CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ
Encanto do Planalto
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP
Fone/Fax: (16) 3343-1233
Sessão Ordinária de 12.06.2017 – Fls. 1
12ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2.017.
Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, 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 Sidnéia Monte, procedeu à leitura de um trecho da bíblia. Foi
aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 29 de maio 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): VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre solicitar do
Deputado Lobbe Neto, gestões junto ao Secretário de Educação do Estado, visando à
ampliação da altura do muro da EE do Jardim Cruzado e pintura do prédio e muro da EE
Orlando da Costa Telles. Moção, dispondo sobre pesar pelo falecimento da Senhora
Aparecida Petrile Zanoto. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR LUIS
MARINO DA SILVA: Projeto de Decreto Legislativo, dispondo sobre conceder o título
de Honra ao Mérito ao Senhor Fábio da Silva Gomes, pela autoria da lei que instituiu a
Semana de Segurança Pública. Decisão: Encaminhado às Comissões Permanentes.
Indicação, dispondo sobre solicitar do Prefeito Municipal ou da Comissão Organizadora
do 30º Rodeio de Ibaté, o fornecimento de ônibus para o transporte de moradores dos
Jardins Cruzado, Encanto do Planalto (Esfer) e adjacências, evitando o tráfego de
pessoas na rodovia, no início e término dos shows. O VEREADOR LUIS MARINO DA
SILVA: Esta indicação que faço é no sentido de proteger as vidas, a gente vê que muitas
pessoas saem em busca de divertimento, esta festa atrai muitas pessoas, e como a
gente já participou da festa e já viu um monte de pessoas que circulam na rodovia tanto
no início quanto no término do rodeio, e a gente fica preocupado né, porque pode
acontecer uma tragédia, um acidente ai, uma coisa que é para alegrar o povo, pode
deixar uma data de muita tristeza aqui na nossa cidade, então a gente pede esta
indicação para ver se há a possibilidade de o Prefeito quanto a Comissão Organizadora
do Rodeio, ou o dono da Festa do Rodeio para que veja as possibilidades de que não
haja uma tragédia. Peço o apoio dos vereadores também, sem mais. A VEREADORA
IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa noite a todos, eu queria dar os parabéns ao vereador
Marino pela indicação, pois é de suma importância esta indicação, devido ao grande
evento ao qual nós estamos nos preparando. Parabéns mesmo. Indicação, dispondo
sobre criar um banco de sangue no município ou um dia no mês para a doação de
sangue. O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: A gente sabe que o nosso município
é pequeno, e essa indicação pode até trazer espanto para algumas pessoas, mas,
também sabemos que é existe uma necessidade grande de doação de sangue e um
projeto ou indicação, se fosse aceita pelo Prefeito, ou talvez até uma parceria com
universidades para que marcasse um dia do mês, para que as pessoas pudessem estar
doando sangue, e estariam suprindo não só a necessidade da cidade de Ibaté, mas
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também as cidades vizinhas, pois há um grande público com necessidade de sangue ai.
Então peço o apoio dos vereadores. Moção, dispondo sobre congratulações com o
ibateense Dirceu Barbano, por ter assumido a cadeira nº 57, da Academia Nacional de
Farmácias. O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Eu acho que merecidamente
Dirceu Barbano é digno da moção desta Casa, uma pessoa ibateense, que já dirigiu a
Saúde do município, que cresceu no meio da área da saúde e que a cada dia mais nos
surpreende. Gostaria de deixar algumas palavras sobre o Dirceu: “Ex-presidente da
Anvisa, o farmacêutico Dirceu Barbano, assumirá, nesta sexta-feira (9/6), a cadeira n° 57,
como titular, da Seção de Ciências Naturais da Academia de Ciências Farmacêuticas do
Brasil/Academia Nacional de Farmácias. Formado em Ciências Farmacêuticas pela
Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas, Barbano foi diretor do
Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, secretário municipal
de saúde dos municípios paulistas de Ibaté e São Carlos e professor da PUC-Campinas.
Também foi gestor de hospitais filantrópicos, conselheiro do Conselho Federal de
Farmácia e diretor do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Dirceu
Barbano ingressou na Anvisa como diretor em outubro de 2008 e, entre 2011 e 2014,
exerceu o cargo de diretor-presidente. A Academia Nacional de Farmácia – ANF é uma
sociedade civil científica, de âmbito nacional, que tem como objetivos: estudar, debater,
divulgar, educar e colaborar como órgão consultivo em atividades nacionais e
internacionais, em tudo o que se relacione com as ciências farmacêuticas. Fundada em
13 de agosto de 1937, com sede na cidade do Rio de Janeiro, e reconhecida com Título
de Utilidade Pública, a ANF é uma das mais longevas sociedades científicas brasileiras
na área farmacêutica. Nasceu do Conselho Científico da Associação Brasileira de
Farmacêuticos. É composta por membros titulares que são cientistas farmacêuticos,
médicos, odontologistas e outros de várias áreas do conhecimento. Também é composta
por membros eméritos, honorários, correspondentes e mantenedores.” Ficamos muito
honrados com a posição que Dirceu se encontra hoje, para nós é motivo de muito orgulho
e alegria, sem mais. Decisão: Aprovada por unanimidade. Moção, dispondo sobre
congratulações com o Dr. Flávio de Freitas, pelos relevantes serviços prestados a
população ibateense. O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: A moção que faço ao
Dr. Flávio vem de encontro aos inúmeros serviços prestados tanto a nossa população,
quanto a população da região, e muito ativo em tudo que faz, trabalha em vários
hospitais. Faremos uma homenagem a ele. “Crônica: A generosidade do médico Flávio
Freitas. Hoje Flávio está no Samu. Na quarta-feira da semana passada minha garganta
começou a raspar. Até então, achei que fosse só mais um daqueles anuais resfriados. Na
quinta, dores pelo corpo, febrão, nariz entupido e na garganta dificuldades para engolir,
nem água descia direitinho. Não tinha vontade de comer, de beber, de fazer nada e ainda
por cima precisava no período noturno ficar com minha filha porque minha mulher iria
lecionar à noite. A coisa foi feia, entrei na sexta ainda pior, o peito trancado, uma dor
horrível parecia que iria morrer e para piorar estava longe de São Carlos, em Franca. A
ideia era chegar na cidade o mais rápido possível e ir até o 24 horas da UNIMED, aquele
mesmo que demora para atender igual a UPA da Vila Prado. Estava almoçando e via a
febre subir, as dores aumentarem e nisso me ocorreu falar com o Dr. Flavio Freitas pela
internet. Expliquei meu quadro, disse o que estava sentindo e se ele poderia me consultar
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no seu escritório. Na hora, o médico que é sinônimo de bom humor nas redes sociais,
pois sempre brincamos junto com uma animada turminha me pediu para passar em sua
casa. Viajei pensando que estaria incomodando o Dr. Flávio, mas ao contrário, cheguei
em sua casa, expliquei o que estava sentindo, ele me examinou e prescreveu a
medicação. Ainda tivemos tempo para conversar e eu fiquei pensando comigo mesmo
que seres humanos desse tipo são raros hoje em dia. Uma pessoa deixar o que está
fazendo para atender o outro é a missão mais nobre possível, lembra aquela passagem
do Evangelho que diz: “Você se incomodará pelo menos por eu ter batido em sua porta!”
Pois bem, Flávio não se incomodou, me ajudou, eu estava quase a zero de forças,
pedindo para encostar e ficar. Porém, o nobre médico mais uma vez deu sua contribuição
e fez valer algo que é muito difícil de se encontrar hoje em dia em qualquer profissão:
humanidade. Posso dizer que Flávio tem essa humanidade de sobra, ela transborda nele
de um jeito que tenho certeza que sua bela família tem muito orgulho de tê-lo como pai e
marido. Nesta vida, sempre comento isso, parece que as situações estão sempre
interligadas e essa não foi à primeira vez que Dr. Flávio esteve presente na minha, talvez
no momento mais crucial para a minha família, foi a mão dele que salvou tudo. Era uma
sexta-feira e o meu irmão me ligou dizendo: o Samu está aqui em casa e mãe não está
bem, pois teve um ataque. Meu pai conta que o médico de cavanhaque lhe pediu licença,
encostou a porta do quarto e certamente antes de usar seus conhecimentos deve ter feito
uma prece pedindo que Deus lhe guiasse mais uma vez e sem dúvida isso aconteceu.
Minha mãe foi muito bem socorrida, encaminhada para a Santa Casa e depois disso só
melhorou, pois passou a se tratar adequadamente. Depois de um tempo que isso
ocorreu, meu pai contou que o médico se chamava Flávio. As histórias de bondade e
precisão médica do Flávio vêm de muito tempo. Foi ele que fez uma cirurgia de
emergência num ente querido de uma pessoa que gosto muito (embora acho que ela
nem lembre mais de mim!) e com isso resolveu um problema que poderia se tornar muito
grave. Nenhuma novidade para um médico tão competente, não? Aliás, apenas para
registrar, depois do atendimento de ontem, a medicação começou a fazer efeito e
apresentei boa melhora no quadro, ou seja, até domingo não terei mais nada graças à
generosidade do médico Flavio Freitas que tirou um pouco do seu tempo para me
atender. Mais uma vez, o meu muito obrigado, que Deus lhe dê em dobro tudo que você
faz pelos seus semelhantes. Por : Renato Chimirri”. São coisas que emocionam a gente,
ele não faz distinção de pessoas, atende um, atendo outro. Outra vez, um funcionário da
Pistelli precisava de uma cirurgia e ele atendeu e fez, o menino estava desesperado e
não sabia mais o que fazer, e é por isso e por outras razões que a gente só tem que
agradecer o Dr. Flávio pelo trabalho que faz. Peço o apoio de todos os Vereadores na
aprovação desta Moção. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR SILVANO
VAZ DO CARMO: Indicação, dispondo sobre instalar sinalização de trânsito no Conjunto
Habitacional Antonio Moreira. Indicação, dispondo sobre proibir o estacionamento de
veículos de um lado da Avenida São Paulo, no Conjunto Habitacional Comendador Nelo
Morganti. VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo sobre
instalar redutor de velocidade de veículos no trecho recentemente aberto e pavimentado
da Rua XV de Novembro. Indicação, dispondo sobre solicitar do Governador Geraldo
Alckmin a instalação do Restaurante Bom Prato. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº
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168/2017, DE 28 DE ABRIL DE 2017. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO:
Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. OBS:
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.
PROCESSO CM. Nº 199/2017, DE 08 DE JUNHO DE 2017. INTERESSADA: Prefeitura
Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$
136.500,00, para reforma do Ginásio Poliesportivo Donato Rocitto. DISCUSSÃO: A
VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Trata-se de projeto de lei para abertura de crédito
adicional especial, baseado no valor de convênio celebrado com o Ministério do Esporte,
com base no contrato nº 826223/2015, com objeto de reforma do Ginásio Poliesportivo
Donato Rocitto. Conforme convênio celebrado a Prefeitura foi beneficiada com uma verba
no valor de R$ 682.500,00, sendo que até a presente data foi repassado ao município o
valor de R$ 546.000,00, restando o valor de R$ 136.500,00, para ser repassado a
Prefeitura, motivo pelo qual é o presente projeto, para abertura do respectivo valor, para
conclusão do objeto do convênio. É informado que o valor encontra-se no aguardo da
liberação de crédito de repasse pelo Ministério do Esporte, portanto é o presente para a
abertura de crédito adicional especial. O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Este
projeto que vamos votar hoje ai, a gente tem que dar os créditos ao Deputado Lobbe né,
que é um deputado que eu não me canso de falar, porque quando ele soube que quando
vinha assumir a cadeira na Câmara Federal, uma de suas preocupações era estar no
município e ver o que o município precisava né. Então tenho que lembrar este trabalho,
que é um trabalho sério que ele faz no município, e graças a ele a gente consegue ver
uma mudança e uma nova aparência no nosso ginásio, que estava sendo deteriorado,
acabado, perdido, embargado, não sei de que forma acabou acontecendo isso, mas Ibaté
não podia usar aquele prédio, mas graças ao trabalho do deputado Lobbe Neto, que
atendeu o pedido da cidade de Ibaté, não digo meu pedido, nem do Vereador Marinho
nem do Prefeito Alessandro, que compunha aquela época lá, mas sim um pedido que é
para a cidade de Ibaté, da cidade de Ibaté, que tinha a necessidade de ver aquele
Ginásio brilhando novamente. A gente vai ter a oportunidade de ver muitas competições
ainda, e isso que eu digo, é um trabalho sério que o deputado fez em nosso município e
continua fazendo, continua lutando pela política nacional e regional. Ficamos muito
felizes com o trabalho que o deputado vem fazendo em nosso município. Sem mais. O
VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO: É uma verba importante e essa
obra vem sendo realizada há algum tempo ali, uma verba de suma importância, porque
eu como jogador de futebol que joguei muita bola naquele ginásio ali, fiquei muito
decepcionado quando soube que havia sido embargado o ginásio. É algo de extrema
importância para que a nossa juventude e as crianças venham participar também,
porque, como eu também poderia ter tido outro fim ai, participei de muitos campeonatos e
jogos lá. Espero que no futuro eu possa ver os campeonatos e a nossa infância e
juventude dentro deste ginásio. Obrigado ao deputado Lobbe que trouxe esta verba, e
espero que seja aprovado hoje. Sem mais. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.
PROCESSO CM. Nº 200/2017, DE 08 DE JUNHO DE 2017. INTERESSADA: Prefeitura
Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito abertura especial no valor de R$
45.738,54, para manutenção de educação infantil; novas turmas e Brasil Carinhoso,
destinado à aquisição de materiais de consumo. DISCUSSÃO: O VEREADOR LUIS
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MARINO DA SILVA: Gostaria só de fazer um questionamento aqui, não em si sobre este
projeto, pois a gente sabe que o projeto é necessário, porque eu acredito que não
somente eu, mas os demais vereadores sempre temos urgência em aprovar projetos que
visam melhorias para o nosso município. Eu só quero fazer um questionamento que
alguns meses atrás, esta Casa de Leis aprovou por unanimidade uma verba de R$
800.000,00 (oitocentos mil Reais) para recape, e eu tenho passado pelas ruas e não
tenho visto nada ainda. Sei que demora um pouco, demora para fazer licitação, tem um
trabalho para ser feito, mas a gente não pode ir esquecendo né, a gente não pode
esquecer que tudo precisa ter pressa nas coisas, andamento. A VEREADORA IVANI
ALMEIDA DA SILVA, EM APARTE: Obrigada pelo aparte. Na semana passada eu tive
em contato com o Vadilson e também com o engenheiro Everaldo e eles me disseram
que está sim, em andamento, mas que acabou o material, e eles estão fazendo a
solicitação, e assim que passar o rodeio eles vão efetivar, sim. Obrigado vereador. O
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Obrigado pelo complemento Vereadora. A gente
vê toda este necessidade de ter sim o andamento nas coisas para que a cidade continue,
para que a cidade ande, poia a gente vê que tem muitos buracos. Na Rua Itápolis, na
qual a vereadora mora, eu acredito até que é uma das ruas mais prejudicadas no
município de Ibaté, e eu acredito que a Vereadora também, como eu, já foi muito
cobrada, pois a gente sempre é cobrado. Eu sou muito cobrado, na minha rua, a Rua
Francisco Silva, pelos buracos que tem ali também, a gente vem aqui dar um
empurrãozinho para que as coisas andem um pouco mais rápido. Porque aprovar aqui a
gente não tem vergonha de aprovar os projetos, a gente tem coragem, a gente tem força,
tem vontade, mas a gente quer ver vontade da outra parte também para que as coisas
andem. Uma cidade toda esburacada a gente já tem do lado, que é a cidade de São
Carlos, e nós não queremos isso para a nossa cidade, tanto é que aprovamos R$
800.000,00 oitocentos mil Reais) para que Ibaté ficasse fora dos buracos. Sem mais.
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Inscreveram-se e
manifestaram sobre atitudes pessoais, assumidas durante a sessão ou no exercício do
mandato, os seguintes: VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Quero aproveitar a
oportunidade para agradecer o Prefeito Municipal José Luiz Parella, agradecer também o
Vadilson, o Engenheiro Everaldo por estar sempre atendendo as minhas solicitações,
inclusive no Jardim Cruzado onde eu fiz o pedido para troca de uma canaleta, onde a
chuva invadia a casa de alguns moradores e fui muito bem atendida, pois foram lá e
resolveram a situação, e também na Rua Descalvado. Foi por isso que eu falei para o
Vereador Marino a respeito, pois a semana passada eu falei bastante com eles com
relação a recape também e foi quando eles me deram a notícia de que realmente depois
do rodeio estariam começando a nova etapa de recape em nosso município, devido a
muitas reclamações de nossa população. VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Quero
fazer uso da explicação pessoal apenas para agradecer o vereador Silvano e o vereador
Valentim pelas indicações de hoje. O Vereador Silvano por solicitar que coloque
sinalização no bairro Antonio Moreira, que é um bairro novo, pois a gente vê que até
minha rua que é uma rua de bairro já foi agraciada pela sinalização, a gente fica
contente né em ver todo aquele amarelo lá, teve pessoas que até confundiu e achou que
ia ser o correio lá, é o correio aqui, não, rsrsrs. Minha rua foi agraciada lá, a gente fica
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feliz, toda amarela, e a gente vê a indicação do vereador para que se estenda para os
outros bairros também. No bairro popular ali, vereadores da gestão passada, como eu
também cobramos muito no sentido de mão de direção ali também, e espero que este
aqui faça. A gente vê que muitas indicações durante a gestão não são feitas, não porque
o prefeito em exercício ache que não é uma coisa que precisa, uma coisa viável, mas ele
sabe que é viável, mas ele não deixa o vereador aparecer, ai o vereador sai desta gestão
aqui, como por exemplo o vereador Fábio, que fez uma indicação para fazer asfalto lá
perto da prefeitura nova, naquela ruinha morta, atrás lá, está sendo feito agora. Então era
uma coisa que era preciso, mas o vereador, durante a gestão, não pode aparecer muito
com seu trabalho. A gente vê esse ciúmes, e não precisa ter esse ciúmes, pois o que se
pede, pede para o povo, para o bem do povo, estamos todos aqui para trabalhar para o
povo, povos eleitos pelo povo. O Vereador Marinho também, fez lá atrás e está sendo
atendido agora este ano aqui, então a gente vê que os prefeitos reconhecem o trabalho
da Casa, dos Vereadores, as vezes não deixa aparecer, quem sabe na próxima gestão
muitas indicações que foram pedidas aqui serão feitas. O Vereador Valentim também,
confesso que uma de minhas preocupações também era esse pedido do Bom Prato,
então fica aqui meus parabéns para você, pois eu acho que é se suma importância para
o nosso município hoje, pois eu estava comentando esses dias com minha esposa que
tem famílias que põe crianças na escola para ela ter o que comer, tem muitos desses
casos aqui em Ibaté. Então este programa do governo, o Bom Prato, se fosse aceito, se
fosse atendido aqui na nossa cidade também, vai ajudar muita gente, pois tem muitas
pessoas passando fome. Novamente meus parabéns ao Presidente da Casa pela
indicação ai, ele tem nosso apoio, e, se Deus quiser ele irá conseguir sim. A gente vê
cobrança das pessoas na internet por esse programa e Ibaté é PSDB, o Governo
também é PSDB daria para fazer uma parceria ai e funcionar em nosso município. A
gente fica muito feliz com o trabalho que esta Casa vem desenvolvendo, obrigado gente.
Nada mais, foi encerrada a sessão, lavrada esta ata, que será assinada, depois de
aprovada pelo Plenário.
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