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19 SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 29 DE OUTURBRO DE 2.018. 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro 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 Steigue Jones Ronchini Fáccio 
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da 
sessão ordinária de 08 de outubro 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 solicitar do 
Senhor Mauro Artur Herszkowicz, Diretor-Presidente da Viação Paraty Ltda., estudos 
que visem à colocação de cobertura no ponto de ônibus, localizado na Rua Otávio 
Câmara, no Jardim América. Indicação, dispondo sobre solicitar das empresas Claro 
S.A. e Vivo S.A. a troca das luzes, cujas torres de sinalização luminosa para obstáculos 
à navegação aérea se localizam na Rua Joana Francisca de Ataíde, no Loteamento 
Encanto do Planalto; e na Rua São Carlos, no Jardim Cruzado. Indicação, dispondo 
sobre instalar redutor de velocidade de veículos na Rua Salve Nilo Zecchin, entre o 
Jardim do Bosque e Jardim Icaraí. Indicação, dispondo sobre realizar asfaltamento na 
Rua José Mascagna. Indicação, dispondo sobre construir faixa elevada de pedestres 
na Rua Augusto Boni, em frente à E.M.E.F. Vera Helena Trinta Pulcinelli, no Jardim 
Icaraí; e na Rua João Fassina, em frente à escola Orlando da Costa Telles, no Jardim 
Encanto do Planalto. Indicação, dispondo sobre construir uma Praça no Jardim do 
Bosque. Indicação, dispondo sobre instalar placa de Estacionamento Exclusivo para 
Padre, na Rua Santa Iria, em frente ao número 1137, na Vila Santa Terezinha. 
Indicação, dispondo sobre solicitar do Prefeito Municipal estudos que visem à 
aquisição de cadeiras de rodas para o Hospital Dona Hermínia Morganti, destinadas 
às pessoas obesas. Indicação, dispondo sobre solicitar do Prefeito Municipal estudos 
que visem à implantação de uma depressão na Rua São Carlos, esquina com as ruas 
Matão e Ângelo Monte; bem como à implantação de uma canaleta na Rua Américo 
Brasiliense, esquina com as ruas Descalvado e Cândido Rodrigues, no Jardim 
Cruzado. Moção, dispondo sobre votos de congratulações a todos os docentes das 
redes municipais e estaduais de ensino pelo Dia do Professor, celebrado no dia 15 de 
outubro. DISCUSSÃO: A AUTORA: Boa tarde, senhor Presidente; demais Vereadores 
e Vereadoras; todos os presentes e a todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto. 
Aos nossos professores, não pelo dia quinze, mas pela profissão escolhida. Aos 
mestres feliz Dia dos Professores, porque ser professor é aprender para ensinar, é ser 
dedicação, paciência e persistência, é ser mestre, é saber cativar e inspirar, é educar. 
Uma profissão que devia ser muito mais valorizada, já que sem ela não haveria outras 
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profissões. Parabéns a todos os nossos professores. Decisão: Aprovada por 
unanimidade. Moção, dispondo sobre votos de congratulações a todos os servidores 
pelo Dia do Funcionário Público, celebrado no dia 28 de outubro. DISCUSSÃO: A 
AUTORA: Quero deixar essa homenagem aos nossos funcionários públicos 
municipais. Aproveito a oportunidade para parabenizar cada um dos servidores 
públicos seja de qual setor for da Prefeitura Municipal de Ibaté pelo seu dia, 
comemorado ontem, dia vinte e oito de outubro. Parabéns, Sidnéia Monte; parabéns, 
Regina Queiróz e a todos os demais servidores. Nós temos, hoje, no Município, mais 
ou menos oitocentos e oitenta e sete servidores públicos efetivos, entre outros 
terceirizados. Alguns são recém-contratados, assim como na nossa Câmara Municipal, 
parabéns a vocês também, por estarem a nos servir e a servir a nossa população 
ibateense. Outros dedicaram toda a sua vida profissional para a construção da nossa 
cidade, que conhecemos hoje. Ibaté é construída dia a dia pelo trabalho dedicado a 
cada um de seus servidores. Caro servidor, cara servidora, que vocês tenham 
sabedoria e coragem no desempenho de suas atribuições e que continuem tratando a 
nossa população com carinho, respeito, honestidade e dignidade. Que vocês possam 
se realizar pessoal e profissionalmente, fazendo parte de nossa comunidade ibateense. 
Que possamos construir, juntos, uma cidade cada vez mais forte, excelente e capaz de 
transformar a sociedade. Meus sinceros reconhecimentos. Meus parabéns e meus 
agradecimentos a cada servidor e a cada servidora de nossa Ibaté. Um forte abraço e 
um beijo no coração. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR SILVANO 
VAZ DO CARMO: Indicação, dispondo sobre solicitar do senhor Mauro Artur 
Herszkowicz, Diretor-Presidente da Viação Paraty Ltda., estudos que visem à 
ampliação, no período diurno, da linha suburbana do Jardim Icaraí para a Rua Santa 
Rufina ao Jardim do Bosque, de modo a contemplar também os moradores do Jardim 
Menzani. ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Boa 
tarde, senhor Presidente; senhores Vereadores, Vereadoras; pessoas que nos 
assistem na Câmara; ao Carlinhos, que está com sua presença, vindo assistir o nosso 
trabalho. Depois de nossa reunião, gostaria de que todos os Vereadores pudessem se 
sentar com o Carlinhos, para ver se podemos encaminhar, ajudar. Gostaria de 
parabenizar os nossos servidores aposentados, no ano que passou, e os que estão se 
aposentando agora. Parabenizar também o Vereador Marinho Frigieri pela iniciativa, 
pelo projeto, pois é muito importante a pessoa ser homenageada em vida. Esses 
servidores que dedicaram a maior parte de sua vida, trabalhando, fazendo com que o 
Município funcione, ande, e, sem esses servidores, não teríamos uma cidade bonita, 
limpa, maravilhosa como está Ibaté. Ficamos felizes pelo projeto do Vereador, pelos 
servidores terem ido à sessão solene, onde foram homenageados. Parabéns, 
Vereador; parabéns a todos os homenageados. Parabéns à família do Lindão, que foi 
o nosso Chefe da Guarda; o Márcio, que trabalha com a gente, o Domingos Daniel que 
trabalhou muito também. Gostaria também de comentar sobre o processo que vamos 
votar daqui a pouco em relação à APAE. Era uma dificuldade que estava tendo em 
mudança à lei. É de grande valia, porque vai fazer a lei se adequar ao nosso município, 
cujos servidores que prestam serviço tanto no município quanto na APAE estavam com 
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problemas devido a essa lei, e, votando nessa lei, a gente vai regularizar a situação da 
APAE, trazendo mais conforto à presidente Conceição, que está, ali, com problemas 
grandes, por conta dessa situação que, até então, não se resolvia. Graças a Deus o 
projeto está aí e nós estaremos votando para que possa resolver essa situação. Sem 
mais. O SEGUNDO, VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Boa tarde a todos os 
Vereadores, senhor Presidente, imprensa presente, aos nossos amigos que se estão 
nos assistindo. Quero deixar os meus parabéns a todos os servidores públicos. Eu 
estou feliz de estar como Vereador e ver a alegria das pessoas que se aposentaram. 
É uma satisfação muito grande o servidor público que tem trabalhado em prol da nossa 
cidade e vê-los se aposentarem. Quero agradecer a todos os Vereadores por essa 
união tremenda para participar desse evento maravilhoso; eu fiquei contente e alegre 
ao ver o servidor público sendo aposentado, porque é uma honra também a 
aposentadoria hoje em dia. Venho também para falar sobre a indicação que fiz no 
Jardim Icaraí, o ônibus não faz esse trajeto de manhã nem à tarde, então a distância é 
muito longe para saírem do Icaraí e irem ao Menzani, ao Jardim do Bosque à noite, 
então fica difícil. Eu espero que a Paraty atenda o nosso pedido e agradeço a todos 
aqui, nesta tarde. Sem mais, nem menos. ORDEM DO DIA: Foi aprovado 
requerimento, de autoria de todos os Edis, solicitando urgência para apreciação dos 
processos CM. Nº 218-219/2018. Decisão: Aprovado (unanimidade). PROCESSO 

206/2018, DE 28 DE SETEMBRO DE 2.018. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre Orçamento Anual do Município de Ibaté para o exercício 
financeiro de 2.019 (Primeira Discussão e Votação). VOTAÇÃO: Aprovado por 
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 205/2018, DE 25 DE SETEMBRO DE 2.018. 
INTERESSADA: Mesa da Câmara. ASSUNTO: Dispõe sobre utilização do veículo 
oficial da Câmara Municipal. VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. 
N° 218/2018, DE 25 DE OUTUBRO DE 2.018. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre autorizar as entidades assistenciais e entidade de 
organizações sociais civis para remunerar servidores ou empregados públicos por 
serviços prestados. VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 
219/2018, DE 29 DE OUTUBRO DE 2.018. INTERESADOS: Vereadores. ASSUNTO: 
Dispõe sobre alteração do Decreto Legislativo n° 151, de 14 de outubro de 2.013, que 
trata sobre instituir diploma de Policial Civil do Ano, no município. VOTAÇÃO: 
Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: A PRIMEIRA, VEREADORA 
IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa tarde, senhor Presidente; demais Vereadores e 
Vereadoras; todos os presentes e a todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto. 
Quero agradecer a escola E.E. André Donatoni pelo convite que fez à Ivani, Vereadora, 
para debater com os alunos do nono ano A e do nono ano B, no dia dezesseis de 
outubro. Foi um debate muito bom, em que os alunos de treze, catorze anos, fizeram 
diversas perguntas, as quais eu consegui sanar com respostas coerentes. Eu agradeço 
a diretora Silvia e toda a sua equipe pelo convite, também as professoras Daniele e 
Julia e, principalmente, aos nossos alunos que estão muito bem instruídos pelos 
professores, em que sabem reivindicar seus direitos, como cidadão. Parabéns à escola 
e a todos os envolvidos, e muito obrigada pelo convite. Aproveito também o momento 
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para parabenizar a escola Professor João Jacinto do Nascimento, por meio da vice-
diretora Fran e da coordenadora Magda, que me fizeram o convite, e eu estive, no 
último sábado, dia vinte e sete, participando de um evento, uma palestra muito 
gratificante do outubro rosa, em que tivemos a presença da doutora Cláudia Adão e a 
colaboração de diversos enfermeiros, técnicos de enfermagem. Nossa população 
esteve presente, participando e instruindo as nossas adolescentes sobre a gravidez na 
adolescência, prevenção do câncer de mama, com a médica. Foi uma palestra perfeita, 
e nós precisamos mais disso em nosso município, porque nós temos um meio de 
prevenção para que nossas adolescentes não engravidem em um momento tão 
precário e de uma idade muito nova. Nós precisamos cada vez mais desses eventos, 
para, assim, fazermos a prevenção; para que uma criança não venha a cuidar de outra 
ou para acabar sobrando para as avós e toda a família envolvida. Não poderia deixar 
de lembrar que, ontem, tivemos a eleição para Governador e Presidente, no nosso 
país. Quero parabenizar nosso Governador do Estado de São Paulo, João Dória, que 
Deus venha abençoar o seu trabalho perante o nosso povo, nosso estado de São 
Paulo, que trabalhe pelo bem comum e não com egoísmo, precisamos de pessoas que 
venham a trabalhar pelo bem da nossa população, do nosso povo. Nesta tribuna, faço 
uso da palavra para deixar os meus votos de esperança no futuro que nos espera. Que 
o futuro Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, apesar de suas crenças pessoais possam 
exercer seu mister público com respeito ao artigo quinto da nossa Constituição, em 
especial ao inciso seis, que trata sobre a laicidade do nosso pais. Que o próximo 
governo se lembre de que somos, sim, uma nação laica e que as minorias têm voz e 
tem voto nas decisões públicas e que o maior objetivo de um governante deve ser, 
sempre, o de cuidar do brasileiro; seja ele qual for, seja ele quem for, seja qual for sua 
religião ou a crença que segue. Que o governo vindouro faça com excelência o seu 
papel, o de buscar sempre o interesse público, e que esse interesse se reflita em ações 
que visem ao bem-estar de todos os brasileiros e brasileiras, indistintamente. Encerro 
meu uso na Tribuna com um fragmento de Charles Chaplin, extraído do filme O Grande 
Ditador, fazendo do seu apelo, o meu apelo: “Em nome da democracia, usemos desse 
poder, unamo-nos todos nós. Lutemos por um mundo novo... um mundo bom que a 
todos assegure o ensejo de trabalho, que dê futuro à mocidade e segurança à velhice. 
É pela promessa de tais coisas que desalmados têm subido ao poder. Mas, só 
mistificam! Não cumprem o que prometem. Jamais o cumprirão!” (quem sabe esse 
jamais seja excluído dessa situação em nosso país? E que venha a ser cumprido, sim). 
“Os ditadores liberam-se, porém escravizam o povo. Lutemos agora para libertar o 
mundo, abater as fronteiras nacionais, dar fim à ganância, ao ódio e à prepotência. 
Lutemos por um mundo de razão, um mundo em que a ciência e o progresso conduzam 
à ventura de todos nós.”. Parabéns a vocês, eleitos, não somente no Estado de São 
Paulo, com o João Dória, mas a todos os eleitos Deputados Estaduais, Federais, 
Governadores, Senadores e o nosso Presidente, que eles façam um bom mandato 
para cuidar da nossa nação brasileira. O SEGUNDO, VEREADOR LUÍS MARINO DA 
SILVA: Se disser que não estou contente, eu minto. Pensa em uma pessoa feliz, que 
batalhou, que torceu, que vibrou. Deixo aqui os meus parabéns ao nosso Presidente, 
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Jair Bolsonaro, capitão. Muitas vezes em nossa vida é preciso ter um capitão para guiar 
um povo, uma nação. E uma das coisas que eu mais gostei foi ver o seu primeiro 
pronunciamento, dizendo “Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”.  Eu 
entendo que é um ungido colocado por Deus, porque Deus o quis, pois se não fosse o 
consentimento de Deus, ele ali não estaria, porque a palavra de Deus diz que não cai 
nenhum fio de cabelo de nossa cabeça sem o seu consentimento. Eu acredito que ele 
fará e lutará pelo melhor do nosso país; é a esperança de milhões de brasileiros. O 
próprio sistema corrupto, que governa o nosso país há anos, chamado PT, fez com que 
o povo escolhesse um novo presidente. Era para ter sido uma lavada muito maior, 
porque muitas coisas aconteceram para que não tivesse sido maior ainda. Uma das 
coisas que ele mais pregava era o Estado laico, tanto é que a maioria, noventa e nove 
por cento das igrejas deram o seu apoio, porque ele quer um Estado laico, onde se 
possa falar sobre religiões, sobre Deus. Em seu pronunciamento, ele falou que vai 
honrar e fazer cumprir a Constituição. O presidente eleito não é presidente apenas das 
pessoas que votaram, mas de uma nação toda. Fico muito feliz porque, do jeito que 
estava, não dava mais, precisava de uma mudança. O povo, hoje, está aprendendo 
mais, querendo saber mais sobre o que acontece; está acabando o voto de cabresto. 
Está mudando e nós vimos isso, tanto é que muitos políticos, que fizeram grandes 
trabalhos, não conseguiram se reeleger. Víamos famílias, nas ruas, que iam votar na 
chapa inteira de Bolsonaro, tanto é que o deputado do partido dele, seu filho, foi o mais 
votado no município e aqui nunca veio. O povo já não suporta mais treze milhões de 
desempregados, sessenta e sete milhões de pessoas com o nome no SPC. Cada um 
de nós sabe a dificuldade das coisas. Ficamos felizes com essa revolução no nosso 
país. Não pense que é o melhor, é a esperança que nós temos, e essa esperança não 
vai conseguir consertar o arrombo que está em quatro anos, é a pontinha de um 
iceberg, vai precisar da cooperação de todos. Esperamos que essa mudança aconteça 
nas próximas eleições, porque o povo está acordando, vendo o que é bom e o que não 
é, está pensando em seu filho, em seu neto lá na frente, e, para quem pensa, a vida é 
diferente. Cansamos da vida de sofrimento, juros altos e pouco investimento. Uma das 
coisas que eu gostei que o nosso capitão falou foi mais ou menos como se funciona 
em um país de primeiro mundo. Hoje, tudo o que se arrecada no município a maior 
parte vai para a União, a outra vai para o Estado, e o nosso retorno é bem pouco, tanto 
do Governo Federal, e um pouco maior do Governo Estadual, e a maior parte ele 
pretende deixar nos municípios. Ele precisa de apoio da população, o PT volta a ser 
oposição. Vemos que não vai ser fácil; igual aqui, nós vemos como funciona. Nosso 
país está muito afundado em dívidas. Gostaria de parabenizar o nosso Governador, 
João Dória, que, mesmo contra algumas atitudes do partido, ele conseguiu a sua 
eleição. Espero que, a partir do momento em que ele lutou contra líderes grandes do 
PSDB, ele conseguiu dar essa reviravolta, fazendo com que nosso partido fosse eleito 
no Estado de São Paulo, porque havia uma dificuldade grande com a disputa acirrada 
com Márcio França. O PSDB tem feito um ótimo trabalho. O governo do PSDB peca no 
pagamento dos funcionários públicos, como não tem aumento há mais de sete anos, 
peca junto aos policiais que colocam sua vida em risco para defender a nossa vida e 
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junto aos nossos professores que ensinam as crianças para serem cidadãos de bem 
no futuro. Isso dificultou nosso trabalho. Precisávamos ligar para o 190, aqui, em nossa 
cidade, e agora cai em Ribeirão Preto; atrapalha. Espero que o novo Governador se 
sente com seus líderes para que possa fazer alguma coisa nesse sentido; porque o 
PSDB tem um trabalho bom, desde os hospitais do AME, PoupaTempo; só faltou essa 
parte. Mas ficamos felizes. Ficam meus parabéns ao Presidente e ao Governador. 
Quero deixar meus parabéns ao Wagner, a todos os funcionários da Câmara Municipal 
por terem feito a sessão solene, que ficou maravilhosa, como disse o Vereador Silvano. 
Nos sentimos emocionados, junto com as pessoas que receberam sua homenagem 
pela sua aposentadoria. Sem mais. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezesseis 
horas e quarenta e cinco minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de 
aprovada pelo Plenário. 


