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24ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 
2.017. 

Aos treze dias do mês de dezembro 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 Carlos Eduardo Galdiano 
procedeu à leitura de um trecho da bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da 
sessão ordinária de 27 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): 
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre solicitar do 
Governador Geraldo Alckmin recursos financeiros para a aquisição de um aparelho 
radiológico para o Hospital Municipal de Ibaté. Indicação, dispondo sobre solicitar do 
Engenheiro da empresa Infratécnica, Engenharia e Construção Ltda., para efetuar 
limpeza no canteiro de obras da empresa. A AUTORA: Boa noite, Senhor Presidente, 
boa noite, demais Vereadores, boa noite, Vereadoras, boa noite a todos os presentes, 
boa noite a todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto. Com relação a essa 
indicação que faço a essa empresa, é no residencial Domingos Valério, porque o 
povo de lá está sofrendo muito com aquela imundície, em relação àquele matagal que 
tem naquele canteiro de obras, onde a população está sendo prejudicada com 
aranhas, com muitos escorpiões, e a preocupação é muito grande para com a nossa 
população, com as nossas crianças, com os nossos idosos e também com toda a 
população daquele local. Sem mais. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Boa 
noite, Senhor Presidente, Senhores Vereadores e Vereadoras, às pessoas presentes 
na Casa e às pessoas que nos assistem pela TV Câmara. A gente também segue em 
apoio à indicação da Vereadora. A gente teve algumas reclamações em relação a 
essa situação de escorpiões no bairro Domingos Valério, também tiveram algumas 
reclamações em que fizemos o pedido para que seja acertada essa situação; no 
CDHU, também; na parte do Jardim América, também. A gente vê que essa situação 
dos escorpiões é mais limpeza, cuidar dessa parte. A gente espera que logo seja 
resolvida essa toda situação. A gente já comunicou ao departamento responsável 
para que tome essas providências e a gente espera que em breve seja solucionado. 
Vemos que em algumas partes, por exemplo, o CDHU já está todo limpinho, já está 
resolvendo; o Jardim Américo, também; acho que o mais difícil mesmo é no 
Domingos Valério, não é, Vereadora? Por conta da construção das casas, mas 
acredito que logo estará resolvido. Sem mais. VEREADOR SILVANO VAZ DO 
CARMO: Uma boa noite a todos, boa noite, Senhor Presidente, boa noite a todos 
vocês que se encontram aqui, Senhores Vereadores. Parabéns, Vereadora, por essa 
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indicação. Nós temos bastante reclamação, e eu espero que essa empresa tome a 
devida providência. Realmente o lixo lá é muito grande, eu passei por lá ainda hoje 
para dar uma olhada também e parabéns pela indicação. Eu espero que essa 
empresa entre nos parâmetros daquilo que nós estamos cobrando, para que seja 
resolvido o mais rápido possível, porque é um lugar mora bastante gente. Também é 
uma área que teve bastante plantação de cana e é uma área perigosa, onde têm se 
juntado muitos escorpiões e outras coisas também. Parabéns pela indicação. Sem 
mais, nem menos. Moção, dispondo sobre votos de congratulações aos alunos da 
escola Professora Neusa Milori Freddi pela formatura realizada no GREI, no dia 
06/12/2017, às 19h30, e ao Presidente do clube, por ter cedido o espaço para tal 
evento. A AUTORA: É com grande satisfação que faço essa moção de 
congratulações, porque, mais uma vez, estão reavendo em nosso município as 
formaturas, assim como nós tínhamos alguns anos atrás a formatura do PROERD 
dos nossos alunos do quinto ano, que era muito importante para a formação de 
futuros cidadãos. Então, parabenizo, sim, a diretora Tânia, que faz parte dessa 
direção, hoje, da escola Neusa, e também ao Steigue, por ter cedido o espaço. Foi 
um evento maravilhoso, todos os pais presentes, os familiares dos alunos. Então foi 
uma coisa muito bonita. Foi uma pena os demais Vereadores não estarem presentes 
nesse evento, porque foi uma coisa muito boa, muito gratificante para a nossa 
população e, principalmente, aos nossos alunos. VEREADOR STEIGUE JONES 
RONCHINI FÁCCIO: Boa noite, Senhor Presidente, demais Vereadores, todos que 
nos ouvem pela rádio, todos presentes. Só queria reforçar a Vereadora. Eu que 
agradeço, Vereadora, pelas palavras e dizer que as formaturas estão voltando e, 
como presidente do clube, volto a falar: por favor, me procurem, porque o clube está 
aberto, principalmente para as nossas crianças. O clube está lá para atender, sim, o 
associado e as nossas crianças de Ibaté. Então eu que fico feliz por essa 
oportunidade. Obrigado. Decisão: Aprovada (unanimidade). Moção, dispondo 
sobre votos de congratulações ao Centro Comunitário João Baptista Lopes pela 
XXVIII Exposição de Artesanato, Amor e Amizade. Decisão: Aprovada 
(unanimidade). VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Indicação, dispondo 
sobre pintar faixa de pedestre no Trevo de acesso à cidade, próximo à rotatória. 
Indicação, dispondo sobre reformar alambrado do campo de futebol do Jardim 
Cruzado. ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR ANTÔNIO INÁCIO BARBOSA: 
Boa noite, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadoras, todos os 
presentes, todos os ouvintes da rádio Encanto. Eu queria, nesta tarde, desejar um 
Feliz Natal e um Próspero Ano novo para todo o povo ibateense, para todo o povo 
que veio do Norte, Nordeste desenvolver esta cidade. Quero também desejar Feliz 
Natal e Próspero Ano Novo a todos os colegas Vereadores e Vereadoras, a todos os 
funcionários desta Casa, que, no ano que vem, todos voltemos com bastante saúde 
para realizar nossos sonhos. Muito obrigado a todos. O SEGUNDO, VEREADOR 
SILVANO VAZ DO CARMO: Mais uma vez, uma boa noite a todos. Eu também 
quero agradecer aqui, primeiramente, a Deus. Ainda não terminou o ano, mas já 
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agradeço a Deus, pelo ano de vitórias, agradeço a Deus por todos os que 
acompanharam a Câmara, os nossos trabalhos. Agradeço a rádio Encanto, a todos 
os ouvintes da rádio Encanto, que tem transmitido a transmissão ao vivo da Câmara 
Municipal. Agradecer também a todos os Vereadores por esse trabalho maravilhoso 
que vêm fazendo, a todos vocês que estão acompanhando, aqui, nesta segunda-
feira, o nosso trabalho. Enfim, agradecer também a todo o povo de Ibaté, que ele 
tenha paz, felicidade e um ano cheio de saúde, cheio de vitórias, de prosperidade e, 
enfim, Aleluia. Não para por aí. O ano novo vem aí, nós temos que trabalhar, não é 
verdade? Então desejo a todos, da Câmara Municipal, a todos os Vereadores, nossos 
amigos, um Feliz Natal, um bom Ano Novo e um ano repleto de bênção, de vitórias, 
para toda a cidade de Ibaté. Também desejo um ano de vitória para a família de cada 
um que se encontra aqui, nesta noite. Também não poderia deixar de parabenizar o 
Prefeito de Ibaté, e também desejar um Feliz Natal e um feliz Ano Novo para toda a 
sua família e para todos os servidores públicos da nossa cidade, o povo do hospital, 
todo mundo que trabalha em prol da nossa cidade. Deus abençoe todos e a paz em 
Jesus. O TERCEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores. Gostaria, aqui, de começar a minha oratória em 
agradecimento a todos os Vereadores, a todos os funcionários da Câmara Municipal 
de Ibaté, em especial ao Prefeito José Parella e toda a sua equipe, aos funcionários 
da Prefeitura Municipal de Ibaté. A gente que, no decorrer deste ano, teve vários 
projetos que passaram por esta Casa e, graças a Deus, todos os projetos foram 
aprovados, revertidos em obra para o município de Ibaté. Quero destacar entre a 
mais simples e uma das mais ponderadas obras do nosso município. Desde festas, 
que são realizadas, agora, no final do ano, as festinhas das creches, das escolas, 
onde a gente pôde acompanhar e ver os alunos da creche Hermínia, festa com os 
pais, com os alunos, distribuição de brinquedos. É muito maravilhoso e gratificante 
ver uma situação dessa em uma cidade que supera uma crise nacional, ela consegue 
se destacar, e a gente vê isso por meio do trabalho do Prefeito José Parella e de 
todos nós, Vereadores, que assim o acompanham, dando sequência a esse trabalho. 
A gente vê a construção de Biblioteca Municipal, de creches, a reforma do ginásio de 
esportes, pela emenda do nosso querido Deputado Lobbe Neto. A gente vê a reforma 
do espaço Parellão, que estava todo degradado, acabado; hoje, muito bonito, todo 
em funcionamento. A gente vê a continuidade da obra que eu acredito que é o cartão 
postal da nossa cidade, a nossa nova sede da prefeitura que, em breve, estará sendo 
entregue à nossa população, graças a esse trabalho sério que acontece em nosso 
município. A gente também não poderia deixar de citar a reforma da caixa d’água do 
Jardim América, as lombofaixas, as lombadas elevadas que vêm a servir muito à 
população, diminuindo esse trânsito rápido que as pessoas acabam fazendo dentro 
de uma cidade onde não se tem buracos, e as pessoas acabam correndo muito, e 
essas lombofaixas vêm trazendo segurança; é uma das coisas que gente pedia 
desde o passado e, graças a Deus, nesta gestão está sendo feita e foi feita. A gente 
fica feliz com toda essa situação. Não poderia também deixar de citar a iluminação da 
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nossa cidade, que é um cartão postal também. A gente que é um alvo invejável aos 
nossos municípios vizinhos que não têm uma iluminação tão bonita quanto essa aqui. 
A gente recebe pessoas de várias cidades, cidades distantes, e pessoas que vêm 
passar o final de ano com seus parentes e amigos e acabam participando desta 
gloriosa festa da iluminação da nossa cidade. Então a gente fica muito feliz, também 
acompanhamos que foi alvo também de matéria de televisão, onde Ibaté se destacou. 
Então a gente fica muito feliz com o trabalho que está sendo feito e ter acompanhado 
tudo isso. Deixo aqui um Feliz Natal a toda a população de Ibaté, a todos os 
funcionários da prefeitura, pois a gente sabe que, sem esses funcionários que 
trabalham no dia a dia, a gente não conseguiria ter essa cidade linda e maravilhosa 
que está sendo feita, que está sendo construída, que temos para os nossos filhos, 
nossas crianças, para todos nós, do município. Então a gente fica feliz com o trabalho 
dos funcionários. Ficam aqui meus parabéns ao trabalho exercido por eles. Também 
deixo meus parabéns aos funcionários da Câmara, principalmente aos novos que 
estão juntos com a gente, batalhando para que, cada dia mais, esse trabalho seja 
feito de maneira certa, correta e com responsabilidade e essa responsabilidade a 
gente vê com o Prefeito José Parella, que cuida dessa situação, fazendo com que o 
município caminhe, que o município não fique parado, como muitas cidades estão 
paradas. Então, fica aqui meu Feliz Natal a todos e um Próspero Ano Novo e que, no 
ano que vem, se Deus assim o permitir, a gente possa estar aqui novamente, 
ajudando o prefeito para que esta cidade possa continuar sendo esta maravilha e 
que, no próximo final de ano, a gente possa subir aqui também estar falando das 
maravilhas feitas no nosso município. Sem mais. A QUARTA, VEREADORA IVANI 
ALMEIDA DA SILVA: Neste meu primeiro ano de mandato, quero deixar registrado 
um pouco do meu trabalho, aprovação de diversos projetos do Executivo, de 
interesse comum, de interesse público; todas as minhas indicações e meus projetos 
também, e, assim, todos nós, Vereadores, fizemos a nossa parte no que foi cabível; o 
que não coube a nós não foi feito; mas o que coube, tenho certeza, que todos nós 
fizermos e fizemos com muito carinho e muita dedicação pela nossa população 
ibateense. O QUINTO, VEREADOR CARLOS EDUARDO GALDIANO: Senhor 
Presidente, nobres pares, a imprensa presente, aos presentes no Plenário, aos que 
nos ouvem pela rádio Encanto do Planalto, os meus cumprimentos e desejo a todos 
boa noite. A todos que fiz a citação quero dizer e deixar registrado, nesta Casa de 
Leis, que, com o Poder Legislativo, juntamente com o Poder Executivo, concluímos o 
nosso primeiro ano de mandato, de nossos compromissos perante a população e 
nossa cidade. Um ano difícil, por conta de vários fatores e também da crise que o 
país viveu, mas que, neste novo ano, iremos deixar de falar em crise e buscar o 
crescimento, que, por conta dessa crise que aconteceu, acabou afetando a todos nós, 
inclusive o nosso município. Mas, mesmo com a crise, ainda conseguimos finalizar 
este ano com muitas melhorias em nossa cidade, através de um trabalho sério, firme, 
dedicado do prefeito e de todos os Vereadores. Costumo dizer para os amigos e para 
a população que, aqui, em nossa cidade, os Poderes Executivo e Legislativo não 
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como água e vinho, que não se misturam, ao contrário, aqui todos se misturam e 
trabalham juntos e unidos para a melhoria de nossa cidade. Melhorias que foram 
feitas todas na medida do possível e de acordo com as necessidades em vários 
locais, lembrando que só não foi possível realizar mais devido ao fator que deixou 
todos os municípios também em situação difícil, que foi a crise que nos cercou, mas 
que o prefeito soube, em determinadas situações, trabalhar contra a crise e realizar 
várias melhorias em nossa cidade. Faço meus agradecimentos a todos os 
funcionários municipais que, durante o ano todo, estiveram conosco realizando e 
fazendo acontecer as melhorias realizadas em nossa cidade. Quero também 
agradecer os Vereadores e Vereadoras pelo trabalho que juntos realizamos e 
conseguimos várias melhorias para nossa cidade, em conjunto com o prefeito. 
Agradecer também a todos os meus eleitores, todas as famílias que estão comigo, 
que juntos conseguimos realizar e finalizar mais um ano de trabalho. Agradeço e 
presto as minhas profundas estimas ao Chefe do Poder Executivo, o Prefeito José 
Luiz Parella, pelo trabalho que realizou neste primeiro ano, que possamos, todos 
juntos, em 2018, fazer um maravilhoso e belíssimo ano de realizações positivas para 
nossa cidade. Agradeço a Deus acima de tudo, pois Ele é nosso Pai, nosso 
Soberano. Obrigado, Senhor. Desejo a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano 
Novo. Um abraço forte e carinhoso deste Vereador, Du, da autoescola. Feliz 2018, 
um beijo no coração de todos. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 355/2017, DE 
14 DE NOVEMBRO DE 2017. INTERESSADO: Vereador Luis Marino da Silva. 
ASSUNTO: Dispõe sobre denominar de Josafá da Cunha a rua 01 do Jardim 
Padovan. DISCUSSÃO: O AUTOR: Senhor Presidente, Senhores Vereadores. Eu 
gostaria do apoio de todos na aprovação do nome dessa rua Aparecido Josafá da 
Cunha, pessoa que tinha em mente sempre o melhor para Ibaté. Foi funcionário 
público, trabalhou na fiscalização do município também. Deixou três filhos. Casado 
com outra funcionária pública aposentada, Dona Rosa. Lamentavelmente, não sei se 
vocês lembram quando estava fechada a nossa rodovia, o viaduto, quando estava em 
obras e tinha que se fazer o retorno, lá, na frente, para lá do Triângulo do Sol, ele foi 
vítima de um acidente, o qual lhe trouxe a morte. Por conta dessa situação, a pessoa 
estava embriagada e acabou o atropelando, vindo a falecer. Então peço a todos o 
apoio na aprovação dessa rua. Eu acho muito merecido, uma pessoa que batalhou 
por Ibaté, que trabalhou por Ibaté, que teve seus sonhos ceifados por conta de um 
acidente trágico. Sem mais. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO 
PESSOAL: VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Boa noite, Senhor 
Presidente, Vereadoras e Vereadores, boa noite a todos os que nos assistem, a todos 
os que nos ouvem pela rádio Encanto. Gostaria de deixar aqui os meus 
cumprimentos a todos e fazer uso desta Tribuna, nesta última sessão de 2017, para 
agradecer em primeiro lugar a Deus, que me deu forças para que eu pudesse ter um 
bom desempenho neste meu primeiro ano de mandato. Agradecer à minha família, 
pelo apoio e encorajamento que neles encontro. Sou grata por cada funcionário da 
Prefeitura e também da Câmara Municipal, os quais não vou citar nomes para não 
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correr o risco de cometer uma injustiça, mas devo minha gratidão a cada um de vocês 
que, com paciência, me receberam e muitas vezes me orientaram acerca do trabalho 
realizado. É evidente que não posso deixar de agradecer nosso querido Prefeito José 
Luiz Parella por me ouvir e, diversas vezes, atender às minhas solicitações. Muito 
obrigada, prefeito. Espero em 2018 dar melhores resultados juntamente com os 
demais Vereadores, para que, assim, possamos, juntamente com o senhor e sua 
equipe, chegarmos ao final de 2018 com resultados ainda melhores. Aos meus 
amigos Vereadores, muito obrigada por serem pessoas de bem e que lutam pelo 
bem-estar do nosso povo. Que possamos caminhar sempre alinhados, afim de que 
cada decisão tomada por esta Casa de Leis traga cada vez mais qualidade de vida 
para cada cidadão de nossa cidade. Por último, e não menos importante, quero 
deixar meus sinceros agradecimentos a todo o meu eleitorado e dizer a eles que o 
trabalho não é fácil. Contudo, me esforcei e continuarei a me esforçar para honrar 
cada voto de confiança que recebi de cada um de vocês nas urnas. Que Jesus esteja 
presente na vida de cada cidadão ibateense, bem como em suas famílias, e que o 
ano que está por vir seja repleto de bênçãos e do cuidado de Deus em nossas vidas, 
Deus abençoe a todos. E também quero aproveitar para agradecer nosso Prefeito, 
José Luiz Parella, pelo evento do último dia nove, evento gospel de nossa cidade. 
Agradecer por todos os que estavam ali; foi muito bom, muita gente esteve ali 
apreciando esse momento, o show gospel do grupo Trazendo a Arca, muito bom, 
mesmo. O evento social que aconteceu na Pirâmide durante o dia, em que muitas 
pessoas foram abençoadas, com corte de cabelo, fazendo unhas, entrega de roupas 
e calçados às pessoas necessidades. Foi muito bom, mesmo. Muito obrigada a todos 
vocês, obrigada ao nosso Prefeito José Luiz Parella. VEREADORA IVANI ALMEIDA 
DA SILVA: Boa noite, Senhor Presidente, boa noite, demais Vereadores e 
Vereadoras, a todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto e a todos os presentes. 
Neste primeiro ano de mandato, quero continuar agradecendo a Deus, a toda a minha 
família pela compreensão e apoio, porque, sem ela, nada seria; e, também, de uma 
forma direta e indireta, a todos os meus eleitores que, mais uma vez, confiaram em 
mim; a todos os meus colegas de trabalho, aos nobres Vereadores: Regina, Sidnéia, 
Steigue, Tonho Pernambuco, Silvano, Marino, Valentim e Carlos Eduardo; a todos os 
funcionários da Câmara Municipal, ao Wagner, à Andrea, ao Zé Roberto, à Camila, 
ao Tiago, ao Carlos, ao André e à Angélica, ao Guto Neto, ao Paulo Melo, assessor 
do nosso querido Deputado Lobbe Neto, ao Ismael, assessor do nosso querido 
Deputado Massafera e, também, não poderia deixar de agradecer ao nosso querido 
Prefeito José Parella, a toda a sua conceituada equipe, por estarem sempre 
trabalhando em conjunto com esta Casa de Leis, pensando sempre no bem comum. 
Irei citar, aqui, alguns da sua equipe, o vice Horácio, o doutor Alessandro, Marco 
Strozzi, o Vadilson, a Elaine, enfermeira; a Silvana, o Everaldo, a Márcia Pisanelli e a 
todos os funcionários públicos municipais por estarem sempre se dedicando e 
trabalhando pelo bem comum da nossa população. Aproveito também a oportunidade 
para desejar a toda a nossa população ibateense um santo e abençoado Natal e um 
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Próspero Ano Novo, cheio do amor de Deus em nossos corações. VEREADOR LUÍS 
MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, não poderíamos 
deixar passar em branco, como a Vereadora Regina disse, e eu acredito que muita 
coisa boa aconteceu com esse show gospel em nosso município, muitas pessoas 
tiveram, ali, naquele momento, uma palavra de conforto, motivação de vida, uma 
esperança de vida, por meio de um show. Parece simples, mas a palavra marca no 
íntimo da alma, ela muda caminhos, muda pensamentos, e a gente fica feliz com todo 
esse acontecimento, e eu acredito e creio que todos os anos deveriam ter, não só 
com o pessoal gospel, mas também com padre, Padre Fábio de Melo, outros nomes 
da música cristã, que pudessem vir ao nosso município. Temos todo aquele espaço 
do rodeio, que podia ser aproveitado para uma situação assim, também, para que 
todos ficassem felizes, porque todos temos um só pensamento: seguir a Deus. Então 
a gente fica feliz com toda essa situação, e espero no ano seguinte a gente trabalhar 
em cima dessa situação, para que possa acontecer. A gente vê que Ibaté foi 
agraciada, Ibaté foi abençoada através de um simples show, mas um show de poder. 
A gente viu que a Palavra de Deus foi transmitida, muitas pessoas se achegaram e 
viram. Logo lá atrás, quando teve um show gospel também, Diante do Trono, por se 
tratar de uma cidade pequena, tem muitas pessoas que não acreditam no que vai 
acontecer, mas acontece e aconteceu e tinha muitas pessoas que parece que não 
acreditavam muito que iria esse grupo gospel na cidade, e acabou vindo. A gente fica 
feliz, porque shows desse tipo, até tempos atrás, não existiam, e existia uma 
cobrança grande do povo evangélico que queria, que gosta, que curte esse tipo de 
música gospel, que precisa dessa motivação também, pois está ali não para adorar 
as pessoas que estão ali cantando, mas, sim, para louvar a Deus, ouvir um pouco da 
Palavra de Deus e, às vezes, em uma música muito se aprende. Então eu agradeço 
ao Prefeito José Parella por ter feito, porque nada acontece se não tiver uma 
motivação, ele fez com que isso acontecesse. Então a gente feliz. Obrigado, Prefeito 
José Parella por isso. Gostaria de pedir perdão a todos os Vereadores aqui, porque, 
no decorrer do ano, às vezes a gente, em alguma situação, no uso da Tribuna, como 
cada um tem a sua ideia, tem o seu caminho a seguir, tem os seus pensamentos, as 
suas metas, um acredita de uma forma; outro acredita de outra forma, às vezes a 
gente acaba, de alguma maneira, desrespeitando, ofendendo um dos nobres colegas; 
então eu peço perdão para que a gente possa passar um ano, um Natal tudo em paz 
e que, no próximo ano, a gente possa começar tudo novamente, com sangue novo, 
trabalhando, batalhando e lutando para o melhor do nosso município. Aos meus 
amigos de trabalho, os Vereadores, se fiz alguma coisa que desrespeitasse, eu peço 
perdão a todos vocês, aos funcionários da Câmara também e às pessoas que nos 
ouvem. Nem o próprio Jesus conseguiu agradar a todo mundo, e, às vezes, a gente 
também, de alguma forma desagrada alguém, mas não é essa a intenção, com esse 
pensamento, com essa visão que temos, acaba desrespeitando ou deixando alguém 
triste; então eu peço perdão e vamos lá. Sem mais. VEREADOR STEIGUE JONES 
RONCHINI FÁCCIO: Boa noite a todos, mais uma vez. Primeiramente, eu gostaria de 
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agradecer a Deus, porque, sem Ele, sem a permissão dEle, eu não estaria onde eu 
estou hoje. Então, se ele me permite estar à frente de alguma coisa, é porque Ele 
quer o melhor da minha pessoa, então é isso que eu estou aqui para fazer. Eu 
gostaria também de falar desta Casa, quando eu entrei aqui, antes de eu entrar um 
pouco, muito se conversa “porque lá é oposição”, ”porque lá você vai ter isso”, 
“porque lá vão ter brigas”, e eu cheguei aqui e encontrei oito amigos, oito pessoas 
justas que querem fazer o melhor para a nossa cidade. Então foi isso o que eu 
encontrei aqui uma família, com os funcionários também. Então, o que eu percebo 
nesta Casa aqui é que todos aqui dentro se unem, se abraçam para fazer o melhor 
para a nossa população, e é isso o que nós queremos. Talvez eu não tenha o 
traquejo ou a experiência suficiente para entrar de um dia para o outro para falar “Eu 
sou um Vereador”, “Eu sei o que fazer aqui”. Eu também tenho os meus defeitos, as 
minhas falhas, como todos; então eu estou aprendendo e vou procurar aprender cada 
dia mais. Então eu estou aqui para poder ajudar a todos, junto com nossos amigos 
aqui desta Casa, porque, graças a Deus, eu posso chamá-los de amigos e assim os 
considero. Ontem mesmo eu estava falando com o nosso Prefeito, o José Parella, 
que administrar alguma situação, a sua casa, qualquer situação, quando você tem 
dinheiro, é fácil, é fácil você chegar e falar “vou comprar um carro, eu tenho dinheiro”, 
“eu vou reformar a casa, eu tenho dinheiro”, o difícil é você administrar uma situação 
sem o dinheiro, e ainda mais o nosso país com essa crise que nos assola há muito 
tempo. Realmente, nós temos a crise, temos esse pessoal em Brasília que vem 
denegrindo a imagem política do Brasil e, diante de todo esse cenário, o nosso 
Prefeito, o José Parella, tem feito uma excelente administração em cima de todas 
essas dificuldades. Quem me dera ser um gestor do patamar dele; então vou brigar, 
vou lutar muito para chegar a isso também, porque admiro muito o trabalho que ele 
vem fazendo, juntamente com nós aqui. O que quero deixar aqui é: Prefeito, 
Vereadores, espero que, no ano que vem, a gente possa se abraçar ainda mais, se 
unir ainda mais, trabalhar e fazer o melhor para a nossa população, porque ela 
merece. Eu, nascido aqui, todos também, acredito, nós sabemos, a gente conhece a 
cada um deles. Então, vamos nos unir para que, com essa nossa união, é a 
população quem ganha. Deixo aqui o meu Feliz Natal a todos, um 2018 de muitas 
conquistas para todo mundo e, desde já, precisando de mim, do Vereador Steigue, 
Presidente do clube, me procure, estou aqui, juntamente com os nossos pares, que a 
gente vai fazer o possível e o impossível para atender todo mundo. Obrigado a todos. 
Bom 2018. Nada mais, foi encerrada a sessão, lavrada esta ata, que será assinada, 
depois de aprovada pelo Plenário. 


