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12ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2.019. 

Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, no 
Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida pela 
Vereadora Regina Célia Alves de Queiróz, secretariada pela Vereadora Sidnéia 
Monte e com a presença dos seguintes Vereadores (as): Antonio Inácio Barbosa, 
Carlos Eduardo Galdiano, Ivani Almeida da Silva, Luis Marino da Silva, Silvano Vaz 
do Carmo, Steigue Jones Ronchini Fáccio e Valentim Aparecido Fargoni. 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 25 de junho de 2.019. A Senhora Secretária fez a leitura das 
correspondências recebidas de diversos, que ficarão arquivadas na secretaria da 
Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (AS): 
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre informar que 
a faixa de pedestres na Rua Boa Esperança do Sul, próxima à EMEI Edith Aparecida 
da Silva Benini, no Jardim Cruzado, solicitada através de indicação apresentada em 
29 de abril último, deverá ser em frente ao número 216. Indicação, dispondo sobre 
instalar alambrado ao lado da EMEI Edith Aparecida da Silva Benini, localizada na 
Rua Boa Esperança do Sul, no Jardim Cruzado. Moção, dispondo sobre votos de 
congratulações ao Prefeito Municipal por haver alocado o servidor João Pedro no 
Departamento das Ambulâncias. DISCUSSÃO: A AUTORA: Boa tarde, senhora 
Presidente, Vereadores, Vereadoras, a todos os presentes e a todos os ouvintes da 
rádio Encanto do Planalto. Quero fazer os votos de agradecimento ao Prefeito José 
Luiz Parella por ter colocado o João Pedro no Departamento de Ambulâncias, pois 
uma boa parte da população está satisfeita com o trabalho que o João Pedro vem 
desenvolvendo; já me procuraram e deram os parabéns ao Prefeito. Então eu faço jus 
a essa mudança de funcionário em que ele colocou o João Pedro nesse 
departamento para atender a nossa população que tanto necessita desse transporte. 
Eu conto com o apoio dos demais vereadores. Decisão: Aprovada por unanimidade. 
Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora 
Miraneide Cirino Mendes. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADORA 
REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Indicação, dispondo sobre tapar buraco na 
pavimentação da Rua José Graciano, em frente ao número 35, no Jardim Nosso 
Teto. ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Boa tarde, 
senhora Presidente, senhores Vereadores e Vereadoras, pessoas que nos assistem 
pela Câmara, pelo Facebook e pela rádio. Quero agradecer nosso Prefeito, José 
Parella, pela Copa que se realiza pelo quinto ano na nossa cidade; começou lá atrás 
com o Prefeito Dr. Alessandro, e gera um incentivo aos jovens, e nós vemos que tem 
um novo ver a vida, um novo pensar a vida. A criança, nessa fase, muitas vezes, é 
acompanhada por um traficante, por pessoas que atrapalham seu desenvolvimento. 
Por meio dessa Copa, vemos que muitos jovens têm uma nova formação e um novo 
pensamento. Seria muito importante se todas as cidades aderissem a essa 
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modalidade de esporte para que muitas crianças tivesse um novo ver a vida. É muito 
difícil, nós, que hoje tratamentos de vários jovens na dependência das drogas, 
gerando gastos ao município. As pessoas nem comentam nem criticam esses gastos, 
mas, na verdade, não deveríamos investir nos jovens pela cura, mas, sim, pela 
prevenção, e esse é um ato de prevenção o qual o Prefeito e todos os envolvidos 
vêm continuando em nosso município. Acredito que hoje, com 690 crianças dentro de 
nosso município (uma responsabilidade muito grande do nosso Professor Raul, 
Diretor de Esporte) não só essas políticas públicas que estão sendo feitas em nosso 
município, mas sim em outros municípios, e estão sendo feitas também no exterior, 
por conta desse trabalho que é desenvolvido em nosso município. Ficamos felizes 
com essa situação. Ficam meus agradecimentos ao Professor Raul, a toda a sua 
equipe pelo empenho de todo ano, ao estarem ali; a Nossa Guarda Municipal, o Vitor, 
seus subordinados, com a segurança que é muito importante também, porque o 
evento também ter que ser feito com segurança. Meus agradecimentos ao Benê que 
desenvolve esse trabalho, ao Cícero que tem uma identidade que cuida e que 
promove na cidade de Arujá, se não me falha a memória, cuidando dessas crianças 
sem ganho nenhum e trazendo essas crianças ao mundo do esporte, e todo ano ele 
participa com a gente, que é só por doações que é feito. Fico feliz com toda essa 
situação. Como foi lembrado pelo nosso Vice-Prefeito, durante a cerimônia de 
abertura, dos dois jovens ibateenses que foram convocados pela Seleção Brasileira. 
É importante apoiar cada vez mais esse tipo de ação para que amanhã tenhamos 
jovens que pensam no futuro, que queiram a cidade melhor. Parabéns a todos os 
envolvidos, a todos os Vereadores que apoiam essa ação. Sem mais. O SEGUNDO, 
VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Boa tarde a todos, senhora Presidente, a 
todos os ouvintes da rádio Encanto, à imprensa, a todos os Vereadores e a todos os 
que nos assistem pela Tribuna. Quero agradecer o Vadilson por mais um serviço 
prestado na Rua José Giro. Sobre o João Pedro, eu estive lá conversando com ele. 
Na semana passada aconteceu algo que, às vezes, a própria pessoa tira a 
ambulância de quem realmente precisa; a pessoa liga precisando da ambulância, 
chega lá, a pessoa desce no Hospital e não será atendida no Hospital, como 
aconteceu. Se a pessoa quer usar a ambulância para isso, que pague um táxi, um 
Uber, em vez de ocupar a ambulância de quem realmente precisa, pois isso pode 
trazer transtorno e até o falecimento de uma pessoa. Espero que o povo tenha 
paciência e se compadeça. Quero agradecer a Elaine pelo serviço prestado a nossa 
população, foi de muita valia. Quero dizer a todos os Vereadores que, cada um de 
nós, que está aqui, vejo algo de muita valia que é um ajudando o outro. Quando um 
não de uma coisa pergunta para o outro, e é isso que eu faço. Quero agradecer a 
atenção de cada um de vocês por dar atenção naquilo que é preciso para nós. Um 
abraço a todos vocês. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezesseis horas e 
dezessete minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo 
Plenário. 


