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21ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 
2.019. 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro 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, a Vereadora Ivani Almeida 
da Silva procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a 
ata da sessão ordinária de 11 de novembro 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): Requerimento, dispondo sobre solicitar do Presidente da empresa Vivo S.A. de 
Ribeirão Preto, senhor Rodrigo Manolo Pereira, e do Secretário, senhor José Salioni, 
informações sobre o mau funcionamento do serviço de telefonia e de internet no 
município de Ibaté, bem como as medidas a serem tomadas para resolver os 
problemas. DICUSSÃO: O AUTOR: Boa tarde, senhora Presidente, senhores 
Vereadores e Vereadoras. Esse requerimento é para ver se a gente tem alguma 
informação a respeito desse péssimo funcionamento da operadora Vivo em nosso 
município e para ver as providências que eles têm tomado, que estão tomando ou se 
vão tomar, porque é inadmissível uma cidade como a nossa estar sofrendo com todo 
esse problema com internet, telefonia, serviços de banco, de correio, de Detran, 
problemas na Prefeitura, na Câmara. Foi vendido um grande pacote de internet para 
as pessoas, e eu acredito que essa operadora não tem esse pacote para ser vendido, 
por isso que acaba trazendo uma coisa que não suporta no município e trazendo 
esses problemas para o cidadão, e a gente sofre. As pessoas estão pagando 10 
gigas, quatro gigas, e essa quantidade não chega. Gostaria de que tomassem 
providências. Quero agradecer, nós temos tido problemas com a CPFL com a queda 
de energia, mas estamos vendo todo o seu trabalho ao mudar e reforçar a rede. O 
nosso município cresceu, precisa de uma demanda muito maior não só de internet, 
mas de energia, e vemos o pessoal da CPFL fazendo o trabalho, gastando milhões 
com a troca de rede, troca de postes, de fios e de cabos. Ficam meus parabéns à 
CPFL e o meu repúdio à Vivo. Faz tanto tempo que tem um trabalho aqui, no 
município, e não nos traz um serviço de qualidade. Peço a aprovação de todos os 
Vereadores, para que possamos cobrar a operadora para que traga um serviço de 
qualidade ao nosso cidadão, sem mais. VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: 
Parabéns, Marino, estou com você, porque, na nossa cidade, a Vivo ficou muito a 
desejar; na nossa saúde, principalmente, pois as pessoas não conseguiam nem 
agendamentos; não conseguia fazer nada na cidade de Ibaté. As pessoas foram 
muito prejudicadas, perdendo seu tempo, saindo de casa para agendar na área da 
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saúde, no serviço social, nos diversos departamentos da Prefeitura e de nosso 
município em geral. Parabéns mesmo, Marino. Estou junto. VEREADOR SILVANO 
VAZ DO CARMO: Boa tarde a todos. Quero te parabenizar, Vereador. Quero 
aproveitar o gancho. Não somente a ligação, mas os fios são uma vergonha, está 
tudo caído no meio da rua. A realidade é essa. A Vivo está no escuro; está mais 
morta do que Vivo. Por onde você passa em Ibaté, é uma vergonha, os fios estão 
enrolados nos postes e há reclamações, ocorrências feitas sobre isso. Vivo, está mais 
morta do que tudo. É uma vergonha. Decisão: Aprovado por unanimidade. 
Indicação, dispondo sobre criar um Plano de Carreira dos funcionários públicos de 
Ibaté. DICUSSÃO: O AUTOR: Segue uma indicação ao nosso Prefeito. Vendo que já 
aprovamos o projeto da reorganização administrativa, fica o pedido para que o 
Prefeito, junto com sua equipe jurídica e técnica, analise e veja as possibilidades de 
se fazer para os nossos funcionários um Plano de Carreira no município. Sem mais. 
Indicação, dispondo sobre criar um Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I 
(segundo a Portaria nº 336/2002), visando ao tratamento de pessoas que sofrem com 
transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e persistentes e demais quadros que 
justifiquem tal tratamento. DISCUSSÃO: O AUTOR: Essa indicação vai ao encontro 
do nosso município. Quero comentar, com muita tristeza, um fato que aconteceu 
agora, nesse final de semana. Um filho de um casal de amigos meus, moradores do 
Jardim América, tinha alguns transtornos mentais, convulsão; foi pedido um 
afastamento para cuidarem dessa pessoa, e o INSS negou, pois a mãe tinha uma 
MEI como costureira, e a gente sabe que não dá para ganhar nada. MEI é uma forma 
para formalizar aqueles que trabalham sem registro, que não tem trabalho fixo. Toda 
essa situação trouxe um transtorno. A mãe precisa trabalhar e deixou esse rapaz, de 
29 anos, que passou mal em casa, com convulsão, virou-se de bruços e acabou 
morrendo asfixiado; uma tristeza para essa mãe. Eu tive uma dor no dia em que meu 
filho sofreu acidente, em que cheguei com uma funerária ao lado, graças a Deus, foi 
uma dor momentânea. Ela disse: “Se eu estivesse ao lado do meu filho, ele não 
estaria morto, eu o teria salvado.” Outras vezes aconteceram, mas conseguiram 
correr. EM APARTE, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Com relação ao 
MEI, as pessoas que têm o MEI acabam abrindo esse Microempreendedorismo 
Individual, essa empresa, para que eles paguem a contribuição ao INSS e não têm 
direito a nada. Dependendo de para quem eles forem costurar, não se ganha nem um 
salário mínimo mensal, porque é por produção. Essa mãe, infelizmente, não foi 
beneficiada devido a MEI e, infelizmente, o INSS só vê cifrão, não vê a vida das 
pessoas. Se o rapaz era portador de doença mental, precisava do acompanhamento 
da mãe, a mãe é melhor que qualquer outro parente para cuidar do seu filho; o pai, 
muitas vezes, não tem o conhecimento que uma mãe tem. Obrigada pelo aparte e 
meus sentimentos, Vereador. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Obrigado pelas 
palavras, Vereadora. O que eu quero dizer é que a indicação eu já havia feito antes 
do acontecimento. Tivemos uma reunião com nosso promotor, e ele pediu para que 
Ibaté tivesse um CAPS. Então, enviaremos a indicação ao Prefeito para que ele veja 
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as possibilidades de se instalar um CAPS para ajudar essas pessoas que têm 
problema, para acompanhá-las, ajudá-las. Infelizmente, houve essa perda. A gente 
sabe que, para a mãe, será para o resto da vida, que isso nunca vai ser consertado. 
Mas nós, do Poder Legislativo, estamos falando e pedindo ao Poder Executivo, pois 
existe uma necessidade de haver um acompanhamento, até mesmo para auxiliar as 
pessoas de como fazer e o que fazer, porque nos sentimos desarmados diante de 
uma situação dessas, diante de uma mãe que, da hora do acontecido até o enterro do 
filho, se sentiu impossibilitada, sem poder fazer nada pelo filho. O sistema também 
não fez nada, porque lhe foi negado, ela precisa trabalhar para poder sustentar, 
cuidar e, no fim, ele ficou desamparado, e aconteceu essa tragédia. Então, seguindo 
o pedido do nosso promotor, nós pedimos e encaminhamos o pedido ao Executivo, 
para que o Prefeito veja as possibilidades de executar o serviço no município. Sem 
mais. Indicação, dispondo sobre inserir animais na Horta Municipal, com o objetivo 
de criar um minizoológico. DISCUSSÃO: O AUTOR: Uma obra maravilhosa que é 
nossa Horta Municipal. Vemos pessoas que frequentam lá todo sábado e domingo e, 
como buscamos para o nosso município uma Cidade de Interesse Turístico, quero 
agradecer todo o empenho da família do senhor Renato em nosso município, pois 
foram gastos mais de três milhões, por acreditar no futuro de Ibaté como Cidade de 
Interesse Turístico, fazendo aquele enorme restaurante que ajuda a nossa cidade 
tanto na parte do emprego, quanto na parte de ICMS. Então, a Horta era uma área 
perdida, feia, mal acabada, e o Prefeito a deixou bonita, e as pessoas vão ali. 
Fazemos a indicação para que o Prefeito, no futuro, possa trazer animais, para que 
as pessoas possam visitar os animais também. Sem mais. VEREADORA REGINA 
CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: 
Indicação, dispondo sobre instalar coletoras de lixo reciclável nas praças da cidade. 
Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Beatriz 
Aparecida Hercoli. Decisão: Aprovada por unanimidade. Moção, dispondo sobre 
votos de congratulações ao CRAS pelos trabalhos desenvolvidos na 3ª Semana do 
Bebê, do dia 04 a 08 de novembro, bem como ao dono da Academia Acqua Sport, 
senhor Wilson Roberto Marcatto Junior, pela aula prática de hidroginástica para 
gestantes e pela aula prática de natação para crianças de 01 a 03 anos. Decisão: 
Aprovada por unanimidade. Moção, dispondo sobre votos de congratulações ao 
CRAS e ao Centro de Formação Artística Anna Ponciano Marques pelas palestras 
realizadas em celebração ao dia da Consciência Negra, bem como às escolas 
municipais Bruna Espósito e Ruth Zavaglia Gomes pela confecção e envio de 50 
bonecas à África, por meio do projeto Costurando Sonhos. DISCUSSÃO: A 
AUTORA: Boa tarde a todos. Essa moção que faço é em agradecimento às 
professoras da rede de ensino da nossa cidade das escolas Bruna Espósito e Ruth 
Zavaglia Gomes. Por meio do projeto Costurando Sonhos, confeccionaram bonecas 
de pano para doar, que foram enviadas ao Malawi, na África, às crianças carentes, 
pelo jovem ibateense Luís Barbano, que tem feito um belíssimo trabalho no Malawi, 
um lugar de mais ou menos 15 milhões de habitantes, perto de Moçambique, onde 
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não há saneamento básico, educação e energia elétrica. Essas bonecas foram feitas 
com o mesmo tom de pele dessas crianças negras, que até usaram roupas típicas. 
Foram usados laços e vestidos, resgatando a autoestima das crianças. Parabenizo as 
professoras da nossa cidade pelo belíssimo trabalho e ao Prefeito, que abraçou esse 
belíssimo trabalho. Nessa última quarta-feira, foi comemorado o Dia da Consciência 
Negra, comemorado em todo o país. O objetivo desse dia é fazer uma reflexão sobre 
a importância do povo e da cultura africana no Brasil. Também serve para 
analisarmos o impacto que tiveram no desenvolvimento da identidade cultural 
brasileira. É bom ver a cultura afro sendo trabalhada nas escolas. Infelizmente, o 
preconceito ainda é muito presente, e acredito que é necessário trabalhar esse 
assunto com nossas crianças, procurando que elas cresçam longe de qualquer tipo 
de preconceito, seja ele racial, social ou sexual. Tudo isso que ressalto não é 
tendência, mas um resgate de uma história e de uma cultura. Sem mais. Decisão: 
Aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: Foi aprovado requerimento, de autoria 
de todos os Edis, solicitando urgência para apreciação do processo CM. nº 280-281-
282-283-284-285/2019. Decisão: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 
280/2019, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre acrescer a alínea “c” no inciso III do artigo 10 da Lei 
Complementar Municipal nº 3175/2019, no que se refere à estrutura da Secretaria 
Municipal de Educação, bem como acrescer os anexos V (Quantitativo e salários para 
cargos/empregos de provimento efetivo), V-A (Quantitativo e salários para 
cargos/empregos de Magistério) e VI (Quantitativo e salários para cargos/empregos 
de provimento em Comissão), também na Lei Municipal Complementar nº 3175. 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 281/2019, DE 22 DE 
NOVEMBRO DE 2019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe 
sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 100.000,00, proveniente 
da Proposta de Aquisição de Equipamento/Material Permanente do Fundo Nacional 
de Saúde para aquisição de equipamentos e material permanente nas unidades 
assistidas. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 282/2019, DE 
22 DE NOVEMBRO DE 2019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: 
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 150.000,00, 
através de Superávit Financeiro, apurado no exercício anterior, para atender a 
solicitação do Departamento Municipal da Educação e Cultura quanto à aquisição de 
produtos para a merenda escolar. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO CM. Nº 283/2019, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019. INTERESSADA: 
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial 
no valor de R$ 46,07, provenientes dos recursos financeiros transferidos do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, destinados à aquisição de mobiliários de 
sala de aula para alunos com necessidades especiais. DECISÃO: Aprovado por 
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 284/2019, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Suplementar no valor de R$ 300.000,00, através de excesso de 
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arrecadação em 19/11/2019, para atender a necessidade no reconhecimento do 
PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, CIP – 
Contribuição de Iluminação Pública e da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 285/2019, DE 22 DE 
NOVEMBRO DE 2019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe 
sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 520.000,00, através 
de Superávit Financeiro, apurado no exercício anterior, para atender a solicitação do 
Departamento Municipal da Educação e Cultura quanto à aquisição de móveis, 
enxoval e manutenção escolar. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 
EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: 
Quero agradecer ao nosso Departamento de Esportes, em nome do Diretor Raul e de 
todos os professores pelo empenho, pela elevação do nome da nossa cidade para 
fora. Nosso voleibol foi campeão em varias categorias na Copa APV. Campeão 
infanto-juvenil masculino, mirim masculino, vice-campeão infantil masculino, vôlei de 
praia adulto masculino, infantil feminino; terceiro lugar, máster feminino; quarto lugar, 
infantil masculino. Quero falar sobre o atleta do nosso município, o Daniel, que está 
na seleção no sub 15. Hoje, está disputando no Paraguai, o torneio Sul-Americano de 
categoria a base de seleções. É um total de 11 seleções, sendo 10 seleções Sul-
Americanas e apenas a Bélgica como convidada. Ele estreou sábado, no jogo do 
Brasil contra a Bélgica, e o Brasil venceu por seis a zero. Daniel não fez gol, mas 
contribuiu muito com a jogada e marcação. Hoje, o Brasil joga novamente às 19h 
contra a Venezuela, que será transmitido pelo Facebook da Confederação Paraguaia 
de Futebol. Daniel é atleta da equipe profissional do Desportivo Brasil e foi contratado 
após o serviço na Copinha Internacional de Ibaté, realizada no mês de julho. Alguém 
viu o Daniel, gostou dele e o levou para fora. Hoje, Daniel brilha como atleta de nosso 
município na seleção brasileira. Lembro-me, há muito tempo, o Prefeito José Parella 
assumiu o município e o fez alavancar, e nenhum atleta se destacava. Hoje, temos 
vários atletas se destacando. Parabéns, Prefeito, pelo empenho e pelas pessoas que 
dirigem o esporte, que é o que tem funcionado e dado certo. Sem mais. A Senhora 
Presidente convocou todos os Vereadores para a Sessão Solene para homenagear o 
Policial Militar do ano, o Policial Civil do no e o Guarda Civil do ano, a ser realizada no 
dia 04 de dezembro, às 19h30. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezesseis 
horas e trinta e cinco minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de 
aprovada pelo Plenário. 


