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20ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2.019.
Aos onze dias do mês de novembro 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, o Vereador Carlos Eduardo Galdiano realizou a oração do Pai Nosso. Foi aprovada,
por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 29 de outubro 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):
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre solicitar do senhor
João Alberto Fernandez de Abreu, Diretor-Presidente da Diretoria Executiva da Empresa
Rumo Logística, estudos que visem à diminuição da intensidade e duração com que o apito
do trem é acionado no período das 22h às 06h. DISUSSÃO: A AUTORA: Boa tarde, senhora
Presidente, senhores Vereadores e Vereadora e a todos da rádio Encanto do Planalto. Com
relação a essa indicação, que leva anexo o abaixo-assinado, é de suma importância por
causa de nossos idosos do Jardim Popular, do São Benedito, do Encanto do Planalto, do
Esfér e, também, do Jardim Bandeirantes. A nossa população vem reclamando muito, porque
estão acionando demais os apitos, que incomodam os nossos idosos, nossas crianças e
também nossos enfermos. Conto com a colaboração de todos vocês. VEREADOR STEIGUE
JONES RONCHINI FÁCCIO: Boa tarde a todos. Parabéns, Vereadora. Porque eu moro perto
da linha férrea desde quando nasci, e muitos falam: “A gente acostuma”, mas a gente não
tem que se acostumar com esse tipo de coisa; é uma poluição sonora terrível, e, de uns anos
para cá, teve esse aumento. Então tem o apoio deste Vereador. VEREADOR SILVANO VAZ
DO CARMO: Boa tarde a todos. Moro no Encanto do Planalto e é um absurdo mesmo essa
buzina. É porque eles não moram aqui perto, por isso acionam a buzina. Estou contigo,
Vereadora. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Deixo meus parabéns à Vereadora. Anos
atrás, foram cobradas várias vezes. Todas as pessoas que moram ao lado da linha férrea é
um barulho que atormenta. As pessoas têm reclamado muito e já faz muito tempo.
Parabenizo você, Vereadora, por insistir novamente para que isso não seja esquecido. EM
APARTE, A AUTORA: Obrigada pelo aparte, senhor Vereador. Só para relembrar: não é
para que eles parem de buzinar, mas para que diminuam a velocidade da buzina. Eles estão
puxando com muita frequência e seguindo. Como já existe o nosso Código de Posturas, das
22h às 06h da manhã, que eles diminuam um pouquinho, para que todos possam ficar
sossegados e deixar as pessoas dormirem, descansarem, para não incomodá-las. Obrigada,
Vereador. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: É um problema que já vem de muitos
anos e muito atrapalha o nosso município e, se por conta de acidentes não pode parar, que
diminuam a quantidade. Decisão: Aprovada por unanimidade. Indicação, dispondo sobre
solicitar do senhor Luís Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Presidente da Diretoria
Executiva da Empresa Raízen, estudos que visem manter a umidade da pavimentação da
Estrada Municipal Antônio Rossito Sobrinho, bem como instalar, ao menos, 03 redutores de
velocidade de veículos, visando à diminuição da poeira no local. Discussão: A AUTORA:
Essa indicação também é de suma importância para o pessoal do bairro Popular, devido à
poeira. As nossas crianças, idosos, todo mundo da primeira e da segunda rua vêm
enfrentando problemas respiratórios, ainda mais com essa seca. Na outra vez, quando fui
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Vereadora também, de 2009 a 2012, eu havia feito a solicitação, e, na época, não era a
Raízen. Eles fizeram, sim, até hoje eles vêm aguando, mas jogam aquele garapão fedido,
que ameniza a poeira, mas o odor é demais. Eu peço ao Presidente da Empresa Raízen que
olhe com bastante carinho e que faça alguns redutores de velocidade, assim como já fizeram
dois ou três, mas precisa de mais. Principalmente, na época da safra, a população daquele
lado sofre muito. Quando fiz, na outra vez, solicitei para que se fizesse um calçamento ali; o
Prefeito, pelo menos, fez a parte dele, foi lá e recapeou aquele pedacinho que é nosso, mas
a empresa Raízen deixou a desejar. Então, faço novamente o pedido, a solicitação, para
ajudar a nossa população. Decisão: Aprovada por unanimidade. Moção, dispondo sobre
votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Celso Paulo Ferreira. Decisão:
Aprovada por unanimidade. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Indicação, dispondo
sobre instalar um redutor de velocidade de veículos na Rua João Menzani, em frente ao
número 512, no Jardim Nossa Senhora Aparecida. Discussão: O AUTOR: Senhora
Presidente, Vereadores e Vereadoras. A Rua Menzani, antigamente, eu pedi um redutor no
número 392; agora faço no 512. É uma via de acesso rápido, com grande quantidade de
crianças, e existe uma grande necessidade de um redutor de velocidades. Espero que essa
indicação seja atendida. Decisão: Aprovada por unanimidade. Moção, dispondo sobre votos
de congratulações ao Prefeito Municipal de São Carlos, Excelentíssimo Senhor Airton Garcia
Ferreira, e ao Presidente da Câmara dos Vereadores, Excelentíssimo Senhor Luís Fernandes
da Cruz, pelo aniversário de 162 anos de São Carlos, celebrado no dia 04 de novembro.
Decisão: Aprovada por unanimidade. Moção, dispondo sobre votos de congratulações aos
socorristas da Triângulo do Sol, Tabatine e Flaviana, pelos atendimentos prestados na
rodovia. Discussão: O AUTOR: Com a correria do dia a dia, nos esquecemos de agradecer
a quem realmente dedica parte de sua vida no trabalho de salvar vidas. Na semana passada,
aconteceu um acidente, no qual meu filho estava envolvido, o Matheus, de 23 anos. Ele é
entregador, trabalha de moto. Ficamos agradecidos pelo trabalho prestado, que, muitas
vezes, passa despercebido, só quando se passa pela situação é que vemos e começamos a
reparar como as coisas são, eles são os heróis do asfalto, fazem os primeiros socorros. O
acidente foi à noite; meu filho estava no serviço e precisava retornar à casa onde ocorreu a
entrega errada de uma pizza e, por conta da correria, acabou se envolvendo em um acidente,
atingindo a traseira de um carro. Agradeço a Deus, Ele é bom, pois foi um acidente muito
perigoso. Ele corria. Peço aos motoboys que evitem correr. Às vezes, entre uma entrega e
outra, perde-se a vida. Meu filho atingiu a traseira de um carro, quase caiu na parte de baixo,
onde tem um rio, que liga o Rodeio ao Jardim Cruzado. Ele correu o risco de ser atropelado
por um carro atrás. Quando aconteceu o acidente, ligaram em casa, após vários toques, não
consegui atender. Chegou um menino que trabalha com ele, de moto; eu estava trabalhando
ainda, eram umas 21h30, quase 22h, e saí do jeito que estava, com a roupa do trabalho, sem
celular. A informação que tínhamos era de que o acidente foi no Trevo do Jardim Cruzado.
Chegamos lá, não havia nada; fomos até o Restaurante Planalto, nada; e o desespero
começou a aumentar. Pegamos sentido Cruzado a São Carlos. Quando passo em frente ao
posto desativado, olho bem abaixo, as lanternas piscando, duas viaturas do socorro, um
guincho, resgate, e, enquanto me aproximava, vi uma funerária no local. Imaginem vocês,
que são pais, o que passou, naquele momento, em minha cabeça. Do outro lado da rodovia,
outro acidente. A pessoa que estava comigo na moto não queria que eu passasse a rodovia,
para atravessá-la pelo canteiro, o desespero foi grande. Atravessei, cheguei lá e perguntei:
“Como ele está? É meu filho.”. “Ele está bem, pai, está estável, já na maca, com muitas
dores”. Não se sabia o que tinha acontecido, pois ele estava com muitas dores, urrava de dor
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nas costas. Passou-me pela cabeça que ele poderia ter quebrado alguma costela. Por conta
do horário, da gravidade do acidente, achamos melhor correr direto à Santa Casa de São
Carlos. Chegando lá, com o desespero, com a dor aumentando, ele urrando de dor, eu
conheci uma pessoa que é Vereadora na cidade de São Carlos também, o Daniel Lima,
entrou na suplência, ele fez uma forte oração e nos confortou, falando para ele que iria
passar. Aquela dor era boa, porque difícil seria se ele não estivesse sentindo dor. Acabou por
entrar outro motoqueiro também, mas não era entregador, que acabava de bater em uma
árvore, foi fechado por um carro, uma situação bem pior, e, infelizmente, veio a óbito. Deus é
bom, Deus cuida, Deus guia. Meu filho, graças a Deus, no dia seguinte estava em casa, todo
ralado, quebrou a clavícula, mas está bem. Só tenho a agradecer a Deus, ao Daniel Lima,
aos socorristas que fizeram o pronto-socorro. E que esta moção se estenda a todas as
pessoas que trabalham na rodovia, cuidando de vidas. Ficam aqui meu abraço e meu carinho
a essas pessoas; ao Fernando, também, motorista do guincho. Meu muito obrigado a todos.
Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO:
Indicação, dispondo sobre instalar iluminação pública entre a passarela e a linha férrea,
localizada na Rua Domingos Cardoso. Indicação, dispondo sobre revitalizar todos os
playgrounds da cidade. Indicação, dispondo sobre oferecer aos servidores do Hospital
Municipal Hermínia Morganti um curso de capacitação no atendimento hospitalar.
ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Boa tarde a todos,
boa tarde, senhores Vereadores; boa tarde, rádio Encanto; a você, que está em casa, nos
ouvindo; boa tarde, senhora Presidente. Aproveitando o ensejo, que o Marino pediu uma
saliência, quero cobrar de novo as nossas lombadas na Avenida Santa Rufina, vai fazer dois
anos que pedi, vai fazer aniversário e terei que fazer essa indicação novamente. Eu espero
que o Prefeito nos ajude nessa questão, pois é um bairro muito movimentado, com muitas
crianças. Eu tenho certeza de que vamos conseguir. Estou cobrando e tenho certeza e que o
Prefeito vai pensar com carinho, porque as crianças correm risco. Deus vai fazer uma obra
ali. Sem mais, nem menos. O SEGUNDO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Quero
comunicar a todos sobre a moção que fizemos referente à aposentadoria especial às nossas
Guardas Municipais. Foi recebida pela Presidência da República. E quero noticiar o ofício nº
58/63/2019, Brasília, 07 de novembro de 2019. A Vossa Excelência, a Senhora Vereadora
Regina Célia Alves de Queiróz, Presidente da Câmara Municipal de Ibaté, São Paulo.
Assunto: Moção n° 032/2019. Aposentadoria Especial das Guardas Municipais. Senhora
Presidente, acusamos recebimento do ofício da Câmara Municipal n° 199/2019, dirigido ao
Presidente da República, ao qual anexa cópia da moção nº 032/2019, manifestando apoio à
inclusão da aposentadoria especial das Guardas Municipais na Proposta de Emenda
Constitucional – PEC da Reforma da Previdência. Pela natureza do assunto, informamos que
o referido documento foi encaminhado à Secretaria de Governo da Presidência da República.
Respeitosamente, Ainda Iris de Oliveira, Diretora de Gestão Interna. Gabinete Pessoal do
Presidente da República. Gostaria de que a Câmara mandasse uma cópia ao Prefeito
Municipal e ao Comandante da Guarda, para que tenham conhecimento também. Aproveito
para agradecer o Ex-Prefeito Alessandro Magno de Melo Rosa por aceitar o convite do nosso
Prefeito José Luiz Parella e voltar a trabalhar em nosso município, pois é uma pessoa muito
útil para o município, diante de sua trajetória, desde os governos anteriores ao Prefeito José
Parella. Como Prefeito, trabalhando com a Lu Spilla; agora, com o Prefeito José Parella, com
todo o trabalho feito no município de Ibaté. Fico feliz por estar de volta. Agradeço, também,
todos os Vereadores pelo apoio. Sem mais. ORDEM DO DIA: Foi aprovado requerimento, de
autoria de todos os Edis, solicitando urgência para apreciação do processo CM. nº 269/2019.
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Decisão: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 237/2019, DE 27 DE SETEMBRO
DE 2019. (Segunda Discussão e Votação). INTERESSADA: Prefeitura Municipal.
ASSUNTO: Dispõe sobre o Orçamento Anual do Município de Ibaté para o exercício de 2020.
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº266/2019, DE 1º DE
NOVEMBRO DE 2019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre
abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 200.000,00, através de Superávit
Financeiro, apurado no exercício anterior, para atender a solicitação da Secretaria Municipal
da Educação e Cultura, quanto à aquisição de carne para a merenda escolar. DECISÃO:
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº269/2019, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito
Adicional Suplementar no valor de R$ 110.000,00 para atender a solicitação da Secretaria
Municipal da Educação e Cultura, quanto à contratação de serviços de terceiros – pessoa
jurídica. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 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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