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15ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2.018.
Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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 Luís Marino da Silva
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da
sessão ordinária de 13 de agosto 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):

VEREADOR ANTÔNIO INÁCIO BARBOSA: Indicação, dispondo sobre instalar
semáforo na Rua Floriano Peixoto, em frente ao Supermercado Ruscito.
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Projeto de Lei, dispondo sobre
denominar de Doutor José Cerny a Pirâmide da Mata do Alemão. Decisão:
Encaminhado às Comissões Permanentes. Indicação, dispondo sobre realizar
pintura nas quadras das escolas municipais. Indicação, dispondo sobre instalar
iluminação pública na Avenida Agostinho Faccio, em frente ao local onde aulas e
exames de condutores de veículos são realizados, no Jardim Menzani; bem como
trocar as lâmpadas dos refletores na Praça e instalar refletores na Área de Lazer,
localizada no Conjunto Habitacional Antônio Moreira.

Indicação, dispondo sobre

solicitar do Prefeito Municipal estudos que visem à reforma do Centro de Fisioterapia.
Moção, dispondo sobre profundo pesar pelo falecimento do cabo Jair Vituri Junior.
DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Senhores Vereadores, é com
imensa tristeza que hoje usamos esta Tribuna para falar da perda do nosso TenenteCoronel, reformado, Jair Vituri, de seu filho Jair Vituri Junior. Nós pedimos a Deus
para que possa abençoá-los grandemente, confortar os seus corações, tanto da
família quanto de nós, ibateenses. Para nós é uma perda irreparável. A gente saber
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que temos um filho e, um segundo depois, não o temos mais. É um momento muito
difícil. Então, que Deus possa abençoar grandemente o nosso amigo, nosso irmão,
Jair Vituri e abençoá-lo cada dia nesta caminhada. A gente vê que é muito difícil,
muito difícil mesmo até para falar a respeito disso, mas que o Senhor possa abençoálo grandemente. Sem mais. DECISÃO: Aprovada por unanimidade. VEREADORA
REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Projeto de Lei, dispondo sobre denominar
de Doutor Alberto Labadessa ala do Hospital Municipal Dona Hermínia Morganti.
Decisão: Encaminhado às Comissões Permanentes. VEREADOR SILVANO VAZ
DO CARMO: Indicação, dispondo sobre construir calçada nos terrenos que não
dispõem de tal passeio público, na Rua Doutor Teixeira de Barros. Indicação,
dispondo sobre construir estacionamento na Praça Brasil, na Vila Santa Terezinha.
VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO: Moção, dispondo sobre votos
de congratulações ao cabo da Polícia Militar Fábio Alexandre Marques Luiz pelo
trabalho realizado contra o assalto na Berfrigo. DISCUSSÃO: O AUTOR: Boa tarde,
senhor Presidente, demais Vereadores, todos os que nos veem pelo Plenário e a
todos da rádio Encanto. Essa moção que faço é pelos serviços prestados pela nossa
polícia, pela PM, que tem dado conta de todos os serviços que a gente pede, que a
população tem pedido; eles têm feito um bom trabalho. Em especial ao cabo Fábio
Alexandre Marques Luiz pelo serviço prestado na Berfrigo, naquele roubo que teve lá.
Se não fosse o cabo, de repente a tragédia poderia ter sido muito maior. Então eu
gostaria de agradecer o cabo Fábio Alexandre Marques e toda a nossa PM. Sem
mais. DECISÃO: Aprovada por unanimidade. VEREADOR VALENTIM APARECIDO
FARGONI: Projeto de Lei, dispondo sobre instituir o Dia Municipal do Paramotor.
DECISÃO: Encaminhado às Comissões Permanentes. ORADORES: O PRIMEIRO,
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, senhores Vereadores.
Quero, aqui, agradecer o nosso Comandante da Guarda, Victor Reis, pelo empenho e
dedicação, frente àquela corporação. Na semana passada, estivemos, na cidade de
Campinas, por dois dias, juntamente com várias corporações do nosso Brasil,
aprendendo sobre a Guarda. O empenho do Victor é essencial para que possa, cada
vez mais, melhorar e aprimorar a nossa Guarda. Tenho que agradecer o Prefeito por
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estar ligado diretamente à segurança pública também, em estar empenhado nessa
situação. Assim que falamos com o Prefeito sobre o evento, ele, prontamente, já
deixou que o Victor fosse, que acompanhasse todo o evento, para que a gente
trouxesse várias informações sobre as mudanças que estão tendo em relação a
nossa Guarda, o nosso Brasil. Então ficam aqui os meus agradecimentos ao Prefeito,
ao Victor por estarem sempre atentos às coisas da Guarda; acompanhando para que
nós possamos, cada vez mais, melhorar a nossa Guarda. Gostaria também de deixar
meu agradecimento à Secretaria de Educação, em especial a todos os diretores de
escola que promovem, nesta época, a Festa da Família. Vemos que família unida tem
mais força, e as escolas, por meio do trabalho dos diretores, vêm, cada vez mais,
fazendo com que tenha sempre esse apoio familiar, tanto com escola quanto com os
filhos, por meio dessa festa. Fica aqui o meu agradecimento à Secretaria de
Educação e aos diretores. Hoje, também, em uma reunião, tivemos a presença do
nosso querido Deputado Lobbe Neto, que, por sua vez, nos trouxe a informação de
que, novamente, estará frente ao pleito, tentando novamente a cadeira de deputado;
buscando o nosso apoio, o apoio do Prefeito, e isso é muito importante, porque ele é
um dos deputados que posso falar, sem sombra de dúvidas, que sempre trabalhou
muito por Ibaté. Na gestão passada, ele não tinha sido eleito, entrou depois e uma
das primeiras coisas que ele fez, quando soube que ia assumir uma cadeira na
Câmara Federal, foi vir à Ibaté para ver o que Ibaté precisava. De pronto, eu,
Vereador Marinho, Prefeito Alessandro, que queríamos tanto a reforma do nosso
ginásio, que estava interditado, e o Deputado, assim, nos atendeu. Lá atrás, antes
disso, houve vários feitos aqui, em nossa cidade, em prol das casas populares, na
estação de tratamento, verbas para a reforma do nosso campo. O Deputado tem
trabalhado muito para Ibaté. Então ele é digno, sim, de estar pleiteando votos junto
com a nossa população, para alcançar o seu objetivo e vencer as eleições. Que nós
possamos, juntos, na próxima gestão de Governador, Presidente e Deputado,
trabalhar juntos com esse Deputado que muito fez por Ibaté. Tivemos também a
presença do Vereador de São Carlos, Júlio César, que está disputando uma cadeira
na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo; uma pessoa que nós tivemos o
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prazer de conhecer lá atrás e que se dedica muito pela política. Esperamos que
possa também angariar alguns votos na nossa cidade e também fazer um trabalho
legal para a nossa população. Gostaria de dizer que esta semana é também a que já
define o custo, o qual a secretaria de Emprego e Renda disponibilizou para Ibaté. A
gente fica feliz por todo o trabalho, pelo apoio do Prefeito, dos professores da ETEC,
dos diretores da ETEC, do Marco Strozzi, do professor Luís Carlos. Espero terminar
com chave de ouro esta semana e que logo possamos pleitear mais cursos para a
nossa cidade. Sem mais. O SEGUNDO, VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO:
Uma boa tarde a todos. Boa tarde, senhor Presidente; boa tarde, rádio Encanto; todos
os que se encontram aqui, no Plenário. Quero agradecer por, mais uma vez, subir
nesta Tribuna e também agradecer o Mendes e, mais uma vez, o Vadilson pelo
serviço que prestou para o povo da Infor Poste, para instalar uma canaleta, pois fazia
tempo que precisava ser feito e também as placas que foram colocadas no local,
advertindo o povo também e, mais uma vez, agradecer a nossa população de Ibaté e
também a todos os Vereadores desta Casa e o Prefeito, José Parella. Um abraço a
todos. EXPLICAÇÃO PESSOAL: A PRIMEIRA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA
SILVA: Boa tarde, senhor Presidente, Vereadores, Vereadoras, a todos os presentes
no Plenário e a todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto. Quero deixar um
alôzinho com relação à semana passada, em que nós tivemos muito este comentário
na mídia: “Feminicídio, um problema de todos. Joana Salaverry, advogada e curadora
do Portal JusVírtua. Precisamos falar sobre o feminicídio. Não de uma forma
passional. Não só com teorias. Não com julgamentos frívolos. Mas sim com fatos e
argumentos racionais que apontem os próximos passos que devemos seguir. As
reflexões são válidas porque servem para mostrar o quanto andamos e o quanto
precisamos avançar. De acordo com dados da Agência Brasil, a taxa de feminicídios
no Brasil é a quinta maior do mundo. O Mapa da Violência de 2015 apontou que entre
1980 e 2013, 106.093 pessoas morreram por sua condição de ser mulher.”. Isso é
uma vergonha para nós, que somos mulheres, e nós, três Vereadoras,
representantes do povo, da população ibateense, nós temos certo cuidado e um
respeito para com as nossas mulheres ibateenses. “Esses números alarmantes nos
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levam a fazer uma série de questionamentos: o que seria matar mulher pela condição
de ser mulher? Quais os limites que nós como sociedade devemos perceber entre o
público e o privado? Ou seja, quando devemos intervir em uma briga conjugal?”
Assim teve também uma resposta: em briga de marido e mulher, se mete a colher,
sim; principalmente se resultar em assassinato. Em briga de marido e mulher, nós
achamos que se mete a colher, sim. Meter a colher, nesse caso, não é invadir a
privacidade, é garantir padrões morais, éticos e democráticos. O Estado brasileiro
deve meter a colher, sim; a sociedade também tem que meter a colher. “Primeiro,
importa ressaltar que a Lei 13.014/2015 acrescentou um sexto inciso ao rol do §2º do
artigo 121 para tratar do feminicídio, qualificando a pena de reclusão, de 12 a 30
anos”. Eu acho mais do que justo, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém.
“Assim como incluiu o referido crime no rol dos crimes hediondos. Para se enquadrar
neste tipo leva-se em consideração se a mulher foi de alguma forma, subjugada
devido às suas vulnerabilidades, sejam físicas ou emocionais. Ou seja, sua condição
de gênero foi o motivo ou a causa facilitadora do homicídio. Trata-se de um crime de
ódio.” Muitos homens estão matando as nossas mulheres. Poxa, caramba, se você
não consegue ficar com a mulher, se você ama, mas ela não te quer mais, dê espaço
para ela viver e vá você também viver com outra. Temos tantas mulheres e homens
ainda no mundo inteiro. Precisamos respeitar uns aos outros, seja a mulher
respeitando o homem, e o homem, principalmente, respeitando as nossas mulheres.
Isso é uma vergonha para a gente. Cada vez mais matando as nossas mulheres, as
nossas mães de família. Eu estou indignada com todo esse número exorbitante. “Não
pode ser interpretado como um crime passional, posto que seja uma forma extremada
de manifestação de poder. Não é, quase nunca, ato isolado. O que nos leva a outro
grande questionamento: Como você pode intervir e quando? Existem muitos
indicativos de que algumas atitudes ultrapassaram o mero desentendimento. Se ouvir
qualquer tipo de agressão física, qualquer pedido de socorro denuncie.” O 180 está
aí, a Central de Atendimento às nossas mulheres. “Em 10 anos de atendimentos
foram mais de cinco milhões de ligações. Nem sempre quem está numa relação
abusiva consegue, por si só, fazer a denúncia.” Então precisamos, sim, nos meter no
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meio; meter, sim, a colher no meio desses casos abusivos. “É importante que se
poupe qualquer tipo de julgamento à vítima. O que as mulheres vítimas de abuso
precisam não é que lhe apontem o dedo, mas que lhe estendam a mão.”. Vamos,
sim, gente, fazer a nossa parte, cada um de nós. Se a gente souber de algum abuso,
de que estejam maltratando a nossa vizinha, a nossa colega; às vezes algumas
pessoas acabam falando para a gente o que está acontecendo. Vamos denunciar,
denúncia anônima. A gente não precisa dar nome aos bois, quando estivermos do
outro lado da linha. Não precisamos falar quem somos ou quem deixamos de ser,
mas vamos fazer a nossa parte, sim. Um outro ponto também, eu sempre usei este
slogan em todas as minhas campanhas. Este seria o meu terceiro mandato, mas, em
dois mil e doze eu fiquei de fora devido ao meu partido; mas naquele ano, eu fui a
mulher mais bem votada na cidade de Ibaté, em dois mil e doze. Nós precisamos,
cada vez mais, de mulheres em nossa política. Neste meu mandato, de dois mil e
dezessete até dois mil e vinte, estou muito feliz, a Neia já estava em dois mil e doze,
retornou à Casa agora, em dois mil e dezesseis; a Regina veio agora, conosco. Estou
muito feliz com a presença de vocês aqui, mulheres. E eu também, por ter retornado,
para mim foi um sucesso, porque eu gosto da política e gosto da política honesta,
clara e objetiva. Não puxo o saco de ninguém e também não puxo o tapete de
ninguém; vou estar sempre tentando fazer o meu trabalho da melhor forma possível.
Assim como nós, mulheres, trabalhamos fora de casa, nós podemos ser boas
políticas, sim. Somos, também, mal remuneradas em todas as áreas. Em todas entre
aspas, não vou dizer em todas; infelizmente, o único lugar em que nós temos a
remuneração de igual para igual é na política. Na nossa fala de Direitos Iguais, mas,
infelizmente, em alguns casos não existe Direitos Iguais; em algumas áreas, nós,
mulheres, somos mais capacitadas do que alguns homens; mas, infelizmente,
continuamos sendo mal remuneradas. Precisamos de muito mais igualdade com
relação aos nossos salários nas empresas privadas. Precisamos, cada vez mais, de
mulheres envolvidas e engajadas em nossa política. Se os homens podem ser
políticos, nós, mulheres, podemos e podemos um pouco mais. Temos a nossa
capacidade, temos atitude também e sabemos trabalhar igual aos homens; não
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menosprezando os meus colegas de trabalho, mas estou, simplesmente, falando o
que eu acho e o que penso. Todos nós temos o livre-arbítrio de ir e vir; então cada
um que faça a sua política. Se Deus quiser, na próxima gestão, quem sabe as nossas
mulheres ibateenses estarão trabalhando também para que venham um pouco mais
para a nossa Casa de Leis, para trabalhar em prol da nossa comunidade. Quero falar
um pouco a respeito: Quanta maldade temos por causa dos gêneros. Seja de mulher
com mulher, seja de homem com homem. Os homicídios, as maldades estão cada
vez piores. Cada um de nós tem o livre-arbítrio de ir e vir. Podemos ser o que
queremos, basta cada um ser aquilo que é, o que quer e o que deseja ser; ninguém
tem o direito de tirar a vida de ninguém. Se tem um rapaz que tem um caso com outro
rapaz, o problema é dele; a vida pessoal é dele e não diz respeito a ninguém. Temos,
sim, que respeitar. Se tem uma menina que gosta de outra menina, o problema é
dela, o problema é da outra. Temos que respeitar. Ninguém tem o direito de ficar
julgando ninguém. A vida pessoal de cada um não nos diz respeito. Se cada um de
nós, no mundo inteiro, cuidasse de sua própria vida, do seu próprio rabo, seria muito
importante, porque, assim, nós teríamos um mundo mais feliz. Precisamos valorizar a
vida. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. A vida é um presente de
Deus. Nada mais, às dezesseis horas e trinta minutos, foi encerrada a sessão,
lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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