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1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2.018. 
Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, no 
Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão extraordinária, 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 Luís Marino da Silva procedeu à leitura de um trecho 
da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão extraordinária de 21 de 
dezembro de 2017. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 001/2018, DE 10 DE JANEIRO 
DE 2018. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre alterar e 
acrescentar dispositivos às leis nºs. 2172/2005 e 2394/2008. O VEREADOR LUÍS 
MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e Vereadoras, todos os 
presentes na Casa, para nós é motivo de muita alegria poder estar nesta primeira sessão 
do ano, sendo uma sessão extraordinária, em que o nosso Presidente convocou, por meio 
de um pedido do Prefeito, para que fossem votados alguns projetos, e esta Casa está 
reunida com todos os Vereadores. Lembrando que não era necessária a presença dos 
Vereadores, mas, com o empenho de cada um, a gente agradece e fica feliz por estar aqui, 
neste dia, na apreciação desses projetos; projetos que já estão aqui, para nós, para serem 
votados hoje. São projetos que visam à melhoria do nosso município. Esse primeiro projeto, 
eu tive o prazer de estar junto ao Prefeito José Parella, estive junto com o ex-prefeito, 
Alessandro, que é o Assessor Jurídico da Prefeitura, onde discutimos esse projeto que traz 
mais autonomia à nossa Guarda, que há muito necessitava desse projeto. A gente vê que 
esse projeto já devia ter sido votado há muito tempo; porque, em muitos fatos acontecidos 
no município, muitas pessoas acabam zombando do trabalho da Guarda, acabam não 
acatando o que a Guarda pede, como em relação à saída de escolas, muitos problemas 
acontecidos ali. A Guarda vai lá e coloca os cavaletes para que as crianças possam ter 
segurança, muitas pessoas adentram nesse local, e o guarda vai falar com a pessoa, e a 
pessoa responde mal. Então é só dando essa autonomia à Guarda que nós vamos ter mais 
segurança em nossas escolas. A gente vê que existem muitas reclamações em cima desse 
problema da escola. Outros problemas que a gente encontra é o problema do cerol, das 
pessoas que ainda comercializam o cerol no nosso município, trazendo uma insegurança 
para a população, principalmente para as pessoas que andam de moto, correndo grande 
risco de serem acidentadas ou até perder a vida. Esse projeto acaba vindo de encontro 
com a necessidade do município; o Prefeito chamou a gente para que a gente tivesse 
conhecimento do projeto, e a gente está de acordo com esse projeto. Existe, sim, uma 
necessidade de dar mais autonomia à nossa Guarda, de estar trabalhando, de estar 
notificando, de estar atuando as pessoas que acabam não obedecendo à nossa Guarda. 
Então, a nossa Guarda, hoje, por meio desse projeto que eu acredito que será aprovado 
por unanimidade por todos os Vereadores, aqui, presentes, porque visa, sim, dar essa 
autonomia à nossa Guarda, para que a nossa Guarda possa trabalhar e fazer o seu serviço. 
Então, peço também o apoio dos Vereadores. Acho que depois, em seguida, o Steigue 
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esteve junto com o Prefeito, conversando também sobre esse projeto. Em seguida também 
conversei com o Vitor, que está presente aqui, que é o nosso comandante da Guarda, e 
está tudo em ordem. Então a gente vai aprovar esse projeto. Peço aos demais Vereadores, 
de outros partidos, que também assim o apoiem, que isso é uma necessidade e um bem 
para o nosso município. Uma cidade, que está crescendo a cada dia, tem também que 
crescer em segurança, e esse projeto visa mais segurança à nossa sociedade, à nossa 
população de Ibaté. Sem mais. A VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa noite, 
Senhor Presidente, boa noite demais Vereadores, boa noite a todos os presentes, boa 
noite, Vereadoras, não posso me esquecer das nobres colegas, e boa noite a todos os 
ouvintes da rádio Encanto do Planalto. Realmente, esses projetos que nós estaremos 
aprovando hoje são de suma importância para o nosso município. Quero salientar aqui, 
Senhor Vereador, colega Marino, depois que ganhamos a eleição, não existe mais partido; 
estou aqui, junto com todos, mas sem distinção de partidos; estamos todos juntos nesta 
empreitada pelo bem comum da nossa cidade. Sem mais. O VEREADOR STEIGUE 
JONES RONCHINI FÁCCIO: Boa noite, Senhor Presidente, demais Vereadores, 
Vereadoras, a todos que nos assistem, que nos ouvem pela rádio Encanto do Planalto. 
Como o nobre colega já mencionou, o Vereador Marino, o Prefeito teve a sensibilidade de 
nos falar sobre o projeto e nada mais justo para com a nossa Guarda que tenha um 
respaldo maior para poder conduzir melhor as situações. Quero deixar os meus parabéns 
ao Executivo, ao Prefeito José Parella, e à Guarda também: Vitor, aquele abraço. O 
VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Boa noite a todos, Senhores Vereadores e 
Vereadoras, rádio Encanto, a todos os que estão aqui, diante deste plenário maravilhoso. 
Para nós é uma honra estar aprovando esse projeto, um projeto bom para a nossa cidade, 
mais desempenho para a guarda de Ibaté, porque é preciso e necessária essa atuação 
junto com a Polícia Militar e autoridade para a Guarda também. Respeito é bom, e a Guarda 
deve ser respeitada pelo bom trabalho que vem fazendo à nossa cidade também.  EM 
APARTE, O VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Obrigado pelo aparte, Vereador 
Silvano. Só para complementar, também, eu havia me esquecido dessa parte. Uma das 
reclamações que a gente recebe muito em nosso município, principalmente nós, 
vereadores, é a respeito dos carros de som. Cada um trabalha com uma tonalidade, com 
um volume, com uma altura, e esse projeto também visa regularizar essa parte, tanto na 
regulamentação de faixas nos carros para a identificação, se o carro é um carro de som 
credenciado junto com a prefeitura, se paga os seus impostos junto com a prefeitura, na 
qualidade também do uso do veículo, que tem o uso de até dez anos. Então, só para poder 
ficar bem colocado junto a esta sessão para que seja tudo documentado. Sem mais. 
Obrigado pelo aparte, Vereador. O VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Obrigado, 
Vereador. Então ficam os nossos parabéns à Guarda e a esse projeto maravilhoso que vai 
ser executado em nossa cidade. Parabéns, Ibaté, parabéns, Prefeito, parabéns, 
Vereadores desta Casa. Sem mais, nem menos. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO CM. Nº 002/2018, DE 10 DE JANEIRO DE 2018. INTERESSADA: Prefeitura 
Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre conceder subvenções sociais à ADEFI – Associação 
dos Deficientes de Ibaté, à APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Ibaté e ao Centro de Convivência do Idoso de Ibaté. O VEREADOR LUÍS MARINO DA 
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SILVA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, todos os que nos ouvem também, é um 
projeto normal, que todos os anos se faz aqui. O Executivo pede uma autorização 
legislativa para que se possa fazer o repasse às entidades, à APAE, à ADEFI, à melhor 
idade. Então, muito simples esse projeto, é de uma extrema necessidade também, porque 
nós teríamos uma sessão só no dia 29, e o Prefeito precisa estar fazendo esse repasse, 
porque as entidades já necessitam dessas verbas. Obrigado. DECISÃO: Aprovado por 
unanimidade.  PROCESSO CM. Nº 003/2018, DE 10 DE JANEIRO DE 2018. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: dispõe sobre abertura de crédito 
especial no valor de R$ 47.534,12 (quarenta e sete mil e quinhentos e trinta e quatro reais 
e doze centavos) referentes a saldo financeiro do exercício de 2017, provenientes de 
recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde, em atendimento às despesas com 
equipamentos e materiais permanentes para o Departamento Municipal de Saúde. O 
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Senhores Vereadores, também outro projeto. É 
uma sobra que vem do ano passado, do exercício passado para este ano, o qual o 
Executivo pede uma autorização legislativa para que possa estar usando essa verba neste 
exercício. Sem mais. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 
004/2018, DE 10 DE JANEIRO DE 2018. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 148.000,00 
(cento e quarenta e oito mil reais), referentes a saldo financeiro do exercício de 2017, 
provenientes de recursos recebidos do Ministério do Desenvolvimento Social para o 
Programa Bolsa Família – IGD-M – Índice de Gestão Descentralizada Municipal. O 
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Senhores Vereadores, também mais um projeto 
do Executivo que pede nossa autorização para que seja feita a compra de um veículo, uma 
van, para uso do município. A gente vê todo o empenho do Prefeito em sempre manter a 
frota em ordem, com veículos novos para que possa atender a nossa população com maior 
segurança. Então a gente tem que dar total apoio a esse projeto. Sem mais. DECISÃO: 
Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão, 
lavrada esta ata, que será assinada, depois de lida e aprovada. 
 
 


