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05ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2.019.
Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, 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, a Vereadora Ivani Almeida da Silva
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da
sessão ordinária de 11 de março de 2.019. A Senhora Secretária 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 solicitar do
proprietário dos imóveis localizados na Rua Salve Nilo Zecchin, entre a Rua Antônio
de Jesus Volpiano e a Avenida Antônio Guarati, no Jardim Icaraí, a construção de
uma calçada. VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre
realizar recapeamento asfáltico na Rua Santa Rita do Passa Quatro, no Jardim
Cruzado. 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 solicitar da Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL a
substituição dos postes localizados nas ruas Antônio Peruchi, em frente aos números
04 e 14, no Conjunto Habitacional Comendador Nelo Morganti; José Deval, em frente
aos números 03 e 11, e Elídio Teixeira, em frente ao número 37 e 47, ambos no
Jardim Nosso Teto, e na Rua Miguel Ibelli, em frente ao número 103, no Jardim
Icaraí. Indicação, dispondo sobre construir uma lombada na Rua Miguel Ibelli, em
frente ao número 103, no Jardim Icaraí. 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; realizar recapeamento asfáltico na
Rua José Giro, no Jardim Cruzado, e solicitar dos proprietários dos lotes lindeiros a
construção de calçada e mureta na Rua XV de novembro, no Centro. Indicação,
dispondo sobre construir bueiros na Rua José Giro, no Jardim Cruzado. Indicação,
dispondo sobre disponibilizar duas caçambas para o Jardim Encanto do Planalto.
VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo sobre
solicitar do Superintendente Estadual de Operações, o Senhor Wilson Abadio de
Oliveira, da Agência Central de Correios, a entrega de correspondências no
Residencial José Giro e no Jardim Primavera. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. N°
073/2019, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2.019. INTERESSADO: Vereador Luís Marino
da Silva. ASSUNTO: Dispondo sobre criar o direito à meia passagem escolar no
transporte coletivo intramunicipal aos estudantes de Ibaté. DISCUSSÃO: O AUTOR:
Boa tarde, senhora Presidente, senhores Vereadores e Vereadoras, pessoas que nos
assistem pela TV Câmara, pela rádio Encanto e pela Internet. Esse projeto é um
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projeto simples, mas acredito que é de grande valia ao nosso município, pois é um
município que cresce mais a cada dia, nada mais certo do que se adequar às grandes
cidades. Ibaté não poderia ficar de fora, sem um projeto desse porte, visando atender
principalmente os alunos da ETEC, que moram em bairros mais distantes. A ETEC
tem um projeto muito bom que é o de ensino de qualificação, mas, infelizmente, a
gente não consegue atender os alunos com o transporte público. A ETEC faz parte de
outra secretaria que não faz parte da Secretaria de Educação, então o transporte do
município não consegue atender essas pessoas. Eu acredito que esse projeto vai
ajudar algumas pessoas, para que possam ir até o órgão de ensino. Peço apoio dos
Vereadores neste projeto. Sem mais. VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA:
Boa tarde, senhora Presidente, Vereadores, Vereadoras, a todos os presentes.
Marino, eu quero te parabenizar por esse projeto, que é de suma importância para os
nossos alunos, principalmente aos alunos da ETEC. O doutor Mauro, proprietário da
empresa Paraty, infelizmente, em dois mil e dezessete, eu fui lhe pedir, e sabe o que
ele me disse? “Isso não é possível, Vereadora, a nossa passagem, em Ibaté, é muito
barata.”. Eu virei para ele e falei: “Para o senhor é impossível, para os nossos pais de
aluno é possível fazer o pagamento dessas passagens, mesmo sendo pouco”. “Ai,
Vereadora, é muito barato, cinquenta por cento, sai um real cada passagem. Você
acha justo?” Eu falei que achava, e ele disse que não havia possibilidade. Então, eu
estou mais do que engajada com você, neste projeto, para a gente bater em cima
dele. EM APARTE, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Obrigado pelo aparte,
Vereadora. A empresa Paraty, desde que eu estou de Vereador, a gente vem
trabalhando em cima e quase nunca logramos êxito. A gente vê que sempre está
precisando de modificações no trânsito, no transporte da cidade, e acabam
reclamando que não está dando, que é muito barato. Mas é válido lembrar que a
Empresa Paraty praticamente nasceu, cresceu e se formou em Ibaté, eu acho que ela
devia ajudar Ibaté, principalmente nas coberturas dos pontos de ônibus, como a
gente tem sempre cobrado. Isso eu acho que é pouco, é o mínimo, porque não são
todas as pessoas que vão utilizar, são as que realmente necessitam da meia
passagem. Obrigado pelo aparte, pelo empenho em estar colaborando com o projeto
que é de suma importância. Eu gostaria que a Paraty se prontificasse em ajudar mais
o município, principalmente com a questão da cobertura, pois vemos muitas pessoas
esperando o ônibus para dar lucro à empresa, e nada da cobertura. É muito difícil de
entender, nós, que somos Vereadores desta Casa, ver uma empresa que vem,
recebe do município, tem um alto lucro e não oferece um serviço digno a nossa
população. Sem mais. Obrigado. VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Eu
acredito que quase todos nós, Vereadores, já fizemos pedido à Paraty também: o
Silvano, o Tonho, o Valentim, a Regina, a Néia, o Du, o Steigue. Nós estamos sempre
cobrando essa empresa, instalada em nosso município há muitos e muitos anos. Não
tem concorrência, não tem processo de licitação; ela precisa, sim, melhorar um pouco
mais, cuidar melhor dos nossos habitantes. Outra coisa: uma vergonha em relação
aos nossos horários de transporte, tanto o intermunicipal quanto o interurbano, de
Araraquara a São Carlos, de Araraquara a Ibaté, de Ibaté a São Carlos, é uma
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vergonha. Todos os dias, é um descaso. Agora está resolvendo perguntar ao
passageiro “Você vai descer naquele ponto da Assistência Social? Não? não vai?
Então eu vou descer por aqui.” Já corta caminho, descendo para o Icaraí. Esse
motorista está certo, gente? Hoje eu fui à Paraty reclamar, porque muitos usuários do
transporte coletivo da Paraty me procuraram. Levei três hoje à Paraty, cheguei lá, o
Rodrigo não estava, não pôde me atender. Com relação aos horários de São Carlos,
dia de sábado, nós não temos transporte, fica muito a desejar. O doutor Mauro,
Rodrigo, fiscal, ninguém está nem aí com a população ibateense. Fica o meu apoio,
Marino, ao projeto e mais: nós temos que cobrar mesmo, Marino, porque é a única
escola técnica que temos em Ibaté. Os nossos alunos são todos centralizados, cada
um estuda no seu próprio bairro. O aluno que não quer estudar em seu bairro é
obrigado a custear o seu transporte, mas escola técnica só temos uma, que fica no
Centro da cidade. Parabéns, Vereador. Estou contigo. VEREADOR STEIGUE
JONES RONCHINI FÁCCIO: Boa tarde, senhora Presidente, Vereadores, todos os
que nos ouvem. Também quero deixar os meus parabéns ao Marino, porque,
realmente, hoje nós temos diversas realidades, e um real faz falta, sim. É um projeto
voltado para a nossa área da educação. Em relação à Paraty, nós temos, sim,
diversos problemas com ela; não sei se seria o caso de nós, Vereadores, nos
reunirmos e sentarmos para conversar com o Mauro, pois é a única empresa na
cidade. Na minha opinião, uma boa administração começa com uma boa prestação
de serviço, então é isso que eles têm que nos oferecer, porque, hoje, quem atende a
população ibateense é a Paraty, então ela tem que fazer jus ao que recebe, ao que
ganha e fazer com que a população seja bem atendida. É para isso que nós estamos
aqui. Parabéns, Marino. Estou junto com você também. VEREADOR SILVANO VAZ
DO CARMO: Boa tarde a todos os presentes, boa tarde, senhora Presidente; boa
tarde à rádio Encanto, a todos os que se encontram no Plenário. Eu quero
parabenizar o Vereador Marino. Quero falar que a Paraty é uma vergonha. O ônibus é
lotado, não tem lugar para se sentar. Ônibus quebra na pista, é tudo velho. Quando
se pede alguma coisa para a Paraty, fica sem resposta. Ainda bem que o ônibus é
verde, se fosse maduro, caía tudo. É uma vergonha. Paraty é uma vergonha em toda
a cidade. Eu acho que a Paraty deveria ter um pouco mais de responsabilidade com
quem usa esse transporte. É uma vergonha. O pessoal chega atrasado todos os dias,
há pessoas que estão perdendo emprego. Quando perderem o emprego, vão todos à
Paraty, trabalhar lá. Todos os dias é uma reclamação. Sem mais, nem menos. Paraty,
uma vergonha. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. N°
079/2019, DE 07 DE MARÇO DE 2.019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal.
ASSUNTO: Dispondo sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$
133.000,33, destinado para despesas de manutenção e desenvolvimento do Ensino
Fundamental, Pré-escola e Creches. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.
PROCESSO CM. Nº 080/2019, DE 07 DE MARÇO DE 2.019. INTERESSADA:
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispondo sobre abertura de crédito adicional
especial no valor de R$ 92.796,18, destinado para despesas de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Infantil – novas turmas. DECISÃO: Aprovado por
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unanimidade. PROCESSO CM. Nº 081/2019, DE 11 DE MARÇO DE 2.019.
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispondo sobre abertura de
crédito adicional especial no valor de R$ 65.039,43, proveniente de saldo financeiro
disponível referente à segunda e à terceira parcelas do saldo remanescente do
Contrato FEHIDRO nº 136/2.017, tendo como objeto a Elaboração do Plano Diretor
de Redução e Perda de Água do Município de Ibaté. DECISÃO: Aprovado por
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 076/2019, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2.019.
INTERESSADOS: Vereadores. ASSUNTO: Dispondo sobre conceder Título de
Cidadão Ibateense ao senhor Júlio César Pereira de Souza. VOTAÇÃO SECRETA:
A senhora Secretária fez a chamada nominal. Foram escrutinadores o Vereador
Steigue Jones Ronchini Fáccio e a Vereadora Ivani Almeida da Silva. RESULTADO
DA VOTAÇÃO: Aprovado por oito votos favoráveis e um voto contrário o Projeto de
Decreto. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA
SILVA: Senhora Presidente, senhores Vereadores. É com grande alegria que me
manifesto para honrar o Julio César com o título Cidadão Ibateense, aqui, nesta Casa
de Leis. Julio não mediu esforço. Assim que assumiu uma cadeira no Legislativo, se
prontificou, se lembrou de Ibaté, se lembrou dos seus votos em nosso município. Veio
à nossa cidade, fez algumas recomendações com a gente, fez alguns pedidos junto à
ALESP, junto a nós, Vereadores. Então fico muito feliz. Sinta-se nosso irmão, Júlio. É
de grande alegria para esta Casa tê-lo como nosso irmão em nosso município.
Gostaria de agradecer e de elogiar todo o evento ocorrido no sábado, a Abertura da
23ª Taça EPTV Central de Futsal Masculino. Nosso ginásio há alguns anos se
encontrava interditado e gostaria de deixar meu agradecimento ao ex-Deputado
Federal Lobbe Neto, ao seu assessor, Paulo Melo, ao ex-Vereador Marinho, ao exPrefeito Alessandro, ao Prefeito José Parella, pelo empenho. Por meio da emenda do
Deputado, nós, hoje, pudemos dar a abertura a esse evento. Hoje o local está todo
reformado e arrumado. Então fico muito feliz, quero deixar o meu agradecimento ao
professor e diretor Raul pelo empenho, a todo o seu departamento, a todos os
funcionários que ali estiveram, fazendo com que essa alegria para a nossa cidade
acontecesse. Sintam-se honrados por meio da palavra deste Vereador e de todos os
Vereadores pelo evento. Sem mais. A SEGUNDA, VEREADORA IVANI ALMEIDA
DA SILVA: Boa tarde, senhora Presidente, Vereadores, Vereadoras, a todos os
presentes e a todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto. Hoje, dia vinte e cinco
de março, quero parabenizar esta Casa de Leis, pois nós não estamos aqui para
palhaçada; estamos aqui para trabalhar, para representar o povo, a população
ibateense. Cada um de nós desempenha o seu papel. O Vereador Steigue faz as
suas indicações e pedidos; o Vereador Du, da Autoescola, também; o Vereador
Silvano, também, representando a população no Poder Legislativo. Tonho
Pernambuco vem aqui também para trabalhar. As pessoas não veem o nosso
trabalho porque ninguém vem aqui presenciá-lo, pois ninguém tem tempo, todo
mundo trabalha, e, no horário que estão trabalhando, nós também estamos aqui,
trabalhando. Valentim, da Autoescola, nosso Vereador, está sempre aqui,
trabalhando. A Néia Monte está sempre trabalhando, batalhando. Cada um fazendo o
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seu papel. Cada pessoa nos procura com diversos problemas, com diversos pedidos.
Nunca vi todas as pessoas procurando os nove Vereadores para um único problema.
A Vereadora Regina, enfermeira, que trabalhou há muito tempo em nosso Hospital,
cuidando da saúde do nosso povo, da nossa população. Hoje não está mais
trabalhando no Hospital porque é Presidente da Câmara; a primeira mulher,
representando a Câmara como Presidente nesta Casa de Leis. Por isso que não está
mais ocupando o cargo, porque é funcionária pública, hoje está aposentada porque
dedicou a sua vida inteira em trabalhar pela população, em outros trabalhos também.
Vereador Marino Motos, que já foi Vereador e é o seu segundo mandato, sempre
trabalhando também. Cada um de nós fazendo o seu papel, sua função. Eu trabalho,
hoje estou com quarenta anos de idade, com vinte e seis anos de carteira registrada;
nunca fui vagabunda e nunca fiquei na porta de ninguém, pedindo para pagar minha
conta de luz, de água, meus impostos e, muito menos, pedindo assistencialismo.
Agora o povo só está prestando para meter o pau na gente. Candidate-se, saia
candidato. Ganhe a eleição e, assim que ganhar, venha fazer o trabalho para ver se é
fácil. Neste mandato, de dois mil e dezoito a dois mil e dezenove, esta Casa aprovou
dezessete projetos. Agora o povo fica falando que somos vagabundos, que não
trabalhamos. O Prefeito encaminha os projetos, que são do interesse da população, e
nós os aprovamos, dentro da Lei. Por que esse povo não vai procurar o que fazer?
Vá procurar benefício para a população de Ibaté, assim como nós fazemos. O
radialista, também, a rádio Encanto do Planalto, uma rádio comunitária também não
faz nada? Eu também não concordei. Eu acho que a rádio mostra também o seu
trabalho perante a população ibateense. Então eu deixo, aqui, o meu recado:
Parabéns a esta Casa de Leis. A todos nós, nove Vereadores. O que está
acontecendo é o seguinte: nós estamos incomodando esse povo que não tem o que
fazer. Outra coisa: esta Casa vive em harmonia; trabalha junto com o Executivo, com
o Poder Judiciário. Nós fazemos o nosso papel, desde que os projetos venham e
sejam e sejam encaminhados a esta Casa. Acredito que todos nós estamos aqui com
responsabilidade e não com chacota e, muito menos, fazendo demagogia, porque eu
acredito que nenhum de nós é demagogo, mas representantes da população.
Parabéns a todos nós, Vereadores, representantes desta Casa. Nada mais, foi
encerrada a sessão às dezesseis horas e quarenta minutos, lavrada esta ata, que
será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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