CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ
Encanto do Planalto
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP
Fone/Fax: (16) 3343-1233
Sessão Ordinária de 08.10.2018 – Fls. 1
18ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2.018.
Aos oito dias do mês de outubro 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, o Vereador Silvano Vaz do Carmo procedeu à
leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária
de 24 de setembro de 2018. O Senhor Secretário fez a leitura das correspondências
recebidas de diversos, que ficarão arquivadas na secretaria da Câmara. Foi dado
ciência ao Plenário e distribuído cópia aos Vereadores do projeto de lei nº 034/2018,
que dispõe sobre o orçamento do município para o exercício de 2019 – artigo 274º do
Regimento Interno. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (AS):
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre instalar redutor
de velocidade de veículos na Rua Antônio Perucci, no Conjunto Habitacional Antônio
Moreira. Indicação, dispondo sobre solicitar da Companhia Paulista de Força e Luz –
CPFL a instalação de iluminação pública na Rua Rincão, esquina com a Rua
Descalvado, no Jardim Cruzado; bem como em três postes localizados na estrada
municipal, que faz divisa com o Jardim Icaraí. Indicação, dispondo sobre solicitar da
Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL a substituição do poste em madeira,
localizado na Rua Francisco Silva, em frente ao número 459, no Jardim Mariana.
Indicação, dispondo sobre solicitar da empresa Rumo Logística a limpeza do leito
ferroviário, ao lado da Avenida São Paulo até a passarela. VEREADOR LUÍS MARINO
DA SILVA: Indicação, dispondo sobre solicitar do Prefeito Municipal estudos que
visem à instalação de uma placa de “Proibido Estacionar”, acompanhada de sinalização
horizontal (faixa amarela, próxima ao meio fio) na Rua Taquaritinga, esquina com a
Rua Araraquara, no Jardim Cruzado; bem como à construção de um balão debaixo do
pontilhão, no Jardim Nosso Teto. Indicação, dispondo sobre solicitar do Prefeito
Municipal estudos que visem ao asfaltamento da área do Distrito Industrial.
VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Indicação, dispondo sobre
instalar placa de “Proibido acionar buzina ou sinal sonoro” nas proximidades do
Hospital Municipal Dona Hermínia Morganti. VEREADORA SIDNÉIA MONTE:
Indicação, dispondo sobre instalar um redutor de velocidade de veículos na Rua
Ibitinga, próximo ao número 278, no Jardim Cruzado. VEREADOR VALENTIM
APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo solicitar da Companhia Paulista de
Força e Luz – CPFL a substituição do poste em madeira, localizado na Rua Benedito
Xisto Mendes, em frente ao número 19, no Conjunto Habitacional Comendador Nello
Morganti. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 207/2018, DE 04 DE OUTUBRO DE
2.018. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de
crédito adicional suplementar no valor de R$ 500.000,00. VOTAÇÃO: Aprovado por
unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO
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DA SILVA: Boa tarde, Senhor Presidente, senhores Vereadores, pessoas que nos
ouvem e que nos assistem. Um imenso pesar que hoje, durante o nosso trabalho,
pedimos um minuto de silêncio em respeito à morte de nosso irmão Luiz Carlos Alves,
irmão da nossa querida Vereadora Regina. A gente se entristece com uma situação
como essa; um trágico acidente em que se perde uma vida. Uma vida que sempre foi
a favor do bem; sempre sorrindo, sempre fazendo o bem às pessoas. Volta e meia, nós
víamos fotos no Facebook em locais que estava conduzindo as pessoas, trabalhando,
e, ontem, nós tivemos essa notícia, que nos abalou muito. Pedimos a Deus que
conforte o seu coração, Regina, o seu e os de seus familiares. Entendemos que não é
fácil, algo repentino assim, um momento que ninguém espera acontecer. Então a gente
pede a Deus para que conforte o seu coração e os corações de todos nós, amigos e
familiares. Gostaria também de, hoje, me expressar sobre a eleição. Confesso que
ficamos decepcionados com o resultado das urnas. São resultados, às vezes, com os
quais não concordamos, pois vemos pessoas que trabalham, que fazem, as quais a
gente busca: o Deputado Lobbe Neto, Deputado Massafera, Júlio Cesar; pessoas que
se dispõem a ajudar o município, que têm ajudado o município, e nós vimos, depois da
abertura das urnas, um resultado como esse. Confesso que fiquei muito triste com a
situação, não esperava um resultado como esse. A gente sabia que seria uma eleição
difícil, porque a classe política está cada vez mais desacreditada devido aos grandes
crimes cometidos contra a nação brasileira; mas não é bem por aí. Lembro que, na
sessão passada, comentava sobre as pessoas irem votar; na minha seção, quarenta
por cento das pessoas não foram. Quero dizer às pessoas que nos ouvem que a
esquerda não falta no dia do voto; a esquerda, no dia da eleição, não viaja; eles são
muito unidos, eles começaram com oito por cento e subiram, para alcançar o segundo
lugar no ranking político. Peço a todos que, neste segundo turno, vão às urnas,
expressem o seu voto, para que a gente tenha um país cada vez melhor, com um
governo que defenda os direitos dos cristãos, dos evangélicos, do povo, em si.
Imaginem um país onde não se pode pregar uma religião dentro de uma escola. Hoje,
quando uma pessoa pensa em tirar a vida de uma pessoa, vem uma coisa a sua cabeça
que existe um Deus, e que, se ela matar, se ela cometer algum crime pelo qual ela
pode ir para o inferno, que ela vai pagar por aquele crime. Imagine um país em que
não se pregue uma religião, que não se crê em Deus; como seria isso? Quando as
pessoas pensarem que nada vai estar lhes acusando, que Deus não estará mais lhes
cobrando porque não existe uma religião mais; como será isso? É para que todos
pensem. Eu me declaro, aqui, na Tribuna, que apoiarei o candidato Bolsonaro no
segundo turno. Não é porque eu penso que é o melhor, é a esperança que eu vejo para
o povo brasileiro; a nossa esperança está ali. Trabalharei em favor disso, porque quero
um Brasil melhor, quero um Brasil em que cada um possa ter a sua religião, onde as
famílias possam ser tratadas como famílias. Eu tenho uma criança pequena em minha
casa, eu quero o melhor para ela. Eu sei que, se tiver uma chapa quente, se eu lhe
mandar colocar a mão, ela vai colocar a mão. São seres inocentes. E a própria Palavra
de Deus diz que “Ai daqueles que mexerem com os pequeninos”; não é assim, pastor?
Olhe a dificuldade e para onde o nosso país caminha. Por isso, hoje me posiciono em
favor do Bolsonaro, pois entendo que é a melhor solução para o nosso país, neste
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exato momento. Hoje, em reunião com o Prefeito José Parella, nós vimos a tristeza
dele em relação aos resultados também. Temos, aqui, para ser construído o nosso
Fórum, do qual já está pronta a escritura do terreno, que precisava estar tudo em
ordem, e onde está o nosso apoio político no Estado? Como será isso? Nós
contávamos com o apoio político e, de repente, as urnas nos proporcionaram um
resultado favorável, e perdemos. Nós, como Vereadores, faremos o nosso papel e
iremos cobrar a Assembleia para que isso saia, para que aconteça. O Estado tem que
construir fóruns; todos os anos tem que fazer, e Ibaté não ficará para trás. Ainda bem
que hoje, com o administrador que temos no Município de Ibaté, o Prefeito José Parella,
embora não tenhamos, durante os próximos quatro anos, o apoio político, nós sabemos
que ele tem condições de governar esta cidade, porque pegou esta cidade um nada, e
hoje nós temos a cidade desta forma porque todo seu empenho e trabalho fizeram com
que esta cidade fosse reconhecida em todo o estado, no Brasil. Então a gente fica feliz
por isso. Tanta preocupação dele quanto a minha preocupação em relação a essa
situação é de se pensar. Nós trabalhamos nesta cidade e pedimos voto para quem
trabalha, como o Deputado Lobbe, que mais de três milhões de recursos trouxe a este
município; Deputado Massafera, envolvido em casas populares, asfalto, saúde e, hoje,
nós não vemos nenhum reconhecimento na urna. Vemos deputados como o Tiririca
que teve aproximadamente seiscentos votos, não sei certinho, mas vou levantar para
ver, para que quando eu e os vereadores daqui e irmos a Brasília, sejamos zombados:
“Não conheço Ibaté, nunca fui, nunca vou.”. Olhe a que situação se chega. A maioria
não saiu para votar, e o povo que saiu ainda votou errado; depois querem um país
melhor, querem uma cidade melhor. Depois, como estivemos no Jardim Cruzado, na
Popular, no Jardim Icaraí, trabalhando, pedem-se melhorias, mas como se não temos
todo esse suporte? A única hora, que é a do voto, vota-se errado. Como é difícil. Aqui,
no município, os Vereadores correm, tentam arrumar, ajeitar uma situação, como
durante a campanha, em que vimos o problema da Avenida Araraquara com a
Taquaritinga, em que as pessoas estacionam o carro na esquina do mercado do Biro,
e os carros não conseguem virar; é fácil resolver isso, mas e os problemas do Estado?
Problema como o do pontilhão, que está com um trânsito complicado; mas já disse
para a pessoa que me pediu que já está no planos fazer um balão, depois do pontilhão
da Popular, porque tem uma dificuldade ali causada pelo acúmulo de carros que
atrapalha muito; são coisas fáceis de se resolver. Mas e o Estado? E a União? O
Governo Federal? Como a gente vai fazer sem um representante nosso? Todas essas
dificuldades nós conseguimos ver, conseguimos enxergar, porque nós estamos aqui,
lidamos com lei. A maioria do povo cobra muito, mas, a única horinha que é a do voto,
vota errado, trazendo todo esse problema a Ibaté, durante os próximos quatro anos.
Ainda bem que tem um administrador que faz, porque seria complicado. Sem mais,
senhores.Nada mais, foi encerrada a sessão às dezesseis horas e trinta minutos,
lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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