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

Aos dez dias do mês de setembro 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 Regina Célia Alves de Queiróz 
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da 
sessão ordinária de 27 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): 
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre instalar uma 
academia ao ar livre na praça localizada na Rua Benedito Barreto, esquina com a Rua 
Antonio Maquedano, no Conjunto Habitacional Antônio Moreira e no Recanto Dirceu 
Perucci (Horta Municipal). Indicação, dispondo sobre solicitar do Prefeito Municipal 
estudos que visem à disponibilidade de espaço físico na E.M.E.F Brasilina Teixeira 
Ianoni para uma Biblioteca Comunitária. Moção, dispondo sobre votos de profundo 
pesar pelo falecimento do jovem Elias dos Santos Ferreira. Decisão: Aprovada por 
unanimidade. VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Indicação, 
dispondo sobre solicitar da Companhia Paulista de Força e Luz- CPFL a poda da árvore 
situada na Rua Francisco Silva, em frente ao número 912, no Jardim Mariana. 
Indicação, dispondo sobre limpar boca de lobo, situada na Rua Alfredo Ianoni, em 
frente aos números 33 e 36, no Jardim Nosso Teto. Indicação, dispondo sobre solicitar 
do Prefeito Municipal estudos que visem à disponibilidade de um profissional de 
pediatria para atendimento das 16h às 22h, no Hospital Hermínia Morganti. Indicação, 
dispondo sobre reposicionar a placa indicativa de Rua sem Saída, na Rua Floriano 
Peixoto, pois sua posição está indicando o sentido contrário (voltada para a Rua 
Cândido Botelho). Indicação, dispondo sobre solicitar do Diretor de Esportes e Lazer, 
Raul Seixas II Betune Pereira, estudos que visem à disponibilidade de aulas de Zumba 
no Parrellão. Moção, dispondo sobre votos de congratulações ao casal ibateense 
Rosilda e Cícero por incentivarem o cuidado com a saúde ao participar das corridas 
promovidas pelo Município e pelas cidades da região. Discussão: A AUTORA: Senhor 
Presidente, essa moção que fiz, relacionada ao senhor Cícero, foi grande valia para 
que nós possamos valorizar mais a saúde. O que me levou a fazer essa moção foi a 
maneira que o senhor Cícero reagiu a um diagnóstico médico; diante de alguns 
problemas de saúde, ele, em vez de somente fazer o tratamento com a medicação, 
decidiu praticar esportes para melhorar a sua qualidade de vida. Posteriormente, a sua 
esposa Rosilda, com a melhora da saúde do esposo, optou por acompanhá-lo, há mais 
ou menos cinco anos, na prática esportiva da modalidade de corrida e da melhora na 
saúde do senhor Cícero. Fico feliz como profissional da saúde em saber que existem 
pessoas como esse casal e tantos outros que se movem e não param diante de um 
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desafio na sua saúde. Quero agradecer o Departamento de Saúde, na pessoa do Raul, 
que tem feito um ótimo trabalho e proporcionando qualidade de vida à população 
ibateense. Parabéns, senhor Cícero, dona Rosilda, que estão aqui, presentes. 
Também quero discutir, senhor Presidente, sobre o fato de nós termos um pediatra no 
nosso Hospital, das dezesseis horas às vinte e duas horas. VEREADORA IVANI 
ALMEIDA DA SILVA: Boa tarde, senhor Presidente, Vereadores e Vereadoras, a todos 
os presentes, a todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto. Regina, parabéns a 
sua moção, feita ao senhor Cícero e a toda a sua família que está aqui, presente no 
Plenário. É isso mesmo, precisamos, sim, cuidar de nossa qualidade de vida. Então, 
se vocês resolveram fazer dessa forma, parabéns, porque é uma das melhores formas 
a prática de esportes. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Boa tarde, senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, Vereadoras, a todos os que nos prestigiam com a 
sua presença, na sessão da Câmara. Quero deixar os parabéns tanto à Regina pela 
moção, ao professor Raul, aos nossos queridos que estão aqui, presentes. A gente fica 
feliz pelo ato, pela coragem, porque não é fácil praticar esportes; às vezes pensamos 
que é fácil, mas ter aquele tempo dedicado a essa situação é muito difícil, e vocês são 
heróis por estarem fazendo isso. Vemos uma dificuldade grande de as pessoas 
estarem praticando o esporte. É um ato de saúde, a gente vê comprovado por meio 
dos médicos, dos estudos feitos. Então ficamos felizes por isso. Espero que mais 
pessoas, por meio desse seu empenho, possam participar juntamente das corridas. 
Sem mais. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR SILVANO VAZ DO 
CARMO: Indicação, dispondo sobre solicitar do Prefeito Municipal estudos que visem 
à disponibilidade de arquivista para o Hospital, à ampliação do banheiro situado no 
apartamento número seis, bem como à ampliação do apartamento ao lado e à 
instalação de um aparelho televisor nos apartamentos de isolamento, números nove e 
dez. ORADORES: A PRIMEIRA, VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE 
QUEIRÓZ: Boa tarde, novamente, a todos os presentes. A indicação que faço sobre o 
pediatra no período da tarde no Hospital, é que nós temos apresentado algumas 
propostas de melhoria para a nossa saúde junto ao Prefeito Municipal, e acredito que 
todos nós, aqui, nesta Casa, queremos ver a saúde municipal e brasileira funcionando 
como se deve. Observando o fluxo de paciente no Hospital Municipal, percebo que o 
horário, das dezesseis às vinte e duas horas, é um horário de aumento de atendimento 
no Hospital, que, por muitas vezes, se dá pelo número de pacientes da pediatria; visto 
que, nesse período, já não há pediatras nas UBSs, sendo que os pais não têm 
alternativa senão virem com seus filhos ao nosso Hospital. Acredito que será de grande 
valia se o município investir na contratação de profissionais de pediatria para que, 
nesse período de pico, nossas crianças sejam melhores atendidas, e os pais, com 
certeza, ficarão mais confortáveis em saber que serão deslocados para onde seu filho 
receberá um atendimento específico. Obrigada. O SEGUNDO, VEREADOR LUÍS 
MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, senhores Vereadores, gostaria de deixar 
meus parabéns à nossa Ex-Prefeita, Lu Spilla pela passagem de seu aniversário no dia 
oito; prefeita essa que dirigiu o nosso município com grande classe, fez com que o 
município não parasse. A gente fica muito feliz. Parabéns, Lu Spilla, pela passagem de 
seu aniversário. Gostaria também de falar com os nobres Vereadores, na sessão 
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passada, a gente tinha comentado, eu e a Regina, sobre mortes no Facebook, pessoas 
que passaram desta vida para a outra vida, e, naquela noite, meu sogro, por um infarto, 
ele acabou falecendo. Ele não estava passando bem, por morar sozinho, se dirigiu até 
o Hospital da nossa cidade, no conforto de seu carro. Chegando na recepção, falou 
que não estava bem, fez a ficha, mas começou a passar mal; realizou-se todo o 
procedimento em nosso Hospital para tentar reanimá-lo por mais de quarenta minutos, 
mas, infelizmente, ele não voltou e acabou falecendo. A gente fica triste com essa 
situação, por mais essa perda. Todo o procedimento foi feito, mas não teve jeito. Então, 
quero comunicar a todos sobre esse caso, não sei se todos sabem. Sobre o que a 
Regina falou a respeito da pediatria em nosso Hospital, eu acho que é de grande valia. 
A gente vê muitos problemas que acontecem com as crianças nesse período, e não 
temos médico que possa estar resolvendo essas situações; então, muitas vezes, a 
gente tem que estar auxiliando, correndo, para ver se consegue outro caminho. Eu 
acredito que o Prefeito tem feito o possível para resolver essa situação, como já fez na 
UBS, no Jardim Icaraí, quando disse que haveria um pediatra todos os dias, e hoje 
acontece. A gente fica feliz com toda essa situação. Sem mais. ORDEM DO DIA: Foi 
aprovado requerimento, de autoria de todos os Edis, solicitando urgência para 
apreciação do processo CM. Nº 185/2018. Decisão: Aprovado (unanimidade). 
PROCESSO CM. Nº 185/2018, DE 06 DE SETEMBRO DE 2.018. INTERESSADA: 
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 300.000,00. VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. Nada 
mais, foi encerrada a sessão às dezesseis horas e vinte e sete minutos, lavrada esta 
ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário. 


