CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ
Encanto do Planalto
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP
Fone/Fax: (16) 3343-1233
Sessão Ordinária de 13.11.2017 – Fls. 1
22ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE
2.017.
Aos treze dias do mês de novembro 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 Steigue Jones Ronchini
Fáccio procedeu à leitura de um trecho da bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a
ata da sessão ordinária de 30 de outubro 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: Indicação, dispondo sobre instalar
redutor de velocidade na Rua Mário Pistelli, próximo ao número 201, e na Rua Maria
Klaic Mendes, próximo ao número 721, Jardim Mariana. Indicação, dispondo sobre
revitalizar a praça público, em frente à escola Jardim Cruzado, com grama, bloquetes
e alguns bancos na entrada. A AUTORA: Quero agradecer ao prefeito José Parella
por, mais uma vez, atender à minha indicação, com relação à revitalização da praça
pública em frente à escola Jardim Cruzado. Estive falando com ele, e disse que vai
estar acatando, porque nós temos alguns bloquetes, alguns bancos e também
gramas. Então, será revitalizado, sim. Meus agradecimentos ao prefeito José Parella,
ao Vadilson e também ao engenheiro Everaldo. Aprovada por unanimidade.
Moção, dispondo sobre congratulações, com os organizadores, colaboradores e toda
a equipe responsável pela realização da missa do Padre José Antônio, de Dourado,
ocorrida no dia 06/11/2017, nas dependências da EMEF Brasilina Teixeira Ianoni. A
AUTORA: Quero deixar aqui os meus agradecimentos, com os votos de
congratulações, mais uma vez, ao prefeito José Parella, que está sempre envolvido
com os acontecimentos da nossa cidade, a toda sua equipe que, mais uma vez, não
mediram esforços para que esse evento também acontecesse na escola Brasilina.
Também deixo aqui os agradecimentos ao padre Márcio, da Paróquia Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro, e toda a sua equipe, à diretora da escola Brasilina, a Tânia
Piccinin, e toda sua equipe, também ao presidente do GREI, Steigue, que também
nos ajudou muito e, também, ao Padre José Antônio, que celebrou a missa das
bênçãos e curas, na escola Brasilina, no Jardim Cruzado. Sem a colaboração de
todos, esse evento não haveria acontecido em nossa cidade. Tivemos mais de mil
pessoas ali presentes, foi uma missa de bênçãos e curas. Aprovada por
unanimidade. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Projeto de Lei do
Legislativo, dispondo sobre denominar a Rua 1, do Jardim Padovan, de Rua Josafá
da Cunha. Encaminhado às Comissões Permanentes. ORADORES: O PRIMEIRO,
VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO: Presidente e demais
vereadores, eu sou vereador, mas também sou presidente do clube, o único clube da
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nossa cidade. Então eu queria fazer um agradecimento ao pessoal que me ajudou lá,
porque no sábado realizamos um baile de grande porte, foi excepcional. Então eu
gostaria de agradecer a toda a minha equipe, os diretores, os funcionários do clube,
ao pessoal que realmente deu seu sangue para que isso se tornasse realidade. Nós
atendemos seis mil pessoas do baile; das quais, cinco mil e quinhentas pessoas, de
Ibaté. Então, nada mais justo que eu faça esse agradecimento ao pessoal do clube
que é quem realmente mostra a força que o GREI tem, porque é o clube que muitos
sabem que algum tempo atrás estava um pouco abandonado, mas, por ser um clube
da cidade, eu acho que eu assumi o clube naquele momento, porque não me
conformava com aquela situação. Então, hoje, eu subo aqui orgulhoso de poder falar
que o nosso clube, o clube do GREI, o clube da sociedade de Ibaté, está
caminhando. Então, obrigado a todos que me ajudaram lá. Sem mais. A SEGUNDA,
VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Eu gostaria de agradecer ao
Prefeito José Luiz Parella, por este acontecimento que teve na semana passada, que
foi a segunda semana do bebê da nossa cidade, que foi um evento muito importante
para todos nós. Gostaria de parabenizar a todos que participaram desse evento:
vereadores, autoridades, os professores da nossa cidade. Foi um evento muito bom e
deu tudo certo, graças a Deus. Eu gostaria de parabenizar também o pessoal do
Conseg, o Augusto Neto, que está aqui, pela primeira reunião que nós fizemos em
prol das famílias, da segurança da nossa cidade, onde se reuniram autoridades,
líderes evangélicos da nossa cidade e deu tudo certo, graças a Deus, cada um pôde
compartilhar seus projetos para que aconteça tudo de bom em nossa cidade. Agora,
dia vinte e dois, será a próxima reunião, no Centro Comunitário. Eu gostaria de deixar
esse convite aberto a todos vocês, porque foi muito boa essa reunião. Então fica
aberto a todos vocês, vereadores, e a toda a população. Obrigada, senhor presidente.
O TERCEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Quero deixar meus parabéns
à nova equipe da Câmara, que hoje já está participando da nossa primeira sessão,
aqui, junto com a gente, trabalhando. Esta Casa, aqui, com muito tempo, batalhou
para que isso acontecesse, para que esses funcionários estivessem nos ajudando, e
hoje a gente fica muito feliz. O Wagner não mediu esforço e, até um pouco ainda
doente, com o problema que passou, a gente crê que vai estar firme e forte conosco,
agradecemos a Deus pela sua recuperação rápida, para poder estar aqui com a
gente, a gente fica muito feliz, e pela dedicação que teve nesse projeto. Ainda me
lembro de que no começo da nossa gestão, neste ano, quando você mencionou que
tinha uma prioridade para que isso acontecesse, e hoje a gente vê isso acontecendo:
os novos funcionários já prestando serviço, já trabalhando, já cooperando com a
gente e o mais importante de tudo, cooperando com a nossa cidade. A gente tem
esses funcionários aqui para que nos auxiliem, nos ajudem, façam que o trabalho
desta Casa não pare, e hoje a gente fica muito feliz por vocês estarem aqui, sejam
bem-vindos, é de coração, o que a gente puder estar fazendo para ajudar e vocês
nos ajudar também, a gente vai estar todos como uma família, uma família da
Câmara Municipal de Ibaté, a gente fica muito feliz. Eu gostaria também de tecer aqui
os parabéns ao Steigue, ainda muito jovem, com uma responsabilidade imensa que
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tem na mão, por dirigir um clube, e a gente vê que o trabalho vem dando certo, desde
que assumiu a presidência, a gente vê que só coisas boas aconteceram. Ainda no
final de semana, a gente conversava, eu, muito cansado, não pude participar, mas a
gente vê todo esse trabalho até a noite, trabalhando, a todo momento, para que tudo
dê certo. É muito difícil organizar a gente sabe disso. É o que eu sempre disse, não é
fácil, é muito difícil administrar um clube. Nós vemos gestões passadas que não
foram bem-sucedidas e hoje, graças a Deus, a gente vê que o trabalho vem dando
certo, e a gente só tem a agradecer. É um patrimônio do nosso município, o clube é
do município de Ibaté, é da população de Ibaté, e as pessoas vêm aqui também,
visitam o clube, veem que está tudo certinho, em ordem, que está tudo funcionando,
que está melhorando cada vez mais. Então, meus parabéns a você, Steigue, por esse
trabalho que faz, a gente vê que é um trabalho que edifica, que é um trabalho que
tem dado fruto e que ajuda o nosso povo. A gente vê que às vezes não tem muito
local para se distrair, então a gente vê que o clube é um local para que eles possam
estar passando a sua hora de lazer. Então, meus parabéns a você e a toda sua
equipe pelo trabalho que presta ao nosso município. Gostaria de comentar com todos
vocês a importância de quando chega um projeto aqui nesta Casa, a gente vota no
orçamento para o ano seguinte, a importância disso. A gente vê que muitas obras que
foram feitas hoje vêm do orçamento que foi aprovado lá atrás, pela outra Câmara
ainda, como a gente vai aprovar o orçamento para 2018 e assim sucessivamente.
Nessa importância, eu quero destacar a última reunião que a gente teve com o
prefeito, com o vereador Silvano, com a vereadora Ivani, ali foi comentado sobre
algumas obras que estarão sendo feitas no município, e a gente vê prioridades,
aquela lombofaixa na Rua Eduardo Apréia, no cruzamento entre o mercado Mariana
e o mercado Ruscito, era de extrema necessidade. Inclusive, foi comentado sobre a
necessidade de uma sinalização melhor, porque a gente vê toda a dificuldade que
existe, todo o movimento que tem. Então a gente tem que agradecer, porque a gente
vê que o dinheiro que foi aplicado no orçamento anterior está sendo usado hoje para
que possa se transformar em benfeitoria para a população. Então, agradeço ao
prefeito por estar atendendo a necessidade não só do vereador que pediu, mas, sim,
de uma população que necessita de uma obra como essa. Também foi comentado
sobre o semáforo nos pontilhões. A gente vê que há um grande fluxo de veículos que
acabam atrapalhando, e ele também disse que, no momento oportuno, irá fazer
também. Então a gente fica feliz com todas essas obras que vêm sendo feitas para a
população de Ibaté. Gostaria de agradecer por, mais uma vez, estar junto de vocês,
aqui, estar trabalhando com vocês para que a gente possa, em um futuro melhor,
trazer grandes coisas para o nosso município e, por meio desta Casa, pela união e
trabalho de todos nós, juntos com o prefeito, é que a gente consegue fazer com que o
município ande, com que o município caminhe. Então eu fico muito feliz por estar
junto com vocês, participando mais uma vez desta gestão. Sem mais. A QUARTA,
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Quero também deixar meu
agradecimento a você, Steigue, como presidente do GREI, a toda sua equipe. A
população esteve muito feliz no recinto, e são muitos os comentários e boatos
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positivos na cidade. Parabéns, continue assim, pois cada vez vai fluir melhor. Em
relação à semana do bebê, Regina, parabéns por você estar à frente junto com a
enfermeira Vilma e com todos os demais envolvidos; não estive presente, mas meu
coração estava lá, batendo. Com relação ao senhor, vereador Marino, sobre a faixa
elevada de pedestre, fiquei contente mesmo, que o prefeito veio, está executando.
Agradeço novamente ao prefeito José Parella, eu fiquei muito feliz; e a população,
também, porque ali aparece gente de todos os cantos. Na época da campanha foi
feita a solicitação pelos moradores do Jardim Bandeirantes, e eu fui moradora, criada
ali, praticamente. Então ficam aqui os meus agradecimentos ao prefeito José Parella,
mais uma vez, por ter executado. Está em andamento, mas será executado, sim, o
trabalho ali, e ajudará a todas as pessoas que precisam daquele local. O QUINTO,
VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Quero, primeiramente, agradecer a Deus,
porque, sem Ele, nós não estaríamos aqui; por Ele são todas as coisas. Nós
estivemos com o prefeito José Parella, fomos bem recebidos, como o Marino citou, e
a Ivani também citou, e nós temos certeza de que, no ano que vem, a cidade vai
andar mais, vai caminhar mais com os projetos da Câmara de Ibaté. O prefeito falou
que vai fazer o farol, como o nosso vereador Marino estava falando, e também os
moradores do Cruzado, do José Giro, um pouco de paciência, que as placas vão
chegar, a identificação, também ali na Avenida Santa Rufina, as lombadas. No ano
que vem, tudo vai ser concretizado para a nossa cidade. Então agradeço ao prefeito
José Parella por nos ter atendido, agradeço também à Elaine do laboratório, por nos
ter ajudado com algumas questões e também ao povo do hospital, por nos ter
recebido com tanto carinho, com tanto amor, a todos os vereadores que nos têm
ajudado, também, a fazer esta cidade caminhar. A gente recebe os parabéns de
outras cidades, amigos meus que também são vereadores e parabenizam a nossa
cidade. Eu creio que esta cidade vai andar, não vai ficar parada, juntamente com
esses vereadores, neste ano de 2017, juntamente com o prefeito José Parella. Sem
mais, nem menos. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 294/2017, DE 30 DE
AGOSTO DE 2017. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre
o Plano Plurianual do Município de Ibaté - PPA, para o período de 2018 a 2021.
(Segunda Discussão e Votação). DECISÃO: Aprovado (unanimidade). PROCESSO
CM. Nº 320/2017, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017. INTERESSADA: Prefeitura
Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre o orçamento anual do município para o exercício
de 2018. (Primeira Discussão e Votação). DECISÃO: Aprovado (unanimidade).
PROCESSO CM. Nº 351/2017, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017. INTERESSADA:
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre autorização para contratar operação
de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Finisa.
DECISÃO: Aprovado (unanimidade). Nada mais, foi encerrada a sessão, lavrada
esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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