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06ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2.018.
Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, 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 Carlos Eduardo Galdiano procedeu à
leitura de um trecho da bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão
ordinária de 26 de março de 2018. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS
VEREADORES (AS): VEREADOR ANTÔNIO INÁCIO BARBOSA: Indicação,
dispondo sobre realizar limpeza nas canaletas entupidas nas seguintes localidades:
Rua Nicola Herculi, próximo ao número 625, no Jardim Nossa Senhora Aparecida;
Rua Gelindo Thamos, próximo ao número 27, no Jardim Icaraí; Rua Maria Klaic
Mendes, próximo ao número 480, no Jardim Mariana; e na Rua Francisco Silva,
próximo à pista de MotoCross, no Jardim Mariana. VEREADORA IVANI ALMEIDA
DA SILVA: Indicação, dispondo sobre solicitar da Companhia Paulista de Força e
Luz – CPFL a substituição de postes de madeira nas seguintes localidades: Rua Boa
Esperança do Sul, em frente ao número 186, e Rua Taquaritinga, em frente ao
número 225, ambos no Jardim Cruzado; e na Rua Nicola Herculi, em frente ao
número 413, no Jardim Nossa Senhora Aparecida. DISCUSSÃO: A AUTORA: Boa
Noite, senhor Presidente; boa noite, demais Vereadores; a todos os presentes e aos
ouvintes da rádio Encanto do Plantalto. Com relação a esse pedido que faço à
companhia, CPFL, para que ela veja com bons olhos à nossa população, porque
muitas pessoas estão vendo e estão muito preocupadas com esses postes, porque
estão em frente às suas residências; alguns destes, que estive visitando, devido à
população ter me procurado, estão até moles. A gente precisa mesmo olhar com
bons olhos e cobrar muito essa companhia. No meu outro mandato, quando fui
vereadora, fiz diversas solicitações também, embora nenhuma tenha sido atendida.
Assim como fui solicitada em algumas casas, através dessas indicações que fiz,
alguns moradores até relatam que alguns outros vereadores fizeram em outras
gestões, e nós nunca fomos atendidos. Nós precisamos, sim, que venhamos a cobrar
cada vez mais essa companhia, para que possa fazer algo para a nossa população e
parar de causar tanto transtorno assim, aos nossos moradores, que se encontram na
frente desses postes. Indicação, dispondo sobre alterar a direção de via para mão
única na Rua Benedito Fernandes Frade, na sequência da Rua Matão, no Jardim
Cruzado. Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento da
senhora Umbelina Soares de Araújo Borges. Decisão: Aprovada por unanimidade.
Moção, dispondo sobre votos de congratulações aos jovens e a toda a comunidade
da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pela encenação da Paixão de Cristo,
realizada no dia 30 de março. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR
LUÍS MARINO DA SILVA: Indicação, dispondo sobre instalar redutor de velocidade
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de veículos na Rua Terige Macera, em frente ao número 46, no Jardim Nosso Teto.
Moção, dispondo sobre votos de congratulações ao jovem estudante Felipe Valentim,
da Escola Estadual Edésio Castanho, pelo concurso fotográfico “Descubra sua
Cidade”. DISCUSSÃO: O AUTOR: Boa noite, senhor Presidente, senhores
Vereadores, Vereadoras, a todos os presentes na Casa. Gostaria de pedir a
aprovação de todos os Vereadores nessa moção que faço ao jovem que acabou
trazendo mais essa alegria para o nosso município, o Felipe. A gente vê que é motivo
de muito orgulho; uma cidade bem cuidada, uma cidade que está sendo bem limpa.
Graças a Deus, a gente vê que o trabalho tem sido feito; é uma cidade de orgulho e é
por meio desse orgulho que esse jovem pôde trazer mais essa alegria para nós, de
Ibaté, sendo beneficiados com esse prêmio. Então, ficam aqui os meus parabéns ao
jovem Felipe Valentim e ao Prefeito também, por cuidar da nossa cidade, fazendo
com que a nossa cidade se destaque entre as cidades do Estado. Sem mais.
DECISÃO: Aprovada por unanimidade. VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO:
Indicação, dispondo sobre instalar no Hospital Municipal dois bebedouros e arcondicionado nos quartos que ainda não dispõem de tal aparelho, visando à redução
dos riscos biológicos e químicos transmissíveis pelo ar, conforme preconizado pela
ABNT NBR 7256/2005; e realizar a pré-consulta no período noturno, como forma de
otimizar a prática assistencial. Indicação, dispondo sobre realizar reformas no campo
de futebol do Jardim Cruzado (vestiário e alambrado). VEREADOR VALENTIM
APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo sobre construir uma rotatória na Rua
Santa Lúcia com a Rua Descalvado, na altura do número 11, onde há o cruzamento
dessas ruas, no Jardim Cruzado. Indicação, dispondo sobre instalar placas
denominativas de ruas no Jardim Primavera. ORADORES: O PRIMEIRO,
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, senhores Vereadores,
todos os presentes na Casa. Ultimamente, uma das coisas que vem me chamando
muito a atenção em nosso município e há grande cobrança em cima de mim, como
Vereador também, a área mais afetada em nosso município hoje é a segurança
pública. A gente vê que todo o trabalho tem sido feito pela Polícia Militar, pela Polícia
Civil, pela nossa querida Guarda Municipal, mas, infelizmente, o nosso país caminha
por uma situação que não sei onde vai parar. Está difícil, hoje, você ficar em casa;
difícil, hoje, você sair na rua; está muito complicado para o cidadão de bem. A gente
vem, desde o mandato passado, tomando algumas medidas; o Prefeito Alessandro,
agora juntamente com o Prefeito José Luiz Parella também, medidas para assegurar
a nossa população; mas, infelizmente, a lei do nosso país, hoje, não vai ao encontro
da segurança. A gente vê hoje o que acontece, quando acontece um crime, um
roubo, e quando se dá a sorte de a polícia chegar no momento e pegar o infrator, que
é dirigido à delegacia. Infelizmente, a lei, hoje, beneficia mais o infrator do que o
próprio cidadão de bem; sai primeiro o infrator, do que o cidadão. Então, eu gostaria
de chamar a atenção de todos nós, Vereadores, que estamos diante de um trabalho,
junto com a comunidade, e, se possível, agora, mais para frente, na semana que
vem, não sei, haver uma possível reunião com todas as autoridades presentes para
ver o que poderá, o que esta Casa poderá estar ajudando mais, o que poderá ser
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feito, o tipo de informação que nós poderemos trazer para a população, alguns
cuidados a serem tomados, para que se possa evitar. Existe um ditado aí fora que diz
que “a oportunidade faz o ladrão”, eu não sei de que forma, mas eu acho que está,
cada dia, mais crescendo essa insegurança em nossa população. Está tão difícil, eu
vejo o Jardim Primavera, o Jardim José Giro, a gente tem várias reclamações de
pessoas que moram por ali, que, às vezes, a pessoa se esconde no mato. A gente
tem cobrado, e o município tem recorrido, tem ajudado muito também. O mato acaba
crescendo muito nos terrenos novos, nos novos loteamentos, e a pessoa fica ali,
escondida no mato, vê que a pessoa sai, e acaba assaltando a sua casa, acaba
levando o que, com muito suor, se conseguiu e, por um momento, acaba sendo
desfeito por um infrator. Então hoje eu decidi que a gente, em uma reunião, sentar
junto com todas as autoridades, Conseg (Conselho de Segurança), para a gente ver
se a gente consegue, de alguma forma, diminuir isso. A gente vê que hoje não
depende só de nós, aqui, do município e da polícia, a polícia faz o seu trabalho difícil,
de estar prendendo, de estar atendendo a uma solicitação, e o sistema acaba
soltando novamente; é muito complicado isso. A lei dá uma brecha muito grande para
o infrator, e o infrator está aproveitando dessa brecha na lei, e quem está sofrendo é
a nossa população. Então eu espero que todos nós, por meio de uma reunião, a
gente possa sentar, possa marcar uma Audiência Pública, para que a gente possa
trazer aqui, junto com a gente, empresários, pessoas, para que possa ser discutida
essa situação. Eu acredito que a gente conversando, se juntando, eu acho que a
gente terá mais segurança para estar combatendo esse mal. A gente vê que há todo
um aparato, a atividade delegada, que era tão sonhada, a gente batalhou tanto lá
atrás para que se conseguisse; graças a Deus, hoje está em funcionamento; a gente
tem mais policiais na rua; o Degen também vem servindo muito bem a nossa cidade.
Nós, atrás, também, junto com a Secretaria de Segurança, fizemos o pedido de
câmeras para o nosso município, para que se fossem colocadas em pontos
estratégicos, para que, em uma ação de assalto, a gente pudesse estar monitorando,
para que pudesse prender o indivíduo. A gente também precisa de uma forma, sentar
com o Prefeito também, ver as possibilidades de poder ajudar a nossa guarda; a
nossa guarda tem feito um ótimo trabalho. Por esses dias, a gente viu muitos dos
trabalhos que a guarda fez em benefício da nossa população, ajudando a Polícia
Militar, a Polícia Civil. Então eu acho que hoje a gente tem que começar a pensar em
um futuro melhor para a guarda, em armar a nossa guarda, fazer com que nossa
guarda tenha mais aparato para poder trabalhar e ajudar a Polícia Civil, a Polícia
Militar, ajudar a nossa população. Falta também a aprovação de uma lei, espero que,
em breve, o Prefeito mande a lei para esta Casa para que a gente adeque a nossa
guarda junto à Lei Federal também, com tudo trabalhando certinho, para que a gente
possa, também, ajudar a nossa guarda. A gente viu uma situação que aconteceu
aqui, na nossa cidade, onde a nossa guarda estava perto de uma briga (não sei se foi
de família ou não), mas que teve um envolvimento de cinco pessoas esfaqueadas, e
a nossa guarda sem um equipamento, às vezes até adequado, mas fez o trabalho,
socorreu, ajudou, fez com que não acontecesse uma tragédia maior, em que os
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nossos guardas poderiam até sofrer um ataque, mas eles não se negaram, eles
foram para cima também, ajudaram a conter aquela situação. Então eu acho que hoje
esta Casa de Lei precisa sentar e ver o que pode ser feito, junto com o Prefeito,
ajudar a nossa guarda, para que possa estar mais amparada, ajudando a nossa
população. Sem mais, senhores Vereadores. O SEGUNDO, VEREADOR SILVANO
VAZ DO CARMO: Uma boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes da rádio
Encanto, a todos os Vereadores que se encontram aqui, nesta noite, também aos
nossos queridos e amados irmãos que se encontram também, que Deus possa
abençoar vocês. Quero, primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui, porque,
sem Ele, nada podemos fazer, não é verdade? E, aproveitando o ensejo que o
Vereador Marino falou sobre Segurança Pública, as ondas de assalto têm sido
grandes em nossa cidade, em todos os bairros, como a gente tem visto. O
acontecido, mais uma vez, no Lanche do Juninho, também na pastelaria, também na
Pizzaria Tropical, duas vezes, e as ondas de assalto estão acontecendo claramente,
e eles não medem a circunstância para chegar e invadir seu estabelecimento, de uma
pessoa que trabalha, que luta para cuidar de sua família, e não tem sido fácil. Mas,
juntamente com a Segurança Pública, vamos reunir, sim, os Vereadores, os
responsáveis, e o que esta Casa puder fazer, nós vamos fazer, vamos lutar para
melhorar a segurança da nossa cidade. Então eu espero que seja tomada a devida
providência, e aquilo que puder ser feito por esta Casa, nós vamos batalhar por nossa
cidade, como temos feito. Eu também quero aproveitar para agradecer ao Nicola, ao
Vadilson por algumas coisas que passei para eles na semana passada, pois a
execução desse trabalho que está sendo feito também na nossa cidade tem nos
ajudado muito. Quero agradecer ao meu amigo que, como estou na rua o dia inteiro,
passo um problema e já faz. Agradeço a todos vocês. Uma boa noite. Sem mais, nem
menos. ORDEM DO DIA: Foi aprovado requerimento, de autoria de todos os Edis,
solicitando urgência para apreciação dos processos CM. nº 070-071-072-073074/2018. Decisão: Aprovado (unanimidade). PROCESSO CM. Nº 050/2017, DE
27 DE FEVEREIRO DE 2018. INTERESSADA: Vereadora Regina Célia Alves de
Queiróz. ASSUNTO: Dispõe sobre instituir a semana municipal de dança no
município de Ibaté. DISCUSSÃO: A AUTORA: Senhor Presidente, boa noite;
Vereadores e Vereadoras, a todos os que nos assistem pelo Plenário, a todos os
ouvintes da rádio Encanto. A Semana da Dança acontece em milhares de cidade por
todo o Brasil e tem a finalidade de integrar e envolver as entidades voltadas para a
dança e culturas na cidade. A Semana da Dança foi instituída em muitas cidades no
mês de abril, em virtude do Dia Internacional da Dança, comemorado no dia vinte e
nove de abril. É de conhecimento de todos que aqui, em Ibaté, temos entidades que
desenvolvem esse trabalho, envolvendo dança e cultura; temos o grupo de dança do
GREI, o Centro Cultural, no Jardim Cruzado, e também entidades particulares. Temos
muito para colaborar com essas entidades, e uma das formas é instituir a Semana da
Dança, em que poderemos apresentar os trabalhos que poderão ser feitos em debate
sobre cultura e dança e muitas outras atividades, para fazer crescer a cultura e dança
em nossa cidade. Esse projeto, que apresento, hoje vem para inovar a nossa cidade,
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onde poderemos estar mais atentos e participando dessa arte tão importante que é a
dança que, além de trazer benefícios físicos e mentais, também resgata a cultura,
valores pessoais e culturais. Obrigada, senhor Presidente. DECISÃO: Aprovado por
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 070/2018, DE 06 DE ABRIL DE 2018.
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre celebração de
convênio com a Associação dos Amigos do Caminho da Fé. DISCUSSÃO:
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, senhores Vereadores,
também sou a favor desse projeto, Ibaté não poderia ficar fora. Um projeto que vai ao
encontro das necessidades das pessoas católicas do nosso município e de outros
municípios também que acabarão passando por Ibaté, nós, que buscamos Ibaté que
é de interesse turístico então vai ao encontro também. Então, sou favorável ao projeto
também. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 071/2018, DE
06 DE ABRIL DE 2018. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe
sobre abertura de crédito suplementar de R$ 325.000,00. DECISÃO: Aprovado por
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 072/2018, DE 06 DE ABRIL DE 2018.
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre aplicação de
recursos dos precatórios. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM.
Nº 073/2018, DE 06 DE ABRIL DE 2018. INTERESSADA: Prefeitura Municipal.
ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 300.000,00.
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 074/2018, DE 06 DE
ABRIL DE 2018. INTERESSADA: Vereadores e Vereadoras. ASSUNTO: Dispõe
sobre alteração do regimento interno – horário das sessões ordinárias. DECISÃO:
Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR
LUÍS MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, senhores Vereadores. Vou fazer o uso
da Explicação Pessoal só para estar passando informação do nosso Deputado Lobbe
Neto. Uma informação que ele apresentou o Orçamento Geral da União 2018, uma
emenda de um milhão e cem mil reais para obras e infraestruturas do nosso esporte.
Lembrando que o Deputado trabalha muito por Ibaté, sempre trabalhou muito por
Ibaté, e essa maravilhosa obra que está aí hoje, o nosso ginásio reformado, graças
ao trabalho do Deputado, que veio com a emenda assim quando entrou como
Deputado, e hoje nós vemos aí, esse trabalho sendo realizado e visível a toda a
população de Ibaté (novecentos mil reais). Então a gente vê todo esse trabalho
gratificante. Nossa população recebe com carinho do Deputado Lobbe Neto, do
Prefeito José Luiz Parella, do Prefeito Alessandro também. Uma batalha de todos
nós, Vereadores da gestão passada e dos Vereadores de agora, também, é um
trabalho em conjunto de todos. Por isso o nosso município se encontra nesta situação
favorável; município que tende a crescer cada dia mais. Então a gente fica muito feliz.
Aproveitando, hoje têm umas pessoas aqui, nos prestigiando com a presença e
também reivindicando, acredito que alguma coisa; assim que terminar a sessão, nós
vamos ouvir vocês todos. Sem mais. Obrigado. Nada mais, foi encerrada a sessão,
lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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