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07ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2.017. 

Aos vinte e sete dias do mês de março 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 o Vereador Silvano Vaz do Carmo, 
procedeu à leitura de um trecho da bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da 
sessão ordinária de 13 de março 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): 
VEREADOR ANTONIO INACIO BARBOSA: Indicação, dispondo sobre limpar bocas 
de lobo nas Ruas Oreste Del Ponte, Gelindo Thamos e Sante Tersigni, no Jardim 
Icaraí. Indicação, dispondo sobre substituir lâmpadas queimadas na Praça Manoel 
Lopes, no Jardim Icaraí. Indicação, dispondo sobre notificar o proprietário da área 
localizada ao lado do Jardim Nossa Senhora Aparecida, sob a linha de transmissão 
da CPFL, para que execute a limpeza do local. VEREADOR CARLOS EDUARDO 
GALDIANO: Indicação, dispondo sobre instalar piso antiderrapante nas rampas de 
acesso dos pacientes, no Ambulatório Médico Municipal Dr. Ivo Morganti. Indicação, 
dispondo sobre disponibilizar um veículo a ADEFI – Associação dos Deficientes de 
Ibaté, às quartas-feiras, para transporte de crianças para tratamento equoterápico. 
Moção, dispondo sobre congratulações com o casal Adilson da Silva e Aline Cristina 
Morales da Silva, pelo brilhante trabalho que vêm realizando junto a ADEFI – 
Associação dos Deficientes de Ibaté, para tratamento equoterápico, disponibilizando, 
gratuitamente, o espaço e os animais. O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: 
Quero deixar os parabéns ao Vereador autor da moção ao casal Adilson e Aline. O 
Adilson tem prestado relevantes serviços a sociedade, e a gente aqui desta Casa, só  
resta agradecer esse trabalho que faz e já vem há um tempo , e a gente vê a 
necessidade dessa Casa de leis reconhecer o trabalho que ele tem feito. Então fica 
aqui os meus parabéns, e sou favorável à moção. Posta em votação, foi aprovada por 
unanimidade. VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Projeto de Lei, dispondo 
sobre estabelecer a utilização de lâmpadas LED na iluminação de prédios públicos, 
espaços públicos e vias públicas. Indicação, dispondo sobre instalar placa de 
“proibido jogar lixo”, na entrada da pista de MotoCross. Indicação, dispondo sobre 
instalar redutor de velocidade de veículos na Rua José Antunes, 82, no Jardim 
América. Indicação, dispondo sobre substituir lâmpadas queimadas nos sanitários 
femininos e masculinos, bem como efetuar manutenção geral na iluminação do prédio 
que abriga a Academia do Jardim América. Indicação, dispondo sobre dar 
manutenção no pavimento intertravado na Rua Ivo Di Genova, 274, no Jardim 
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América. VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Indicação, dispondo sobre adquirir 
um alicate hospitalar com serra e compressor, para retirada de alianças. O AUTOR: A 
indicação que fiz a respeito desse alicate é porque aconteceu no momento em que eu 
estava fazendo uma visita,  eu e o Vereador Steigue  no hospital e teve uma 
ocorrência naquele momento   e precisou ser encaminhado o paciente para a cidade 
de São Carlos porque não havia um alicate desse porte ali, e, acredito que acaba 
tendo mais gasto em ter que remover um paciente para outra cidade, do que ter um 
alicate, e seria de estrema necessidade e o município poderia estar comprando esse 
alicate para o hospital. Quero agradecer a Rosana que esteve presente nesse dia e 
até cedeu algumas ferramentas, mas, não foi possível a extração da aliança e então a 
gente vê a necessidade. VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: 
Indicação, dispondo sobre realizar um “Show Gospel”, nas comemorações do Dia 
dos Evangélicos, no 2º domingo do mês de junho. Indicação, dispondo sobre 
construir um prédio para abrigar a Guarda Municipal. Indicação, dispondo sobre 
reformar o telhado da Escola Municipal Neusa Milori Freddi. VEREADOR SILVADO 
VAZ DO CARMO: Indicação, dispondo sobre instalar, a cada cem metros, redutores 
de velocidade de veículos na Avenida Santa Rufina. Indicação, dispondo sobre 
construir uma ponte ligando os Jardins Cruzado e América, próximo à Escola 
Municipal Brasilina Teixeira Ianoni. Indicação, dispondo sobre instalar brinquedos 
para crianças portadoras de deficiência. VEREADOR VALENTIM APARECIDO 
FARGONI: Indicação, dispondo sobre instalar iluminação pública no trecho 
recentemente aberto e pavimentado da Rua XV de Novembro, bem como instalar 
alambrado em toda sua extensão para coibir o descarte de entulho. Indicação, 
dispondo sobre plantar árvores nas praças localizadas próximas as escolas, 
principalmente, na Praça Dagnino Rossi, no Conjunto Habitacional Comendador Nelo 
Morganti. VEREADORES (AS) Requerimento, dispondo sobre urgência especial 
para apreciação do processo CM. nº 126/2017. ORADORES: A PRIMEIRA, 
VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ:  Esta indicação que fiz em se 
tratando da Base da Guarda Municipal, que se encontra localizada na Praça Central e 
apesar de localizada em um ponto estratégico, ela não atende as necessidades da 
corporação, assim como vemos ali que falta um espaço, um banheiro próprio para 
que eles possam fazer uso, para que tenham um refeitório, para que tenham salas 
para palestras e treinamentos. E essa indicação, se for possível que ela seja feita 
próxima ao batalhão da Polícia Miliar, porque sabemos que a Guarda Municipal e a 
Polícia Militar tem desenvolvido um trabalho muito bom em nossa cidade, em meio a 
muitas coisas acontecendo e então nós acreditamos que se houver esse espaço para 
a corporação, eu acredito que o trabalho pode ser melhor realizado. A segunda 
indicação que fiz em relação à Escola Neusa Milori, eu estive fazendo uma visita ali e 
conversando com o pessoal que trabalha e  a gente pode ver ali que na época de 
chuva há muitos vazamentos ali por causa do telhado e então, eu acredito que se a 
gente conseguir melhorar aqueles vazamentos ali, a gente poderá cuidar melhor do 
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patrimônio e dar uma assistência melhor para as nossas crianças. Também tem a 
terceira indicação que fiz em relação ao Show Gospel e nós sabemos que foi 
sancionada a Lei do Dia dos Evangélicos, que é no segundo domingo de junho e eu 
acredito que nesta data nós podemos nos reunir e realizar um trabalho falando do 
amor de Jesus a todos e podemos ter esse Show Gospel. O SEGUNDO, 
VEREADOR CARLOS EDUARDO GALDIANO: Quero falar sobre as indicações e a 
moção que fiz. Sobre instalar o piso antiderrapante no Ambulatório Médico, isso  é de 
grande importância devido às pessoas que utilizam lá e que são debilitadas, correndo 
o risco de efetuar uma queda e ficar pior, porque vai lá para se tratar e acaba 
arrumando um novo problema. A indicação para disponibilizar um veículo à ADEFI, 
eu já havia comentado com alguns Vereadores e está acontecendo o seguinte: O 
veículo seria para utilização somente às quartas-feiras, levando sete crianças e sete 
mães, que tem que acompanhar os seus filhos na equoterapia. O veículo tem que 
levar deixar o pessoal lá, retornar e voltar para buscar o pessoal às doze horas. Hoje 
a ADEFI já recebe uma verba da Prefeitura Municipal para isso, mas como está tudo 
difícil para todos, eles estão pagando esse veículo. Então estamos solicitando do 
Executivo para estar disponibilizando esse veículo, que hoje é pago pela ADEFI, em 
torno de quinhentos reais por mês. Então já ajudariam muito eles. A moção para o 
Adilson, que é o proprietário do Rancho e a Aline, que todas às quartas-feiras, ela 
está presente no local. Eu estive conversando com a ADEFI e não com o Adilson e 
nem com a Aline e eles informaram que tudo que tem lá para as crianças é 
gratuitamente cedido e, além de ceder o espaço acompanham tudo pessoalmente. 
Então acho que é um trabalho, eu não conhecia isso, esse lado do Adilson e da Aline, 
mas eu agradeço de coração e esta Casa também está agradecendo a eles, porque 
crianças, ainda mais com problema, a gente não tem o que pensar, tem que fazer. 
Então vamos nos unir para a gente conseguir esse transporte que seria de muita 
importância para eles. Quanto à indicação do Vereador Marino, eu desconhecia e até 
o chamei do lado e é legal, uma brilhante ideia. Quanto à indicação da Regina, sobre 
o Show Gospel, é ótima, e acho que você fez bem e tem que ter espaço para todos e 
se tem dez, tem que ter espaço para os dez e é uma belíssima indicação. O 
TERCEIRO, VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Eu quero dar os parabéns à 
vereadora Regina por essa indicação do Show Gospel, porque  em Ibaté muitas 
pessoas servem a Deus, não somente os Evangélicos, mas como todos os católicos, 
sem diferença de religião, mas, todos merecem um Show Gospel na cidade de Ibaté, 
não é verdade? Para adorar o nome do Senhor. Sim ou não? É verdade. No carnaval, 
o pessoal pula, faz um monte de baderna, enche a cara, briga e faz um monte de 
coisas, não é verdade? Porque não um Show Gospel para adorar o nome de Deus 
Todo Poderoso e que tem poder de fazer grandes coisas e porque não fazer isso? Eu 
creio que o Senhor Prefeito vai nos atender e tenho certeza que Ibaté vai ser 
abençoada por intermédio desse Show Gospel e o mal vai ter que fugir no nome de 
Jesus e Deus vai libertar muitas pessoas através desse Show Gospel e muitos vão 
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fazer um retrospecto em suas vidas e que deve ter mudanças e a mudança chega 
sabe como? Adorando o nome do Senhor. Parabéns Vereadora por essa indicação e 
é Deus que colocou isso em seu coração. Eu quero falar sobre a indicação que fiz do 
parquinho para os deficientes. Os pais levam os seus filhos deficientes a semana 
inteira para a APAE e no final de semana não tem onde levar os seus filhos 
deficientes. Eu  tenho certeza que isso é algo legal para nossa cidade e vai ser de 
boa valia, com os pais, aos domingos e feriados, levando seus filhos para ir ao 
parquinho com toda segurança, com todo carinho e vendo seu filho desfrutar, daquilo 
que o povo normal também desfruta. Eu tenho certeza que  por intermédio dessa 
indicação os filhos dessas pessoas que tem deficiência vão poder leva-los ao 
parquinho. Eu fico muito grato por esse momento de estar aqui e agradeço a todos 
por estar presente aqui nesta Casa. Sem mais nem menos, a Paz para todos. O 
QUARTO, VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Aproveitando o gancho que hoje o 
assunto foi de pessoas com deficiência, a gente aqui torna a reforçar o pedido para 
que aconteça uma reunião entre a APAE, a Câmara e o Sistema de Saúde para que 
se confeccionem carteirinhas para pessoas com deficiência, para que elas tenham 
um atendimento prioritário nos órgãos de saúde. A gente vê as pessoas com 
deficiência, mesmo a deficiência que não é visível, quando chega para ser atendida 
em uma unidade de saúde ela é barrada e até questionada por conta de não ter uma 
deficiência visível, no caso de uma pessoa surda, por exemplo. E o direito da pessoa 
com deficiência diz que tem que ter uma carteirinha, porque tem que ter prioridade. 
Então a gente cobra mais uma vez para que se faça a essa população com 
deficiência essa benfeitoria, porque vão ser úteis às famílias, as pessoas com a 
deficiência e a APAE que está cobrando muito isso e, então, a gente vem reforçar 
aqui. Sem mais. ORDEM DO DIA: Foi aprovado, por unanimidade, requerimento de 
urgência especial para apreciação do processo CM. nº 126/2017. PROCESSO CM. 
Nº 126/2017, DE 27 DE MARÇO DE 2017. Este projeto de lei, de interesse da 
Prefeitura Municipal, dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 
800.000,00, para atender despesas de recapeamento asfáltico em vias públicas.  O 
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: É um projeto simples, é uma verba no qual o 
Prefeito pede autorização legislativa, que será utilizada no recape e a gente também 
tem pressa, porque a nossa cidade tem uma enorme quantidade de buracos e com 
várias vias necessitando desse trabalho, e, a gente está aqui para apoiar esse 
projeto. Sem mais. . Posto em votação foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO 
PESSOAL: O VEREADOR  CARLOS EDUARDO GALDIANO: Eu acabei me 
esquecendo de um detalhe importante, mas, vou falar agora. Eu quero agradecer o 
convite que foi feito à minha pessoa pelo Deputado Baleia Rossi, deputado federal e 
pelo Deputado Leo Oliveira, deputado estadual, no último dia quatro de março, no 
encontro do PMDB em Pirassununga. Encontro esse que foi muito produtivo e 
estendemos um leque entre vereadores, entre Prefeitos de outras cidades e criamos 
ideias e fiz também alguns pedidos para alguns deputados, através do projeto 
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SINCOV, um projeto do Governo Federal. Eu espero ser atendido nos pedidos feitos 
para melhorar a nossa cidade. Agradeço aos Deputados Baleia Rossi e Leo Oliveira 
pelo convite e pelos protocolos que levamos junto a eles. Sem mais. Nada mais 
havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão, lavrada esta ata, que será assinada, 
depois de lida e aprovada. 
 

 


