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07ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA SOLENE, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA,
DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA
EM 02 DE DEZEMBRO DE 2.016.
Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove horas,
na Câmara Municipal de Ibaté, realizou-se a presente sessão extraordinária solene. O
CERIMONIAL: Dando inicio a presente sessão solene para a entrega dos certificados
de Guarda Municipal, Policial Militar e Policial Civil do ano de 2016, conforme os
Decretos Legislativos n.º 149, 150 e 151/2013. Para compor a mesa dos trabalhos foi
convidado o Presidente Lindolfo Jovenal Duarte, o Senhor Prefeito Municipal, Dr.
Alessandro Magno de Melo Rosa, o autor dos Decretos Legislativos, Vereador Mário
Alberto Frigieri Júnior, o Senhor Paulo Melo, representando o Deputado Federal Lobbe
Neto, o Senhor Ismael Cerminaro, representando o Deputado Estadual Roberto
Massafera. Foram chamados para ocuparem seus lugares, os vereadores presentes:
Antonio Inácio Barbosa, Fábio da Silva Gomes, Geraldo de Sousa Oliveira, Luis
Marino da Silva, Sidnéia Monte, o Vice-Prefeito Municipal, Senhor Horacio Carmo
Sanches, O Comandante da Guarda Municipal, Vitor José Reis, o Comandante da
Polícia Militar 1º Tem. Pm. Daniel Marcio Molina e o Delegado de Polícia do
Município de Ibaté, Dr. Wilton Gonçalves G. Filho. O Cerimonial solicitou que
adentrasse ao Plenário a Guarda Municipal homenageada, senhora Eliane Santana de
Brito, após foi convidado o Policial Militar Cabo PM. José Leandro Baptista e por
último o Policial Civil Senhor Paulo Fernando Pellegrini. CERIMONIAL:
Agradecemos aos demais convidados, todos os familiares presentes e a imprensa. Peço
a todos que em pé cantemos o Hino Nacional Brasileiro e o Hino do Município de Ibaté.
O SENHOR PRESIDENTE: “Boa noite: Quero agradecer a presença de todos,
cumprimentar as autoridades mencionadas pelo protocolo, em especial aos nossos
homenageados, guarda municipal Eliane Santana de Brito, Cabo PM. José Leandro
Baptista e o Policial Civil Paulo Fernando Pellegrino e declarar aberta a presente sessão
para a entrega das homenagens. Retorno a palavra ao cerimonial. CERIMONIAL: Na
condição de propositor da homenagem ao Guarda Municipal, Policial Militar e Policial
Civil do ano, peço ao Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior que profira seu discurso
em nome do Legislativo Ibateense. O VEREADOR MARIO ALBERTO FRIGIERI
JÚNIOR: Boa noite a todos, primeiramente eu gostaria de agradecer as autoridades
mencionadas pelo protocolo, agradecer os demais presentes, e também queria pedir que
passassem um filme curto que fala da vida destes heróis. Agora eu gostaria de falar um
pouco sobre a Eliane, a guarda municipal homenageada deste ano de 2016. Eliane,
como é chamada pelos colegas de trabalho, desempenha sua função com honestidade,
lealdade e respeito desde o dia vinte e quatro de julho do ano de dois mil e oito e está
trabalhando nesta corporação há oito anos e atualmente seu local de trabalho é a
Prefeitura Municipal II, no período diurno. Eliane é um exemplo de boa conduta e
postura, nunca teve advertência indisciplinar e nunca faltou sem justificativa. É uma
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honra poder homenageá-la. Quanto ao Cabo PM. Batista, ele vem demonstrando muita
motivação, empenho e dedicação nos serviços prestados, sendo um exemplo positivo a
ser seguido é sempre alvo de inúmeros elogios de seus companheiros de farda e da
comunidade ibateense. Contando com mais de quatorze anos dedicados à Polícia Militar
e mais de dois anos trabalhando na polícia militar de Ibaté, o Cabo José Leandro
Baptista se destaca pelo amor que demonstra a profissão de policial militar, tendo a
difícil missão de combater a criminalidade, sempre ajudando seus companheiros nos
momentos mais difíceis e preocupado em combater a criminalidade na cidade. Nada
mais justo, também, essa homenagem. Sobre o Paulo Fernando Pellegrini, ele é policial
civil há mais de vinte e seis anos, e durante esse tempo desempenhou suas atividades
exclusivamente na delegacia de polícia de Ibaté, onde se dedicou ao máximo para
atender às necessidades daqueles que enxergam a Delegacia de Policia como última
opção para solução dos mais diversos e complicados problemas. Trata-se de um policial
que sempre com muita dedicação e empenho atendeu à população, procurando com uma
educação ímpar orientar a todos, seja no que tange a questões de Polícia Judiciária, bem
como em relação a assuntos que não poderiam ser resolvidos prontamente, não
permitindo que as pessoas saiam sem uma orientação adequada. Paulo é com muita
satisfação que nesta noite podemos homenageá-lo também. Esta é uma simples
homenagem que esta Casa faz a estas pessoas que são nossos anjos protetores nos dia a
dia. O CERIMONIAL: Passo a palavra ao Comandante da Guarda Municipal de Ibaté,
Vitor José Reis. VITOR JOSÉ REIS: Boa noite as autoridades presentes, boa noite aos
homenageados e aos demais presentes. Quando me pediram para escolher um colega
para ser homenageado este ano, me veio logo a Eliane na cabeça. A Eliane é uma pessoa
íntegra, honesta, leal, muitas vezes até criticada, mas que realiza suas funções com
muita dedicação e presteza. Eliane respeita e honra a farda que usa, e ama ser Guarda
Municipal, seus colegas de trabalho a admiram, não só os guardas, mas os demais
funcionários da Prefeitura. Portanto, Eliane Santana de Brito, é a Guarda Municipal do
Ano de 2016 e é um orgulho para todos nós guardas municipais sua escolha. O
CERIMONIAL: Em nome da Polícia Militar, convido o Tenente Daniel Molina. O
TENENTE DANIEL MOLINA: Boa noite Senhor Presidente, Senhor Prefeito
Municipal, Vice-Prefeito, demais autoridades presentes, em dois mil e treze eu
participei desta homenagem, o ano passado não pude e este ano estou aqui novamente.
Em dois mil e treze eu era novo na cidade e não conhecia nada de Ibaté, agora já fiz
amizades, já conheço todo mundo e vejo o crescimento que tivemos nesses anos aqui na
cidade de Ibaté e o que ficou e o que fica é a honra em participar neste dia e ver o
empenho de todos aqui, em dispor de um pouquinho de seu tempo para homenagear
estes policiais como já foi falado por muitos aqui. Eles saem de suas casas, deixam suas
famílias e ficam nas ruas defendendo às nossas famílias, independente de classe social,
de onde moram independente de religião, de cor ou sexo. Esta é alegria que a gente tem,
de Ibaté ter esta iniciativa, da homenagem aos nossos policiais e aos guardas
municipais, que são tão desvalorizados e injustiçados. Falar do Paulo é fácil, pois tenho
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mais contato, é uma pessoa íntegra, um excelente profissional, já com a guarda Eliane a
gente não tem tanta proximidade, mas como foi passado pelo Vitor, ela é uma excelente
profissional também, que desempenha com maestria e honestidade as suas funções. O
Cabo Batista eu sou suspeito para falar, pois a gente trabalha juntos desde São Carlos e
eu batalhei para ele vir para Ibaté e graças a Deus eu consegui, ele é uma pessoa que
veste a camisa, independente de dia ou horário. Ele é uma pessoa dedicada, muito
querido pelos companheiros de farda e pela comunidade ibateense. Esta homenagem se
estende aos demais policiais militares e civis da cidade de Ibaté, bem como a guarda
municipal, pois sozinho ninguém faz nada. Lembrando que o Cabo Pm. Batista com
seu trabalho garantiu uma maior sensação de segurança junto à comunidade e contribuiu
de forma primordial na difícil missão de proteger o cidadão de bem, sendo digno do
presente reconhecimento e da indicação à referida honraria. Quero agradecer ao
Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior por ter feito esta honraria. Sem mais. O
CERIMONIAL: Neste momento, convido a discursar em nome da Polícia Civil, o
Delegado Titular Dr. Wilton Gonçalves G. Filho. O DR. WILTON GONÇALVES G.
FILHO: Boa noite a todos. Gostaria de agradecer primeiramente esta oportunidade que
temos de mostrar o trabalho que é feito por estes representantes destas três instituições
básicas que compõe a segurança pública. Quero agradecer a Câmara, o Executivo, aos
presentes, a imprensa, e principalmente aos homenageados. Nós caminhamos para o
término de um ano, um ano pesado e o que eu posso dizer em termos criminais é que a
cada ano que passa pesa, e a sociedade hoje vive um momento de transição, a crise
moral, a crise ética, a crise política e econômica e isso tudo reflete no que chamamos de
linha de frente, que é lá na ponta e desagua na delegacia, no relacionamento da policia
militar e na guarda municipal e eu posso afirmar com certeza que houve um aumento
significativo de casos. Temos mil e quinhentas ocorrências registradas aqui em Ibaté,
caminhamos para trezentos inquéritos instaurados, quase duzentos termos
circunstanciados, medidas protetivas de urgência. Estou dizendo isso porque temos
estes três membros da força de segurança pública que muitas vezes não recebem o
reconhecimento devido, não aparecem e eles são o alicerce, essa é a verdade. Na
maioria das vezes a gente não vê. Isso é o que eu gostaria de frisar, com todos esses
números eles não aparecem, mas eles atuam em cima disso. Nessas mil e quinhentas
ocorrências está lá o Paulo ouvindo, registrando, com paciência, muitas vezes sendo
agredido verbalmente, desacatado, mas tem que manter o controle emocional, que é o
que falta hoje, falta controle emocional nas pessoas, falta educação, falta base moral, e
isso desagua na polícia. A Guarda Municipal não tem um contato direto corriqueiro,
mas tem boas referências, principalmente o Comandante da Guarda, com quem a gente
tem mais contato, e acredito que ela tenha a função mais ingrata e desgastante, que é o
contato com o público, o atendimento ao público, fazer o meio de campo com a pessoa
que chega lá com a informação, com a revolta, e da o atendimento devido, nós temos
aqui o PM. Batista, que eu até brinquei, mais um flagrante hoje, porque é ele o policial
que sai todos os dias com sangue nos olhos, ele dá vida, ele coloca sua vida em risco,
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assim como seus colegas. É uma profissão muito difícil, que está lá para proteger a
sociedade. Nós precisamos rever os nossos conceitos e valorizar quem sai de manhã e
coloca a vida por nós, independente de quem seja. Hoje em dia você não consegue um
amigo para ligar para pedir uma ambulância para você, ele passa por cima e não aciona,
e este policial está lá para ajudar toda hora. Espero que o ano que vem seja um ano
melhor, a segurança é um dever de todos, conto com vocês e coloco a Polícia Militar à
disposição de todos. Muito obrigado. O CERIMONIAL: Convido agora
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Dr. Alessandro magno de Melo Rosa, para o
seu pronunciamento. DR. ALESSANDRO MAGNO DE MELO ROSA: Boa noite a
todos. É uma satisfação estar presente nesta cerimônia, agradeço a presença dos
vereadores, agradeço meu companheiro vice-prefeito Horacio Carmo Sanchez, aos
demais citados no protocolo e aos homenageados nesta noite. A Câmara ficou pequena
para a homenagem que estamos fazendo, e dizer também que poucas pessoas sabem,
mas nós temos um efetivo da polícia militar igual ao de vinte anos atrás e um efetivo da
polícia civil menor do que há vinte anos atrás e a nossa Guarda Municipal, com todo o
esforço vem trabalhando em prol do nosso município. Então todos os Policiais Militares
estão se destacando por conta de estar se desdobrando para cuidar da segurança pública
em nosso município e igualmente a polícia civil, no comando do Dr. Wilton. Quero
dizer que é uma grata satisfação poder conviver com o Tenente Molina, o Delegado Dr.
Wilton, o Vitor, o Paulo Pellegrini, que como disse o Dr. Wilton, trabalha muito pele
Polícia Civil, a Eliane, o Batista, que hoje está até mais contente, que na Rua ele está
com a cara mais fechada, hoje ele está mais sorridente. Meus parabéns a todos,
obrigados pelos servidores públicos que cuidam da segurança pública de nosso
município, é muito justa a homenagem. Agradeço a todos que me apoiaram nesses
quatro anos de mandato. O VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR
JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL DR. ALESSANDRO
MAGNO DE MELO ROSA ENTERGARAM O CERTIFICADO DE GUARDA
MUNICIPAL DO ANO DE 2016 A SENHORA ELIANE SANTANA DE BRITO.
APÓS O VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR, JUNTAMENTE
COM O TENENTE DANIEL MÁRCIO MOLINA FIZERAM A ENTREGA AO
CABO PM. JOSÉ LEANDRO BAPTISTA. E POR ÚLTIMO, O VEREADOR
MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR COM O DR. WILTON GONÇALVES
G. FILHO. CERIMONIAL: Passo a palavra à homenageada, Eliane Santana de Brito
para as suas considerações finais. A SENHORA ELIANE SANTANA DE BRITO:
Primeiramente gostaria de agradecer a Deus, e também agradecer a todos os presentes, o
Dr. Alessandro, o Comandante da Guarda o Vitor e aos meus colegas que me
escolheram. Gostaria de dizer que tenho muito orgulho de ser guarda municipal e que
sempre honrarei minha farda. Obrigada a todos. CERIMONIAL: Para as considerações
finais, passo a palavra ao Policial Militar do ano de 2016, o Cabo PM. José Leandro
Baptista. CABO PM. JOSÉ LEANDRO BAPTISTA: Boa noite a todos, agradeço a
presença de minha família que está presente nesta noite aqui na Câmara Municipal, das
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autoridades presentes. Queria agradecer também meus companheiros de trabalho pela
escolha de minha pessoa, e dizer-lhes que jamais irei desapontá-los e que eu gostaria
que existissem no Brasil mais policiais iguais a mim, que levam a sério o trabalho de
policial militar. É com muito orgulho e satisfação que recebo esta homenagem da
Câmara Municipal de Ibaté. Muito obrigado. CERIMONIAL: Para suas considerações,
passo a palavra ao policial civil do ano de 2016, investigador Paulo Fernando Pellegrini.
PAULO FERNANDO PELLEGRINI: Boa noite a todos, fico muito feliz em mais
uma vez receber a homenagem de policial civil do ano. Só tenho que agradecer aos
meus companheiros de trabalho, em especial ao Dr. Wilton, e também agradecer a toda
população ibateense. Sem mais. CERIMONIAL: A instituição Polícia Militar, como
órgão de prestação de serviços à comunidade, tem como seu integrante – o Policial
Militar – o fator mais importante e por isso mesmo, tem o compromisso de fazer com
que este profissional tenha um bom nível de autoestima e seja estimulado ao “querer
fazer” e ao “espírito de equipe”. E por vezes nos vemos diante de muitos fatos que
enobrecem a Instituição e seus integrantes, motivo de orgulho e reconhecimento dos
Comandantes em todos os níveis. Nesta ocasião, a Polícia Militar do Estado de São
Paulo, através do 2º Pelotão da 2ª Companhia do Trigésimo Oitavo Batalhão, sediado na
cidade de Ibaté, materializa o reconhecimento a alguns de seus integrantes que se
desdobraram e fizerem muito mais que o necessário para alcançar os melhores
resultados em prol da Instituição, condecorando-os com a Láurea de Mérito Pessoal.
Convidamos a ocuparem lugar de destaque para serem homenageados: Cabo PM. Vanio
Cesar Antoneli, Cabo PM. Fábio Luis de Oliveira, Cabo PM. Frederico Paulo Gomides.
O Comandante da Polícia Militar de Ibaté Ten. PM. Daniel Marcio Molina recepcionou
os homenageados e juntamente com as madrinhas fez a entrega das Láureas. EM
SEGUIDA A POLÍCIA MILITAR E A GUARDA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO
COMANDANTE VITOR REIS E DO TENENTE MOLINA FIZERAM A
ENTREGA DE UMA HOMENAGEM AO DR. ALESSANDRO MAGNO DE
MELO ROSA, PREFEITO MUNICIPAL DE IBATÉ COM OS SEGUINTES
DIZERES “Por sua dedicação, competência e relevantes serviços prestados aos
órgãos de segurança do município. Durante esses anos, tivemos a honra de
aprender com suas atitudes, o verdadeiro significado das palavras Lealdade,
Dedicação, Respeito, Seriedade e Honestidade”. CERIMONIAL: Retorno a palavra
ao Presidente da Câmara, Senhor Lindolfo Jovenal Duarte para o encerramento desta
Sessão Solene. O SENHOR PRESIDENTE: Agradecemos a presença de todos os que
compareceram a esta sessão solene, faço necessário o registro de que a Câmara
Municipal de Ibaté muito se orgulhou em promover uma solenidade como esta, tão
repleta de significado e grandeza, e de poder render as justas homenagens que aqui
foram prestadas aos membros das polícias militar e civil e a guarda municipal. Muito
obrigado e boa noite a todos. Nada mais, o Presidente declarou encerrada a sessão,
lavrada esta ata, que será assinada, depois de lida e aprovada............................................
.............................................................................................................................................
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