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10ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2.017. 

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às dezenove 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 Ivani Almeida da Silva, procedeu à 
leitura de um trecho da bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão 
ordinária de 24 de abril de 2017. O Senhor Secretário fez a leitura das 
correspondências recebidas de diversos, que ficará arquivada na secretaria da 
Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (AS): 
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Requerimento, dispondo sobre 
informações da Unimed São Carlos sobre investimentos no município de Ibaté. A 
AUTORA: Boa noite Senhor Presidente, Vereadores(as) e a todos os presentes a 
também aos ouvintes da rádio Encanto do Planalto. Com relação à Unimed, já faz um 
ano que a mesma disse que estaria trazendo alguns serviços de pronto atendimento 
para o nosso município, estou solicitando sim, algumas informações para que os 
nossos usuários sejam atendidos aqui em nossa cidade, reduzindo os custos para os 
próprios usuários que pagam este Plano de Saúde, e, estaria beneficiando a nossa 
população com relação a este atendimento vindo diretamente para a nossa cidade.        
Decisão: Aprovado por unanimidade.  Indicação, dispondo sobre pintar faixas de 
pedestres na Rua Benedito Frade, no Jardim Cruzado. Indicação, dispondo sobre 
construir faixa elevada para travessia de pedestres, na Rua Tancredo de Almeida 
Neves, enfrente a Igreja de Santo Antonio. Indicação, dispondo sobre construir faixa 
elevada para travessia de pedestres na Avenida Araraquara, defronte a empresa 
Móveis Estrela. Indicação, dispondo sobre solicitar da empresa Rumo Logística, o 
fechamento do prédio da antiga estação ferroviária. Moção, dispondo sobre pesar 
pelo falecimento do Senhor Nilton Flávio Olegário. Decisão: Aprovada por 
unanimidade. VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Moção, dispondo sobre pesar 
pelo falecimento da Senhora Isabel de Abreu Oliveira. O AUTOR: esta moção que 
faço pelo falecimento da Dona Isabel, que é minha avó, avós da Elaine, minha 
esposa, que a gente fica muito triste e muito feliz ao mesmo tempo em saber que ela 
esteve nesta terra por cento e dois anos, criou treze filhos, participava dos cultos da 
Igreja Congregação Cristã no Brasil também, mais um motivo de felicidade. Uma 
pessoa que nos deixou muita saudade, em tudo que fazia lembrava-se de Deus, 
sempre fazia uma comparação com as coisas de Deus e aprendemos muito com ela 
neste tempo, mas enfim, Deus a levou, ficamos felizes com o exemplo que ela nos 
deixou. Sem mais. Decisão: Aprovada por unanimidade. Moção, dispondo sobre 
pesar pelo falecimento do Senhor José Luiz Bianchi. O AUTOR: Esta moção que faço 
ao saudoso Pica-Pau, como era conhecido pelos amigos e familiares também. 
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Ficamos tristes com certas coisas que acontecem em nosso país hoje, e muitas 
vezes a gente vê acontecendo, e quando a pessoa chega à sua aposentadoria não 
consegue desfrutá-la, acaba morrendo. Hoje na nossa política nacional, a gente vê 
alguns direitos dos nossos trabalhadores estão sendo ceifados também, e muitas 
dessas pessoas que hoje serão condenadas por uma lei, que a meu ver é injusta, 
nesta reforma, no meu entendimento muitos direitos serão ceifados, não conseguirão 
gozar de uma aposentadoria após terem pagado por uma vida toda por tributos, 
impostos, acabam chegando numa situação dessas ai. Então eu peço a Deus que 
abençoe a família, que conforte e que a gente possa refletir nesta situação ai, deste 
caso que estou contando, pois muitos de nós não vamos conseguir também gozar de 
uma aposentadoria após uma vida de trabalho. Sem mais. Decisão: Aprovada por 
unanimidade. VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Indicação, 
dispondo sobre instalar redutores de velocidade de veículos na Rua Floriano Peixoto 
nº 1671 e na Rua Fioravante Taglialatela nº 191. VEREADOR SIDNÉIA MONTE: 
Indicação, dispondo sobre instalar redutor de velocidade de veículos na Rua Dr. 
Teixeira de Barros, próximo ao nº 641. ORADORES: A PRIMEIRA, VEREADORA 
IVANI ALMEIDA DA SILVA: Com relação às indicações que fiz a faixa de pedestres 
na Rua Benedito Frade, no Jardim Cruzado, é devido ao fluxo grande dos nossos 
alunos e pais de alunos também, e dos próprios motoristas que não respeitam os 
pedestres na entrada e saída das crianças nas duas escolas daquela região.  A faixa 
elevada também para pedestres enfrente à Igreja Santo Antonio, no Jardim Mariana, 
foi uma solicitação dos próprios fiéis daquela comunidade, pois ali em conversas com 
as pessoas daquela região, foi feita a solicitação, pois enfrente a igreja tem a 
pracinha e as pessoas correm muito com os carros, E não estão respeitando quando 
estão entrando e saindo da igreja e nem quando estão utilizando a faixa de 
pedestres, por isso estão solicitando a construção de uma faixa elevada. Assim 
quando começamos este ano a trabalhar como vereadores eu solicitei ao prefeito a 
construção de uma faixa elevada para pedestres lá na Avenida Araraquara, defronte 
ao Edson Lanches, mas agora, devido ao fechamento das laterais dos Jardim 
Cruzado, o fluxo de veículos aumentou muito, então eu venho novamente solicitar do 
Senhor Prefeito, que ao invés de fazer defronte ao Lanche do Edson, que faça 
enfrente ao Móveis Estrela, porque aumentou muito o fluxo de veículos, devido o 
fechamento das laterais, e assim as nossas crianças e idosos e a população em geral 
corre mais riscos de atropelamento naquele local.  Fiz também, outra indicação com 
relação ao fechamento da estação, mas não seria mesmo um fechamento, pois já 
está desativada já faz muitos anos em nosso município, seria simplesmente para que 
fechassem aquelas portas e janelas, porque os moradores daquela região estão 
sofrendo muito, até mesmo com assaltos que aconteceram nestes últimos dias. 
Quero aproveitar o momento para parabenizar a Prefeitura Municipal por ter 
resgatado o  dia Primeiro de Maio, o Dia do Trabalhador, assim como eu também sou 
uma trabalhadora, eu parabenizo todos os envolvidos nesta festa resgatada, que é a 
Festa do Dia Primeiro de Maio, onde teve diversos prêmios e a nossa população ficou 
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muito satisfeita. Quero parabenizar também o Wadilson, entre outros, que estiveram 
lá no local e deram muita atenção à nossa população. O evento teve várias trações 
musicais e o nosso público saiu de lá satisfeito, e quem saiu ganhando com isso foi à 
população ibateense. Quero aproveitar para agradecer o engenheiro Everaldo, por 
estar sempre me atendendo, mesmo que algumas coisas acabam não sendo feitas, 
mas sempre me dando atenção quando o procurei. Sem mais. O SEGUNDO, 
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Senhor Presidente e Senhores, para que 
fique registrado por esta Casa também, gostaria de dizer a todos que na semana 
passada estive na cidade de São Paulo, fazendo um pedido junto ao Deputado 
Roberto Massafera de um aumento de viaturas para o nosso município para que 
possamos ter um policiamento preventivo à altura de nossas necessidades, porque a 
criminalidade é alta em todo o país e em Ibaté não é diferente e com mais viaturas, 
podemos cobrir todos os cantos da cidade. Devemos lembrar que no período noturno, 
feriados e finais de semana, não temos plantão na Delegacia de Polícia, sendo os 
boletins de ocorrências lavrados na cidade de São Carlos, e com o deslocamento de 
viaturas, ficamos desguarnecidos. Foi um pedido que a gente fez junto ao deputado e 
fizemos outros pedidos também. Fizemos um pedido para a liberação de recursos 
financeiros para o Município de Ibaté, para a instalação de câmeras de segurança em 
diversos pontos da cidade, principalmente, os que possuem grande fluxo de 
transeuntes, porque a violência, os furtos e o uso de entorpecentes cresceram muito 
e com este sistema de monitoramento por câmeras, estaremos inibindo ou até 
mesmo identificando os delinquentes. Outro pedido que deixamos na Assembléia foi 
o de recursos financeiros para o município de Ibaté, para a construção de um recinto 
próprio destinado à feira livre, principalmente, para atender aos pequenos produtores 
e os integrantes da agricultura familiar, que em nosso município são representados 
por duas cooperativas e assim, além de estarmos beneficiando-os, também 
beneficiaremos toda a população com produtos de qualidade e preços acessíveis. 
Queria agradecer aqui o convite da Polícia Militar do Estado de São Paulo,   do 
comando do Interior três, pelo convite feito aos Vereadores  desta Casa, pela 
passagem de Comando do interior três, CPI três, o qual abrange 93 municípios e 39 
distritos da região de Ribeirão Preto. Ficamos agradecidos pelo convite da Polícia 
Militar. Queria deixar aqui um pedido, pois acredito que todos os Vereadores, pois eu 
estarei me manifestando em respeito esta situação, mas eu acredito que este pedido 
tenha chegado a todos os vereadores desta Casa, em relação à cesta básica dos 
funcionários. Alguns entendem que não está certo da forma que foi feito, mas a gente 
entende que a Lei foi cumprida pelo jeito que foi feito. Mas eu gostaria que fosse feito 
uma audiência pública junto com funcionários, junto com ou alguém do RH ou com 
alguém que pudesse trazer informações e deixar bem claro isso ai, porque ficou uma 
situação difícil entre funcionário e Prefeitura, eles entendem que não está certo e a 
Prefeitura entende que está certo, que está cumprindo a lei né, e a gente fica no meio 
desta guerra, sem saber o que fazer. Então, se for possível marcar uma audiência 
pública, para que explicasse ao funcionário, pois eu conversei com pessoas a 
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respeito desta situação que me disse que não perdeu dia de serviço e perdeu a cesta. 
Foi contado minutos, às vezes a pessoa era para entrar às oito horas e entrou às oito 
horas e cinco minutos, ou oito horas e dez minutos e foi somando isso ai e acabou 
perdendo a cesta, mas também parece que eles tinham o direito de pagar estas horas 
até o mês de junho, que não deveria ser cobrado agora, eles teriam tempo para estar 
pagando ainda, e foi cobrado de uma só vez. O que me preocupa é o seguinte, quem 
é funcionário que ganha um salário bom, um salário alto, um salário grande, não teria 
problema algum, mas quem vive do salário mínimo da Prefeitura, que é o menor 
salário que a Prefeitura paga, ou seja, aquela da parte da faxina, esta cesta perdida 
trouxe um grande prejuízo. A pessoa contava com esta cesta, e sem esta cesta ela 
teve problemas  e está tendo problemas. A gente vê toda esta dificuldade ai e eu 
como vereador gostaria que houvesse uma audiência pública, para que pudesse 
explicar ou para que o funcionário pelo menos entendesse que está sendo cumprida 
a lei, para que ele tivesse outra visão desta situação, porque ficou difícil para o 
funcionário. Outra situação que eu gostaria de relatar aqui também, é que algumas 
pessoas me procuraram e que na gestão passada a gente tinha um transporte e 
como hoje ainda tem este transporte para levar as pessoas ou familiares das pessoas 
que estão internadas por dependência química, até a cidade na qual ela está 
internada. Hoje me parece que só pode ir uma pessoa da família, e na gestão 
passada a gente tinha a informação de que, se marcasse o dia que fosse, vinha se 
inscrevendo para ir e se desse dez pessoas ia uma van, se tivessem trinta pessoas ia 
um micro-ônibus e se tivesse mais ia um ônibus, o município disponibilizava para a 
visita. Não sei se é por corte de gastos, por isso eu queria informações sobre esta 
situação também, para que eu possa passar para as pessoas, pois às vezes as 
pessoas esperam trinta dias para visitar seu ente querido ali e, às vezes só pode ir 
uma pessoa né. Por isso eu gostaria de informações sobre esta situação ai também, 
para poder passar para estas pessoas e resolver esta situação. Sem mais, agradeço 
a oportunidade. O TERCEIRO, VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Boa noite a 
todos, boa noite a Radio encanto e ao Mauricio do Rota das Notícias que se encontra 
aqui nesta noite, e aos demais que se encontram aqui para ouvir a cada pessoa falar. 
Quero agradecer a Deus primeiramente, pela oportunidade de estar aqui nesta Casa 
de Leis e perante esta tribuna. Nós fizemos algumas indicações, e a gente vem 
fazendo indicação, eu até comentei com o Vereador Steigue esta semana que muitas 
indicações a gente vem fazendo e espero que o Prefeito atenda algumas indicações 
da gente, que todas são precisas, mas tem algumas que são urgentes e mais 
cabíveis, para que o povo possa desfrutar daquilo que a gente  tem colocado nesta 
Casa de Leis. A cobrança é grande, a gente tem andado por todo lado, e eu quero 
deixar aqui para a Câmara e também para o nosso Prefeito que nos ajude om 
algumas indicações, porque tem alguns lugares que é preciso, é necessário, esta 
semana eu presenciei algo e  uma pessoa me disse tá vendo Silvano, isso que eu 
pedi aqui. São pessoas de Ibaté, pessoas de família, pessoas que tem ajudado Ibaté, 
tem dado serviço também e eu tenho certeza que o nosso Prefeito vai nos ajudar 
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nestas indicações. Eu fiz uma indicação para ali um campinho de areia perto da 
minha casa, no Encanto do Planalto, para reformar aquele parquinho  precisa ser com 
urgência, porque as crianças não tem até mesmo segurança para brincar no 
parquinho, eu creio e vou continuar acreditando  que isso vai acontecer para a 
melhora da nossa cidade, e que Deus possa abençoar todos vocês. Obrigado.  A 
QUARTA, VEREADORA SIDNÉIA MONTE:  Boa noite Presidente, vereadores, 
vereadoras e a todos os presentes. Eu queria falar da minha indicação que é para a 
construção de um redutor de velocidade na Rua Dr. Teixeira de Barros, no qual no 
mandato passado eu já havia feito esta indicação e acabei não sendo atendida, e os 
moradores daquela região acabaram me procurando novamente, porque o fluxo de 
carros é muito grande ali, e me procuraram para ver o que eu poderia estar fazendo. 
Então eu estou repetindo a indicação, e peço com carinho que seja realizada. Quero 
agradecer o Prefeito Municipal pela compra do aparelho, na qual, também na gestão 
passada eu fiz o pedido do aparelho para o “teste da orelhinha” para que os exames 
pudessem ser realizados na cidade de Ibaté, e neste mandato a Vereadora Regina 
também fez uma indicação do pedido do aparelho, que antes estas crianças tinham 
que fazer estes exames na cidade de São Carlos, que é a cidade mais próxima, e 
tinha um custo para a família, na qual  muitas destas famílias procuravam a 
Assistência Social  por não ter condições de pagar, e a gente acabava pagando 
parcialmente ou até mesmo integral para as famílias que não tinham condições. 
Agora o Prefeito comprou este aparelho e vai ser realizado no Hospital da nossa 
cidade a partir do dia 09 deste mês. Deixo aqui meu agradecimento, pois é de suma 
importância para o município e para as famílias principalmente as mais carentes. 
Obrigada. O QUINTO, VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO: Boa 
noite Senhor Presidente, vereadores, vereadoras e a todos os presentes. Gostaria de 
parabenizar a Prefeitura pelo evento do Dia Primeiro de Maio, pois eu acho que o 
povo é sempre carente de um evento, e subi aqui também, pois neste dia primeiro de 
maio fez um ano que a gente está à frente do clube, do Grei de Ibaté, e  eu queria 
agradecer a todos que estão lá comigo, pois é um trabalho que não é fácil, é um 
trabalho árduo, ninguém ganha nada para estar lá, para fazer este trabalho e é um 
trabalho que vem dando certo. Então é um agradecimento que eu gostaria de deixar a 
todos os meus diretores, vice-presidente e a todos os funcionários do clube e a todos 
que junto comigo, abraçaram o clube que é um patrimônio da cidade e não um 
patrimônio de meia dúzia só, patrimônio daqueles que tem vontade de estar lá e 
podem alcançar estar lá. Hoje estou feliz pelo que vem acontecendo no clube e por 
tudo que vem acontecendo lá, por isso que eu quero fazer este agradecimento a toda 
à diretoria do clube, obrigado. Sem mais. O PRESIDENTE, VEREADOR VALENTIM 
APARECIDO FARGONI: Comunico que a Prefeitura Municipal enviou o projeto de lei 
de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018, em 28 de abril de 2017. Hoje foi 
distribuído cópia aos Vereadores e Vereadoras e encaminhado a Comissão de 
Orçamento, Finanças e Contabilidade. Nada mais havendo a ser tratado, foi 
encerrada a sessão, lavrada esta ata, que será assinada, depois de lida e aprovada. 


