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22ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2.018. 

Aos dez dias do mês de dezembro 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, 
a Vereadora Ivani Almeida da Silva procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, 
por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 26 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: Indicação, dispondo 
sobre instalar redutor de velocidade de veículos na Rua Maria Klaic Mendes, próximo ao 
número 721, no Jardim Mariana. Indicação, dispondo sobre instalar placa de Rua sem 
Saída na Rua Alcebíades Antonio Silva, no Jardim do Bosque. Indicação, dispondo sobre 
pintar e instalar telas de proteção na quadra de esportes da E.M.E.F. Antônio Deval, bem 
como colocar cobertura na entrada da escola. Moção, dispondo sobre votos de profundo 
pesar pelo falecimento da senhora Luzia Barbosa Alves. Decisão: Aprovada por 
unanimidade. Moção, dispondo sobre votos de congratulações ao Programa Educacional 
de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) pela formatura dos alunos da rede pública 
de ensino, realizada no dia 07 de dezembro; bem como às escolas municipais e aos seus 
alunos e à Polícia Militar. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR SILVANO 
VAZ DO CARMO: Projeto de Lei, dispondo sobre proibir a queima, soltura e manuseio de 
fogos de artifício e artefatos pirotécnicos no Município de Ibaté. Decisão: Encaminhado às 
Comissões Permanentes. Indicação, dispondo sobre realizar recapeamento asfáltico nas 
ruas Pantalhão Francisco e Inácio Pessente, no Jardim Encanto do Planalto. Indicação, 
dispondo sobre solicitar do Prefeito Municipal estudos que visem à possibilidade de alterar 
o sentido único de direção da Rua São Carlos, no Jardim Cruzado, para mão dupla. 
Indicação, dispondo sobre determinar a reforma da caixa de esgotos próxima a Rua 
Francisco Pantalhão e/ou a construção de uma nova, visto o reclamo de mau cheiro pelos 
moradores e despejo de dejetos diretamente no córrego, bem como efetuar o corte dos 
eucaliptos ali existentes e plantar árvores nativas. VEREADOR VALENTIM APARECIDO 
FARGONI: Indicação, dispondo sobre solicitar da Companhia Paulista de Força e Luz – 
CPFL a substituição de poste em madeira, localizado na Rua Terige Macera, em frente ao 
número 30, no Conjunto Habitacional Comendador Nelo Morganti. Indicação, dispondo 
sobre construir um redutor de velocidade de veículos (lombada), na Rua Salve Nilo 
Zecchin, esquina com a Rua Agostinho Faccio, no Jardim Menzani. ORDEM DO DIA: Foi 
aprovado requerimento, de autoria de todos os Edis, solicitando urgência para apreciação 
dos processos CM. Nº 249-250-251/2018. Decisão: Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO CM. Nº 241/2018, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2.018. INTERESSADA: 
Vereadora Ivani Almeida da Silva. ASSUNTO: Dispõe sobre denominar de Nélsia 
Terezinha Fraige Monte o prédio em construção para o Departamento Municipal de 
Educação e Cultura. DISCUSSÃO: A AUTORA: É com grande satisfação que esse projeto 
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veio a calhar da dona Nélsia, que foi muito importante para a nossa educação, para a nossa 
cidade. É muito difícil falar da nossa Nélsia, porque, de todos nós, que estamos aqui, 
acredito que diversos passaram por ela. Vou ler um pouco a respeito de sua biografia: 
“Nélsia Terezinha Fraige Monte nasceu em Ibaté, em três de fevereiro 1947. Filha de Fraige 
Nametala Fraige e Regina Hallab Fraige, ele, libanês; ela, são-carlense. Tinha três irmãos: 
Nelly Fraige DonatoniI, Nedson Assad Fraige e  Nédina Fraige e um filho, Gustavo Monte. 
Fez o curso primário no Grupo Escolar Edésio Castanho; o ginasial e o colegial, no Colégio 
São Carlos; e a Faculdade de História, em Guaxupé. Iniciou sua carreira profissional como 
professora I na EE Edésio Castanho, como professora II de História na EE Fúlvio Morganti, 
em Ibaté, e em escolas de Ribeirão Bonito. Posteriormente foi nomeada Vice-Diretora da 
Escola EE Edésio Castanho e assumiu a direção por vários anos até se aposentar. 
Assumiu então o cargo de Assessora de Educação e Cultura do Município de Ibaté. 
Competente e dedicada, exerceu com brilhantismo todas as funções nas quais foi 
investida, ganhando o respeito, a consideração e o reconhecimento de alunos, pais de 
alunos, professores e funcionários com quem conviveu. Mas não foi só profissionalmente 
que Nélsia se destacou. Extremamente dedicada ao filho, familiares e amigos, não apenas 
com esses se preocupava: colaborava em obras de caridade e promoção social, colocava- 
se à disposição do próximo, visando ao bem-estar de todos, levando sempre uma 
mensagem de luz e conforto às pessoas que mais necessitavam.”. Eu conto com os nobres 
colegas para que aprovem o projeto, pois ela foi uma pessoa importante para a educação 
do município de Ibaté. VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FACCIO: Boa tarde, 
senhor Presidente, demais Vereadores, todos os que nos ouvem. Eu queria deixar os meus 
parabéns à Vereadora por esse projeto, porque, realmente, vem de uma pessoa que nos 
ajudou muito. Eu pude ter aula com ela; ela foi minha diretora também. Sou amigo de seu 
ex-marido e sou amigo de seu filho também, que estão felicíssimos por essa indicação. 
Venho aqui só para afirmar o meu voto e deixar os meus parabéns novamente por essa 
indicação; ela merece tudo isso. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Boa tarde, senhor 
Presidente, senhores Vereadores e Vereadoras, pessoas que nos ouvem pela rádio 
Encanto. Também estou muito feliz pela indicação, a gente fica muito emocionado por essa 
indicação. A professora Nélsia, como conhecida, é merecedora, sim, dessa homenagem, 
pois passou toda a sua vida nos ensinando, ensinando as nossas crianças, nossos jovens, 
e, partindo daí também, quero agradecer o trabalho do seu Zé, do seu filho, Gustavo, que 
vem desempenhando em nosso município um trabalho de ajuda ao nosso esporte. A gente 
fica muito feliz com tudo isso. Tem também o meu voto de apoio. VEREADOR SILVANO 
VAZ DO CARMO: Boa tarde, senhor Presidente, boa tarde a todos os Vereadores, a todos 
os nossos amigos que estão nos assistindo, também à imprensa. Quero parabenizar 
também por esse projeto. O quê falar da dona Nélsia? Deixou um marco em nossa cidade 
e no coração de cada pessoa que estudou, uma linda história, um lindo ensinamento, um 
bom aprendizado. Então eu fico feliz por essa indicação, pois estar junto a esse projeto, eu 
tenho certeza, Vereadora, é de bom grado de muitas pessoas, principalmente, para a 
família da Nélsia. Parabéns. Decisão: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 
249/2018, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2.018. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre revogar a Lei Municipal nº 1804, de 30 de março de 2001. 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. N° 250/2018, DE 10 DE 
DEZEMBRO DE 2.018. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre 
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abrir crédito suplementar no valor de R$ 576.350,00, para o IPREI. DECISÃO: Aprovado 
por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 251/2018, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2.018. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre fixar alíquota de 
contribuições previdenciárias do IPREI. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. ELEIÇÃO 
DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2019/2020: Foi apresentada, por todos os 
Vereadores, a chapa para concorrer à eleição da Mesa Diretora para o biênio 2019/2020: 
Presidente: Vereadora Regina Célia Alves de Queiróz. Vice-Presidente: Vereador Luís 
Marino da Silva. Primeiro Secretário: Vereadora Sidnéia Monte. Segundo Secretário: 
Vereador Steigue Jones Ronchini Fáccio. VOTAÇÃO SECRETA: O senhor Secretário fez 
a chamada nominal para que todos, após assinarem a lista de votação, votem 
secretamente. Todos votaram, e a VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA, em seu 
momento de votação, se pronunciou favorável à eleição da mesa: Senhor Presidente, 
gostaria de falar que o meu voto é Sim. RESULTADO DA VOTAÇÃO: Foram 
escrutinadores o Vereador Carlos Eduardo Galdiano e a Vereadora Ivani Almeida da Silva. 
Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: A PRIMEIRA, VEREADORA 
IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa tarde, senhor Presidente, demais Vereadores e 
Vereadoras, a todos os presentes e a todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto. 
Vereadora Regina Célia Alves de Queiróz, sucesso neste novo biênio que se inicia a partir 
de janeiro de dois mil e dezenove. Parabéns a você; ao Vice, Marino; à Sidnéia Monte, 
Primeira Secretária; e ao Steigue Jones, Segundo Secretário. É com grande satisfação que 
aprovei, porque acredito em você também, mesmo que seja uma Vereadora nova, em seu 
primeiro mandato, mas nós estamos em processo de aprendizagem, sempre. Nós, 
mulheres, podemos e podemos cada vez mais, pode ter certeza disso. Eu aposto em você, 
confio em seu trabalho, que você vai nos representar muito bem como presidente nesta 
Casa de Leis. Parabéns, mesmo, e a todos os que fazem parte dessa chapa. Também não 
posso deixar de agradecer o Deputado Roberto Massafera, por ter se engajado neste 
projeto, que lhe encaminhei, pedindo algumas alterações na Lei. Então deixo meus 
parabéns para ele, sim. Massafera aprova projeto que permite hortifruti nas rodovias. O 
deputado estadual Roberto Massafera comemorou nesta quarta-feira (5), a votação do 
Projeto de Lei (PL) 905/2017, de sua autoria, que garante a atividade comercial dos 
garapeiros e pequenos produtores de hortifrútis e plantas nas margens das rodovias 
paulistas. A votação na Assembleia Legislativa de São Paulo derrubou o veto do 
Governador Geraldo Alckmin. Gostaria de agradecer a compreensão dos meus colegas 
deputados. “Estamos ajudando a população que trabalha”, comentou o parlamentar. A 
iniciativa permite ao pequeno produtor a obtenção de renda dentro da economia formal. O 
PL 905 atualiza a legislação que desde mil novecentos e setenta e seis já permitia a 
atividade de pequenos produtores nas faixas de estradas de domínio do DER 
(Departamento de Estradas de Rodagem) pedagiadas ou não. A nova lei introduz a 
permissão do comércio à figura jurídica do MEI (Micro Empreendedor Individual), e também 
explicita a atividade do “garapeiro” como beneficiário do direito ao lado de 
hortifrutigranjeiros, produtores e vendedores de plantas frutíferas e ornamentais. A 
proposta partiu da articulação da vereadora de Ibaté, Ivani do Cruzado, que representa um 
grupo de garapeiros e pequenos produtores instalados ao longo da rodovia Washington 
Luiz, entre as cidades de Araraquara e São Carlos. Nos últimos meses, os garapeiros 
vinham sofrendo pressão das concessionárias para deixarem as rodovias. Embora tenha 
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o direito garantido esses comerciantes ainda precisam solicitar autorização do DER para 
funcionar. Para mim foi uma grande vitória poder ter ajudado os garapeiros que se totalizam 
em dez garapeiros e dez famílias que continuam sendo beneficiadas. Só tenho a agradecer 
ao Deputado. Quero falar um pouco a respeito, infelizmente, do acidente acontecido na 
escola municipal Maria Luiza, em que, a nossa população sabe que o Prefeito, junto com 
a assessora da educação não mediram esforços para abrigar os nossos alunos e tirando-
os de algum risco que estariam correndo naquele local. Os alunos que precisaram ser 
removidos foram removidos para o antigo terreno da PSF, que está em desuso. Gostei 
muito dessa parte, tanto a do Prefeito, quanto a da assessora. O nosso engenheiro está 
acompanhando de perto todo o ocorrido e estão pensando no zelo para com as nossas 
crianças, pelos nossos professores, pelos nossos funcionários, que fazem parte daquela 
unidade escolar. Uma coisa que eu não gostei foi de uma palavra mal dita da jornalista que 
finalizou a edição dessa matéria. Fiquei muito chateada, porque ela falou que ali não era 
lugar para abrigar as nossas crianças. Eu gostaria que ela tivesse arrumado outro lugar 
melhor, já que ela acha que ali não é lugar. As nossas crianças estudam no bairro, que é 
na Popular, e o Prefeito, de imediato, se prontificou em colocá-las em outras escolas; foram 
atrás até mesmo da escola André Donatoni, mas não tinham espaço físico, e ele achou 
que seria ideal deixá-las no próprio bairro. Então eu peço para que a jornalista se informe 
um pouco melhor. Já está finalizando o ano letivo dos alunos, e, infelizmente, ela fez uma 
crítica muito maldosa. A SEGUNDA, VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE 
QUEIRÓZ: Boa tarde, senhor Presidente, Vereadores, Vereadoras, a todos que nos 
assistem pela rádio Encanto, a todos os que nos assistem no Plenário. Eu estou feliz, hoje. 
Antes mesmo de ir à reunião, de vir à sessão, eu fiz uma oração a Deus, me colocando à 
sua disposição, porque eu creio muito em Deus e gostaria de agradecer a Ivani pelas 
palavras e a cada um de vocês pelo seu voto. Quando eu recebi o convite do Vereador 
Marino para que eu fizesse parte de um partido, eu sempre acreditei na honestidade, isso 
faz parte da minha vida, faz parte da minha criação, que nós devemos ser sinceros uns 
com os outros, que nós devemos olhar nos olhos do nosso próximo para conversar. Eu 
sempre gostei de ajudar o próximo e, estar aqui hoje, fazer parte de um partido, PSDB, ser 
eleita pela população, estar aqui hoje e receber esse voto. Sou grata a cada um de vocês 
pelo voto. Quero agradecer a vocês, agradecer a Deus, agradecer o nosso Prefeito. Na 
sexta-feira à noite, eu conversava com o Steigue e lhe dizia que era muito difícil trabalhar 
em Ibaté, a administração de Ibaté é ótima, e, juntos, como nós estamos caminhando, 
nestes dois anos, junto com vocês, eu vi que a gente pode e que vamos vencer juntos. A 
cada um dos Vereadores, ao nosso Prefeito, ao pessoal da Câmara, muito obrigada por 
tudo. Estamos juntos nesta caminhada. Muito obrigada a todos. Obrigada a vocês, que 
vieram nos assistir nesta tarde, no Plenário. Espero que, a cada sessão, tenha mais da 
nossa população, porque é muito importante para nós, Vereadores, caminhar com a 
população. Obrigada a todos.  O TERCEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: 
Senhor Presidente, senhores Vereadores. Como não estar feliz? Há duas sessões, eu 
queria que a Regina saísse candidata e eu acho que ela tem o preparo, tem a honestidade 
que se precisa para trabalhar na presidência da Câmara. Como ela lembrou, quando eu 
lhe fiz o convite, sou seu padrinho na política, e, em todos os momentos, a gente fica feliz 
pelos acontecimentos. Quero agradecer a todos os Vereadores pelo apoio à Regina na 
direção da Câmara, da Mesa Diretora, que vamos fazer parte e espero contribuir muito 
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nestes dois anos que nos restam nesta Casa, para dar andamento junto com o Prefeito 
José Parella, estar administrando, ajudando cuidar, fazendo com que funcione. A gente vê 
alguns acontecimentos no município, na sexta-feira eu estive em uma reunião junto com o 
pessoal da Câmara, quando estava com aquele problema; o município havia pagado toda 
a medição do trabalho executado, e a empresa não conseguiu fazer o pagamento. De 
pronto, o Prefeito manifestou ajuda e está resolvendo aquele problema. Nós estamos 
acompanhando para ver se funciona de vez esse problema. Às vezes as pessoas acabam 
participando de licitação, e, em um vacilo que se dá, acaba dando um preço e depois não 
consegue cumprir e acaba trazendo esse transtorno. O município está todo legalizado, 
regularizado junto à empresa, e a empresa não cumpriu. Então fica aqui esse desabafo 
também em relação aos funcionários que sofrem com tudo isso, mas tudo tem que ser feito 
dentro da lei e não pôde ser feito de outra forma, a não ser desse acordo que foi feito na 
sexta-feira para poder pagar os funcionários. A outra situação é a da escola. A gente vê 
que é lamentável, uma situação dessas que acontece, mas o Prefeito está sempre de 
prontidão para ajudar, cuidar e fazer com que as crianças caminhem no município também. 
A gente fica feliz com toda essa situação. Sem mais. Nada mais, foi encerrada a sessão 
às dezesseis horas e cinquenta minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de 
aprovada pelo Plenário. 


