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21ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2.018. 
Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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 Carlos Eduardo Galdiano procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, 
por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 12 de novembro de 2018. O Senhor Secretário 
fez a leitura das correspondências recebidas de diversos, que ficarão arquivadas na secretaria 
da Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (AS): VEREADORA 
IVANI ALMEIDA DA SILVA: Projeto de Lei, dispondo sobre denominar de Nélsia Terezinha 
Fraige Monte o Departamento de Educação e Cultura. Decisão: Encaminhado às Comissões 
Permanentes. Indicação, dispondo sobre solicitar da empresa Vivo S.A. a limpeza no imóvel, 
localizado na Rua Doutor Teixeira de Barros, esquina com a Avenida Conselheiro Moreira de 
Barros, no Centro. Indicação, dispondo sobre solicitar do Prefeito Municipal estudos que visem 
à construção de um bueiro ou de uma depressão na Rua Augustinho Vituri, esquina com a Rua 
Washington Luiz, no Jardim Mariana. Indicação, dispondo sobre trocar as lâmpadas que se 
encontram na passagem da passarela. Indicação, dispondo sobre realizar novo recapeamento 
asfáltico na Rua Augusto Perucchi, no Jardim Domingos Valério, e na Rua Taquaritinga, 
esquina com a Rua Descalvado, no Jardim Cruzado. Indicação, dispondo sobre instalar placa 
de identificação nas seguintes localidades: placa denominativa de nome na praça do Jardim 
Nossa Senhor Aparecida; placa denominativa de rua na Avenida Olávio Apreia, no Parque 
Antônio Cervoni; placas denominativas de rua no Residencial Antônio Donatoni e placas 
indicando os novos loteamentos. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Projeto de Decreto 
Legislativo, dispondo sobre conceder Título de Cidadão Ibateense ao Dr. Flávio Ricardo Brasil 
de Freitas (requerido urgência especial). Indicação, dispondo sobre solicitar da Companhia 
Paulista de Força e Luz uma vistoria do poste em madeira, localizado na Rua Maria Klaic 
Mendes, em frente ao número 236, no Jardim Mariana. Indicação, dispondo sobre solicitar do 
Prefeito Municipal estudos que visem à manutenção na estrada do Banco da Terra I, utilizando 
máquina niveladora. VEREADORES (AS): Projeto de Decreto Legislativo, dispondo sobre 
conceder o Título de Honra ao Mérito ao 1º Tenente Daniel Marcio Molina. (requerido urgência 
especial). ORADORES: A PRIMEIRA, VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: 
Boa tarde, senhor Presidente, Vereadores, Vereadoras, aos jovens que nos assistem no 
Plenário, Augusto Neto. Eu gostaria de parabenizar o Prefeito por esta festa que se iniciou no 
dia vinte e quatro, essa festa muito linda que tem alegrado a vida das famílias, e também toda 
a região tem participado, e também pela inauguração da igreja; ficou muito bonita, parabéns a 
todos que participaram. Gostaria de agradecer em nome de todos aqueles que tiveram o prazer 
de ser atendidos pelos médicos cubanos que, por alguns anos, passaram em nossa cidade; 
quatro médicos que fizeram um trabalho maravilhoso em nossa cidade, cuidaram bem do nosso 
povo, com carinho e com respeito. Gostaria de agradecer a cada um deles: à Dra. Anabel, Dr. 
Arléis, Dr. Dilfredo e ao Dr. Dário. Muito obrigada por ter atendido nosso povo com esse carinho 
e respeito. Por estarem voltando ao seu país de origem, sabemos que alguns postos de saúde 
ficarão, por um prazo não determinado, sem atendimento médico, mas outros postos e o 
Hospital estão com o atendimento normal. Por isso, eu gostaria de agradecer o Coordenador 
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de Assistência Farmacêutica, Márcio Alexandre Mangili, que se preocupou com a nossa 
população, com os nossos pacientes que fazem uso de medicamento controlado, como 
anticonvulsivante; pacientes em tratamento para diabetes e hipertensão e outras doenças, que 
estão com a receita para vencer. Esses pacientes poderão se dirigir até a farmácia da 
prefeitura, cujo prazo de retirada dos medicamentos será aumentado, e houve uma 
preocupação dos pacientes com essas receitas, de não ter medicação; tem a medicação, sim, 
e eles podem procurar as nossas farmácias. Por isso, eu agradeço ao nosso farmacêutico e 
coordenador de assistência farmacêutica por se preocuparem com os nossos pacientes. Sem 
mais. O SEGUNDO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Boa tarde, senhor Presidente, 
Vereadores, Vereadoras, alunos presentes na sessão, a todos os que nos ouvem. Gostaria de 
comentar a respeito da indicação que fiz em relação ao poste na Maria Klaic Mendes. Segundo 
o morador, já fez vários contatos com a CPFL e, até agora, ninguém fez uma vistoria nesse 
poste, para ver se realmente existe uma necessidade de troca ou não. Eu tirei fotos do poste, 
existe uma rachadura em seu meio, e está balançando com facilidade. Os moradores têm medo 
desse poste. Eu espero que esse ofício chegue à CPFL para que eles possam dar atenção a 
essa situação, verificar se há risco ou não. Outra indicação que faço também é a manutenção 
das estradas do Banco da Terra. A gente vem pedindo para que se faça, faz uns três ou quatro 
meses que, no Banco I, não foi feita uma melhoria nesse sentido e está cada dia mais difícil 
para as pessoas, que já vivem em uma situação difícil sem iluminação. Então pedimos para 
que o Prefeito dê uma atenção a essa situação; pedimos para que se passe uma máquina, se 
jogue algum resto de construção, para dar uma melhorada naquela estrada, porque as pessoas 
possam ter um acesso melhor à nossa cidade. Gostaria, também, de fazer um breve 
comentário em relação aos médicos. Me sinto preocupado também com essa situação, porque 
esses profissionais, quando chegaram ao nosso município, havia grandes conversas de como 
seria e, felizmente, foi bem proveitosa a vinda deles para o nosso município; ajudou muito. São 
uns médicos bem atenciosos para com a nossa população, cuidavam, atendiam, cumpriam o 
seu horário de trabalho. Tudo o que a gente fez, nesta Casa, para que pudesse ajudar, a gente 
fez, tanto com moradia. Porque a gente sabe que o salário deles não era bom, mas o que a 
gente pôde ajudá-los em nosso município, desde internet, força, água, aluguel de casa, 
alimentação, tudo o que foi possível foi feito, para que eles ficassem e cuidassem de nossa 
população, e assim foi feito. Eu acredito que estamos tendo uma grande perda, espero que, 
dentro de um prazo bem curto, seja resolvida toda essa situação e acredito que o Prefeito tenha 
algum plano. Ninguém esperava por essa situação, mas espero que o Prefeito, mais rápido 
possível, possa agilizar essa situação, para que nossa população não sofra com isso. Aos 
médicos, ficam, aqui, os meus agradecimentos, meu carinho. Nós só temos que agradecer, 
porque, realmente, foram gentis, trabalharam com muito amor para com a nossa população; 
vemos que foi feito um trabalho maravilhoso. Ficamos felizes. Peço a Deus para que ilumine 
seus caminhos e abençoe seu país e que vivam algum dia em uma democracia, porque, viver 
em uma ditadura, é difícil, onde se recebe bem pouco, tudo vai para o país; é impossível 
acreditar que exista um mundo, mas existe. Uma vez falava com um médico cubano em relação 
à internet, e ele disse que, em seu país, precisava ir a uma praça para se conectar e falar com 
os familiares. Parece que era fácil. Para nós, é só alegria, mas eles viveram dias difíceis. Com 
certeza, viveram dias difíceis com essa ditadura que existe naquele país. Então, ficam aqui os 
meus agradecimentos. Pensamos em fazer um título de honraria a eles, mas o tempo foi curto, 
mas seja dado esse título verbalmente por este Vereador e por todos os Vereadores presentes. 
Se mais. O TERCEIRO, VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Boa tarde, senhor 
Presidente, senhores Vereadores, a todos os que nos assistem no Plenário. Quero desejar 
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uma boa tarde a todos os nossos ouvintes, nossos ibateenses. Quero agradecer a CPFL por 
ter trocado os postes na André Donatoni, também na Rua Pantalhão Francisco, estão 
finalizando esse trabalho. Também quero dizer algo: é mais um ano se findando; várias 
indicações foram aprovadas por nossos Vereadores, por esta Câmara em benefício da nossa 
cidade, do nosso povo; porém, sem algumas respostas. Mas eu creio que o Prefeito José Luiz 
Parella, como pensa em nossa cidade, alguns dos nossos projetos serão realizados ainda. 
Porque o ano passa, o ano vem, fizemos algumas indicações, o bairro José Giro, outras 
localidades; ainda não temos resposta de quando as placas serão colocadas. Eu espero que o 
Prefeito pense com carinho não somente sobre minhas indicações, mas sobre as indicações 
de nossos Vereadores. Nossos moradores nos cobram, e eu espero que isso seja feito com 
carinho para a nossa cidade. Um abraço a todos. Sem mais, nem menos. ORDEM DO DIA: 
Foi aprovada urgência especial para apreciação dos processos CM. Nº 239-240/2018. 
PROCESSO CM. Nº 238/2018, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2.018. INTERESSADA: Prefeitura 
Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 
2.700.000,00. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 239/2018, DE 26 
DE NOVEMBRO DE 2018. INTERESSADOS: Vereadores (as). ASSUNTO: Dispõe sobre 
conceder Título de Honra ao Mérito ao 1º Tenente da Polícia Militar, Daniel Márcio Molina. 
VOTAÇÃO SECRETA: O senhor Secretário fez a chamada nominal. Foram escrutinadores o 
Vereador Steigue Jones Ronchini Fáccio e a Vereadora Sidnéia Monte. Todos votaram, e o 
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA, em seu momento de votação, se pronunciou favorável 
à aprovação do Projeto de Decreto: Senhor Presidente, só gostaria de declarar o meu voto 
favorável ao policial Tenente Molina e quero agradecer os serviços prestados a nossa 
população. Fico muito feliz com o trabalho que ele tem feito e, para mim, é uma honra estar 
honrando um policial em nosso município, pelos trabalhos realizados. Sem mais. RESULTADO 
DA VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade o Projeto de Decreto. PROCESSO CM. Nº 
240/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018. INTERESSADO: Vereador Luís Marino da Silva. 
ASSUNTO: Dispõe sobre conceder Título de Cidadão Ibateense ao Dr. Flávio Ricardo Brasil 
de Freitas. DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, 
senhores Vereadores. Esse título que faço de Cidadão Ibateense ao Doutor Flávio vem ao 
encontro ao serviço prestado em nossa cidade, que foi de grande valia, quando esteve com a 
gente. Sempre atencioso, sempre atendendo os pacientes tão bem, dando atenção. Gostaria 
de ler um pequeno trecho sobre ele. “Doutor Flávio Freitas é brasileiro, casado, médico, nascido 
no dia trinta de janeiro de mil novecentos e setenta, hoje, com quarenta e oito anos. Formado 
no Rio de Janeiro em Cirurgia Geral e Ultrassonografia, em São Paulo e em Ribeirão Preto. 
Pós em Medicina do Trabalho, perícias médicas, Medicina no Trânsito. Mudou-se para Ibaté 
em julho de mil novecentos e noventa e nove; foi, por muitos anos, o único cirurgião do então 
Hospital Hermínia Morganti, sendo denominado, posteriormente, Hospital Municipal e 
Maternidade de Ibaté. Foi auditor do SUS e médico perito do SUS na DRS de Araraquara por 
mais de dez anos, foi Médico do Trabalho na Usina da Serra e Raízen por mais de seis anos. 
Abriu sua clínica particular em dois mil, no bairro Santa Terezinha e, depois, em sua sede 
própria, no Centro. Fez ultrassonografias no Hospital Municipal por mais de quinze anos, 
atendeu como Cirurgião Geral no Ambulatório de Especialidades desde sua vinda ao município 
e, como Clínico Geral, em praticamente todos os postos da cidade ao longo dos anos. Ocupou 
o cargo de Diretor Clínico do Hospital por mais de oito anos, foi responsável pela cirurgia geral 
por mais de dez anos.”. Sem mais. VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Boa 
tarde, senhor Presidente e a todos os presentes. Não podia deixar de te parabenizar, Marino, 
por essa iniciativa. Parabenizar também o Doutor Flávio pelo bom trabalho desenvolvido em 
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nossa cidade. Eu trabalhei com ele desde quando ele chegou nesta cidade até o último dia em 
que ele foi embora. Eu me lembro bem das suas boas atitudes e do tratamento para com nossa 
população. Por isso, parabéns, Marino, e parabéns ao Doutor Flávio, também. VEREADORA 
IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa tarde, senhor Presidente, demais Vereadores e Vereadoras, 
a todos os que nos assistem pelo Plenário e a todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto. 
Marino, parabéns também por essa iniciativa do título, de suma importância, que o doutor irá 
receber. Deixo também os meus singelos agradecimentos que minha finada irmã, Édna, 
trabalhou com ele por diversos anos na área da saúde também, como enfermeira, e eles eram 
muito amigos. Então ficam aqui também o meu abraço e meus agradecimentos também. 
Inclusive, em nossa última sessão veio a calhar, quando você veio conversar a respeito do 
título, eu fiquei muito feliz pela sua iniciativa, e um senhor, de setenta e sete anos, havia me 
procurado: “Ivani, onde eu encontro o Doutor Flávio? Eu tive notícias de que ele não se 
encontra mais aqui, em Ibaté. É verdade que ele está em São Carlos?” Eu respondi: 
“Infelizmente, ele não está aqui, em nossa região, está em Ilha Bela, então não vai ser possível 
o seu contato com ele.”. Ele falou: “Ele fez uma cirurgia no meu filho há muitos anos, e a gente 
queria retornar com ele novamente.”. Então, para nós é uma satisfação aprovar um título dessa 
importância. VOTAÇÃO SECRETA: O Secretário fez a chamada nominal e todos votaram. 
Foram escrutinadores o Vereador Steigue Jones Ronchini Fáccio e a Vereadora Sidnéia Monte. 
RESULTADO DA VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade o Projeto de Decreto. Nada mais, 
foi encerrada a sessão às dezesseis horas e cinquenta e três minutos, lavrada esta ata, que 
será assinada, depois de aprovada pelo Plenário. 


