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13ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2020. 

Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, 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 Regina Célia Alves de 
Queiróz procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a 
ata da sessão ordinária de 28 de setembro de 2020. A Senhora Secretária realizou a 
leitura das correspondências recebidas de diversos, que ficarão arquivadas na 
secretaria da Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES 
(AS): VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Indicação, dispondo sobre solicitar do 
Senhor Roberto Sartori, Diretor-Presidente da Companhia Paulista de Força e Luz – 
CPFL, a doação de braços e luminárias para a iluminação pública do Assentamento 
Banco da Terra I e II, bem como a sua instalação. DISCUSSÃO: O AUTOR: Boa 
tarde, senhora Presidente e Vereadores. Essa indicação ao senhor Roberto Sartori, 
Diretor-Presidente da Companhia Paulista de Força e Luz é para uma doação de 
braços e luminárias bem como a instalação no Banco da Terra. Sabemos que ali é 
uma cooperativa, não tem nada a ver com o Município, que não pode instalar 
também, nem a Companhia, que não pode instalar sem cobrar das pessoas que 
moram ali; o Estado também não tem como fazer nada, por se tratar de uma 
cooperativa. Por isso pedimos uma doação da CPFL para as 60 famílias que vivem 
ali. Vemos a dificuldade para quem mora ali, quando saem à noite, não há segurança, 
risco de ser pinçado por uma cobra ou por algum animal, por se tratar de uma área 
rural. É de extrema necessidade uma iluminação pública ali. Nem que seja para, 
depois de instalar, cobrar uma taxinha de cada morador, como é feito no Município 
também. Peço o apoio de todos os Vereadores para encaminharmos ao presidente 
da CPFL. Sem mais. Indicação, dispondo sobre realizar uma reunião com a empresa 
Cnoga Medical do Brasil para a apresentação de aparelhos da saúde. DISCUSSÃO: 
O AUTOR: Muito importante que essa reunião aconteça junto ao Prefeito. Essa 
empresa trabalha com equipamentos de última geração, que vem de Israel. É uma 
empresa idônea, que tem esse aparelho como se fosse um rastreador humano, que 
consegue realizar até 16 exames que ficam na tela do computador; o médico 
consegue diagnosticar dengue, COVID, pressão alta e vários exames. Gostaria de 
estar com o Prefeito nessa reunião, para apresentar para ele e para as pessoas da 
Saúde para vermos a utilidade desse aparelho e conseguir instalá-lo no Município. 
Para que vejam a utilidade desse equipamento: existem pessoas que, no final de 
semana, bebem muito e, no dia seguinte, querem usar o serviço de saúde para pegar 
um atestado ou coisa parecida. O médico fará exames que já estarão na tela do seu 
computador e verá que é só bebida e, sendo somente bebida, não terá que receitar 
mais exames. O Município irá economizar. O médico aplica uma injeção, a pessoa vai 
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para casa, fornecia ou não atestado. Às vezes a pessoa faz exames nem retorna; 
sabemos como funciona. Há casos também em que o médico acha que é uma 
situação simples, e a pessoa já está com uma parada cardíaca, precisando de um 
serviço de urgência. Esse aparelho pode salvar vidas e seria de grande valia ao 
Município. Por isso acho importante atender essa empresa e ver a sua apresentação. 
Eles dão todo o suporte para que o Município tenha um trabalho eficaz na Saúde, que 
é o que precisamos agora. Sem mais. VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE 
QUEIRÓZ: Projeto de Lei, dispondo sobre instituir a Carteira de Identificação da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista no âmbito do Município de Ibaté. 
Decisão: Encaminhado às Comissões Permanentes. VEREADOR SILVANO VAZ 
DO CARMO: Projeto de Lei, dispondo sobre a obrigatoriedade, pelos 
empreendedores de loteamentos, do plantio de árvores antes do início da venda de 
lotes. Decisão: Encaminhado às Comissões Permanentes. Indicação, dispondo 
sobre realizar recapeamento asfáltico na Rua José Graciano e na Rua Ademar 
Ceratti, no Conjunto Habitacional Comendador Nello Morganti. VEREADOR 
VALENTIM APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo sobre solicitar da 
Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL a instalação de iluminação pública no 
Assentamento Banco da Terra I. Indicação, dispondo sobre realizar manutenção, 
com uma máquina motoniveladora, na estrada de chão do Assentamento Banco da 
Terra I. Indicação, dispondo sobre solicitar que o proprietário do terreno localizado na 
Rua Antônio Barbano, ao lado do número 174, no Jardim Icaraí, realize a limpeza do 
local. Indicação, dispondo sobre realizar reforma na ponte que liga o Jardim 
Primavera com o Jardim América. ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR 
SILVANO VAZ DO CARMO: Boa tarde, senhora Presidente, a Rádio Encanto, a 
todos os Vereadores. Agradeço a Deus por estar aqui e desejo a todos os candidatos 
uma boa sorte e que Deus abençoe grandiosamente cada um de vocês; o mesmo 
desejo aos meus parceiros da Câmara. Creio que Deus sempre tem o melhor para 
nós, sabe o que faz. Que Ele abençoe a todos. Abraços, povo de Ibaté, do Silvano 
Água Viva. O SEGUNDO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Aproveito para 
cobrar a Secretaria da Educação, pois já fizemos pedido para a reforma da escola do 
Jardim Icaraí, inaugurada, e cujo nome Carlito Lopes não foi colocado ainda. Pedimos 
para que o Estado fizesse a colocação do nome Segundo Carlos Lopes, e nos 
perguntamos: já que há tanto tempo estamos sem aula, por que não aproveitou e fez 
essa reforma? Por que isso acontece em nosso Município? Por que o Estado e 
Secretaria da Educação não cobram? Porque nós, Vereadores, estamos cobrando, e 
acredito que o Prefeito também esteja. Tudo está parado, sem aula, e a escola está 
no abandono, um lixo. Passamos por ela e sentimos vergonha. O que a cidade tem 
de bonita, a escola acaba deixando feia. Já cobramos várias vezes, enviamos ofício 
para São Carlos, para o Estado, e nada é feito. Outra situação, que se arrasta desde 
o mandato do Doutor Alessandro, Prefeito, que muito admiro por seu trabalho que fez 
e que faz como Procurador Jurídico, é a construção do nosso Fórum, outro descaso. 
Doamos 3.300m², o Estado não aceitou, disse que precisaria de 10.000m². Fomos à 
luta para comprar o terreno, fizemos tudo o que tinha que ser feito, até falamos que 
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construiríamos a planta também e, até hoje, nada. Acredito que no ano que vem, 
quando chegarmos próximos à eleição, o Estado começará a reagir e melhorar para 
Ibaté. É uma vergonha. Fazem o povo sofrer e, quando chega perto das eleições, 
começam a fazer um monte de coisa, às vezes nem acabam, como é o caso da 
escola. Várias vezes o Prefeito teve que interceder para ser terminada, pois o Estado 
não terminava, a empresa faliu, quebrava. Conseguiu terminar e agora precisa de 
uma reforma. O Estado tem dinheiro, nós pagamos impostos e não é pouco. O 
Estado de São Paulo é o que mais paga imposto, e vemos esse descaso. Fica aqui a 
minha cobrança, que acredito que é de todos. É uma situação difícil, principalmente 
em época de eleição, e o Estado nos abandonando. Sem mais. ORDEM DO DIA: Foi 
aprovado requerimento, de autoria de todos os Edis, solicitando urgência para 
apreciação dos processos CM. nº 211-212-213/2020. Decisão: Aprovado por 
unanimidade.  PROCESSO CM. Nº 211/2020 DE 09 DE OUTUBRO DE 2020. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Suplementar no valor de R$ 36.411,63, para atender despesas referentes a 
ajustes e acréscimos de quantitativos existentes na planilha orçamentária, inclusão e 
supressão de serviços da obra DETRAN do Município de Ibaté. DECISÃO: Aprovado 
por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 212/2020 DE 09 DE OUTUBRO DE 2020. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre parcelamento de 
débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias do 
Instituto da Previdência Municipal de Ibaté – IPREI. DECISÃO: Aprovado por 
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 213/2020 DE 09 DE OUTUBRO DE 2020. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre dar nova redação ao 
artigo 98 da Lei Municipal nº 3.014 de 29 de agosto de 2016. DECISÃO: Aprovado 
por unanimidade. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezesseis horas e trinta 
minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário. 


