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15ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 
2020. 

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, 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 Silvano Vaz do Carmo 
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da 
sessão ordinária de 26 de outubro de 2020. A Senhora Secretária realizou a leitura 
das correspondências recebidas de diversos, que ficarão arquivadas na secretaria da 
Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (AS): 
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Moção, dispondo sobre votos de 
profundo pesar pelo falecimento de Brayan Paulino Magari da Silva, Cândido 
Larocca, Maria de Lourdes Silva e Nair Varanda de Almeida. Decisão: Aprovada por 
unanimidade. VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Indicação, 
dispondo sobre instalar uma torneira na quadra de esportes localizada na Rua João 
Aparecido de Souza, no Conjunto Habitacional Antônio Moreira. Indicação, dispondo 
sobre instalar grelha nas bocas de lobo do Conjunto Habitacional Antônio Moreira. 
VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Indicação, dispondo sobre realizar 
recapeamento asfáltico na Rua João Vieira Filho, no Conjunto Habitacional 
Comendador Nello Morganti. VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO: 
Indicação, dispondo sobre instalar um redutor de velocidade de veículos na Rua 
Francisco Silva, próximo ao número 688, no Jardim Mariana. VEREADOR 
VALENTIM APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo sobre solicitar do Senhor 
Mauro Artur Herszkowicz, Diretor-Presidente da Viação Paraty Ltda, estudos que 
visem à criação de uma linha urbana que contemple os bairros Jardim Primavera, 
José Giro e Domingos Valério, cujo itinerário se estenda ao Jardim Icaraí, Jardim 
Menzani e Conjunto Habitacional Antônio Moreira. ORADORES: O PRIMEIRO, 
VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Mais uma vez, boa tarde a todos, a todos 
os que nos ouvem pela TV Câmara. Agradeço primeiramente a Deus mais uma vez. 
Envio essa indicação ao Prefeito referente à Rua José Graciano, que é bastante 
movimentada, o circular passa por ali e há muitos buracos. Esperamos ser atendidos 
com todas as indicações que fizemos. Agradeço o Prefeito por várias indicações 
atendidas, assim como Projetos de Leis que foram feitos. Só tenho a agradecer a 
Deus e peço para que abençoe a todos os Vereadores e candidatos que disputam as 
eleições, que façam bom trabalho junto com a população. Se nós retornarmos, vamos 
continuar fazendo o melhor para nosso povo e cidade. Um abraço. O SEGUNDO, 
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Boa tarde, Senhora Presidente, Senhores 
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Vereadores e pessoas que nos ouvem pela rádio Encanto e site da Câmara. Vemos 
que as eleições se aproximam, e o antigo prédio da CBT vira palco de vários 
comentários de pessoas que não têm conhecimento do que acontece nesta Casa e 
no Executivo e acabam acreditando em promessas infundadas. Quando assumi meu 
mandato, em 2013 a 2016, peguei esse prédio com aproximadamente 33 anos 
parado, com impostos atrasados; IPTU há mais de 10 anos atrasado. Até então, 
nunca havia falado em fazer algo neste sentido, e, hoje, as pessoas falam que vão 
fazer acontecer nesse prédio, mas não é bem assim. A Câmara, de 2013 a 2016, de 
2017 a 2020, tem batalhado para que isso aconteça. Nós, Vereadores daquela 
gestão, de 2013-2017, eu reuni todos os Vereadores, e fomos à Asa Alumínio para 
tratar sobre essa área, para que tivesse funcionamento. Pegamos uma van, sob o 
apoio do Prefeito Alessandro, e fomos à área, em Campinas, para tentar negociar. 
Em reunião com o senhor Felício, fizemos um acordo para que pagasse o IPTU 
atrasado. Para quem não sabe, era aproximadamente R$ 2.700.000,00. O senhor 
Felício queria que fosse parcelado em 60 vezes, e nós conseguimos, junto com 
Vereadores e Prefeito, em 24 parcelas de R$ 114 mil reais que foram pagas 
certinhas, em dia. Com esse dinheiro, foram compradas áreas. Para os que estão 
muito mal informados, conseguimos comprar a área do rodeio, que não era nossa. 
Todos sabem que, quando precisava fazer a nossa festa tradicional, precisava pegar 
uma autorização da usina para que pudéssemos fazer o rodeio. Foram comprados 
quatro alqueires e meio com o dinheiro do IPTU, dessa área que está parada. Como 
falam que não foi feito nada em relação à CBT? Claro que foi. Também com esse 
dinheiro, compramos uma área, no Distrito Industrial, a parte debaixo do asfalto, onde 
várias empresas estão sendo instaladas; onde a Vereadora Ivani conseguiu área para 
uma empresa, onde eu consegui área para uma empresa que está instalada também. 
Então é fruto do que estava parado, que ninguém sabe. Hoje coloco à tona, porque 
vemos muitos comentários falando que não foi feito nada. Como não foi feito nada? 
Com o dinheiro disso, gera-se emprego; as empresas que estão lá geram ICMS, 
imposto ao Município, e como ousam falar que não foi feito nada? Com esse dinheiro, 
foram comprados os 10 mil m² para o Fórum, que, até então, a Secretaria de 
Segurança Pública só queria 10 mil m². Foi batalhado, foi comprado e foi usado esse 
dinheiro também. Não foi em vão tudo o que aconteceu naquele e neste mandato. 
Nós brigamos para que funcionasse; tivemos reunião com o senhor Felício, com 
todos os Vereadores e Prefeito, em que foi falado que era impossível, por conta da 
recessão no país, dos impostos que o estado de São Paulo cobra das empresas. Mas 
nos prometeu melhorar o prédio, acertar a sua frente e assim o fez e nos prometeu, 
para 2021, gerar emprego. Então não ficou parado, não deixamos de cobrar, nós 
cobramos. Outra informação também que as pessoas não sabem: “Eu sou candidato 
e vou fazer funcionar”. Não vai, pois, enquanto não houver liberação da CETESB, não 
se consegue fazer nada. Foi o principal problema que encontramos para que ali não 
fosse gerado emprego até hoje. Todo mundo sabe disso aqui. Quem acompanha 
política, quem está aqui dentro, os Vereadores sabem da situação. Então não é tão 
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fácil como falam. Perto da eleição tudo é fácil, mas entre aqui, assuma uma cadeira e 
veja como é para falar coisas que não deve. Todo o empenho dos Vereadores e do 
Prefeito Zé Parella neste sentido foi feito; nós fizemos. Pare de enganar o povo com 
coisas que não procedem. Não é fácil. Se fosse, com toda a certeza, o senhor Felício 
teria feito funcionar e gerar emprego no Município. Fica meu desabafo sobre essa 
situação. ORDEM DO DIA: Foi aprovado requerimento, de autoria de todos os Edis, 
solicitando urgência para apreciação dos processos CM. nº 233-234-235/2020. 
Decisão: Aprovado por unanimidade.  PROCESSO CM N° 202/2020, DE 25 DE 
SETEMBRO DE 2020 (Segunda Discussão e Votação). INTERESSADA: Prefeitura 
Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre o Orçamento Anual do Município de Ibaté para o 
exercício financeiro de 2021. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO 
CM N° 233/2020, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020. INTERESSADA: Prefeitura 
Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre alteração do artigo 1º da Lei Municipal nº 2808, 
de 29 de agosto de 2014. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM N° 
34/2020, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 
3.605,53 para restituição de valor ao Erário Público Federal “Ministério da Educação - 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação”, Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE, para concluir o Processo de Prestação de Contas 
23034.004902/2020-85, referente ao exercício de 2018. DECISÃO: Aprovado por 
unanimidade. PROCESSO CM N° 235/2020, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Especial no valor de R$ 7.071,27 para restituição de valor ao Erário Público 
Federal “Ministério da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação”, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, para 
concluir o Processo de Prestação de Contas 23034.004904/2020-74, referente ao 
exercício de 2018. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: 
O PRIMEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Quero aproveitar este espaço 
da Explicação Pessoal e lembrar a todos que, no próximo domingo, teremos a eleição 
de um novo Prefeito para 2021 e de novos vereadores. Quero apoiar o Prefeito Zé 
Parella e nossa querida Vereadora Ivani. O Prefeito conduz nossa cidade desde 
2004, quando a encontrou em um verdadeiro caos. Não havia nada; tudo difícil, 
deteriorado, e, a partir dali, foi iniciado um trabalho com muita responsabilidade e 
credibilidade, tornando a cidade o que é hoje. Agradeço o Prefeito por, novamente, 
disputar as eleições para a população e creio que sairá vitorioso, pois demonstrou 
toda a sua responsabilidade com a cidade e com o povo, fazendo um trabalho 
magnífico, visto não só pela redondeza, e sim pelo estado todo. É válido lembrar que, 
durante a campanha presidencial, em 2018, secretários do estado que aqui estiveram 
e participaram das eleições pegaram modelos de obras do município para levar a 
outras cidades do estado. Isso prova que o trabalho do Prefeito Zé Parella foi bem 
aceito no Município de Ibaté. Estamos aqui pedindo o apoio à população ibateense e 
para que não acredite em mentiras que estão falando por aí. O Prefeito goza de uma 
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saúde perfeita, graças a Deus, o Prefeito está trabalhando, saiu pela cidade nesse fim 
de semana com seu Jeep. Muitos boatos maldosos correm por aí dizendo que o 
Prefeito não está bem, e isso é mentira, porque eu estive com ele na semana 
passada, fomos visitar empresas, passou pelo nosso bairro. O Prefeito goza de uma 
saúde, graças a Deus, ótima para governar o nosso Município nos próximos quatro 
anos e trazer várias obras para o Município, inclusive, a construção de um novo 
Hospital, e nós, Vereadores, vamos trabalhar para trazer mais médicos para atender 
a nossa população. Fica meu apelo à população ibateense e que vote, vote certo, 
vote no Prefeito Zé Parella vote nos vereadores da sua coligação para que, assim, 
seja feito um ótimo trabalho, sem empecilhos e problemas, para que nossa cidade 
não trave, não pare por conta de questões políticas, porque um gosta disso, um gosta 
daquilo, e o Município para. Estamos todos juntos para que Ibaté continue crescendo. 
Sem mais. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezesseis horas e trina e dois 
minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário. 


