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02ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 
2020. 

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas, no 
Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida pela 
Vereadora Regina Célia Alves de Queiróz, secretariada pela Vereadora Sidnéia 
Monte e com a presença dos seguintes Vereadores (as): Antonio Inácio Barbosa, 
Carlos Eduardo Galdiano, Ivani Almeida da Silva, Luis Marino da Silva, Silvano Vaz 
do Carmo, Steigue Jones Ronchini Fáccio e Valentim Aparecido Fargoni. 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 27 de janeiro de 2020. A Senhora Secretária 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 um 
redutor de velocidade de veículos na Rua São Carlos, em frente ao número 366, no 
Jardim Cruzado. Moção, dispondo sobre votos de congratulações à empresa Vetro 
por haver construído um muro no final da Rua Taquaritinga, no Jardim Cruzado. 
Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: 
Indicação, dispondo sobre instalar placa de identificação dos loteamentos Domingos 
Valério, Jardim do Bosque e CDHU na entrada de tais bairros. Indicação, dispondo 
sobre instalar um redutor de velocidade de veículos na Rua Dr. Tancredo de Almeida 
Neves, próximo ao número 560, no Jardim Mariana. VEREADOR VALENTIM 
APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo sobre solicitar da Companhia Paulista 
de Força e Luz – CPFL a substituição dos postes de madeira por postes de cimento 
na Rua Nicola Hercoli, em frente aos números 233, 205, 173, 93, 63 e 21, no Jardim 
Icaraí. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 306/2019 DE 09 DE DEZEMBRO DE 
2019. INTERESSADO: Vereador Luís Marino da Silva. ASSUNTO: Dispõe sobre 
instituir em Ibaté o Dia de Portugal. DISCUSSÃO: O AUTOR: Boa tarde, senhora 
Presidente, senhoras Vereadoras e senhores Vereadores; às pessoas que nos 
ouvem pela TV Câmara e rádio Encanto. É um projeto simples, mas de extrema 
importância, tanto para a cultura brasileira quanto para a cultura portuguesa. Quero 
falar a respeito do projeto em si. Nós, da cidade de Ibaté, que sempre estamos aqui 
buscando eventos para que a nossa cidade seja uma Cidade de Interesse Turístico, 
esse é mais um projeto que poderá criar uma semana de comemorações aos 
portugueses. Quero deixar a justificativa do projeto e pedir o apoio de todos. É um 
projeto simples, mas de grande valia para a nossa cultura. “O Descobrimento do 
Brasil foi a chegada oficial, em 22 de abril de 1500, da frota comandada por Pedro 
Álvares Cabral onde se chamou Ilha de Vera Cruz. Descobrimento do Brasil foi o 
resultado de diversas expedições marítimas realizadas pelos navegadores 
portugueses.  Descobrimento do Brasil ocorreu na época das Grandes Navegações. 
As caravelas saíram do Rio Tejo, em Lisboa, no dia 9 de março de 1500, visto que 
levavam mantimentos para mais de dezoito meses. Eram treze embarcações com 
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1400 homens a bordo, que fariam o Descobrimento do Brasil. Tudo estava sob o 
comando de Pedro Álvares Cabral. A esquadra se lança ao mar. No dia 22 de março 
os navegantes contornaram a Ilha de Cabo Verde e seguiram para Oeste, 
atravessando o Oceano Atlântico, deu-se aí o descobrimento. A esquadra de Cabral 
navegou por aproximadamente 3600 quilômetros em um mês e encontrou os 
primeiros sinais de terra. No dia 22 de abril de 1500, chegaram ao Brasil as caravelas 
portuguesas. Da mesma forma que os descendentes portugueses, em especial os 
açorianos, estiveram ligados ao surgimento de cidades como Porto Ferreira, Ribeirão 
Preto, Araraquara e São Carlos, presumimos que os mesmos também estejam 
ligados ao surgimento de Ibaté pois as fazendas locais em especial a Fazenda São 
Roberto, construída pelo Major Joaquim Roberto Rodrigues e pela sua arquitetura dá 
para reconhecer a influência lusitana. A escolha da data de 22 Abril foi sugerida pela 
importância que tem para todos os portugueses e luso descendentes, aqui em terras 
de Vera Cruz. Tendo em conta que as cidades adjacentes já contam com várias datas 
comemorativas de Portugal, não poderia a Cidade de Ibaté ficar de fora desse 
movimento Luso que está a ser criado. Que venham as festas portuguesas e a sua 
cultura, que tão enraizada está através da sua língua, religião, gastronomia e 
literatura.” Gostaria de dizer a todos que, no futuro próximo, caso a gente consiga 
instituir essa semana, as festas portuguesas gerarão mais empregos no município, 
movimentarão a cidade de Ibaté, gerando empregos e poder aquisitivo às pessoas 
que se encontram. Lanço esse projeto e espero a aprovação de todos. Nós que 
vemos Portugal um país de primeiro mundo, e nós, descobertos por ele, sofremos 
tanto. Esperávamos nós que seguíssemos os mesmos caminhos e teríamos um 
Brasil de primeiro mundo. Quero relatar o nome do Presidente da Casa de Portugal 
de São Carlos, Plácido Ferreirinha. Lembro a todos que há mais de 60 anos não se 
criava uma casa de português no Brasil, e aconteceu agora na cidade de São Carlos, 
e provavelmente também nas cidades vizinhas, dando a importância ao 
descobrimento do Brasil por meio dos portugueses. Somos gratos. Sem mais. A 
Senhora Presidente pediu a suspensão da sessão por 20 minutos, para que a 
pressão da Vereadora Ivani Almeida da Silva se restabelecesse. A sessão foi 
retomada com a segunda chamada e deu-se início à votação do processo nº 
306/2019, de autoria do Vereador Luís Marino da Silva, que dispõe sobre instituir no 
município de Ibaté o Dia de Portugal. Decisão: Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO CM. Nº 317/2019 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019. INTERESSADO: 
Vereador Valentim Aparecido Fargoni. ASSUNTO: Dispõe sobre instituir em Ibaté o 
Hiperdia e a Semana de Orientação e Combate a Diabetes, a ser realizada na 
semana do dia 14 de novembro de cada ano. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 
EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: 
Primeiramente, agradeço a todos pelo apoio ao projeto. Quero falar a respeito de 
alguns acontecimentos que, às vezes, se fala no nome do Vereador Marino, da 
Vereadora Ivani, no nome de todos os Vereadores. Eu acho um despreparo total das 
pessoas que acabam fazendo isso, no caso, a Rosana Alves e outras pessoas, que 
acabam saindo candidatas e não obtêm votos, não têm conhecimento de nada. Ficam 
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comentando sobre os projetos que fazemos, quando, na verdade, não sabem nem o 
que é o trabalho de um Vereador. Deveriam, no mínimo, saber o que cabe a nós é o 
que nós fazemos, que são as indicações. Nós não podemos, embora muitas pessoas 
possam estar vendo essa postagem maldosa dessa senhora, que, inclusive já veio 
várias vezes a esta Casa assistir à sessão e, por muitas vezes, dormiu naquela 
cadeira. Nós até já lhe chamamos a atenção, pois, se é para dormir, que durma em 
casa, pois aqui não é lugar de dormir, é lugar de trabalho dos Vereadores. Faz esses 
comentários do projeto e não sabe que Vereador não pode criar projeto que tem 
custo para o município, que gera gasto. Então, às vezes, fazemos esses projetos 
simples que não geram gastos para o município e que têm o apoio de todos os 
Vereadores, como hoje. Gostaria que ela pudesse colocar todas as indicações de 
todos os Vereadores, que cobram pela cidade, o anseio da população, que chega até 
nós. Isso é o que ela devia colocar, pois esse é o trabalho do Vereador também. 
Agora, criar projeto que gera gasto, nós não conseguimos, senhora Rosana, não 
cabe a nós, isso cabe ao Prefeito, e ele o faz. A senhora vê. Até a área que a senhora 
mora hoje está sendo valorizada por conta das obras do nosso querido Prefeito, que 
tem feito, ali onde a senhora mora hoje, grandes construções, inclusive a nossa 
Câmara, que fica mais perto da sua casa. Dá para a sessões da Câmara quando 
quiser; está pertinho senhora dormir mais e assistir mais às. Quero lembrar uma 
indicação que eu fiz, que já foi feita pela Ivani, em relação à rua atrás da CBT, as 
chácaras, onde há um transtorno imenso (talvez outros Vereadores tenham cobrado 
essa situação também), pois é muito caminhão que passa por lá, há um trânsito 
considerável, gera uma poeira enorme e gera um transtorno quando chove. Na 
sessão passada, eu havia pedido novamente para revissem essa situação. Na própria 
semana, na semana que passou agora, eu estive lá com o Prefeito, que estava com 
seus assessores e engenheiro, levantando custos para ver se consegue asfaltar 
aquela área. Lembrando que as chácaras, hoje, não geram nada de imposto ao 
município. O Prefeito, se o fizer, fará com o dinheiro de recursos próprios, de sua boa 
vontade, pois é uma situação que precisa mesmo ser feita ali. Então, fica aí, senhora 
Rosana, este é o trabalho do Vereador: vê os problemas, leva-os ao Executivo, o 
Executivo vê os problemas e os analisa para ver se dá para fazer ou não, se há a 
possibilidade ou não de fazer. Não é criar projeto, como a senhora pensa, que vem 
aqui para criar projetos monstruosos e pensar que vai conseguir fazer, porque não 
consegue, pois Vereador não tem essa autonomia até hoje. Então, aprenda um 
pouquinho, disputa uma eleição, venha para cá e vê como a coisa funciona. Sem 
mais. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezesseis horas e trinta e cinco minutos, 
lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário. 


