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1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 1º DE JANEIRO DE 2021, ÀS 10:00
HORAS.
CERIMONIAL: Bom Dia. A Câmara Municipal de Ibaté realiza esta sessão solene para
empossar os Vereadores e Vereadora, o Prefeito e a Vice-Prefeita, eleitos em 15 de novembro
de 2020 e, por ser o Vereador eleito mais votado no pleito eleitoral, convido para presidir esta
sessão o Senhor Damião Rogério de Sousa. CERIMONIAL: Convido os demais Vereadores e
Vereadora eleitos a tomarem assento no Plenário: Édison Fernando da Silva, Horácio Carmo
Sanches, Ivanildo de Oliveira Lins, Jean Glei Rubio Tomaz, Ronaldo Rodrigo Venturi, Sidnéia
Monte, Valentim Aparecido Fargoni e Waldir Siqueira. CERIMONIAL: Convido o Prefeito e a
Vice-Prefeita eleitos para tomarem assento no Plenário: José Luiz Parella e Ivani Almeida da
Silva. O PRESIDENTE: Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. CERIMONIAL:
Iniciaremos a sessão ouvindo os Hinos Nacional e de Ibaté. CERIMONIAL: Convido os
Vereadores e a Vereadora eleitos para ficarem em pé para prestar o compromisso de posse. O
PRESIDENTE: “Prometo exercer, com dedicação e lealdade, o meu mandato, manter e
cumprir a Constituição, observar as leis, defendendo os interesses do Município e o bem geral
de sua população”. VEREADORES: Assim o prometo. O PRESIDENTE: Declaro empossados,
nos termos da lei, os Vereadores e a Vereadora eleitos em 15 de novembro de 2020.
CERIMONIAL: Os Vereadores e a Vereadora assinarão, um a um, o termo de posse.
CERIMONIAL: Convido o Prefeito e a Vice-Prefeita eleitos a ficarem em pé para prestarem o
compromisso de posse. PRESIDENTE: “Prometo exercer, com dedicação e lealdade, o meu
mandato, manter e cumprir a Constituição, observar as leis, defendendo os interesses do
Município e o bem geral de sua população”. PREFEITO E VICE: Assim o prometo.
PRESIDENTE: Declaro empossados, nos termos da lei, o Prefeito e a Vice-Prefeita, eleitos em
15 de novembro de 2020. CERIMONIAL: O Prefeito e a Vice-Prefeita assinarão, um a um, o
termo de posse: José Luiz Parella e Ivani Almeida da Silva. A seguir, o Cerimonial realizou a
leitura do Termo de Posse do Prefeito, Vice-Prefeita e Vereadores, eleitos em 15 de novembro
de 2020. CERIMONIAL: Neste momento, passaremos ao pronunciamento. Eu convido,
representando o PSDB, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Bom dia a todos. Em
primeiro lugar, gostaria de cumprimentar os Vereadores e Vereadora eleitos em 2020, também
o Prefeito e Vice-Prefeita, também agora empossados para esta próxima legislatura.
Cumprimento todas as autoridades presentes e também as que não puderam estar presentes
devido às restrições que estamos vivendo neste momento. Esta é a primeira vez que subo
nesta Tribuna para falar com a população de Ibaté como representante eleito. Então isso é
motivo de orgulho e também de extrema responsabilidade. Todos nós, que estamos aqui hoje,
temos isto em mente e ainda mais neste momento, em que todos nós, ibateenses; todos nós,
paulistas; todos nós, brasileiros; todos nós cidadãos deste mundo, estamos passando: um
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momento de dificuldade, um momento de trabalho, um momento de desafios que nos
impuseram muitas restrições neste último ano. A virada de ano, de ontem para hoje, marcou
não só uma virada de ano comum como nós temos todos os anos, mas, provavelmente e
principalmente, o que nós desejamos é uma virada também nas nossas atitudes e naquilo que
vamos viver a partir de agora. Para mim é um prazer enorme estar aqui representando uma
bancada do PSDB e eu agradeço, nesta Tribuna, o Vereador Jean e o Vereador Horacio pela
honra que me concedem de estar aqui os representando também, a todo o PSDB de Ibaté,
PSDB paulista e PSDB do Brasil. Mas, como eu disse no início do meu pronunciamento, hoje
nós representamos a população ibateense e, sobretudo, aqueles mais vulneráveis, aqueles
que mais necessitam da mão do Estado, que precisam da atenção direta do Estado na sua
vida, para que ela possa ser, cada vez menos, sofrida e, sobretudo, mais justa. Sobre isso
gostaria de levantar alguns pontos rapidamente, que nós, como Vereadores, representantes do
povo, todos os Poderes, aqui representados no Executivo e Legislativo, mas, também, no
Poder Judiciário. Todos os servidores, todos os funcionários concursados ou em comissão,
todos que atuamos diretamente na administração pública ou indiretamente temos um único
papel, que é o papel da política. Esse papel se chama Bem-estar Social. O nosso interesse, o
interesse da política é fazer com que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade
tenham mais atenção, consigam representantes que realmente olhem, vejam e, sobretudo,
sintam as dores e as aflições que estão passando. Eu tenho certeza de que Ibaté tem
mostrado isso nos últimos anos, mas este é um apelo que faço para esta nova legislatura: que
nós tenhamos, ainda mais, atenção, porque os momentos, como eu disse, o momento em que
estamos passando é de maior dificuldade ainda; é um momento de maior reflexão, e se
alguma coisa de positivo nós podemos tirar do ano de 2020 é que nós, juntos, conseguimos
passar por adversidades que pareciam ser impossíveis. No início de 2020, quando nós
iniciamos a pandemia, não sabíamos pelo o que iríamos passar e nós passamos, porque, na
maior parte das vezes, nós passamos juntos, e é isso que nós devemos fazer a partir de agora.
Todas as vezes que falamos em discurso de posse, nós pensamos que devemos falar algo
que seja histórico, mas, maior que qualquer palavra que nós possamos falar, histórico mesmo
vai ser o legado que nós vamos deixar para as gerações futuras através desta legislatura e não
é prepotente, não é arrogante pensar nisso, pelo contrário, nós estamos aqui, unidos,
construindo o bem para as próximas gerações, para estas próximas; para esta, que estamos
vivendo, e, sobretudo, para as que ainda virão. Nós temos alguns pontos que precisamos olhar
com mais atenção. Durante a campanha, eu pude observar, e até antes. Alguns me conhecem
das minhas atividades anteriores, trabalhando com o bem social, sendo representante do povo,
e o que mais vi, durante esse período, foi as pessoas dizendo que elas não se sentiam
representadas porque não ouviam, não tinham explicações. O que temos que entender é que o
povo ibateense, o povo brasileiro cansou de ser enganado; nós cansamos de ser enganados.
Eu estou dizendo isso não porque havia engano, porque as pessoas queriam enganar, mas
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porque também a omissão, ficar quieto, às vezes parece que é engano e parece que queremos
ludibriar. Eu faço este apelo a toda esta legislatura, e é o compromisso assumido: o de falar
com as pessoas, com o cidadão ibateense que está nos assistindo agora; muitos estão nos
assistindo agora e muitos verão este vídeo depois. Eles querem um compromisso nosso de ter
a definição do porquê fazemos ou do porquê não fazemos algo. As pessoas querem apenas
uma explicação, querem saber se dá para fazer, por quê; se não dá, por que não dá. As
pessoas entendem. Nós entendemos e, por isso, precisamos ter esse compromisso. Eu sei
que, muitas vezes, como representantes da sociedade, como homens e mulheres públicos que
somos agora, e já somos há muito tempo, nós, às vezes, ficamos tentados a ficar olhando para
a nossa popularidade, mas eu quero ressaltar que a popularidade é como uma montanha
russa: sobe e desce diversas vezes no percurso; mas o que nunca devemos perder é a nossa
credibilidade. Nós precisamos manter a credibilidade sempre firme, porque essa não se
recupera fácil, ou melhor, não se recupera. Nós precisamos manter a credibilidade, a
credibilidade que nós tivemos nas urnas. Todos que aqui estão empossados hoje foram
escolhidos pelo povo, porque, de alguma forma, demonstraram a sua credibilidade. Então, que
essa credibilidade seja mantida. Eu agradeço, mais uma vez, todos os presentes. Agradeço
por terem me ouvido, e que tenhamos uma legislatura cada vez melhor, não porque este é o
nosso objetivo, mas porque este é o objetivo da política. O bem que a política produz é o bemestar social. Deus os abençoe. Muito obrigado a todos. CERIMONIAL: representando O PSB,
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Excelentíssimo Senhor Presidente desta
Sessão Solene, Damião Rogério de Sousa; Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, José
Luiz Parella; Excelentíssima Senhora Vice-Prefeita, Ivani de Almeida. Senhora e Senhores
Vereadores. População que nos assiste. É um momento de muita emoção para mim estar aqui,
até achei que seria um pouco menos, que estaria firme, mas meu pai esteve aqui por 12 anos,
de 1989 até 2000. Então, subir aqui, eu, que tantas vezes estive do outro lado assistindo às
sessões, acompanhando, desde muito novinho. Eu não sei se fui o cidadão que mais assistiu à
sessão de Câmara, mas, das crianças, com certeza eu fui; desde muito pequeno, assistindo e
acompanhando. Então hoje, estar aqui, subir nesta Tribuna, em que assisti a tantos discursos,
é um momento de muita emoção. Mas eu não estou aqui para falar só de mim, estou aqui para
falar pela bancada do PSB, que sou eu, o Ivan Lins, estou representando ele também;
obrigado, Ivan, pela oportunidade. Estou representando todo o Partido Socialista Brasileiro,
PSB de Ibaté, e, aqui, quero mencionar algumas pessoas que foram fundamentais para que eu
e Ivan chegássemos aqui, além de toda a população que nos apoiou e votou, mas os nossos
candidatos Adailton Bob, Boni, Eduardo do Raio-X, Eliane Pedro, João Rinaldi, Joãozinho
Rubo, Kika, Ney da Dulpa Rud e Ney, Nova do Icaraí, Professor Jezer, Regina Nishihara,
Renata Fumagale, eu quero fazer um agradecimento especial ao Fábio Gomes, que é o VicePresidente já esteve nesta Casa por dois mandatos, que é uma pessoa que está sempre junto
da gente, nos apoiando, nos ajudando e nos orientando. O papel do vereador é legislar e
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fiscalizar. Então disso a gente não vai poder fugir jamais, porque senão vamos ser cobrados
pela população. O Vereador Édison disse muito bem, em seu discurso muito bem colocado,
parabéns, que o vereador, o papel da política, de forma geral, é buscar o bem-estar social; é
assim que a gente tem que trabalhar. O dia a dia nosso, cada dia do nosso trabalho, cada ação
nossa aqui dentro tem que ser pensando no coletivo. Nem sempre vamos concordar; por vezes
vamos, sim, discordar, vamos, sim, discutir, mas isso é saudável, é fundamental para a
democracia. Não temos que ter concordância em tudo. Temos que ter nosso ponto de vista
bem colocado. Como você disse, Édison, nós temos que colocar, mostrar para a população:
votou a favor, por que votou a favor? Votou contra, por que votou contra? É isso o que a
população espera de nós. Então, população de Ibaté, conte conosco. Conte comigo, conte com
o Ivan Lins. Eu falo aqui em nome da bancada, mas tenho certeza de que de todos os
Vereadores vai ser este o compromisso: o de estar nesta Casa, lutando pelos interesses da
população. Como disse também o Édison, foi muito difícil 2020, 2021 também não vai ser um
ano fácil, a gente tem que ter ciência disso, seja na parte financeira, na arrecadação para o
município, seja na questão da saúde pública, mas nós temos que contar que venha logo esta
vacina, como muitos desejam, e que a gente possa ter uma vida mais tranquila, e, aos poucos,
dia a dia, a gente vai retomando a normalidade da vida, e os municípios vão poder se adequar
à nova realidade, e a gente vai conseguir fazer o que a gente tanto espera que é melhorar.
Como disse o Édison, tivemos avanços? Com certeza, mas vamos trabalhar. São mais quatro
anos que temos ter de avanço na cidade, e o nosso compromisso é este, meu, do Ivan, do
nosso partido: trabalhar por Ibaté. Meu muito obrigado. Eu desejo a todos os que estão nos
assistindo, a todos vocês, a todas as famílias, um Feliz Ano Novo. Que seja um ano de muita
saúde e de muita paz. Muito obrigado. CERIMONIAL: representando o MDB, VEREADORA
SIDNÉIA MONTE: Bom dia, Senhor Presidente; Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeita. Mais uma
vez, venho à Tribuna para agradecer primeiramente a Deus, aos meus familiares e a toda a
população que depositou confiança em mim, me dando a oportunidade de representá-los por
mais quatro anos. Ao Prefeito, Zé Parella; à Vice, Ivani; e aos Vereadores eleitos quero desejar
um ótimo mandato. Tenho certeza de que vamos formar uma nova família e, juntos,
atenderemos aos anseios da população. Aos nobres colegas que não se elegeram quero dizer
que lamento muito e que foram quatro anos juntos que vão deixar muitas saudades; dizer
também que já estou no meu serviço trabalhando e vou estar à disposição de toda a população
como sempre estive nestes oitos anos de Vereadora. Desejo a todos um 2021 repleto de paz,
saúde e realizações. Muito obrigada a todos. Que Deus os abençoe. CERIMONIAL:
representando o PTB: VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Quero desejar um bom dia a todos
os presentes. Quero parabenizar todos os eleitos: Prefeito, José Luiz Parella; sua Vice, Ivani;
parabéns pela vitória de vocês. Nosso povo escolheu vocês para estarem nos representando e
a nós, Vereadores, também quero deixar os parabéns e desejar um bom mandato para nós.
Que Deus nos abençoe para fazermos um bom trabalho, que é isto que nossa cidade precisa:
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boa atenção, bom atendimento tanto na saúde como na educação. Precisamos lutar para
trazer mais emprego para a nossa cidade. Estamos aqui para trabalhar junto com o Prefeito,
assim como os nobres Vereadores falaram, o Ronaldo, o Édison. Estamos aqui para
representar a população. O trabalho do vereador é fiscalizar, é representar a população e
buscar melhorias para a população. Quero agradecer, primeiramente, a Deus, por estar aqui
novamente, neste quarto mandato. Estive por três mandatos consecutivos e fiquei quatro anos
fora da política, que foi da vontade de Deus, pois não cai uma folha de uma árvore se não for
da vontade de Deus. Hoje estou aqui novamente porque Deus me escolheu, como escolheu os
nobres Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeita. Estamos aqui para representar a nossa cidade,
população e acredito que iremos fazer um bom mandato, acredito na credibilidade que o
Prefeito tem; não é à toa que está no quarto mandato consecutivo, fez sucessores, vai para 20
anos. Quero deixar os parabéns, Prefeito, é sinal de que o seu trabalho foi reconhecido pela
população. Quase 70% dos votos representados por seu partido; a população acreditou.
Então, o que temos que fazer é mostrar para a população a credibilidade que eles nos deram;
temos que procurar onde está o erro, onde há falhas e sentar com o Prefeito, com sua
assessoria, tanto na saúde, na educação, em geral, para estarmos trabalhando em harmonia,
porque a harmonia é muito importante, conseguimos tudo com harmonia. É como o Ronaldo
falou em reunião: requerimento, cobranças dos vereadores vai ter, isso é norma, é trabalho
dos Vereadores; estamos aqui para legislar, fiscalizar e vamos fazer nosso trabalho,
juntamente com a população. O que a população nos pedir, na Tribuna, solicitar, enviar ao
Prefeito e dialogar. Acredito que, pela primeira reunião que tivemos, será um bom mandato.
Quero acreditar que iremos fazer o melhor para ajudar nossa cidade, pois o bem de todos é
pensar na nossa cidade, na nossa população, nos menos favorecidos, lutar para trazer
emprego, algo que quero ressaltar que, no meu último mandato, tivemos aprovação de projeto
da Lei de Parcelamento da antiga CBT, do atual proprietário, e quero deixar claro que vou lutar
e ajudar o Prefeito e acredito que todos os Vereadores também, para fazer a antiga CBT voltar
a funcionar, porque não pode ficar do jeito que está; vamos cobrar do empresário, vamos
solicitar informação, fazer reunião com ele, para que não fique parado, pois este Vereador,
quando a empresa resgatou e negociou com o Airton Garcia, vieram com proposta de geração
de emprego em seis meses, e nós colocamos um projeto, demos um desconto bom para eles,
não vou entrar em mérito, isso, futuramente, vamos discutir, mas este Vereador ficou muito
sentido, pois foi enganado. Quero saber qual motivo, por que não foi gerado emprego, pois a
empresa pediu aos Vereadores que consultasse a população para que apresentasse currículo,
que já iriam contratar. Até agora, nada. Então, esta é uma tese que eu vou cobrar do
empresário e acredito que os nobres Vereadores irão me ajudar, pois é algo do qual fui muito
cobrado nas ruas, e acredito que os Vereadores estavam na rua pedindo, conversando com a
população, foram cobrados por isso. Então é sobre isso que iremos tratar para ver se podemos
trazer emprego para a cidade e acredito que o Prefeito tem boa intenção e estamos aí para
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fazer o melhor para nossa cidade. Quero desejar um Feliz Ano Novo para todos vocês, para a
população. Que o ano de 2021 seja repleto de felicidade, saúde, conquista para todos nós.
Que Deus abençoe a todos. Obrigado. CERIMONIAL: representando o PATRIOTA:
VALENTIM APARECIDO FARGONI: Bom dia ao Presidente, a todos os Vereadores e
Vereadora. Bom dia, Excelentíssimo Senhor Prefeito, José Luiz Parella; Excelentíssima
Senhora Vice-Prefeita, Ivani Almeida. Bom dia ao pessoal da imprensa, aos que estão em casa
nos assistindo. Quero desejar um Feliz 2021 a todos. Que seja um ano de vitórias para todos
nós. Tenho alguns agradecimentos a fazer. Quero agradecer primeiramente nestes quatro
anos ao Senhor Prefeito, Zé Luiz Parella, em todas as vezes que estive na Prefeitura, fui muito
bem atendido, nunca deixou de atender, não só a mim, mas aos demais Vereadores. Agradeço
o Horacio que sempre esteve de braços abertos e nos atendeu. Obrigado, Horacio. À VicePrefeita, Ivani Almeida, eu desejo tudo de bom nesta nova etapa da sua vida. Tenho toda a
certeza do mundo de que você vai ajudar o Prefeito e, assim, vai ajudar a cidade, o povo.
Estou torcendo muito por seu mandato. Aos Vereadores parabéns, ao Prefeito, à Vice pela
vitória no dia 15 de novembro. Só tenho que agradecer ao povo, se não fosse o povo, a gente
não estaria aqui. Primeiramente a Deus, sem Deus não somos nada na vida. Eu estava vendo
o Ronaldo Venturi falando que é uma Casa de Leis, lógico que vai haver desavenças,
discordâncias de opinião; é aí que nós temos que ser unidos, sentar, conversar e pegar o
melhor caminho a seguir, para, assim, ajudar a cidade, o povo, a nós. Trabalhar em harmonia,
isso é tudo de bom. Eu agradeço a todos mais uma vez. Desejo um feliz 2021, que seja um
ano de vitórias a todos nós. Um abraço a todos. CERIMONIAL: Para o seu pronunciamento, eu
convido o Senhor Prefeito Municipal, JOSÉ LUIZ PARELLA: Meus amigos, minhas amigas,
bom dia. Inicio minhas palavras agradecendo a todos aqueles que contribuíram para minha
reeleição ao cargo de Prefeito de Ibaté pelo quarto mandato, algo inédito na história da nossa
cidade. Aliás, o povo elegeu quatro vezes porque estamos fazendo um trabalho muito bom;
eles estão aprovando. Não poderia de agradecer a Deus pela minha saúde, pela oportunidade
que ele me ofereceu, para que eu pudesse retribuir a Ibaté tudo de bom que conquistei em
minha vida profissional. Gostaria de parabenizar a Senhora Ivani Almeida da Silva, VicePrefeita, aos funcionários da Câmara, aos amigos da imprensa e aos Vereadores eleitos: Néia
Monte, Damião de Sousa, Ronaldo Venturi, Valentim da Autoescola, Édison Fernando, Horacio
Sanches, Jean Tomaz, Waldir Siqueira, Ivan Lins, por terem sido escolhidos para representar
nosso povo aqui na Câmara Municipal. Não tenho dúvidas de que, juntos, continuaremos
fazendo um excelente trabalho para o povo de Ibaté e, em especial, para os menos
favorecidos. Ibaté cresceu a olhos vistos, muita coisa mudou em nossa cidade, e conseguimos
provar, através de centenas de obras realizadas, que é possível construir uma cidade igual
para todos sem atender a interesses pessoais, de amigos ou familiares próximos. É dessa
forma que pretendemos continuar governando. Desejo a todos vocês um Feliz Ano Novo para
que possamos ter uma vacina que consiga colocar um ponto final nesta pandemia que tem nos
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assustado muito. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. O PRESIDENTE,
VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Bom dia a todos. Cumprimento todos os eleitos
e reeleitos e as demais autoridades. Gostaria de primeiramente agradecer a Deus e a todos
que acreditaram e votaram em mim. Agradecer minha família, meus amigos, meu partido,
todos que se empenharam e torceram por mim. Pra mim é um sonho e uma honra muito
grande estar aqui hoje, e assumo aqui o compromisso do diálogo, união, justiça e honestidade
com todos os membros desta casa de leis, assim como com toda a população de Ibaté. Fui
eleito para representar a todos os Ibateenses. E assim o farei. Trabalharei buscando que o
melhor seja feito para todos. Fui o Vereador mais votado, mas não estou nem a frente nem
atrás de ninguém, estou lado a lado, para aprender e trabalhar muito pela nossa cidade. Nós
temos a oportunidade de, a partir de hoje, honrar o compromisso que fizemos com todos os
cidadãos. Mais uma vez obrigado a todos pela confiança depositada em mim, reafirmo que
meu empenho e comprometimento é com o povo e para o povo. Desejo a todos um feliz ano
novo e declaro encerrada a presente sessão.
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