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03ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 
2.018. 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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 Silvano Vaz do Carmo 
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da 
sessão ordinária de 14 de fevereiro 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): 
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre construir 
redutor de velocidade de veículos na Rua João Menzani, próximo ao número 456, no 
Jardim Icaraí, e na Rua Doutor Tancredo Almeida Neves, próximo ao número 199, no 
Jardim Mariana. Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento da 
senhora Maria Luzinete Matias da Silva. Decisão: Aprovada por unanimidade. 
Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio 
Donizete Balbisan. Decisão: Aprovada por unanimidade. Moção, dispondo sobre 
votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Eduardo Antônio Zanotto. 
Decisão: Aprovada por sete votos favoráveis e um contra. VEREADORA REGINA 
CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Projeto de Lei, dispondo sobre instituir a Semana 
Municipal da Dança no município de Ibaté. Encaminhado às Comissões 
Permanentes. VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Indicação, dispondo sobre 
instalar placas de sinalização no Jardim Domingos Valério, visando garantir a 
segurança de pedestres e motoristas que transitam no local. Indicação, dispondo 
sobre construir redutor de velocidade de veículos (lombofaixa), na Rua Floriano 
Peixoto, em frente ao número 243, entre a farmácia e o supermercado Ruscito. 
ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 044/2018, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2018. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito 
suplementar no valor de R$ 715.000,00. DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS MARINO 
DA SILVA: Boa noite, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadoras, todos 
os presentes na Casa. Mais um projeto do Executivo para esta Casa de Leis, que visa 
à autorização de nós, Vereadores, para a execução de obras em nosso município. 
Projeto muito bom. A gente vê o nosso ginásio está quase pronto. Conforme eu 
prometi durante a campanha, e o nosso Prefeito também falou da remodelação do 
Campo Municipal, da mudança na frente, e a gente vê que as obras, ali, já estão 
começando. E a gente fica feliz com tudo isso, porque a gente vê que a nossa cidade 
não está parada; a nossa cidade está trabalhando, se movimentando; o Executivo, 
trabalhando; o Legislativo, trabalhando, e a gente vê a importância da aprovação 
desse projeto aqui, na Casa, para que o Prefeito veja o andamento e o término 
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dessas obras no município. Uma parte vai ser destinada, ou a maior parte, vai ser 
destinada ao ginásio, ao Campo Municipal, e uma parte também destinada ao 
elevador hidráulico, de transporte vertical, a ser instalado no novo prédio da Prefeitura 
Municipal, a qual, como na sessão passada eu havia comentado, eu estive fazendo 
uma visita no novo prédio, e está ficando muito bonito, bem equipado, com amplas 
instalações para o atendimento à nossa cidade, ao nosso povo, e vimos, ali, a 
necessidade da instalação desse elevador para que se possa ter acesso à parte 
superior do prédio. Então, sou favorável ao projeto. Sem mais. DECISÃO: aprovado 
por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 045/2018, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2018. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito 
especial no valor de R$ 200.000,00. DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS MARINO DA 
SILVA: Senhores Vereadores, Senhor Presidente, mais um projeto do Executivo 
esperando a autorização do Legislativo para a liberação da verba. Se trata de uma 
verba destinada ao esporte. Uma das coisas que a gente mais vê é que o que mais 
tem proveito no município é educar a criança, é tratar a criança, desde pequena, no 
esporte. Então a gente vê que todas essas verbas que são destinadas ao esporte, 
são verbas que, no futuro, farão um cidadão ainda melhor. Quando a criança está 
praticando esporte, dentro de um espaço de esporte, ela tem outra vida, outro 
conhecimento, e é isso o que a gente espera do município, que invista cada vez mais 
no esporte, e o Prefeito tem feito isso. Sem mais. DECISÃO: aprovado por 
unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: A PRIMEIRA, VEREADORA IVANI 
ALMEIDA DA SILVA: Boa noite, Senhor Presidente; boa noite, demais Vereadores; 
boa noite, Vereadoras; boa noite a todos os presentes e boa noite aos ouvintes da 
rádio Encanto do Planalto. Quero aproveitar a oportunidade de hoje, nesta sessão, de 
agradecer e de parabenizar o Prefeito José Parella por atender mais um dos meus 
pedidos e dos moradores, dos pais e alunos da EMEF Júlio Mendes, onde não mediu 
esforços para atender os pontos de ônibus no Jardim Cruzado I e II, onde os nossos 
alunos, que residem no Cruzado I e no Cruzado II, dependem do transporte para dar 
andamento aos seus estudos. Como os pontos eram muito longe desses dois bairros, 
o Prefeito estendeu um pouco mais, e a nossa população agora está contente. 
Somente, muito obrigada, José Parella. O SEGUNDO, VEREADOR LUÍS MARINO 
DA SILVA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, gostaria, aqui, de agradecer 
toda a atenção do Ministério Público de nossa cidade, em nome da Excelentíssima 
Juíza Letícia Lemos Rossi, pela atenção que tem dado ao pedido que nós fizemos 
nesta Casa, sobre a construção do novo Fórum. Ela pede algumas informações a 
respeito dos dados técnicos do terreno doado pela prefeitura, informações pertinentes 
para que esse juiz possa solicitar ao Egrégio Tribunal de Justiça informações de 
construção de prédio próprio do Poder Judiciário neste município de Ibaté. Então a 
gente fica feliz por mais esse empenho também, mais essa força que vem junto com 
a gente na construção do nosso Fórum. Sem mais. O TERCEIRO, VEREADOR 
STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO: Boa noite, Senhor Presidente, demais 
Vereadores, boa noite a todos da rádio que nos ouvem. Só subi aqui, brevemente, 
para mostrar o meu contentamento. Fico feliz por hoje ter feito parte para aprovar 
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essas verbas que vão para a área de esporte, porque sou praticante de esporte e sei 
o quanto é necessário que a gente enxergue com cuidado essa questão do esporte, 
que é onde tiramos as crianças, os jovens, que eu pude acompanhar isso na minha 
vida toda, de outros caminhos. Então eu quero parabenizar o Prefeito José Parella 
por essa situação, por olhar com carinho para o esporte da nossa cidade. Sem mais. 
Nada mais, foi encerrada a sessão, lavrada esta ata, que será assinada, depois de 
aprovada pelo Plenário. 


