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Sessão Ordinária de 29.01.2018 – Fls. 1
01ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2.018.
Aos vinte e nove dias do mês de janeiro 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 a Vereadora Regina Célia Alves de
Queiróz procedeu à leitura de um trecho da bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a
ata da sessão ordinária de 13 de dezembro de 2017. O Senhor Secretário fez a
leitura das correspondências recebidas de diversos, que ficará arquivada na
secretaria da Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES
(AS): ANTÔNIO INÁCIO BARBOSA: Indicação, dispondo sobre construir redutor de
velocidade de veículos (lombada) na Rua Tabatinga, em frente ao número 340, no
Jardim Cruzado. Indicação, dispondo sobre instalar grades de proteção nas laterais
da ponte localizada na Rua Eduardo Apréia, próxima ao antigo matadouro, a fim de
se evitar acidentes, como já ocorridos no local. Indicação, dispondo sobre instalar
canaleta pluvial na Rua Augusto Boni, esquina com a Rua Oreste Del Ponte, no
Jardim Icaraí, devido ao grande volume de água empoçada causado pela chuva.
Indicação, dispondo sobre limpar bocas de lobo na Rua Gelindo Thamos, em frente
ao número 141, e na Rua Sante Tersigni, em frente ao número 140, ambas no Jardim
Icaraí. VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Requerimento, dispondo sobre
solicitar informações da empresa Unimed São Carlos acerca dos investimentos no
município de Ibaté, no que tangem à abertura da Unidade de Atendimento na cidade
com consultórios, postos de coletas de exames laboratoriais, núcleo de saúde
preventiva, UTI Móvel, etc. Decisão: Aprovado por unanimidade. Indicação,
dispondo sobre construir um Departamento de Educação, de forma a assegurar a
fiscalização e a manutenção de todas as atividades vinculadas ao sistema de ensino
e aprendizagem do nosso município. Indicação, dispondo sobre construir redutores
de velocidade (lombadas) na Rua Américo Brasiliense, defronte ao número 123, e na
Rua Itápolis, defronte ao número 137, ambos no Jardim Cruzado; na Rua Benedito
Fernandes Frade, no Jardim Cruzado II, em frente aos números 61 e 66; na Rua José
Bento da Silva, no Jardim Encanto do Planalto, em frente à passarela, e na Rua
Dourado, entre os números 312 a 339, no Jardim Cruzado II. Indicação, dispondo
sobre instalar placa de “PARE” no final da Rua Benedito Fernandes Frade, no Jardim
Cruzado II. Indicação, dispondo sobre construir bueiros na Rua Dourado, a partir dos
pisos intertravados, no Jardim Cruzado II. Indicação, dispondo sobre instalar
canaleta na Rua Etevor Nicolau, esquina com a Rua Floriano Peixoto, na Vila Santa
Terezinha. Indicação, dispondo sobre trocar as luminárias que se encontram entre a
passarela e a linha férrea. Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo
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falecimento da senhora Eva Pedro Macário. Decisão: Aprovada por unanimidade.
Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Laércio
Siqueira. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR LUÍS MARINO DA
SILVA: Indicação, dispondo sobre solicitar do Prefeito Municipal, José Luiz Parella,
estudos visando à instalação de um bebedouro refrigerado na EE. Prof. Dr. Segundo
Carlos Lopes. O AUTOR: Boa noite, Senhor Presidente, Senhores Vereadores,
Vereadoras, a todos os presentes na Casa. A indicação que faço na EE. Segundo
Carlos Lopes a respeito desse bebedouro de água, na parte de cima, no segundo
andar, tem uma grande necessidade de um bebedouro nesse porte, e as crianças
têm que descer até o primeiro andar para tomarem água e depois voltar para a sala
de aula, trazendo um transtorno muito grande, principalmente na parte da tarde.
Lembrando que essa indicação devia ser encaminhada diretamente à Secretaria da
Educação, por se tratar de uma escola do Estado, mas a gente sabe que tudo o que
se pede para a Secretaria da Educação demora um tempo enorme. Eu acredito que,
talvez, no nosso almoxarifado, tenha um bebedouro que possa ser instalado e que o
prefeito possa estar fazendo ali, na escola Segundo Carlos Lopes, para que as
crianças sejam beneficiadas. Sem mais. Indicação, dispondo sobre solicitar do
Prefeito Municipal, estudos visando à pintura do nome do Carlito Lopes na escola do
Jardim Icaraí. Indicação, dispondo sobre solicitar do Prefeito Municipal, estudos
visando à ampliação da Creche Ermínia Morganti, ocupando o prédio do antigo PSF,
no Jardim Popular. O AUTOR: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, a indicação
que faço nesse sentido, da ampliação da creche Ermínia, a gente vê que todo ano
acaba aumentando o número de crianças, a gente vê que foi ampliada a creche do
município, no Jardim América, foi construída a nova creche também, e a gente vê a
necessidade de uma ampliação em mais uma creche no bairro popular também para
estar atendendo novas crianças. A gente vê que aquele prédio antigo PSF está
desocupado, talvez possa o prefeito, em alguns estudos, ver a possibilidade de
aumentar a creche, com uma nova escola, para que possa atender às nossas
crianças. Sem mais. VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ:
Indicação, dispondo sobre solicitar do Prefeito Municipal, prestação e assistência
médica imediata (primeiros socorros) às escolas do município, visando garantir a
efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde de nossas crianças e
adolescentes. VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Indicação, dispondo sobre
solicitar do Prefeito Municipal, estudos visando à ampliação do Centro Zoonoses.
Indicação, dispondo sobre solicitar do Prefeito Municipal, estudos visando
complementar a sinalização de trânsito de proibido virar à esquerda, da Rua Santa
Iria para a Rua Paulino Carlos, instalando uma placa complementar ao lado direito da
Rua Santa Iria, garantindo tal visibilidade. VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO E
VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO: Indicação, dispondo sobre
solicitar do Vice-Governador do Estado de São Paulo, o Senhor Márcio França,
gestões que visem à doação de uma ambulância UTI ao Município de Ibaté.
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VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO: Indicação, dispondo sobre
solicitar do Vice-Governador do Estado de São Paulo, Márcio França, gestões que
visem à doação de uma esteira ergométrica ao Departamento Municipal de Saúde de
Ibaté. VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo sobre
passar FUMACÊ na cidade e veneno nas bocas de lobo nos bairros, de forma a evitar
a infestação de pernilongos e proteger a população da dengue e dos demais animais
peçonhentos. ORDEM DO DIA: Nós, Vereadores e Vereadoras à Câmara Municipal
de Ibaté, vimos mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência para, nos
termos do artigo 193º, do Regimento Interno da Casa, solicitar a concessão de
“URGÊNCIA ESPECIAL”, para apreciação do seguinte projeto de lei: PROCESSO CM.
Nº 008/2018, DE 26 DE JANEIRO DE 2018. INTERESSADA: Prefeitura Municipal

ASSUNTO: Dispõe sobre criação de cargos na estrutura administrativa da Prefeitura
Municipal. DISCUSSÃO: O VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Senhor
Presidente, Senhores Vereadores, nós que, na gestão passada, presenciamos vários
pedidos do Ministério Público em relação a essa regularização também do Executivo,
assim como também do Legislativo teve também essa cobrança do Ministério Público
de se adequar à lei. Então esse processo vem adequar o município dentro das
exigências, dentro da lei que o Ministério Público também pede, e estamos aqui, sim,
para estar ajudando e apoiando, estar, hoje, apoiando esse projeto para que o
município caminhe, em sintonia, junto com o Ministério Público, junto com a Câmara.
Então tem o apoio do Vereador Marino Motos para a aprovação e criação desses
cargos, em que o município acaba ficando certo com as pendências junto ao
Ministério Público. Sem mais. A VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa
noite, Senhor Presidente, boa noite demais vereadores, vereadoras, a todos os
presentes, boa noite também a todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto. Com
relação a esse projeto, é de suma importância para o nosso município. Assim como o
prefeito vem sempre procurando fazer as coisas em seus devidos lugares dentro da
lei, cumprindo a lei, eu também estou aqui para estar aprovando esse projeto, sim,
que estará criando e gerando mais emprego em nossa cidade, para a nossa
população. Esse projeto conta com um cargo de pedagogo, três cargos de atendente,
três cargos de inspetor de alunos e, também, cinco cargos de serviços gerais
femininos. Sem mais. Decisão: Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO
PESSOAL: A VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa noite, Senhor
Presidente, demais vereadores, vereadoras, a todos os presentes. Queria fazer o
meu agradecimento ao Deputado Lobbe Neto, não poderia deixar passar em branco.
Em contrapartida, o meu pedido, a minha solicitação, do ano passado, na data do
Parlamento Jovem, eu entreguei uma solicitação diretamente na mão do Deputado, e
o Deputado foi em frente e, assim nós conseguimos para o nosso município em uma
das escolas estaduais, aqui, de Ibaté. Quero também falar que essa verba será no
valor de aproximadamente R$150.000,00 reais para a reforma da escola EE. Prof.
Jacinto, mais conhecido como João Guedes. Fica aqui, também, o nosso sentimento
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a ele, mas que ele também venha, mais uma vez, continuar fazendo parte em nosso
município com o nome nessa escola. Nesse evento, também, no dia 23, que foi terçafeira passada, Paulo Melo também estava presente acompanhando o nosso
Deputado junto com outro assessor; o Horácio, nosso vice-prefeito; a dirigente de
ensino, a Débora e toda a sua equipe; os diretores das escolas estaduais de Ibaté, a
Adriana, a Lucelina, o Antônio, a Silvia, a Gláucia e a Ângela e todos os envolvidos.
Ficam aqui os meus agradecimentos ao Deputado que conseguiu essa verba junto
com a Secretaria Estadual da Educação através do FDE, conforme a minha
solicitação. Só para ficar bem frisado também que a Ivani trabalha, aparece, sim,
gosta de se aparecer, mas gosta de estar sempre presente no meio do povo. O
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores,
gostaria aqui só de, mais uma vez, cumprimentar o professor Raul, o diretor de
esportes do nosso município. Agora, no dia 04 de fevereiro de 2018, vem com mais
um terceiro campeonato de treino de rua, com largada às oito horas. Agradecer pelo
brilhante trabalho que faz no esporte em que nós vemos grande produtividade.
Grandes atletas do nosso município já disputando fora; alguns, até no exterior; outros,
em grandes times. Então a gente vê que o trabalho vem dado certo. Então fica aqui o
meu agradecimento ao Professor Raul por esse brilhante trabalho que faz com as
nossas crianças em nosso município. Não poderia deixar de passar: com grande
satisfação que agradeço ao Prefeito Zé Parella pelo empenho e dedicação que fez
com que nosso saudoso ex-prefeito, ex-vice-prefeito, Doutor Segundo Carlos Lopes
seja homenageado com a escola do Jardim Icaraí. É de grande valia todo o trabalho,
todo o empenho, não só do vereador, como do deputado, do prefeito, como do
Deputado Federal, Lobbe Neto, e de todos os funcionários da escola do Jardim Icaraí
e de todas as pessoas que me lembro de que, naquela época, a gente precisava de
quatrocentas assinaturas, para que conseguisse colocar o nome naquela escola, o
nome do saudoso Carlito Lopes, e a gente conseguiu mais de mil assinaturas. Foi
feito, em nove de março de dois mil e quinze, o primeiro pedido e hoje, graças a
Deus, a gente vê realizado um sonho. Eu acho que nada é mais gratificante do que
reconhecer o que uma pessoa fez em vida pelo município, pelas pessoas. Uma
pessoa de tão bom coração, uma pessoa que sempre contribuiu com o município,
sendo um dos fundadores da APAE, vice-prefeito, engenheiro, em que concluiu parte
da engenharia. Engenharia daquela passagem que nós temos hoje que liga Ibaté ao
Jardim Cruzado, a parte da Vila Bandeirante ao Jardim Cruzado, uma das coisas que
toda a população queria, principalmente o povo do Cruzado, com toda a dificuldade
que tinha para poder estar se locomovendo para cá, para o outro lado da cidade.
Aquilo ficou parado por muito tempo e, graças ao projeto do nosso saudoso Carlito
Lopes e ao empenho do Prefeito Zé Parella, hoje as pessoas têm também aquela
passagem ali. Ele, como professor, doutor, professor de universidade, eu acho nada
mais justo fazer essa honraria pós-morte, aquela família que sempre lutou pelos
interesses da sociedade, que sempre contribuiu. Então eu fico muito feliz. Não é uma
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vitória só minha, não só do município de Ibaté, não só da diretora da escola, dos
funcionários, mas é uma vitória para toda a cidade ter um nome tão significante em
uma escola do Estado. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos os vereadores
que também assim o apoiaram na época, a todos os vereadores que hoje o apoiam
também. Então a gente fica muito feliz. Sem mais. Nada mais, foi encerrada a
sessão, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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