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23ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE
2.017.
Aos vinte e sete 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 Antônio Inácio
Barbosa procedeu à leitura de um trecho da bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a
ata da sessão ordinária de 13 de novembro 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 ANTÔNIO INÁCIO BARBOSA: Indicação, dispondo sobre reparo nas
guias e sarjetas, na esquina das Ruas José Menzani com Antonio Barbano. Indicação,
dispondo sobre roçagem de mato nas praças do Jardim Icaraí. VEREADORA IVANI
ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre instalar faixa elevada de pedestre, na Rua
Boa Esperança, em frente à futura creche, no Jardim Cruzado. Moção, dispondo sobre votos
de pesar pelo falecimento da ex-vereadora Diva Berribili Chiuzi. DECISÃO: Aprovada
(unanimidade). Moção, dispondo sobre votos de pesar pelo falecimento de Décio Ferreira.
DECISÃO: Aprovada (unanimidade). Moção, dispondo sobre votos de congratulações ao
Prefeito Municipal, José Luiz Parella, pela inauguração do “Natal, Luzes e Sons” e do
Presépio de Natal. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Boa noite, Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Vereadoras, todos que nos ouvem pela rádio e pela TV Câmara. A
gente fica feliz por mais esse acontecimento no nosso Município, a inauguração da
iluminação. Parabéns pela proposição da Vereadora Ivani em relação ao Prefeito, e a gente
só tem a agradecer, porque nós buscamos uma cidade de interesse turístico, vemos que,
nesta época, muitas pessoas da cidade e de cidades vizinhas vêm a Ibaté para prestigiar
essa festa que é a nossa iluminação de Natal. A gente viu que neste ano foi muito mais
bonito que nos anos anteriores, ainda bem mais caprichado, e a gente fica feliz com todo
esse acontecimento no nosso Município. Parabéns, Vereadora, parabéns ao Prefeito por dar
continuidade no trabalho que começou lá atrás e que vem sendo mantido em nosso
Município. Sem mais. VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO: Boa noite,
Senhor Presidente, Vereadores, aos que nos ouvem pela rádio. Eu também quero deixar
meus parabéns ao Prefeito, como o Vereador Marino disse, como a Ivani colocou muito bem
que é uma continuidade, e eu pude estar presente para conferir que o pessoal vem mesmo.
Como a nossa cidade tem interesse turístico, isso é um grande fato, um grande
acontecimento. Então eu quero deixar meus parabéns a todo o Executivo, ao pessoal da
Eletro, que trabalha pesado para que isso aconteça, e ao Prefeito que dá continuidade a esse
projeto. Sem mais. A AUTORA: Boa noite, Senhor Presidente, boa noite aos demais
Vereadores e Vereadoras, a todos os presentes e boa noite a todos os ouvintes da rádio
Encanto do Planalto. É com grande satisfação, Marino, assim como você disse, desde 2009
que esse evento acontece em nossa cidade. Então eu não poderia deixar de parabenizar o
Prefeito, José Luiz Parella, toda sua equipe, que sempre fizeram parte de um bom trabalho,
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um excelente projeto para o nosso povo, para a nossa população, o presépio artesanal e
junto com todos esses outros itens que vêm acontecendo semanalmente, aos finais de
semana, porque assim, realmente, como você disse, a nossa cidade, sim, acaba se tornando
cada vez mais turística, porque vem muita gente de fora e, nesse final de semana, tinha muita
gente na nossa cidade. Então, parabéns ao Prefeito José Parella, assim como o Steigue
disse, a todos os eletricistas que ali participaram, fizeram parte, a todos os funcionários
envolvidos, a toda equipe, parabéns também a todas as pessoas que vêm nos prestigiar e ao
Renatinho também, que está sempre com a “mão na massa”, assim como todas as pessoas
envolvidas. VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Boa noite a todos, a toda imprensa,
aos Senhores Vereadores, a todos que se encontram aqui, nesta noite. Quero, também, dar
meus parabéns ao Prefeito de Ibaté, aos organizadores dessa festa, do presépio, muito
bonita a nossa cidade. Não sou muito de participar disso, de estar na praça, mas eu passo à
noite, quando volto do culto, muitas pessoas têm visitado a nossa cidade, como o nosso
Vereador Marino e a Vereadora Ivani falaram, nossa cidade está indo para um caminho
turístico. Quero deixar meus parabéns para os Vereadores também, para o nosso Prefeito e
para todo o povo da nossa cidade da nossa cidade de Ibaté, que merece o melhor. Sem
mais, nem menos. DECISÃO: Aprovada (unanimidade). VEREADOR LUÍS MARINO DA
SILVA: Moção, dispondo sobre votos de congratulações com a Polícia Militar de nossa
cidade, pelo trabalho realizado na tentativa de roubo da agência dos correios, principalmente
aos Policiais Falacci e Fernando. O AUTOR: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, uma
ação como essa não poderia passar em branco por nós, nem despercebida por esta Casa. A
gente vê todo o trabalho que foi feito naquele dia e nos resta aqui mesmo só agradecer,
elogiar o trabalho da Polícia Militar do nosso Município, do trabalho do Tenente Molina e de
seus policiais e, em especial, o Cabo Fallaci e o Cabo Fernando Cezar que, de imediato,
estiveram à frente ao acontecido em nossa agência, e a gente fica triste por uma cena dessa
ter acontecido no correio, uma agência que a gente, desde a outra gestão, a gente vem
brigando para que haja algumas mudanças ali. Neste ano, também, a Vereadora Ivani fez um
requerimento aprovado por todos nós, e a gente viu o que aconteceu, esse assalto, e que os
nossos policiais estavam atentos, isso que foi mais importante. Estiveram ali cidadãos
também, mas que não foram atingidos, assim como os funcionários, somente mesmo com a
pressão. O trabalho da polícia foi maravilhoso, foi realizado, foi feito, e resta para nós, desta
Casa, agradecer esse trabalho, para que eles, cada dia mais, se esforcem nesse árduo
trabalho de estar cuidando da nossa população. A gente sabe que não é fácil. O efetivo mais
baixo do que antes, a gente já teve um efetivo muito maior no nosso Município; hoje, uma
população bem maior, e um efetivo bem menor. A gente vê o trabalho deles feito, de uma
maneira que acaba ajudando a nossa população. São poucos policiais, mas são policiais bem
preparados para uma situação em que a gente vê todo o trabalho. A Vereadora também
(Regina) que esteve presente lá, na remoção do indivíduo baleado, e as pessoas do nosso
hospital que fizeram, também, o pronto atendimento, a gente agradece por todo esse trabalho
que foi feito. A gente fica feliz com essa ação que a polícia fez em benefício da nossa
população. Então, eu gostaria que fosse aprovada por todos os vereadores, que seguisse às
casas de segurança, ao Tribunal de Justiça, à Secretaria de Segurança Pública, ao 38º
Batalhão, que fosse encaminhado tudo isso, para que esses policiais sejam reconhecidos,
nessa ação, que trouxeram grande êxito ao nosso Município. Sem mais. VEREADORA IVANI
ALMEIDA DA SILVA: Marino, em relação a essa indicação, só tenho que te dar os parabéns
e falar que estamos todos juntos com você nessa, porque eu não tenho muita coisa para
falar, pois você já falou tudo, e essa porcaria desse correio, infelizmente, mandou-me uma
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resposta, em que nós ficamos de mãos atadas, devido à crise, fala que não tem como estar
fazendo nada por nosso Município; então, é o que nós temos no momento. Então, temos que
agradecer mesmo aos nossos policiais que estavam lá, nessa hora, à Regina, que passou
por lá para ajudar no socorro. Que bom que foi socorrê-los e não nós, cidadãos de bem; foi
socorrer uma porcaria, mas parabéns, porque esse é o nosso dever de enfermeiros.
Parabéns. Decisão: Aprovada (unanimidade). Moção, dispondo sobre apelar à Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, para a construção ou locação de um novo prédio para a
agência de Ibaté. O AUTOR: A consideração que faço aos correios pede para que
reconsidere o pedido da nossa Vereadora Ivani, aprovado no dia 13/03/2017, em que ela fez
esse pedido aos correios, o qual deu uma resposta não satisfatória ao nosso Município; que a
gente, mais uma vez cobre essa situação que está passando dos limites, a gente vê que não
há mais possibilidade de atender o nosso povo ali e está difícil. Acabei conversando com
alguns funcionários, não há nenhuma segurança. A única segurança que tem é uma câmera
que eles veem da cidade de Bauru, se não me falha a memória; então tem que contar com a
sorte. A gente vê ali funcionários que, por uma vida toda, trabalharam no Correio e, por causa
de um assalto, cometido por delinquentes que não querem trabalhar, que querem viver na
vida fácil, às vezes acabam tirando a vida de um pai de família, de uma pessoa que, por toda
a sua vida, dedicou seu tempo, a sua vida inteira de trabalho para servir a nossa população.
Então a gente fica muito preocupado com toda essa situação e pedimos para que seja revista
essa situação e que o Correio possa, em breve, nos enviar uma informação que seja boa
para o nosso Município e não uma informação que não há possibilidade, que existe crise. A
gente vê que o Correio é um dos órgãos que não tem uma segurança, a única segurança que
teve naquele dia foi que a porta ficou arrombada por uns três dias, ele colocou um segurança
à noite até resolver esse problema. Então não tem segurança nenhuma para a população,
apesar das tantas reclamações que a gente já fez em relação ao atendimento, das pessoas
que ficam em filas grandes, no sol, às vezes o mau atendimento por não ter espaço, mais
funcionários, e os que têm acabam pegando um monte de serviço para estar fazendo e
acabam não dando conta, por causa dessa situação de espaço e local. Então a gente cobra
mais uma vez. Peço também o apoio, para que possa chegar até a Diretoria do Correio, para
que a gente possa ter uma solução para o problema do nosso Município. Sem mais.
Decisão: Aprovada (unanimidade). VEREADORA REGINA CÉLIA ÁLVES DE QUEIROZ:
Indicação, dispondo sobre solicitar do Secretário de Estado de Segurança Pública o
aumento de mais 02 (duas) viaturas para o 2º Pelotão de Polícia Militar de Ibaté.
VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Indicação, dispondo sobre instalar redutor de velocidade
de veículos na Rua Matão, em frente ao número 42, no Jardim Cruzado. VEREADOR
SILVANO VAZ DO CARMO: Indicação, dispondo sobre pintura dos redutores de velocidade
de veículos. ORADORES: A PRIMEIRA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa
noite, Senhor Presidente, demais Vereadores e Vereadoras, a todos os presentes e a todos
os ouvintes da rádio Encanto do Planalto. Estão saindo algumas coisas nossas, nobres
pares, como diz o Eduardo, no Facetruque da vida, a nosso respeito e também do nosso
querido Prefeito, José Parella. Eu gostaria de deixar um recado aqui para o Gervásio
Hernández: se ele não sabe onde eu moro, ele tinha que ir à minha casa, no Jardim Cruzado,
onde eu resido há trinta anos, e não em Descalvado, como ele falou que ele acha que há
alguns comentários. Continuo morando no Jardim Cruzado, na Rua Itápolis, 237. Para os
recalcados que, na época da eleição, que não têm o que fazer e ficam fazendo fofoca: se
tivessem corrido atrás de voto, talvez teriam pegado alguns votos que os eleitores votaram
em mim, mas eles gostaram mais de sair por aí, falando mal dos candidatos. Então, ao
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Gervásio, que ele vá à Rua Itápolis, 237, no Jardim Cruzado, que eu moro lá. À colega,
Rosana Alves, que disse que estaria aqui, hoje, no Plenário, estou esperando ela, ela não
veio. Eu queria falar na cara dela, mas vou mandar um recadinho para ela, acho que ela deve
estar ouvindo por aí: Rosana Alves,vá, querida, procurar o que fazer. Se não tem o que fazer,
procura. Se você fosse um pouco menos ignorante, junto com esse povo que te acompanha,
alguns, nem todos, vou deixar bem claro, população ibateense, deveria procurar o que fazer.
Se vocês acham que nós não estamos fazendo nada, se preparem para o ano de 2020 e
concorram às eleições, porque todos nós temos o direito de concorrer, todos vocês também
podem se candidatar, tem vaga no meu partido, no catorze ainda tem vaga, se você quiser
vir, Rosana, você vem, e você vem também, Gervásio, que eu vou ganhar de vocês de novo.
Posso até não ganhar a eleição, mas os votos, nas urnas, eu vou ganhar dos votos de vocês,
porque vocês têm muitos votos, está bom? Obrigada. Continuem divulgando nosso trabalho,
que o povo está gostando de ver vocês divulgarem. Viram quantas curtidas e quantos
comentários tiveram? Continuem que, assim, vocês ajudam a gente, e nós agradecemos. E o
Prefeito, José Parrela, vocês podem ter certeza, ele vai continuar fazendo, e nós vamos
continuar falando bem dele. Está bom? O SEGUNDO, VEREADOR LUÍS MARINO DA
SILVA: Mandou bem. Em Ibaté, as coisas acontecem. A gente vê que um monte de esporte
não para, a gente vê todo o trabalho sendo feito, e eu gostaria de passar para todos. O final
do segundo campeonato de Corrida de Rua de Ibaté, corrida nomeada segundo Carlos
Lopes, o Carlito, nosso querido Carlito, foram um total de oito etapas, sendo sempre o
primeiro domingo de cada mês. Percurso de cinco quilômetros, tendo como ponto de largada
e de chegada sempre um departamento da Prefeitura, como referência. Assim os habitantes
de Ibaté e da região puderam ver como o prefeito está cuidando da nossa cidade. Todas as
corridas foram gratuitas, a prefeitura disponibilizou água, frutas, sucos e troféus, sendo estes
para os cinco primeiros colocados de cada categoria. O campeonato teve início em 2016,
com iniciativa do ex-prefeito, Dr. Alessandro, que pediu mais incentivo aos corredores. A
média de atletas por etapas ficou por volta de duzentos e vinte atletas de Ibaté, São Carlos,
Araraquara, Itirapina, Ribeirão Bonito, Matão, Américo Brasiliense, Santa Lúcia e Trabiju. A
gente vê que várias cidades participam desse evento, aqui, no nosso Município. O nosso
Voleibol também foi vice-campeão na categoria infanto-masculino, vice-campeão na categoria
mirim-feminino, na Copa APV (Associação Pró Voleibol). No fim de semana decide outra final
na cidade de Monte Alto, com a categoria infantil feminino. O time infanto- juvenil masculino
irá disputar a final do estado de São Paulo, na cidade Santa Bárbara d’Oeste, nos dias dez a
dezesseis de dezembro, onde estarão as dezesseis melhores equipes do estado de São
Paulo. Ainda me lembro, na gestão passada, quando o Prefeito José Parella falava: “Puxa
vida, precisava sair atletas do nosso Município”, e hoje a gente vê bastante atleta se
destacando aqui, em nosso Município. A gente fica feliz com essa situação, com o trabalho
do Professor Raul, que cuida das nossas crianças. O Futsal feminino também no domingo,
Ibaté ficou campeã e vice-campeã no torneio de Futsal feminino, na cidade de Pederneiras,
além de ter sido premiada como a melhor goleira e a melhor artilheira também do nosso
Município. No Boxe foi para a cidade de São Paulo, no Centro Olímpico, o total de oito atletas
que conseguiram se consagrar campeões por equipe, tendo sete vitórias e oito lutas
disputadas; a competição serviu como preparação para o campeonato infantil que começará
em janeiro. No Futebol, a gente tem o time Sub-13, nascido em 2004, foi o campeão de toda
a região, São Carlos e Araraquara e, agora, para a cidade de Poá, disputar a final do estado,
e estão entre as dezesseis melhores equipes do Estado. Essa idade vem se destacando em
muita região, foi campeã só neste ano a primeira e a terceira Copa Americana de Ibaté;
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segundo, Torneio Início da Copa Paulista; terceiro, Campeonato Regional Amador de
Araraquara; o quarto, Campeonato Estadual Sub-regional; quinto, Campeonato Estadual e
Regional, e, sábado, jogará a semifinal da Copa Paulista. Eles viajarão no dia oito de
dezembro e ficarão até o dia quinze para buscar mais um título para a nossa cidade. Essa
idade já revelou o Vitor Hugo, que está no Atlético Mineiro, e, em fevereiro, do próximo ano,
já tem três atletas para irem disputar em outras cidades com equipes profissionais. A gente
vê os nossos jovens se destacando cada vez mais no esporte, e isso é motivo para nós de
grande orgulho. Ter uma cidade onde os nossos jovens estão praticando e vencendo.
Gostaria também de falar um pouco a respeito da nossa saudosa Dona Diva, que acabou
falecendo. Por meio da moção da Vereadora Ivani, ela também, para quem não sabe,
trabalhou muito na saúde, cuidou muito da nossa população. Ela tem que ser bem lembrada,
a nossa ex-Vereadora, a nossa ex-funcionária pública que muito nos ajudou. Que Deus
possa abençoar e consolar a família por esse ocorrido. Gostaria, também de falar um pouco,
a respeito da iluminação do final de ano, me lembro de que, no ano passado, alguns
comércios falavam de se fechar no nosso Município, por conta da dificuldade que está sendo
essa época de recessão, de pouca arrecadação, além dos municípios, os comércios também
e, com a chegada do final do ano, com a iluminação, o comércio criou uma nova vida,
arrecadou muito mais, acabou movimentando e acaba movimentando o comércio da nossa
cidade, trazendo também não só alegria a todos os que vêm, mas também ajuda o nosso
Município. Então a gente fica feliz com toda essa situação que vem acontecendo. Gostaria
também de falar a respeito da reforma da igreja centenária, o Prefeito tem cuidado do
Patrimônio Histórico do nosso Município, fazendo uma nova pintura dos quadros, das
imagens, tudo à mão, vai ser feita também a troca do piso, todo trabalhado, feito à mão
também. Então a gente vê toda a dedicação do Prefeito em relação a essa obra, que é um
Patrimônio do nosso Município, uma cultura do nosso Município, pois as pessoas vêm,
visitam. Em relação aos comentários do Facebook, confesso que não fico feliz, porque é uma
minoria que acaba atacando os Vereadores, o trabalho de todos vocês que participam desta
Casa, e a gente sabe que o trabalho do vereador não é esse que eles pensam, que eles
pintam por aí, e o que mais me deixa pensativo sobre essa situação é que são pessoas que
disputam a eleição para estarem aqui, no nosso lugar, não sabendo o que é ser vereador.
Eles pensam que ser vereador é chegar aqui, fazer projeto que acaba tendo gasto, custo ao
Município, que vai fazer mundos e fundos, mas não é assim. O trabalho do vereador é este:
que chega o projeto aqui, e a gente aprova, o trabalho do vereador é fazer com que as
crianças tenham o alimento nas escolas, que tenham água na sua casa. Hoje mesmo
estaremos votando em um projeto do exercício de 2018, passado por esta Casa e aprovado
por todos vocês, Vereadores, que eles falam que não fazem nada, mas é o que vai garantir a
água da casa deles, a escola dos filhos deles. Estou falando das pessoas que estão
comentando maldosamente de nós, Vereadores, do trabalho que fazemos. Eles nem sequer
sabem o que é o trabalho de um vereador. Pode falar, Vereadora. EM APARTE, A
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Obrigada pelo aparte, Vereador. Com relação a
isso mesmo, vou só complementar, porque não vou perder mais tempo falando desses seres,
mas vou citar novamente. Gervásio Hernández, engraçado, enquanto você tinha parente
trabalhando na Prefeitura, você, sim, ficava quieto; mas, agora, o que está acontecendo?
Será que aconteceu alguma coisa com esse emprego? Gostaria também de te perguntar
mais uma coisa, senhor Gervásio: você não tem o que fazer? Realmente, faça como nós,
venha aqui também assistir ao nosso trabalho, aprender um pouquinho. Nunca apareceu,
nunca vi a cara dele aqui, na Câmara. Então ele está convidado, as portas da Câmara

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ
Encanto do Planalto
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP
Fone/Fax: (16) 3343-1233
Sessão Ordinária de 27.11.2017 – Fls. 6
estarão sempre abertas, e ele nunca apareceu. Gostaria que ele viesse aqui, porque eu não
gosto de dar recado, eu gosto de falar na cara, sabe, Vereador? E eu acredito, sim, que nós
estamos legislando, fiscalizando. Fazemos, sim, alguns projetos que achamos que é do
interesse do bem comum, porque esse é o nosso dever como representantes e também
fazemos jus ao salário. Se eles acham que nós não estamos fazendo nada, por que eles não
fazem alguma coisa para nos tirar daqui? Assim como o povo nos colocou, se eles
conseguirem fazer alguma coisa, venham nos tirar daqui, de onde estamos fazendo nosso
trabalho. Muito obrigada, Senhor Vereador. O VEREADOR, LUÍS MARINO DA SILVA:
Obrigado pelas palavras, Vereadora. A gente vê um total de despreparo. Graças a Deus, eles
acabam não ganhando uma eleição, porque o povo também não é bobo, ele sabe em quem
votar, sabe a quem escolher e a quem depositar a sua confiança. A gente vê isso em nosso
povo, porque têm pessoas que não somam, só querem criticar, falam coisas que nem
deviam. Ao invés de ficarem perdendo tempo no Facebook, deviam estar perdendo tempo em
estar aprendendo, procurar saber qual o trabalho do vereador, ver se o vereador pode fazer
projeto que tenha gasto, porque eles acham que vereador é prefeito. Nós, sim que auxiliamos
o prefeito, e vários projetos que passam por esta Casa na aprovação dele, para que ele
possa fazer com que esta cidade ande, para que esta cidade seja bonita do jeito que está
hoje, uma cidade trabalhada, uma cidade limpa, uma cidade que tem alimentação nas
escolas de primeira, sempre controlada, todas as nossas escolas e creches bem equipadas,
e a gente vê todo esse trabalho sendo feito. Então essas pessoas acabam escrevendo coisas
que não devem, criticando os vereadores, e algumas pessoas acabam indo no embalo
também, porque acreditam que é certo, mas não procuram saber o que é certo e o que é
errado. A gente tem um projeto aqui, nesta Casa, de Suplementação, para que a gente
pudesse fazer com que os nossos funcionários, pais de família, e que muitos deles
respondem tais coisas, escritas dessa forma no Facebook, que dependem desse salário. Foi
aprovado pelo Vereador Steigue, Vereadora Néia, Vereador Silvano, Vereadora Ivani,
Vereador Valentim, Eduardo, Regina, Antônio, para que garantisse. Então o trabalho desta
Casa é um trabalho sério, muito sério, a cidade não para, porque tem um prefeito que
trabalha e uma Casa de Leis que trabalha também, todos os funcionários desta Casa fazem
com que esta Casa se movimente e faça com que o serviço saia, porque, se a gente atrasar
alguma coisa, o Município para. No final de 2013, quando uma Câmara, que pertencia aos
vereadores de oposição, ele brecou o trabalho desta Casa, e os funcionários passaram um
dia de finados sem dinheiro no bolso. Isso, sim, teria que ser criticado por essa pessoa,
Rosana Alves, porque muitas pessoas tiveram que ir ao cemitério sem ter dinheiro no bolso,
por conta de uma situação que esta Casa reprovou, naquela época. Um trabalho mal feito,
isso, sim; mas, agora, falar que vereador não está fazendo nada, vá ganhar uma eleição,
como a Vereadora falou, vá sair nas ruas, vá atrás do seu voto, ganhe e venha aqui, faça
diferente para a gente ver se é fácil, se é do jeito que eles pensam. Então fica aqui o meu
repúdio à publicação da Rosana Alves e aos comentários maldosos que fizeram a todos os
Vereadores desta Casa, que não estão aqui de brincadeira, que saem de suas casas para
virem aqui e votarem no que é sério, no que é bom ao Município. Sem mais. O TERCEIRO,
VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO: Mais uma vez, boa noite a todos. Eu
queria falar um pouco, mas eu estou tão embasado com meus colegas, que é difícil falar. Eu
tenho umas situações aqui, no meu celular. Eu não sou muito de falar, porque eu não dou
ouvido para isso, porque têm comentários de todos os vereadores, sim, mas, se for contar,
não dá trinta, e nós temos quase quarenta mil habitantes. Então, pessoal, é uma minoria tão
pouca, e esse pessoal que comenta, a maioria deles, é candidato a vereador que, em vez de
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fazer uma política bacana em época de eleição, vir aqui e ganhar o voto, eles vêm criticar o
vereador que aqui está. É como o Vereador Marino acabou de falar, o trabalho do vereador
não atende só o que esse pessoal está pensando, ele atende uma coisa muito maior. Em
relação ao Vereador Steigue, o pessoal confunde muito as situações do Vereador Steigue
com o G.R.E.I. Sim, eu sou o Steigue Vereador, sou o Steigue Presidente do G.R.E.I, um
clube que hoje tem quatro mil sócios, mas o sócio do G.R.E.I. não é cidadão de Ibaté? Eu
não estou entendendo. Eu não entendo, viu, senhor Gervásio? Eu preciso saber onde o
senhor mora, porque, se o senhor não vem até aqui, eu vou até aí; se o senhor não me
conhece, eu vou mostrar ao senhor quem eu sou. Eu não estou de brincadeira aqui. Tem a
Rosana, Rosana, não bote fogo, não. Depois fica pedindo para mim, para outros vereadores
para tirar sua multa, você está de brincadeira, aí o vereador serve. Eu sou uma pessoa muito
séria, muito centrada no que eu faço, eu posso não ser uma pessoa rica, mas eu tenho uma
linha, eu sigo uma linha: o que é meu é meu, o que é dos outros é dos outros, e no que eu
puder ajudar, eu ajudo, se eu não puder, eu saio de lado, é assim que eu penso. Eu não
estou na política para eu ter vantagens, eu estou na política para eu poder ajudar, como o
Vereador Marino acabou de falar, porque nós assinamos projetos, para aumentar salários,
para melhoria, para a educação, para tudo, tudo o que vem aqui, junto com o prefeito.
Prefeito José Parella, o senhor está de parabéns pelo o que tem feito por nós, aqui, e nós
estamos aqui para ajudar. Ivani, o que você falou aqui, a gente não tem muito que falar,
porque o que vocês falaram aqui, eu fico com dó desse pessoal que tenta bater, porque é
uma tentativa tão absurda de pessoas que não têm condições de falar. Pessoa vem falar: “O
Steigue, eu nem o conheço, só conheço porque é o dono do G.R.E.I.”. Está aqui, em meu
Facebook, senhor Araújo Ribeiro. Senhor Araújo, pelo amor de Deus, o senhor tem que se
embasar no que está falando, o senhor tem que ter um pouco de atenção no que fala, porque
as palavras são fortes, elas doem mais do que você bater em uma pessoa. Então você tem
que saber o que fala, o que comenta. O senhor está comentando a sociedade, porque a
mesma sociedade que vem à praça, vê que está muito lindo o que foi feito agora, veio ver as
luzes, ela vai ao G.R.E.I., ela vai à pirâmide. A sociedade de Ibaté é uma só. Então, pessoal,
eu acho assim. Ivani, parabéns pelo que você falou desse pessoal. Pessoal, se você quer ser
um vereador, está aberto, todo mundo pode se candidatar, procure um partido, filie-se, se
candidate. As urnas estão aí para isso. Não é você falando mal aqui ou ali, tentando denegrir
uma imagem. E vou mais além: aqui, pelo que vejo, existem pessoas da imprensa, que tem
Facebook, eu não sei como chamam, porque eu não sou muito adepto a tecnologias, que têm
Facebook falso, e estão falando. Sabem por que vocês não tem coragem de falar também?
Porque esta Casa e outros departamentos aqui pagam vocês também. Vocês precisam ter
mais hombridade. Aqui ninguém está de brincadeira, estamos aqui para ajudar a população.
Então, pessoal, eu acho que vocês têm que ter um pouco mais de respeito, não em relação a
mim, porque eu realmente não ligo muito para essa situação, mas eu vejo pessoas que, às
vezes, comentam. Vou dar o exemplo da Regina, que o Marino acabou de falar, ela estava lá,
foi socorrer uma pessoa que fez um atentado contra a nossa população, mas ela estava lá,
com o dever dela. Então como você pode levantar um falso testemunho em relação a uma
pessoa dessas sem conhecer? É isso que me indigna um pouco. Então, aproveitando que eu
sou “o dono do G.R.E.I.”, eu vou falar sobre o G.R.E.I. que, dia 02 e dia 03, vai ter o festival
de dança do G.R.E.I., onde vai falar sobre a história do Encanto do Planato, da cidade de
Ibaté, os vinte e cinco anos, que a dança que lá está vai contar sobre a história de Ibaté.
Então eu gostaria de fazer um convite a vocês. O que vocês vão dar para entrar lá é um
brinquedo, de R$ 1.99, de R$ 1.00, porque esse brinquedo, assim como foi no ano passado
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(ano passado eu já era vereador eleito), mas eu peguei lá cinco mil brinquedos e fiz uma
doação, porque há crianças que não têm e que não ganham. Então nós fizemos essa doação
de brinquedos que são pagos lá, para entrar, mas, se você não tiver brinquedo, você entra
também. Então vai contar a história da nossa cidade, a história de Ibaté. Então o G.R.E.I.
Ibaté, a Pirâmide, a Praça é um conjunto só, e a população ibateense. Sem mais. O
QUARTO, VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Boa noite a todos, mais uma vez.
Quero também fazer das palavras da Vereadora Ivani e as do Vereador Marino as minhas
palavras, porque essas pessoas são pessoas que concorreram à eleição. Eu me lembro
desse Gervásio que, um dia, ele falou para mim que eu não tiraria nem trinta votos. Quantas
vezes ele foi candidato e quantos votos ele tirou? Nem a família dele votou nele. Eu quero
dizer aqui para algumas pessoas também que comentaram que eu não usei a fé alheia para
ser candidato, tanto é que eu saí como Silvano, Água Viva e não como Pastor. E para
algumas pessoas que comentaram no meu Facebook: eu acho bom você rever a sua ficha,
porque você deve e não paga, além de criticar. Por que será? Falta de capacidade. Inveja
tem nome, pessoas que não conseguem alcançar os seus objetivos e ficam usando de
Facebook para comentar a vida de um vereador, de outro vereador, que tem lutado pela
nossa sociedade. Cadê eles, aqui, na sessão? Só aparecem daqui a quatro anos para ver o
que está acontecendo. Eu acho essas pessoas sem dignidade, pessoas que não têm caráter,
deviam estar aqui hoje. Na hora de correr atrás do vereador, para pedir alguma coisa estão
atrás. Essas pessoas precisam trabalhar, é isso que elas não fazem, ficam no Facebook,
comentando. Inveja tem nome, pessoas que concorreram e não ganharam. Quer ser
vereador? Lute pelos seus objetivos. Não apareçam só por trás do Facebook, não. Tem um
monte de fake no Facebook comentando. Cadê a cara deles? Colocam cara de cachorro, ou
as costas viradas para trás, por que não mostra a cara? Já estão se escondendo, porque não
querem aparecer de verdade. Quer se aparecer? Compareça aqui. Eu quero mandar um
recado, como já falei, para o Gervásio, pois ele também comentou aqui, e quero comentar
também o Josué Sabino, fica o recado para você, que já foi vereador e concorreu também e
não ganhou mais, só foi a primeira vez e, se se candidatar, nunca vai ser mais e, se você
quiser conversar comigo, só você me cobrar na rua, que você me acha. Há uma pessoa que
falou que nunca me viu em Ibaté. É lógico, você não mora aqui, em Ibaté, usa seu Facebook,
com as costas viradas, e ainda comenta: “Não voto aqui, em Ibaté”. Cidadão, pelo amor de
Deus, compareça, levante e resplandece. Vá aprender a ganhar pessoas com honestidade,
batalhar com honestidade como nós entramos aqui, nesta Casa de Leis. Eu tenho certeza
que fica o recado para essas pessoas que não têm o que fazer. Nós temos o que fazer e
estamos lutando pela nossa cidade. Parabéns ao Prefeito, José Parella, a todos os
Vereadores desta Casa e parabéns ao povo de Ibaté que nos colocou aqui para assumirmos
esta Tribuna. Sem mais, nem menos. ORDEM DO DIA: 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. (Segunda Discussão e
Votação). DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: A gente fica feliz em ver
uma cidade que, embora o país esteja em crise, onde a política nacional nos envergonha, a
nossa cidade caminha, sai na frente de tudo. A gente, que recebe vários fornecedores de fora
em nosso Município, só recebemos elogios pela nossa cidade limpa, pela nossa cidade
cuidada. Ainda me lembro, na Copinha, em que muitas crianças estiveram alojadas em
nossas escolas, a felicidade delas ao dizer que pareciam escolas de primeiro mundo,
pareciam escolas particulares. Quando a gente vê um trabalho da Casa de Leis, por meio de
um projeto desse aqui, que estaremos votando no orçamento para 2018, onde será
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empenhada a verba em prol de todas essas melhorias, de todo esse trabalho, embora a
gente saiba que existe uma grande dificuldade em administrar, como eu sempre digo,
administrar não é fácil, há horas em que se precisa tomar medidas difíceis, não é fácil
administrar; mas, na coletividade, pela maioria o trabalho tem que ser feito, o trabalho está
sendo feito. Então, realmente, agradeço todo o empenho do Prefeito, José Parella, que,
mesmo com dificuldades na saúde, ele vem trabalhando, ele vem se esforçando cada vez
mais para que o Município não pare, igual como a gente vê o exemplo aqui nesta Casa, o
Wagner, que passou por uma enfermidade e, em nenhum momento, arredou os pés desta
Casa, para que o trabalho continuasse, e a gente vê tudo isso sendo feito. Essas pessoas
que criticam não falam de um trabalho desse, de hoje, de agora, que está passando por nós,
de toda essa responsabilidade desse trabalho sério que é aprovar; porque, imagine que uma
Câmara dessa não aprovasse o orçamento. Como seria o orçamento para o ano que vem?
Se não tivéssemos essa responsabilidade, todo esse trabalho, todo esse entendimento de ler
um projeto, de saber que precisa ser votado, porque amanhã você sabe que precisa ter um
enfermeiro, um médico, um professor para cuidar do seu filho no próximo ano. Sem um
trabalho desse aqui, nada seria feito. Então existe um trabalho sério feito dentro desta Casa,
e essas pessoas ficam querendo arrancar uns minutinhos de glória por meio do Facebook,
criticando, nunca elogiando, nunca vi elogiar o trabalho de ninguém. Nunca ouvi falarem
assim: “Olha, o Prefeito, José Parella, está terminando uma prefeitura que vai ficar linda para
atender a nossa população.”. Eu nunca ouvi alguém falar assim no Facebook: “A Câmara
Municipal de Ibaté está trabalhando para que este quadro não seja só um quadro, seja uma
obra dentro da cidade de Ibaté para que possa atender todas as pessoas que queiram
assistir a uma sessão, para que o trabalho possa ser feito, para que tenha mais
acessibilidade”. E nós estamos aqui, batalhando, para que tenhamos no futuro uma Câmara
nova. Tudo é um trabalho. Ainda que um vereador subisse aqui, ganhasse uma eleição e não
fizesse projeto nenhum, só o fato de ele aprovar os projetos do Município para que o
Município caminhe, já é um trabalho, e é um grande trabalho, porque se a gente tivesse aqui
nove vereadores que fizessem um monte de projeto e não aprovassem nenhum projeto do
Executivo, a cidade não ia, a cidade não andava, não teria médico, não teria saúde, não teria
educação. E digo que essas pessoas, acho que foram formadas, estudadas em um governo,
de prefeitos atrás, que não investiam na educação e, portanto, não têm uma educação mais
ampla, não aprendem nunca. O trabalho nesta Casa, Senhores Vereadores, é muito sério, e
a gente é favorável à aprovação de mais um projeto que o Município precisa, e que nós
temos a honra de estar aqui votando e aprovando esse projeto. Sem mais. VEREADORA
IVANI ALMEIDA DA SILVA: Com relação a esse projeto, dispõe sobre o Anual Do Município
de Ibaté para o Exercício Financeiro de 2018. Fiz algumas anotações em alguns pontos. Vou
ser bem breve. Artigo 8º. No exercício de 2018, fica o Executivo Municipal autorizado a: I –
Realizar operações de crédito por antecipação da receita, observando à legislação pertinente.
Então, que o povo de Ibaté saiba que tudo o que é feito aqui dentro é através da lei, quem
rege são as leis, então, nada será feito se não forem aprovados os projetos de lei. II –
Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação pertinente. III – Abrir
créditos adicionais suplementares por Decreto até o limite de 15% (quinze por cento) do total
do orçamento das despesas da administração direta e indireta na forma da legislação em
vigor. VI – Transpor, remanejar ou transferir recursos de dentro de uma ou da mesma
categoria de programação, sem prévia autorização do Legislativo. O prefeito fica autorizado
para estar fazendo esses trâmites, conforme previsto no inciso VI do artigo 167 da
Constituição Federal. V - Contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita
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comprometer os resultados previstos. VI – Transpor, remanejar ou transferir de uma mesma
fonte de recursos conforme determina o controle das fontes pela Portaria Conjunta nº. 2, de
08 de agosto de 2.007 da Secretaria do Tesouro Nacional não sendo considerado para
limites determinados no item III. VII – Abrir créditos adicionais suplementares por Decreto, se
necessário, nas dotações do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB até o limite necessário
aos repasses efetuados, nos termos da legislação vigente. VIII – Objetivando atender, exceto
ao disposto no Inciso III, ao pagamento de: a) Pessoal, ativo e inativo e seus encargos
sociais. E, só para finalizar, temos aqui também uma Relação de despesas às organizações
da sociedade civil para o exercício de 2018 referentes a recursos próprios do município
através de termos de fomento e/ou colaboração, de acordo com a lei 13.019 / 2014. Ensino
Especial - FUNDEB (Estadual): R$ 315.000,00. Assistência ao Idoso (Estadual): R$
18.400,00. Assistência ao Portador de Deficiência (Estadual): R$ 47.800,40. Assistência ao
Portador de Deficiência (Federal): R$ 16.200,00. O total desses repasses Estaduais e
Federais soma-se em R$ 397.400,40. O Objetivo dos Repasses Municipais: Desenvolvimento
da Educação Especial: R$ 190.000,00. Assistência ao Idoso: R$ 90.000,00. Assistência ao
Portador de Deficiência: R$ 90.000,00. O total dos repasses municipais é de R$ 370.000,00.
Então é aqui que nos fazemos o nosso trabalho também, Senhores Vereadores. Para eles
que não sabem, que não entendem de nada, que venham ler um pouquinho a respeito dos
projetos do Executivo, que fazem parte do nosso trabalho também. DECISÃO: Aprovado
(unanimidade). PROCESSO CM. Nº 343/2017, DE 21 DE OUTUBRO DE 2017.
INTERESSADA: Vereadora Ivani Almeida da Silva. ASSUNTO: Dispõe sobre denominar de
Olávio Apréia avenida no parque industrial. DISCUSSÃO: VEREADORA IVANI ALMEIDA
DA SILVA: Com relação a esse Projeto de Lei de minha autoria, é muito importante, sim,
denominar pelo nome desse senhor que veio a falecer em 2016, Olávio Apréia. Nasceu na
cidade de Ibaté, em março de 1929, na Avenida São João. Filho de Carolina, natural de São
Carlos. Filho de Augusto Herculine, italiano, de Milão, Itália, e Francisca Gabetti e Eduardo
Aprea, italiano também, natural de Graguano, capital mundial das massas, província de
Nápoles, Itália, 03/03/1884. Vou falar só alguns pontos. Ele tem muita história e foi uma
história de cidadão que nasceu na nossa cidade e aqui compartilhou muitas coisas
importantes. Ainda jovem, na sua adolescência, ele trabalhou na fábrica de macarrão da
Família Milori, hoje é prédio da indústria de adubos, Vera Cruz. Em 1946, ele estudou na
escola técnica, hoje conhecida como Centro Paula Souza, Paulino Botelho, São Carlos. As
pessoas que entram na Instituição acabam se deparando com um quadro, em que ele fez
parte da primeira turma, na entrada da escola, e até hoje esse quadro se encontra lá. Ele
concluiu os cursos de Torneiro Mecânico, Eletricista e incompleto de Desenhista. Ele adorava
contar que pegava o bonde até o centro da cidade para assistir às matinês, no Cine São
José, carinhosamente chamado por ele de São Pepê. Nasceu e morou a vida inteira no
endereço dessa cidade que tanto amou, dizia que era o melhor lugar do mundo para se viver.
Sem mais. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Vereadora Ivani, parabéns pela
proposição. Eu me sinto muito feliz em poder, neste momento, participar dessa votação, na
aprovação da Avenida Olávio Apréia. A gente vê uma família tradicional de Ibaté, uma família
que muito contribuiu para o desenvolvimento do nosso Município. Pessoa que tive o prazer
de conhecer também. A gente fica feliz. Parabéns, Vereadora. Eu acho muito justo esse
nome de Avenida Olávio Apréia, essa pessoa muito querida pela nossa cidade. Sem mais.
VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Quero também dar os parabéns para a Vereadora
Ivani. Conheci o Olávio e toda a sua família. Quantos queijos eu não comi naquela casa,
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quantos cafés, no sítio. Quando nós trabalhávamos no açougue, me recebia muito bem. Fico
muito grato por essa Avenida chamar esse nome maravilhoso. Uma pessoa companheira,
idônea, que sempre tratou a gente com educação, não só ele, como toda a família, a Sandra
e toda a sua família maravilhosa que tem uma história na cidade de Ibaté. E eu gostaria muito
que ficasse esse nome registrado, com essa história maravilhosa do Olávio Apréia e de toda
a sua família. Um grande abraço para toda a família Apréia. Parabéns por esse projeto
maravilhoso. Sem mais, nem menos. DECISÃO: Aprovado (unanimidade). Nada mais, foi

encerrada a sessão, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo
Plenário.
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