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2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 01 
DE JANEIRO DE 2017. 
 
 
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às onze 
horas e quinze minutos, no Plenário João Rossito, realizou-se a presente 
sessão extraordinária, para eleição da Mesa Diretora, período de 01 de janeiro 
de 2017 a 31 de dezembro de 2018, presidida pela Vereadora Sidnéia Monte, 
que convidou para secretariar os trabalhos o Vereador Luis Marino da Silva. 
Feita a chamada, além dos acima citados, responderam a chamada os 
seguintes Vereadores: Antonio Inácio Barbosa, Carlos Eduardo Galdiano, Ivani 
Almeida da Silva, Regina Célia Alves de Queiróz, Silvano Vaz do Carmo, 
Steigue Jones Ronchini Fáccio e Valentim Aparecido Fargoni. A Senhora 
Presidente solicitou a apresentação das chapas para eleição da Mesa. Foi 
apresentado chapa única: Para Presidente: Valentim Aparecido Fargoni; Para 
Vice-Presidente: Ivani Almeida da Silva; Para 1º: Secretário: Carlos Eduardo 
Galdiano; Para 2º Secretária:  Sidnéia Monte. Foi suspensa a sessão, para 
confecção das cédulas. Reaberto os trabalhos: O Vereador Luis Marino da 
Silva solicita o uso da palavra: “Imprensa presente, gostaria que focassem 
aqui. Gostaria de expor hoje a nossa situação, gostaria de dizer um bom dia a 
todos. Queria cumprimentar a Presidente desta cerimônia, a Vereadora Sidnéia 
Monte cumprimentar os vereadores eleitos, familiares, população em geral, 
imprensa e um cumprimento especial ao novo prefeito, José Luiz Parella e seu 
vice Horácio Sanchez e desejar-lhes sabedoria para conduzir os destinos do 
nosso município, experiência e responsabilidade são marcas do governo que 
se inicia, não tenho dúvidas. Aos meus pares gostaria de pedir o apoio e voto 
para presidir esta casa de leis. Nos últimos dias busquei dialogar com a maioria 
dos vereadores eleitos e com o prefeito Parella que é do meu partido. Consegui 
o apoio dos vereadores do PSB Steigue e Silvano, a quem agradeço de 
coração pela confiança. A Regina companheira partidária, excelente servidora 
pública também nos apoia. O meu amigo Tonho Pernambuco do PRB que 
desde o primeiro dia após a eleição firmou compromisso de me apoiar e 
sempre disse que minha atuação nos últimos quatro anos em defesa da nossa 
administração me credenciava para administrar o legislativo. A Néia Vereadora 
mais votada, merecidamente, também assinou este protocolo de intenções em 
defesa da nossa condução da Câmara de Ibaté. Assumo o compromisso com 
todos os vereadores eleitos de respeitar o mandato e atuação de cada um, 
fortalecendo os mandatos com a estrutura demandada por cada um,  respeitar 
o regimento interno, dialogar sobre as decisões legislativas e administrativas e 
principalmente defender a instituição mais importante na democracia. Assumo 
o compromisso com o Executivo de  presidir a Câmara com independência  
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administrativa, mas em harmonia com os interesses públicos. o diálogo será a 
marca de uma nova era em Ibaté. O respeito mútuo nos levará a um futuro 
melhor com uma qualidade de vida que eleve a auto estima da população. Por 
tudo isso, e sempre respeitando os contrários, peço os voto de todos vocês 
para juntos aproximarmos o eleitor da nossa Casa de Leis e ao final do biênio 
entregarmos ao próximo presidente um legislativo mais forte no sistema 
republicano. Regina, Steigue, Senhor Antônio, Néia e Silvano que assinaram 
este protocolo de intenções, fico honrado pela confiança e caráter de cada um 
no cumprimento deste documento. Eduardo, Ivani e Valentim, se eleito serei o 
presidente de todos os vereadores com muito respeito ao trabalho e ideologia 
de cada um. Contava com você!. Infelizmente esta é a postura da política 
brasileira, infelizmente é o cenário da política brasileira que encontramos, não 
consigo ver o caráter das pessoas mais, não consegui montar a chapa por 
conta de uma situação que não quiseram assinar comigo. Mas mesmo assim, 
firmo o firme propósito de continuar ajudando Ibaté, como ajudei estes últimos 
quatro anos, defender a população, de apoiar todos os projetos que sejam de 
bem para a população.” A Vereadora Ivani Almeida da Silva, pede para fazer 
uso da palavra: “Bom dia, como não estou aqui para fazer politicagem, eu 
também sou Vereadora sim, e tive meu mandato de 2009 a 2012 e agora estou 
retornando a Casa agora nesta Legislatura de 2017 a 2020. Obrigada a todos.”. 
Os vereadores(as) assinaram a lista de presença e votaram através de 
escrutínio secreto. Foram apurados os votos pelas Vereadoras Ivani Almeida 
da Silva e Regina Célia Alves de Queiróz, verificando-se que a chapa obteve 
06 (seis)  votos favoráveis e  03 (três)   votos contrários. Em vista do resultado, 
foi declarada eleita e empossada, a Mesa Diretora para o período de 01 de 
janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2018, composta da seguinte forma: 
PRESIDENTE: Valentim Aparecido Fargoni; VICE-PRESIDENTE: Ivani 
Almeida da Silva; 1º SECRETÁRIO: Carlos Eduardo Galdiano; 2º 
SECRETÁRIA: Sidnéia Monte. Após a  Vereadora Sidnéia Monte passou a 
Presidência para o Presidente eleito que fez suas considerações e 
agradecimentos. O Senhor Presidente: Bom dia Senhoras e Senhores. 
Desejo um Feliz ano novos a todos, que Deus esteja no coração de todos 
vocês. Queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade que está me 
dando e aos meus colegas de Casa  que confiaram em mim. Prometo que não 
vou decepcionar nem vocês e nem a população ibateense durante este biênio 
de 2017 a 2018 que estarei à frente da Presidência desta Casa. Gostaria de 
dizer que vou trabalhar muito e com muita honestidade. Muito obrigado a todos, 
fiquem com Deus. Nada mais, foi encerrada a sessão, lavrada esta ata, que 
será assinada, depois de aprovada pelo Plenário................................................. 


