados, pois todos nesta Casa têm a intenção de ajudar o município, e o 
município não pode parar. O município caminha e está cada vez melhor. Gostaria 
também de fazer o meu manifesto em apoio a todos os caminhoneiros, é uma 
situação que acaba trazendo transtorno para todos nós, cidadãos, falta gás, 
combustível, até remédio, mas, se não for assim, como será? Se alguém não levantar 
uma bandeira, reivindicar, como será? Então esse Vereador também apoia essa 
causa. Está difícil para nós sem combustível, sem gás, mas, para esses irmãos 
caminhoneiros, na rodovia, há vários dias sem ver seus filhos, há vários dias sem 
estar se alimentando bem, há vários dias sem tomar banho descente, protestando 
não só por eles, mas por nós também. É um absurdo o que nós estamos pagando no 
combustível, não só nele, mas, pelo combustível aumenta-se tudo neste país. Então 
eu acho que está chegando a hora de alguém estar brigando por isso, e cresceu o 
povo caminhoneiro em cima dessa situação. A gente espera que logo se tenha uma 
resposta satisfatória ao nosso povo, porque é inadmissível um país tão rico como o 
nosso, estar vivendo uma época tão pobre como estamos vivendo. Hoje o 
comerciante não consegue aumentar o seu comércio, não consegue empregar mais, 
não consegue vender seus produtos. O país tão rico, mas tão pobre, porque não 
consegue trabalhar, gerar emprego, crescer, produzir. É necessário, no meu ponto de 
vista, que haja uma revolução para que haja uma mudança, e espero que a mudança 
venha nesta semana. Sem mais. O QUARTO, VEREADOR SILVANO VAZ DO 
CARMO: Mais uma vez, boa tarde a todos. Semana de Segurança Pública, uma 
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semana interessante não só para a cidade, mas para os pais e mães que têm os seus 
filhos. Também quero parabenizar todos do Conseg, o Augusto Neto, o Nivaldo, todos 
os envolvidos. Quero dar parabéns a todos os alunos que estiveram presentes, aos 
professores, às pessoas que estavam lá; que Deus possa abençoar a todos. A 
questão da segurança não começa somente no Conseg, mas também dentro de sua 
casa, pelo pai e pela mãe aconselhando os filhos no caminho que devem andar; isso 
é muito interessante. Quero agradecer também o Vereador Steigue por ter cedido o 
espaço, à Polícia Militar, à Polícia Civil, enfim a todos os que estiveram no sábado, foi 
muito bonito. Achei legal os Vereadores estarem presentes. Enfim, Segurança 
Pública começa desde quando saímos de casa, até dentro de casa. Isso é muito 
importante. Quero então parabenizar o projeto do Fábio Gomes, ex-Vereador; quero 
parabenizar o Prefeito José Parella, porque, sem ele, como diz o Vereador Marino, 
também não seria feito isso. Então que Deus possa abençoar cada um de vocês. 
Sem mais, nem menos. ORDEM DO DIA: Foi aprovado requerimento, de autoria de 
todos os Edis, solicitando urgência para apreciação dos processos CM. nº 107-108-
109-110-111-112-113-114-115/2018. Decisão: Aprovados por unanimidade. 
PROCESSO CM. N° 090/2018 DE 27 DE ABRIL DE 2018. INTERESSADA: 
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 
a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro do ano de 
2.019. (Primeira discussão e votação). DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO CM. Nº 107/2018 DE 24 DE MAIO DE 2018. INTERESSADO: Prefeitura 
Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre o acesso a informações, previsto no inciso 
XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição 
Federal e na Lei Federal 12.527 de 18 de novembro de 2011, cria o serviço de 
informações ao cidadão no âmbito municipal. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO CM. Nº 108/2018 DE 24 DE MAIO DE 2018. INTERESSADO: Prefeitura 
Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre instituição do programa municipal de auxílio 
transporte para estudantes universitários. DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS MARINO 
DA SILVA: Senhor Presidente, senhores Vereadores. Está aqui um projeto que 
muito, na gestão passada, se batalhou para que pudesse estar inserido no nosso 
município. Hoje nós temos alunos da Unip aqui, com a gente, que podem estar 
contemplando a votação desse projeto. É um projeto que vai beneficiar os 
estudantes. A gente vê o empenho da Vereadora Ivani em relação à causa, ainda 
neste ano em que falava a respeito dessa situação. O Prefeito mandou esse projeto 
para o Legislativo para que seja aprovado. A gente fica feliz porque, em outra época, 
uma época que não eram tão difícil as verbas, e nós não conseguimos; hoje, uma 
época em que está mais difícil a arrecadação, tudo mais complicado, a gente está em 
nosso município, votando nesse projeto. VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: 
Boa tarde, senhor Presidente, demais Vereadores, Vereadoras, a todos os presentes 
e a todos os ouvintes pela rádio encanto do Planalto. Eu quero agradecer o Prefeito 
José Parella por ter apoiado os nossos universitários, batalhei bastante em cima 
desse projeto desde fevereiro, conversando com várias autoridades do município, 
assim como vários alunos me acompanharam em algumas reuniões, fico feliz. Hoje, 
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para mim, é um marco histórico poder votar nesse projeto, pelo qual os nossos 
universitários serão beneficiados como o auxílio de trinta por cento e, assim como o 
Vereador disse, no mandato anterior dele, ele batalhou bastante; eu também, em meu 
mandato, de dois mil e nove a dois mil e doze. Então todos nós, aqui, somos 
representantes do povo, nós nove Vereadores; eu conto com o apoio de todos, que 
todos estão engajados: Sidnéia Vereadora, a Néia Monte, vai estar apoiando a gente 
também, ficou feliz na hora em que viu o projeto, o Steigue, o Silvano, Valentim, o Du 
da Autoescola, a Regina, o Tonho e o Marino: todos nós estamos nessa causa, junto 
com o nosso Prefeito, junto com o Poder Executivo, para, assim fazer o melhor para 
vocês. “Trinta por cento? Mas é pouco, Ivani”, mas é o que nós temos hoje e é o  que 
o Prefeito conseguiu fazer. Tenho certeza que pouco para alguns, os que têm 
maiores condições; mas os que têm menos condições, eu acho que vai ser de grande 
valia. Parabéns, José Parella, e a todos os envolvidos nesse projeto; uma causa boa, 
que vem ajudar o nosso futuro, que são vocês. Parabéns a todos. VEREADOR 
SILVANO VAZ DO CARMO: Mais um projeto bom para o povo, como diz a 
Vereadora Ivani, para o futuro também. Pode contar com o nosso apoio nesta 
Câmara de Vereadores. Sem mais, nem menos. DECISÃO: Aprovado por 
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 109/2018 DE 24 DE MAIO DE 2018. 
INTERESSADO: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre autorização para a 
abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 25.762,43. DECISÃO: Aprovado 
por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 110/2018 DE 24 DE MAIO DE 2018. 
INTERESSADO: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre autorização para a 
abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 4.455,24. DECISÃO: Aprovado 
por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 111/2018 DE 24 DE MAIO DE 2018. 
INTERESSADO: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre autorização de 
crédito adicional especial no valor de R$ 30.798,53. DECISÃO: Aprovado por 
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 112/2018 DE 24 DE MAIO DE 2018. 
INTERESSADO: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre autorização para a 
abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 218.772,62. DECISÃO: 
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 113/2018 DE 24 DE MAIO DE 2018. 
INTERESSADO: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre autorização para a 
abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 105.583,46. DECISÃO: 
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 114/2018 DE 24 DE MAIO DE 2018. 
INTERESSADO: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre autorização de 
crédito adicional suplementar no valor de 153.456,00. DISCUSSÃO: VEREADOR 
LUÍS MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, gostaria de, na autorização do senhor, 
fazer um breve resumo de todos os projetos que estão sendo votados nesta Casa 
hoje. Todos os projetos que estamos votando aqui, hoje, projetos concretos para a 
saúde, assistência básica, média e alta complexidade, ambulatorial, hospitalar, 
gestão SUS e vigilância de saúde, assistência farmacêutica; partes seriam da parte 
da educação infantil, pré-escola; outro desses projetos seria para a aquisição de mais 
uma ambulância do nosso município. A gente fica feliz com mais essa conquista do 
município. A gente vê que o nosso município sempre está trabalhando com 
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ambulâncias novas. Quando começam a ficar velhas, o Prefeito acaba afastando ela 
do uso e coloca uma nova. Esses projetos que estamos votando são projetos de 
extrema importância para o município, na aquisição tanto de material para saúde 
quanto para a escola. A gente fica feliz com toda essa situação. Sem mais. 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 115/2018 DE 24 DE 
MAIO DE 2018. INTERESSADO: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre 
autorização para a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 78.500,00. 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, 
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, senhores Vereadores, 
faço uso da Tribuna na Explicação Pessoal, a gente vê que, lá atrás, quando teve a 
reunião em relação à segurança com todos os Vereadores, comerciantes do 
município, embora os comerciantes não estivessem presentes na semana passada 
na audiência que foi marcada a pedido do Prefeito José Parella na cidade de São 
Paulo, junto à Secretaria de Segurança Pública, com o Secretário Magno Alves. 
Estiveram presentes o Horácio, o Augusto Neto, que faz parte do Conseg, fazendo 
essas reivindicações ao nosso município. Foram pedidas as câmeras de segurança, 
que a gente havia comentado naquele dia, o Prefeito havia falado também; foi feito o 
pedido de uma base da Polícia Militar para o Jardim Cruzado, faz tempo que a gente 
cobra isso também, e é difícil, a polícia sempre trabalha com o efetivo baixo, falou 
que a nossa cidade não comporta, mas há uma necessidade grande, o Prefeito já viu 
isso, todo mundo já viu isso, e a gente está novamente fazendo esse pedido junto 
com o Prefeito também. Logo que começou a reunião, foi dado para a nossa cidade, 
por meio do secretário, ele garantiu e já fez, já autorizou o aumento do Degen. Degen 
são aquelas polícias que trabalham na hora de folga, que vêm de outras cidades e 
compõem a polícia, no nosso município. Por isso que a gente vê hoje que tem um 
monte de viatura trabalhando aí, todo dia, por meio desse projeto do Governo do 
Estado que é o Degen. Esse aumento não tem custo para o município, quem paga 
esses policiais é o Governo do Estado. Então é mais uma conquista para o município. 
Já foi autorizado, também, assim que for fazer as compras das novas viaturas, uma 
nova viatura virá para o município de Ibaté; então é mais uma viatura a trabalho da 
segurança do nosso município. Gostaria também de estar falando a respeito do nosso 
rodeio, do nosso tradicional rodeio, uma festa que é uma das mais maiores do estado 
de São Paulo, uma das maiores do Brasil também, que começará agora, no dia oito; 
a gente fica feliz, embora tenha esse medo com toda essa crise, pode ser que seja 
anulada; ma, também, antes do rodeio, a gente não terá sessão, quero aproveitar 
este momento para agradecer o Prefeito por, mais uma vez, com toda a batalha que 
tem para poder fazer uma festa. Nós, que buscamos uma cidade de interesse 
turístico, a gente vê que o nosso município, por causa dessa festa, recebe bastante 
turista; inclusive, agora, estamos atendendo a cidade de Araraquara também. Nosso 
grande púbico-alvo é São Carlos, que sempre vem para cá nessa festa, estamos 
atendendo a cidade de Araraquara. Então esperamos que seja uma festa bem 
organizada, como sempre foi, com bastante segurança e que a nossa cidade, o nosso 
povo, as pessoas que aqui chegam, sejam bem atendidos por esse rodeio. Então a 
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gente fica feliz e vamos torcer para que tudo dê certo e, caso seja adiado, porque a 
gente atende muita gente de fora e não tem combustível, talvez seja anulada, mas 
esperamos que tudo se resolva. Sem mais. Obrigado. Nada mais, foi encerrada a 
sessão, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário. 


