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11ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2.018. 
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis 
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 11 de junho 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): 
VEREADOR ANTÔNIO INÁCIO BARBOSA: Indicação, dispondo sobre instalar 
canaleta pluvial na Rua João Menzani, em frente ao número 15, no Jardim Icaraí. 
Indicação, dispondo sobre realizar reparo nos bloquetes da Rua Pedro Ronchin, em 
frente ao número 290, no Jardim Icaraí. Indicação, dispondo sobre realizar 
recapeamento asfáltico nas seguintes localidades: Rua Belmiro Boni, em frente ao 
número 133, no Jardim Icaraí; Rua Nicola Hercoli, em frente ao número 454, no 
Jardim Nossa Senhora Aparecida; e na Rua Julio Donatoni, em frente ao número 51, 
no Jardim Mariana. VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo 
sobre instalar redutor de velocidade de veículos na Rua Doutor Teixeira de Barros, 
em frente ao número 711, na Vila Santa Terezinha. Moção, dispondo sobre votos de 
congratulações à população ibateense, aos pais de alunos, bem como às escolas 
municipais e estaduais, ao Departamento de Educação, ao G.R.E.I., e ao Prefeito 
José Parella pelo desfile cívico em comemoração aos 125 anos de aniversário de 
Ibaté, ocorrido no dia 24 de junho. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR 
SILVANO VAZ DO CARMO: Indicação, dispondo solicitar do Excelentíssimo Senhor 
Márcio França, Governador do Estado de São Paulo, estudos que visem à aquisição 
de um novo aparelho radiológico ao município. Indicação, dispondo sobre solicitar do 
Prefeito Municipal estudos que visem reformar os gabinetes (armários) do Hospital. 
Indicação, dispondo sobre realizar dedetização nos bueiros da cidade. Indicação, 
dispondo sobre realizar reformas em todos os parques da cidade. Indicação, 
dispondo sobre instalar as placas denominativas de rua no Residencial José Giro. 
ORADORES: A PRIMEIRA, VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: 
Boa tarde, senhor Presidente, Vereadores e Vereadoras, a todos os que nos ouvem 
pela rádio Encanto, a todos os que nos assistem pelo Plenário: Vice-Prefeito, José 
Augusto, a todos os jovens que estão aqui, nos assistindo. Eu gostaria de 
parabenizar Ibaté pelos cento e vinte e cinco anos; o nosso Prefeito, José Parella; o 
vice, Horácio; e toda a administração que se empenhou em fazer esse belo evento 
que teve no final de semana, em nossa cidade. Também pela inauguração do novo 
Paço Municipal; parabéns a todos vocês, a toda a cidade de Ibaté, a todos os 
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moradores, porque foi um belíssimo evento. Também agradeço à Escola João 
Jacinto, a toda a equipe pedagógica, aos alunos, pelas homenagens prestadas às 
mulheres, mostrando a força e a capacidade da mulher Ibateense. Parabéns a todos. 
Obrigada, senhor Presidente. O SEGUNDO, VEREADOR STEIGUE JONES 
RONCHINI FÁCCIO: Boa tarde, senhor Presidente, demais Vereadores e 
Vereadoras, a todos os que nos ouvem pela Encanto; ao nosso Vice-Prefeito, 
Horácio; ao José Augusto, que está aqui, conosco; a todos no Plenário. Também 
venho aqui para desejar parabéns a nossa cidade pelos cento e vinte e cinco anos da 
formação de Ibaté e dizer que estou muito feliz por ser um cidadão ibateense, por 
fazer parte, por nascer aqui. Fico muito feliz por ver uma cidade em crescimento, uma 
cidade bonita, uma cidade arrumada, com uma administração que se importa com os 
munícipes, que dá todo o apoio possível a essa cidade. Hoje eu me sinto orgulho de 
morar em Ibaté. Eu ouço muito das cidades de fora, procuro entender, ouvir sobre 
isso; então, cada vez me sinto orgulhoso de falar “Eu sou ibateense e eu faço parte 
dessa administração.”. Então quero dar os meus parabéns ao Prefeito, José Parella, 
porque o que ele faz é de tirar o chapéu, àquele Paço Municipal maravilhoso, a nossa 
inauguração, ao Zé, que nos deu uma recepção maravilhosa; ao Horácio, que está 
sempre conosco o tempo todo no que a gente pede. É para sentir orgulho mesmo. 
Então sou feliz de ser ibateense e, com muito orgulho, de fazer parte dessa 
administração. Parabéns a todos. O TERCEIRO, VEREADOR SILVANO VAZ DO 
CARMO: Mais uma vez, boa tarde a todos, a todos os Vereadores, a todos os que se 
encontram aqui perante esta tribuna também. Quero agradecer o nosso Prefeito, José 
Luiz Parella, por esse Paço Municipal, que é de grande valia para a nossa cidade e é 
uma coisa que me chama a atenção que a cidade vai crescendo e precisa, sim, 
evoluir, porque muitas pessoas ficaram paradas no tempo; mas esta cidade está 
evoluindo para melhor e, depois desse Paço Municipal, eu vejo a cidade crescendo 
mais, porque a oportunidade de crescer mais vai ser longa daqui para frente. Algo 
que achei muito legal também foi a recepção e também o Paço foi aberto para todo 
mundo, para o povo ver ontem; muitas pessoas visitaram. Tive o privilégio de ver, e 
as pessoas ficaram contentes em visitar esse Paço Municipal. Parabenizo a todos os 
que estiveram lá, conosco, nesse grande evento, na inauguração, à Polícia Militar, à 
Guarda Municipal, a todos os Vereadores que ali estiveram conosco, à imprensa, 
também ao Deputado Lobbe Neto e aos outros que estiveram conosco. Quanto ao 
desfile, quero parabenizar a todas as pessoas que se envolveram nesse desfile 
maravilhoso em nossa cidade e, assim, eu parabenizo a todos vocês e também a 
nossa cidade pelos seus cento e vinte e cinco anos e, também, a todos os moradores 
desta cidade por fazerem parte desse evento maravilhoso. Parabéns, também, à 
Câmara Municipal que, nesta gestão maravilhosa, esteve presente nesse grande 
evento, essa grande inauguração, a do Paço Municipal. Parabéns a todos; parabéns, 
Ibaté. Um abraço do Silvano Água Viva. A QUARTA, VEREADORA IVANI ALMEIDA 
DA SILVA: Boa tarde, senhor Presidente, demais Vereadores e Vereadoras, a todos 
os presentes; ao nosso Vice-Prefeito, Horácio; ao Zé Augusto, aos nossos jovens que 
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estão quase sempre aqui, nos prestigiando; e a todos os ouvintes da rádio Encanto 
do Planalto. Também não poderia deixar passar em branco. Quero parabenizar a 
nossa querida Ibaté pelos seus cento e vinte e cinco anos de emancipação política: 
Ibaté, feliz aniversário. Quero parabenizar, mais uma vez, o nosso Prefeito, José 
Parella, pelo carinho que tem mostrado para com a nossa população ibateense. 
Parabéns a todos os nossos alunos das escolas municipais, estaduais e técnicas, aos 
pais de alunos, professores, diretores, ao Departamento de Educação; ao G.R.E.I, 
também, viu, Steigue?, que esteve também junto com o nosso desfile cívico; às 
bandas marciais da nossa região e a todos os envolvidos em nosso desfile cívico. 
Também não posso deixar de falar de todos nós, Vereadores, que também estivemos 
presentes nesse ato de emancipação política em nosso município; o Marino também 
estava lá. E, com relação à escola João Jacinto, eu jamais irei esquecer essa 
homenagem que fizeram ontem para nós, para as nossas mulheres guerreiras de 
Ibaté; eu fiquei muito feliz com essa homenagem que veio a calhar, pois nos 
homenageou como mulheres guerreiras e, mais uma vez, como eu sempre digo, 
podemos e podemos muito, nós, mulheres. Fiquei muito entusiasmada também, 
assim que eles começaram a fazer aquela homenagem, a população saudou; a 
população aplaudiu, foi um momento de glória para nós, mulheres, homenageadas, 
naquele exato momento. Obrigada a todos os alunos, a todos os professores, ao 
diretor e a todos os envolvidos naquela homenagem, na qual me senti muito honrada.  
Sobre a inauguração do Paço Municipal, no dia vinte e dois, em que nossa população 
e demais envolvidos e convidados ficaram felizes com o prédio maravilhoso, onde o 
nosso povo será bem atendido em um espaço digno. José Parella, Horácio, nós, 
Vereadores, também por estarmos fazendo parte deste mandato, eu quero agradecer 
em nome do povo ibateense que muitos, quando o prefeito falou que iria abrir as 
portas para que a população conhecesse o espaço, fiquei felicíssima. O Prefeito me 
perguntou o que eu achava, e eu lhe respondi para que abrisse mesmo, pois tem 
gente que estava falando que nem sabia que existia esse negócio, que para eles isso 
seria só uma coisa de novela; e o Prefeito me disse que já iria abrir, agora, ao falar 
que o pessoal estava dizendo isso, mais que depressa iria abrir a porta para o povo 
entrar e conhecer o espaço. Eu fico muito feliz por ter participado dessa inauguração 
desse acontecimento, desse marco histórico em nossa cidade, porque o início desse 
prédio aconteceu em meu primeiro mandato, de dois mil e nove a dois mil e doze, 
quando o Horácio era Vereador, junto comigo, e, hoje, eu estou novamente nesta 
Casa, fazendo parte desse acontecimento histórico e político em nossa população. 
Fui contestada, ontem, dentro da própria prefeitura, onde as pessoas tiveram a 
ousadia de comentar: “Que legal, Ivani, que puta prédio. E a nossa saúde?” Eu lhes 
respondi assim: “Você veio prestigiar, está vendo que está acontecendo, mas o 
Prefeito executa muito bem a saúde, e o que dá para ser feito está sendo feito, e 
estão sendo usadas até as porcentagens acima, com a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, destinada à nossa saúde. Então nós temos que ter um pouco de paciência, 
pois cada dinheiro é destinado para x lugar, e esse, que foi destinado para cá, foi o 
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que o Prefeito já havia começado alguns anos atrás, e, agora, chegou a execução 
final. Com relação à saúde, nós temos que pensar da seguinte forma: a saúde é 
precária no país inteiro, não somente em Ibaté, mas tenho certeza de que todos os 
casos que foram levados aos conhecimentos da assessora da saúde em todos os 
nossos departamentos de saúde estão sendo sanados.”. Então eu acredito, não 
desmerecendo área nenhuma, a saúde é de suma importância, sim, para o nosso 
município, e todos nós, Vereadores, trabalhando junto com a assessora da saúde, 
junto com o nosso Prefeito, estamos desempenhando as nossas funções e ajudando 
no que cabe a nós, e tem coisas que não cabem a nós; nós não dependemos 
somente de Ibaté para cuidar da saúde da população ibateense, nós dependemos, 
também, de outros convênios junto com as demais cidades de nossa região.  O 
QUINTO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Boa tarde, senhor Presidente, 
senhores Vereadores e Vereadoras, as pessoas que nos assistem hoje pela Casa; 
Vice-Prefeito, Horácio, Zé Augusto. Para mim também é motivo de grande alegria 
poder fazer parte dessa festa maravilhosa do nosso município e com grande estilo. A 
gente viu um desfile que, durante toda a minha gestão como vereador nesta cidade, 
não vi nenhum igual; muito bem feito; as decorações, muito bem produzidas, um 
desfile show mesmo. Então, parabéns aos organizadores, ao Prefeito, a Lu Spilla, ao 
Doutor Alessandro, ao Horácio por esse trabalho, a todo mundo que acompanhou 
essa festa para a nossa cidade. Não poderia deixar de expor a minha alegria ao ver a 
escola do Jardim Icaraí desfilando com o nome Segundo Carlos Lopes, nosso 
saudoso Ex-Prefeito, ex-presidente da APAE, engenheiro, professor de universidade, 
uma grande pessoa que passou por esta cidade e deixou o seu legado, a sua marca, 
e a gente ficou feliz por ver uma batalha que a gente travou lá atrás, para que se 
conseguisse colocar o nome naquela escola, em que foi feito um abaixo-assinado, 
para que o Governo do Estado desse o nome à Escola Estadual e foi realizado. A 
família está muito feliz, e nós também estamos, porque é merecedor o Carlito Lopes. 
Não me esquecendo também do João Guedes, da escola que foi nomeada com João 
Jacinto, que foi um grande professor, uma ótima pessoa que esteve conosco durante 
a sua vida. Gostaria também de agradecer a todas as autoridades presentes nesse 
evento, à Polícia Militar, à Polícia Civil, que sempre esteve ajudando, organizando 
para que essa festa seja cada vez melhor; às autoridades, Lobbe Neto, Deputado 
Massafera, Vereadores de São Carlos, e às demais autoridades que estiveram 
conosco. Ficamos muito felizes em recebê-los e que possam estar sempre vindo em 
nossa cidade, nos homenageando com sua presença, nos alegrando; porque, se uma 
cidade está bem, muitas pessoas gostam de vir; quando uma cidade não está legal, o 
povo não gosta de aparecer muito. Então a gente vê que Ibaté tem acolhido políticos 
de outras cidades por ter uma administração boa com o Prefeito José Parella. 
Gostaria de voltar à gestão passada, em que trabalhamos para instalar em nossa 
cidade o Banco do Povo, eu, o Ex-Vereador Marinho, fizemos algumas viagens à 
Secretaria, em São Paulo. Matéria também que foi muito criticada por mim, porque a 
gente precisava que se instalasse em um momento ainda e não foi instalado o Banco 
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do Povo e, em uma reunião que eu tive com o Secretário Regional, da Secretária 
Estadual de Emprego e Renda, ele me garantiu que estão disponíveis para Ibaté 
seiscentos e cinquenta mil reais para o nosso povo e que vai finalizar esse convênio 
em dezembro, então a gente precisa correr, eu preciso falar com o Prefeito José 
Parella para organizarmos essa situação, a reunião com esse pessoal, com o 
Secretário, ainda nesta semana se for possível, para que a gente instale o Banco do 
Povo, e eu acredito que vai ser muito útil para a nossa população, um empréstimo a 
juros de ponto de tinta e seis por cento ao mês; vai ser bem legal para a nossa 
cidade, muitas pessoas podem investir, estar começando o seu negócio. Está tudo 
em andamento já, tudo foi feito, é só assinar o convênio para a liberação de 
seiscentos e cinquenta mil reais para a nossa cidade. Na época, também fiz pedido 
de cursos para Ibaté, sessenta vagas de curso, com cursos pagos pelo Governo, é, 
também, outra situação em que precisamos sentar e conversar com o Prefeito. Não 
precisa de muita coisa, precisa de sala, carteira, lousa, um banheiro, um local para 
lanchar. Se a gente conseguir, em pouco tempo, vamos ver a disponibilidade de estar 
conseguindo isso. Também gostaria de me reportar ao assunto da saúde. A gente faz 
muito pela saúde da nossa cidade, trabalha acima do que é estipulado por lei, mas, 
mesmo assim, é difícil. A gente vê tudo o que é feito, e não se consegue uma saúde 
que a população aprove. A meu ver, penso que o Hospital, hoje, precisa ter uma 
pessoa, um médico, que cuidasse somente daquela área do Hospital, que cuidasse 
dos problemas do Hospital e, junto com o diretor de saúde, possam estar 
conversando da melhor forma. A gente vê que um dos principais problemas que o 
nosso Hospital tem é o atendimento, muitas pessoas reclamam das pessoas que 
atendem. Se o Prefeito desse uma olhada nessa situação e nomeasse um médico 
para que tomasse conta só do Hospital, não da cidade toda; da cidade toda tem a 
Elaine para ajudar a cuidar, eu acho que a gente conseguiria resolver muitos 
problemas ali. É muito difícil, a gente comemorando, e as pessoas criticando por falta 
de atendimento. O investimento é feito, tudo o que precisa é feito, mas, infelizmente, 
a parte do atendimento está deixando a desejar. Em relação ao Raio-X, vi uma 
matéria do jornal (não sei se é ideia do Prefeito fazer isso) de terceirizar o serviço de 
Raio-X. A meu ver, eu acho inviável, seria um custo muito elevado para o município. 
Resolveria o problema, sim, porque, se não resolvesse, o Prefeito pararia com a 
empresa, mas acaba tendo um custo elevado para o município. Pelo que vejo, o 
nosso Prefeito gosta de economizar, procura sempre o melhor preço, então eu acho 
que ainda seria viável a aquisição de mais uma máquina de Raio-X. Eu não sei se 
ainda temos aquela máquina antiga, que foi substituída por essa, mas poderia ser 
feita uma manutenção dela. Ainda me lembro, fazia parte da gestão passada, quando 
a gente conversou com um médico conceituado em nosso município, e ele disse que 
a máquina que nós tínhamos era boa, de qualidade, e que só precisavam ser feitos 
os reparos e a manutenção. Qualquer máquina precisa de reparo, tanto a nova 
quanto essa velha também. Eu acho que duas máquinas de Raio-X em nosso 
município resolveriam esse problema e não seria preciso um serviço terceirizado. 
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Talvez uns duzentos e cinquenta mil por mês, eu acho um gasto elevado, e o nosso 
Prefeito gosta de economizar; a gente vê que benfeitorias foram feitas com recursos 
próprios e, para ter recursos próprios, precisa saber economizar. Então, essa é a 
minha posição em relação a isso; mas quem decide essas coisas é o Prefeito. 
Gostaria de relatar uma situação pela qual estou passando com um paciente. Há 
duas sessões, disse que gostaria de falar com o Prefeito, mas, até o momento, não 
houve a possibilidade. A gente entende que, devido às festas, ao rodeio, a 
acessibilidade acaba sendo difícil, mas é um caso sério. A senhora, dona Nair de 
Sousa, de sessenta e oito anos, foi diagnosticada com um câncer na tireoide e, por 
estar com a diabete alta, precisa de uma medicação cara. A gente lembra que foi algo 
de muita discussão nesta tribuna, a Vereadora Néia sabe disso, para que seja 
abaixada a diabete, para que ela possa fazer a cirurgia. Ainda não consegui nada em 
relação a essa situação, a gente já falou com a Elaine, está sendo feito um 
tratamento, mas está muito lento. Foi feito o processo para a aquisição do 
medicamento também, na última vez que tive informação, estava na farmácia, e esse 
caso é um caso que não pode demorar. Estou falando aqui para que seja registrado, 
via tribuna, porque muitas vezes a gente sofre perseguição por conta da saúde, 
porque parece que a gente não está correndo atrás e, se nesse processo acontece 
uma fatalidade, e essa pessoa vem a falecer, as pessoas podem alegar que procurou 
um Vereador, e o Vereador não fez nada; mas a gente está batalhando, a gente está 
tentando, e no momento está tudo muito de devagar. Aproveitando o uso da tribuna, 
quero me reportar, até ia me pronunciar em Explicação Pessoal, que estou me 
retirando daquele processo que abrimos contra o senhor Henrique e contra o senhor 
Luís Aranha, porque estão me colocando em uma situação igual os familiares da 
senhora Nair, eles procuram ajuda e às vezes acabam não conseguindo ajuda. 
Diante desses fatos, eu o perdoo pelo o que fez para nós no uso do Facebook, 
porque eu sei que, ali, ele deve ter se sentido um nada naquele momento em que 
travou uma briga conosco, por não ter conseguido a ajuda que necessitava e, por 
conta daquela situação, acabou fazendo aquilo para tentar conseguir o que queria, 
que era a cura da sua esposa. Nesta semana, falando com a mãe de sua esposa, ela 
disse que estava bem, que estava tudo em ordem. Quero dizer a todos, à cidade de 
Ibaté, que me retiro do processo. Se o processo der andamento, a minha pronúncia 
será a mesma em relação a essa situação, tanto no caso do Luís Aranha, quanto no 
caso do Henrique. Sem mais. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. N° 134/2018, DE 
20 DE JUNHO DE 2018. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe 
sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 42.000,00. VOTAÇÃO: 
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 135/2018, DE 20 DE JUNHO DE 
2018. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 87.509,05. VOTAÇÃO: Aprovado por 
unanimidade. Nada mais, foi encerrada a sessão, lavrada esta ata, que será 
assinada, depois de aprovada pelo Plenário. 


