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01ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2.019. 
Aos vinte e oito dias do mês de dezembro 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, a Vereadora Sidnéia Monte procedeu à leitura de 
um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 10 
de dezembro de 2.018. A Senhora Secretária fez a leitura das correspondências 
recebidas de diversos, que ficarão arquivadas na secretaria da Câmara. 
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (AS): VEREADOR 
ANTÔNIO INÁCIO BARBOSA: Indicação, dispondo sobre solicitar do senhor Mauro 
Artur Herszkowicz, Diretor-Presidente da Viação Paraty Ltda., estudos que visem à 
colocação de uma cobertura no ponto de ônibus, localizado na Rua Antônio Guarati, 
no Jardim Icaraí. Indicação, dispondo sobre revitalizar a Praça Manoel Lopes, no 
Jardim Icaraí. Indicação, dispondo sobre asfaltar a Rua Alcebíades Antônio Silva, 
esquina com a Rua Antônio Valério, no Jardim do Bosque.  
Indicação, dispondo sobre realizar reparo nos bloquetes localizados na Rua Gotardo 
Zotesso, próximo ao número 269, no Jardim Nossa Senhora Aparecida. VEREADORA 
IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre solicitar da Companhia 
Paulista de Força e Luz – CPFL a substituição total dos postes de madeira. Indicação, 
dispondo sobre instalar redutor de velocidade de veículos na Rua Mário Pistelli, em 
frente ao número 201 e na Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, próximo ao número 
560, ambos no Jardim Mariana; bem como na Rua Ibitinga, em frente ao número 65 no 
Jardim Cruzado. Indicação, dispondo sobre construir uma faixa elevada de pedestres 
em frente ao Cartório Eleitoral, na Rua Eduardo Apreia, no Jardim Mariana. Indicação, 
dispondo sobre instalar placa de Proibido Estacionar na Rua Taquaritinga, esquina com 
a Rua Araraquara, no Jardim Cruzado; bem como instalar placa Denominativa de Rua 
na Rua Severina Tavares Pinheiro (Bezinha), no Centro. Indicação, dispondo sobre 
realizar recapeamento asfáltico no final da Rua Taquaritinga, esquina com a Rua 
Descalvado, no Jardim Cruzado. Indicação, dispondo sobre construir travessia segura 
para passagem de pedestres em frente à igreja Santo Antonio. Indicação, dispondo 
sobre solicitar do Prefeito Municipal estudos que visem à construção de uma calçada 
acessível a cadeirantes na praça da Avenida São João, esquina com a Rua Felício 
Ibelli, próxima à Assistência Social, no Jardim Bandeirantes. Indicação, dispondo 
sobre solicitar do Prefeito Municipal estudos que visem à instalação de ventilador na 
sala de gesso, na sala de aplicação e medicamentos, no Hospital Municipal Dona 
Herminia Morganti; bem como à reposição dos ventiladores na UBS do Jardim 
Cruzado. Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento de José 
Martins de Barros, Elza Alcina da Silva e Jaqueline Albina da Silva. Decisão: Aprovada 
por unanimidade. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Indicação, dispondo sobre 
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instalar um redutor de velocidade de veículos na Rua Luiz Piccinin, em frente ao 
número 78, no Jardim Encanto do Planalto. Indicação, dispondo sobre colocar uma 
faixa de travessia para pedestres em frente ao estacionamento do restaurante Planalto. 
DISCUSSÃO: O AUTOR: Boa tarde, senhora Presidente, senhores Vereadores e 
Vereadoras, a todas as pessoas que nos ouvem. A indicação que faço sobre uma faixa 
de pedestre, eu coloquei como ponto de referência o estacionamento do restaurante 
Encanto do Planalto, por ser um local mais fácil de ser identificado; mas, na verdade, 
é junto da descida da passarela. As pessoas que fazem uso da passarela têm sua 
segurança comprometida, devido ao fluxo de veículos que saem da rodovia e passam 
em frente ao restaurante. Depois de reformado o restaurante Encanto, aumentou o 
fluxo de veículos, tanto na Luiz Piccinin quanto na rua que fica em frente ao 
estacionamento. Então, pedimos para que seja feito um estudo para que sejam vistas 
as possibilidades de fazer, ali, essa reformulação no trânsito. Lembrando também que, 
por este Vereador, lá atrás, eu pedi um redutor de velocidade logo na saída da rodovia 
que faz frente com o restaurante também, porque as pessoas que acabam saindo da 
rodovia com muita velocidade, o que pode trazer risco aos nossos cidadãos que 
transitam no local. Sem mais. EM APARTE: VEREADORA IVANI ALMEIDA DA 
SILVA: Obrigada, senhor Vereador. É de suma importância aquele local que o senhor 
está falando. Assim como eu também já fiz essa indicação no ano passado, e o fluxo 
de veículos é exorbitante, principalmente agora, com esse estacionamento, como você 
frisou. É muito importante frisar que o risco aos nossos pedestres está complicado, 
realmente, até mesmo aos próprios caminhoneiros que saem do outro estacionamento 
e vêm circulando ao restaurante. Parabéns. O AUTOR: Obrigado. O aparte que a 
Vereadora citou é de seu conhecimento também.  A gente vê que existe, sim, uma 
necessidade de olhar essa parte do trânsito, para que possa também reformular. Sem 
mais. VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Indicação, dispondo 
sobre pintar todas as lombadas localizadas na Rua Eduardo Apreia. Indicação, 
dispondo sobre construir uma faixa elevada de pedestres no cruzamento entre as ruas 
Itirapina e Araraquara, no Jardim Cruzado. VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: 
Indicação, dispondo sobre solicitar da empresa Pistelli Pelz Engenharia a reforma da 
calçada pertencente ao imóvel localizado na Rua Paulino Carlos, esquina com a Rua 
Visconde de Pelotas, no Centro. Indicação, dispondo sobre solicitar do Prefeito 
Municipal estudos que visem à reforma do PSF do Jardim Icaraí, bem como à 
instalação de um aparelho televisor no local. DISCUSSÃO: O AUTOR: Boa tarde a 
todos que se encontram aqui; uma tarde maravilhosa. Boa tarde, senhora Presidente, 
senhores Vereadores, a rádio Encanto, Paulo Melo. Eu quero falar sobre essa 
indicação do Jardim Icaraí, esse PSF que faz anos que não é reformado; se encontra 
com rachaduras, o estado do PSF é inaceitável. Tenho fotos que foram anexadas. O 
Valentim estava lá também, e eu o chamei para dar uma olhada. Eu peço, 
encarecidamente, ao Prefeito para que olhe com carinho, para que façamos o melhor 
ao PSF do Jardim Icaraí. O povo também agradece. Sobre a calçada, mandamos o 
ofício à Pistelli. É o Centro da nossa cidade, e a calçada está muito degradada, e eu 
peço ao responsável para que tome a devida providência. Sem mais, nem menos. 
Indicação, dispondo sobre plantar árvores na cidade e em todos os bairros. 
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VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO: Indicação, dispondo sobre 
construir uma lombada próxima à igreja Assembleia de Deus, número 150, na Rua 
Bernardino de Campos, no Centro. Indicação, dispondo sobre solicitar do Prefeito 
Municipal estudos que visem à revitalização do playground, que se encontra no Jardim 
Encanto do Planalto. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezesseis horas e vinte e 
quatro minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário. 


