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04ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 13 DE 
FEVEREIRO DE 2.017. 

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às dezenove 
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 o Vereador Luis 
Marino da Silva, procedeu à leitura de um trecho da bíblia. O Senhor Secretário fez 
a leitura das correspondências recebidas de diversos, que ficará arquivada na 
secretaria da Câmara. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária 
de 06 de fevereiro de 2017 PROPOSIÇÕES APRESENTADAS: VEREADOR 
ANTONIO INÁCIO BARBOSA: Indicação, dispondo sobre instalar redutor de 
velocidade de veículos, na Rua Francisco Silva, próximo ao número 589, no 
Jardim Mariana. VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo 
sobre instalar redutor de velocidade de veículos, na Rua Miguel Ibelli, próximo ao 
número 59, no Jardim Nossa Senhora Aparecida. Indicação, dispondo sobre 
construir canaleta para escoamento de águas pluviais, no cruzamento da Rua 
Bernardino de Campos com a Rua Dr. Teixeira de Barros. Moção, dispondo sobre 
agradecer o Dr. Mauro Arthur Herszkowicz, Diretor Presidente da Viação Paraty 
Ltda., por ter atendido a solicitação dos moradores do Jardim Icaraí. A AUTORA: 
Boa noite Senhor Presidente, boa noite demais Vereadores e Vereadoras, boa 
noite a todos os presentes e boa noite a Rádio Encanto do Planalto. Essa moção é 
de grande satisfação para mim Vereadora porque eu fui solicitada pelos moradores 
do Jardim Icaraí, devido ao transporte coletivo. Então mais uma vez estou 
agradecendo em nome da população do Icaraí. Sem mais.Posta em votação, foi 
aprovada por unanimidade.  VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Indicação, 
dispondo sobre instalar redutor de velocidade de veículos, na Rua Mário Sérgio 
Pappa Marchine, próximo ao número 925, no Residencial Mariana. Moção, 
dispondo sobre congratulações com o Modelo Naldo Mathias, pela conquista da 3º 
colocação no concurso Mister Ecoturismo São Paulo. O AUTOR: Senhor 
Presidente e Senhores Vereadores, gostaria aqui de agradecer o Naldo, modelo, 
está aqui com a gente hoje, se fazendo presente e recebendo essa moção do 
Vereador Marino, ele que por várias vezes já levou o nome da nossa cidade para 
fora e é digno dessa moção por essa Casa de Leis, uma pessoa que está tendo 
um trabalho brilhante com cinco ou seis medalhas de grandes prêmios no estado 
de São Paulo e até em Minas Gerais. Então fica ai para apreciação dos 
Vereadores e gostaria que todos votassem a favor e que depois, no final dessa 
sessão, que a gente fizesse uma foto. Sem mais. A VEREADORA IVANI 
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ALMEIDA DA SILVA: Parabéns por representar a nossa cidade, também já fui 
atleta, hoje estou um pouco fora de atualização, mais quero parabenizá-lo por ter 
representado a nossa população e que de continuidade nisso, porque é muito 
importante para nosso município. Parabéns.Posta em votação, foi aprovada por 
unanimidade. VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Moção, dispondo sobre pesar 
pelo falecimento de Neemia Rossi. Posta em votação, foi aprovada por 
unanimidade. VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Indicação, dispondo 
sobre construir boca de lobo na Rua Fioravante Taglialatela, próximo ao número 
462, no Jardim Marina. Indicação, dispondo sobre instalar placas denominativas 
de ruas no Residencial José Giro. Indicação, dispondo sobre construir canaleta 
para escoamento de águas pluviais, na Rua Washington Luiz, próximo ao número 
417, no Jardim  Mariana. Indicação, dispondo sobre instalar redutor de velocidade 
de veículos, na Rua Santa Catarina, próximo ao número 100, no Conjunto 
Habitacional Comendador Nelo Morganti. VEREADOR STEIGUE JONES 
RONCHINI FACCIO: Indicação, dispondo sobre instalar iluminação pública na 
Rua Agostinho Faccio, enfrente ao local que são realizadas aulas e exames de 
condutores de veículos. Moção, dispondo sobre votos de congratulações com o 
Professor Carlos Henrique Pinto Leite, pelo trabalho realizado com a Banda 
Marcial de Ibaté. Posta em votação, foi aprovada por unanimidade. ORADORES: 
O PRIMEIRO ORADOR INSCRITO, VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI 
FÁCCIO: Boa noite Senhor Presidente, boa noite demais Vereadores, a todos 
dessa Casa e feliz por ver essa Casa cheia hoje e gostaria que todas as sessões 
estivessem assim. Essa semana, no sábado passado, estive lá na escola Brasilina 
junto com o professor Kaike Leite, o qual fiz uma moção hoje e vi um bonito 
trabalho de um jovem rapaz com o pessoal da musica e fiquei muito impressionado 
com o trabalho naquele determinado local e hoje eu venho trazer aqui essa força 
para ele. Agradeço também ao Prefeito que manteve o projeto de musica de nossa 
cidade e hoje ele atende cerca de sessenta jovens naquela escola. Em relação a 
minha indicação também, eu pedi para que fosse colocado, lá embaixo, na Praça, 
na Rua Agostinho Faccio, a iluminação, no local onde o pessoal faz aula de moto e 
é um local escuro e muitos moradores vieram falar comigo e o pessoal está se 
apossando com drogas, esse tipo de coisa à noite lá e então acho que a 
iluminação vai ajudar um pouco. Sem mais, agradeço.  O SEGUNDO ORADOR 
INSCRITO, VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, gostaria de aqui hoje manifestar na tribuna com relação a um fato 
ocorrido ontem, no município nosso, no Jardim do Bosque e houve lá um problema 
com o esgoto e uma pessoa do Jardim do Bosque nos procurou  e quando no final 
de semana tudo é mais difícil para essa pessoa, acaba sendo mais difícil uma 
situação complicada com o esgoto entrando na casa e a gente fez um comunicado 
com o Vice-Prefeito, o Horácio e fizemos um comunicado com o Vadilson, uma 
pessoa que admito muito o seu trabalho no município, que tem corrido atrás dos 
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problemas do município e tem resolvido ou tentado resolver as situações ai. Então 
a gente fica muito agradecido por essa situação ontem e ter resolvido. Era final de 
semana e uma situação dessa com um encanamento de esgoto estourado dentro 
de casa, não é fácil e nós fomos atendidos por essa situação e então a gente 
agradece pelo trabalho que foi feito. As pessoas que estavam de plantão se 
dirigiram até a casa e fizeram o trabalho e a pessoa que foi atendida disse que 
quem o atendeu fez bem o seu serviço. Então a gente fica feliz com essa situação 
ai. Gostaria de me manifestar aqui, que antes de começar a sessão a gente teve 
uma pré-reunião com os professores e por isso até que atrasou e peço desculpas 
a quem nos ouve e como é assunto que se diz Câmara, que se diz professor, é um 
assunto até polemico, não cabe só a nós dessa Casa de Leis estar discutindo esse 
problema ai. Cabe as partes interessadas que são os professores e acho que a 
gente tem que estar ouvindo eles também. Então foi decidido que não entraria de 
urgência o projeto hoje para que se entende melhor as possibilidades ai e que 
vocês fiquem sabendo do que foi acertado. Então a gente vai estar estudando 
esse projeto ai e espero que os professores estejam empenhados nessa situação 
e possa estar trazendo as informações para que possa ser feito da melhor forma 
possível e que a gente não atrase o andamento do município e também não 
complique a vida dos professores também. Gostaria só de explanar essa situação 
ai para que fique registrado na Casa. Sem mais. O TERCEIRO ORADOR 
INSCRITO, VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, eu quero aqui cobrar dessa tribuna também e como o 
Prefeito gosta de manter a cidade bem organizada eu também gostaria que 
colocasse uma caçamba no bairro Santa Terezinha, porque não tem e o povo 
anda jogando lixo para todo lado, onde tem um terreno vazio, o povo ta tacando. 
Então eu creio que o Prefeito vai atender esse pedido porque ele gosta de 
organização e o povo também quer organização, mantendo a caçamba no Santa 
Terezinha, no bairro Bandeirantes e também onde moro, no Encanto do Planalto 
que também não tem uma caçamba. As vezes tem um tijolinho para jogar lá e não 
tem a caçamba, mas, maravilha, eu creio que o Prefeito vai atender esse pedido, 
como tive conversando com os moradores do Santa Terezinha, do Bandeirantes e 
também aqui do Encanto do Planalto. E como eu estava falando do redutor de 
velocidade na Rua Santa Catarina, está um perigo muito grande e já houve uma 
indicação de alguns Vereadores aqui, que eu fiquei sabendo, fiz essa indicação de 
novo e acompanho porque eu estou direto na rua e as vezes a gente acompanha 
isso. Eu peço também dessa tribuna, todo esse povo que está nos ouvido que seja 
atendido esse apelo da gente, essa indicação, para maior segurança dos 
estudantes que saem da escola da popular e de outros bairros também, porque o 
ônibus passa correndo ali e os carros, porque ninguém respeita o pare ali. E 
também quero falar sobre um acontecimento e já ter pedido, já fiz essa indicação 
agora, sobre o nome das ruas no bairro José Giro, porque não tem e a pessoa 



  
 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP 

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

   

 

Sessão Ordinária de 13.02.2017 – Fls. 4 

 

 

PRESIDENTE            1º SECRETÁRIO 

 

achar aquelas ruas e, eu mesmo faço um trabalho ali, é difícil você localizar as 
ruas, porque não tem a placa e creio que vai ser atendido isso também e peço 
encarecidamente ao nosso Prefeito que possa regularizar isso para o povo do 
bairro José Giro. E também peço que o povo de Ibaté e todos que estão aqui, está 
havendo reclamação de muitas coisa sobre lixo, porque demora um pouco. Eu 
estive acompanhando o caminhão de lixo e até dei uma bronca no rapaz e disse 
para ele pegar o lixo, porque algumas casas ele pulava e não pode deixar de 
recolher o lixo. Se a pessoa junta o lixo e já demora um pouco para passar, para 
pegar o lixo, demora três ou quatro dias e como vai ficar diante da casa dessa 
pessoa? O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA, EM APARTE: Obrigado pelo 
aparte Vereador, eu vou fazer uma complementação aí e tem algumas situações 
que o caminhão do lixo, as vezes ele esta passando num horário mais cedo e a 
pessoa que está habituada, acostumada a colocar o ,lixo um pouco mais tarde, 
acaba colocando o lixo não sabendo que o caminhão já passou e isso já 
aconteceu no meu bairro e já percebemos essa situação e então oi que a gente 
pede é tentar manter o horário que se passava, ou seja noticiado, avisado o 
horário que vai estar passando, porque as vezes a pessoa vai colocar o lixo e vai 
ficar na rua, com riscos dos cachorros pegarem, com o risco de levar uma multa de 
R$ 520,00 e isso é muito importante frisar também, porque só vai passar no outro 
dia, pular um dia e passar no outro dia e no nosso caso lá é de segunda, quarta e 
sexta. Só para que fique registrado também. Obrigado pelo aparte Vereador. A 
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA, EM APARTE: Obrigado pelo aparte, 
Senhor Vereador. Parabéns por estar fazendo isso, só que eu como Vereadora 
não gostei da sua manifestação com relação ao funcionário. Não cabe a nós 
Vereadores chamarmos a atenção de nenhum funcionário, cabe você passar para 
o chefe superior dele de imediato. Muito obrigado. O VEREADOR SILVANO VAZ 
DO CARMO: Respeito o seu aparte e obrigado por isso e sobre o que o Marino 
estava falando, até eu achei interessante também, porque uma moça falou comigo 
que o caminhão de lixo nunca passava no bairro dela e eu perguntei que hora que 
ela acordava e como ela colocava o lixo e foi uma questão que foi levantada e ela 
falou que realmente o horário dela não batia com isso. Então a gente procura 
saber e agradeço pelo aparte que vocês pediram ai e eu creio que tudo isso vai ser 
resolvido, com um pouco de paciência, juntamente com os nossos Vereadores e 
agradeço a todos, pois, está ajudando a gente. É a primeira legislação nossa e 
contar com a ajuda, tanto dos meus amigos Vereadores, como do povo da cidade 
de Ibaté, que merece todo apoio, o respeito e o carinho de nós Vereadores. Nem 
mais e nem menos. Obrigado. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 
sessão lavrada esta ata, que vai assinada, depois de aprovada pelo plenário.  
 

 


