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13ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2.018. 
Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e 
quarenta minutos, 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 Antônio Inácio 
Barbosa procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a 
ata da sessão ordinária de 10 de julho de 2018. O Senhor Secretário fez a leitura das 
correspondências recebidas de diversos, que ficará arquivada na secretaria da 
Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (AS): 
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Indicação, dispondo sobre solicitar do 
Prefeito Municipal estudos que visem à construção de um banco de leite materno. 
DISCUSSÃO: O AUTOR: Boa tarde, senhor Presidente; senhores Vereadores e 
Vereadoras, às pessoas presentes na Câmara, às pessoas que nos ouvem. A 
indicação que faço ao Prefeito visa ajudar e dar apoio às mães que não têm 
condições de amamentar, por conta de um problema ou outro, e a gente vê que o 
município tem uma deficiência nisso também, segundo alguns dados que levantei. 
Então a gente pede para que o Prefeito realize estudos, para ver se é possível a 
gente, em nosso município, manter uma sala para que as mães que têm leite possam 
fazer a sua doação. Esse leite vai ser cuidado por uma pessoa que venha, que faça 
todo esse trabalho, que colha, leve à cidade de São Carlos, que veja se o leite está 
adequado para o uso, faça todo o trabalho com o leite e depois o devolva ao nosso 
município, para que possa ser doado. Eu acho que essa situação será bem 
aproveitada. Às vezes a gente vê mãe que sai do nosso município até a cidade de 
São Carlos para receber esse leite e dê para o seu filho. Então eu espero que o 
Prefeito estude com carinho; se tiver uma oportunidade de conversar, e se quiser 
conversar com alguém que entende do assunto, a gente pode trazer ao município 
também para que essa situação seja estudada também. Sem mais. Moção, dispondo 
sobre votos de congratulações ao Departamento de Esporte pela 4ª Copa Pan-
Americana de Futebol, realizada entre os dias 14 e 21 de julho. DISCUSSÃO: O 
AUTOR: Senhores Vereadores, essa moção que faço ao Departamento é uma 
maneira singela de agradecer a todo o trabalho do pessoal daquele departamento, 
nessa copinha. A gente vê que não é fácil realizar um evento desse porte, então a 
gente se sensibiliza com essa situação e agradece a todo esse pessoal envolvido, ao 
Departamento de Esportes, ao Prefeito. A gente vê que essa copinha vem trazendo 
grandes frutos para o nosso município e, por meio dela, vemos que alguns atletas 
têm se destacado, acabam saindo do nosso município para poder participar de clubes 
profissionais; então a gente fica muito feliz com essa situação, porque é uma maneira 
de estar fazendo com que os jovens acabem tendo uma direção na vida. Vemos 
muitos jovens que acabam saindo do caminho das drogas e, por meio desse trabalho, 
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a gente vê que muitas crianças, muitos adolescentes e atletas têm se despertado e 
acompanhado essa copinha, têm jogado, e creio que, dentro de dias, teremos ótimas 
noticias em relação ao esporte em nossa cidade por conta dessa situação. Sem mais. 
Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE 
QUEIRÓZ: Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento do 
senhor José Aparecido Milhorini. Decisão: Aprovada por unanimidade. Moção, 
dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Rubin da 
Costa Telles. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR SILVANO VAZ DO 
CARMO: Indicação, dispondo sobre instalar redutores de velocidade de veículos na 
Avenida Santa Rufina, a cada cem metros.  Indicação, dispondo sobre solicitar da 
Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL a substituição de poste em madeira na 
Rua Alfredo Soad, em frente ao número 37, no Conjunto Habitacional Nello Morganti. 
VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Moção, dispondo sobre apoio à 
emenda nº 02/2018 à Constituição do Estado de São Paulo, referente à diferença da 
remuneração no salário padrão da Polícia Militar, entre os postos e graduações para 
o imediatamente superior não poderá ser superior a 10% (dez por cento). Decisão: 
Aprovada por unanimidade. ORADORES: A PRIMEIRA, VEREADORA REGINA 
CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Boa tarde, senhor Presidente, senhores Vereadores e 
Vereadoras, a todos os que nos ouvem pela rádio Encanto, a todos os que nos 
assistem pelo Plenário. Pegando o gancho do Vereador Marino, que fez essa 
indicação sobre o banco de leite materno em nossa cidade: dia primeiro de agosto, 
comemora-se a semana da amamentação, e nós vamos participar dessa semana. 
Desde mil novecentos e noventa e dois, mais de cento e cinquenta países 
comemoram a Semana Mundial da Amamentação. No Brasil, o Ministro da Saúde 
instituiu entre o dia primeiro e o dia sete de agosto, o chamado Agosto Dourado; 
então nós vamos participar do Agosto Dourado. Em dois mil e dezessete, a 
comemoração ganha ainda mais força, pois o Congresso Nacional sancionou uma lei 
que estabelece agosto como o mês de aleitamento materno, sendo chamado de 
Agosto Dourado. Em consonância com o que já era exposto durante a Semana da 
Amamentação, o Agosto Dourado reforça a importância do ato de amamentar e os 
benefícios trazidos tanto para a mãe quanto para o bebê. A ideia não é só incentivar a 
amamentação, mas também apoiar e acolher as mulheres, além de mostrar 
benefícios que traz à sociedade e ao país. Nós vamos ter também, em nossa cidade, 
a enfermeira Karina, enfermeira do banco de leite de São Carlos, que vai trazer mais 
informações para nós. Já teve informação de que o banco de leite vai vir à nossa 
cidade, viu, Marino? E nós estamos aguardando. Tenho certeza de que vai dar certo, 
mas parabéns pela sua indicação. Obrigada, senhor Presidente. O SEGUNDO, 
VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Boa tarde, Senhor Presidente, senhores 
Vereadores e a todos os que se encontram aqui, no Plenário, nesta tarde. Eu fiz essa 
indicação, mais uma vez, da Avenida Santa Rufina, porque o movimento ali é grande, 
e seria de muita valia se o Prefeito atendesse mais uma vez essa indicação, porque o 
movimento é muito grande, e as pessoas fazem um percurso muito grande na 
Avenida Santa Rufina, G.R.E.I., também pega para ir ao Jardim Icaraí; há indícios de 
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alguns acidentes, e eu quero pedir para o Prefeito que atenda a essa indicação, para 
a melhora do nosso povo do Jardim Menzani, do bairro novo que se iniciou também, 
onde vão se iniciar as casas. A outra indicação que faço, mais uma vez, do poste, na 
Rua Alfredo Soad. Esses postes de madeira estão dando um trabalho muito grande, e 
eu fiz essa indicação para a CPFL e espero ser atendido com urgência, porque não 
somente aquele poste, mas vários postes da Alfredo Soad estão danificados, e eu 
espero que a CPFL atenda, mais uma vez. A Ivani já fez várias indicações em outros 
bairros também, e eu espero ser atendido por essa indicação na Alfredo Soad, 
número 37. Sem mais, nem menos. Um abraço a todos. O TERCEIRO, VEREADOR 
LUÍS MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, senhores Vereadores. Quero me 
manifestar em relação ao trabalho que está sendo feito nos cursos da Secretaria do 
Estado em nosso município. Quero agradecer ao Prefeito Municipal pelo apoio; ao 
Marco Strozzi pelo apoio; ao diretor da ETEC, Godoy; ao Professor Luís pelo apoio; a 
todas as pessoas inscritas: as selecionadas e as que não foram selecionadas 
também. A gente tinha um medo de perder esse curso do Governo em nosso 
município, foi feito um trabalho via internet, e as pessoas acabaram sendo maiores do 
que o número de vagas. Peço desculpas às pessoas que não puderam ser atendidas 
e parabenizo as pessoas atendidas pelo programa. A gente fica feliz por essa 
situação estar acontecendo em nosso município. A gente vê a carência de 
aprendizado em diversas áreas em nosso município, e esse curso vai ao encontro 
das necessidades do nosso povo. Hoje, em uma reunião com o Prefeito, a gente 
comentou sobre um novo curso que está para chegar ao nosso município; a gente vai 
marcar uma reunião, o Prefeito falou que vai atender o pessoal também, o pessoal do 
menor aprendiz. Vamos ver a possibilidade de o município estar ministrando esse 
curso em nossa cidade. Só nos resta agradecer. Peço a todos os que estão nesse 
curso, que vão até o fim. Vai ser um curso que, além de ter um certificado 
reconhecido pelo MEC, também terá uma formatura. Parece que foi dado um 
incentivo às pessoas que estão desempregadas; o curso visa qualificar as pessoas 
para que possam adentrar no mercado de trabalho. Então a gente fica feliz com toda 
essa situação que está acontecendo no município, e agradeço ao Prefeito, porque, se 
o Prefeito não apoia, é muito difícil para gente conseguir. Então, fico muito agradecido 
ao Prefeito por esse ato. Gostaria, também, de falar a respeito dessa reunião que 
aconteceu hoje com o Prefeito e com todos os Vereadores; acabou atrasando o 
nosso trabalho aqui, na Câmara. A gente tinha uma carência de discutir alguns 
assuntos relacionados ao município, e o Prefeito, com carinho, nos atendeu. A gente 
levou alguns problemas que acontecem no município, ele ouviu as nossas 
reivindicações. Esperamos, agora, que, dentro de alguns dias, a gente comece a ver 
a produtividade dessa reunião de hoje. Fico muito feliz por essa reunião ter 
acontecido e espero que muitas outras possam acontecer, para que vamos 
lapidando. A gente vê que nossa cidade caminha bem, que está tudo em ordem, 
certinho; existem, sim, alguns problemas, e nós vamos nos achegando junto ao 
Prefeito para que eles possam ser resolvidos. Sem mais. ORDEM DO DIA: 
PROCESSO CM. Nº 156/2018, DE 25 DE JULHO DE 2.018. INTERESSADA: 
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Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a receber 
em cessão de uso um veículo FIAT/DUCATO MINIBUS do Centro de Convivência do 
Idoso de Ibaté – CCI. DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Senhor 
Presidente, senhores Vereadores. Sou favorável também ao projeto. A gente não vê 
nenhum problema de o município estar fazendo uso, mas, sim, a produtividade que 
esse veículo vai trazer ao município; o município fazendo uso em diversas áreas, 
tanto na educação quanto na saúde. Sem mais. VOTAÇÃO: Aprovado por 
unanimidade. Nada mais, às dezessete horas e dez minutos, foi encerrada a sessão, 
lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário. 


