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20ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2.017. 

Aos nove dias do mês de outubro 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 a Vereadora Sidnéia Monte procedeu à leitura de 
um trecho da bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 25 
de setembro 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): VEREADOR 
ANTONIO INÁCIO BARBOSA: Indicação, dispondo sobre tapar buracos na 
pavimentação asfáltica das Ruas Gelindo Thamos e Belmiro Boni, no Jardim Icaraí. 
Indicação, dispondo sobre limpar bueiros e canaletas instalados no Jardim Icaraí. 
VEREADOR CARLOS EDUARDO GALDIANO: Indicação, dispondo sobre substituir 
lâmpadas queimadas no Playground da Praça do Jardim Menzani. Indicação, 
dispondo sobre efetuar a limpeza nos bueiros localizados na Vila Santa Terezinha. 
Indicação, dispondo sobre efetuar reparos na depressão localizada na Rua Floriano 
Peixoto esquina com a Rua José Donatoni, na Vila Santa Terezinha. Indicação, 
dispondo sobre solicitar da Viação Paraty Ltda. à reformulação dos pontos de ônibus 
nos novos bairros. Indicação, dispondo sobre solicitar da Senadora Marta Suplicy e 
do Deputado Federal Baleia Rossi a doação de um aparelho de eletroencefalograma. 
Indicação, dispondo sobre solicitar da Senadora Marta Suplicy e do Deputado 
Federal Baleia Rossi a doação de uma ambulância para o Hospital de Ibaté. 
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre instalar uma 
ponte para travessia de pedestres, ligando os Jardins América e Cruzado. Indicação, 
dispondo sobre instalar placa de altura máxima permitida a 500 metros do pontilhão 
que dá acesso á Rua Totó Pessente. Indicação, dispondo sobre instalar placa de 
“PARE” na esquina da Rua Dirceu Augusto Apreia com a Rua Otávio Câmara, no 
Jardim América. Indicação, dispondo sobre iluminar a quadra de esportes da escola 
municipal Alice Rossito Cervoni. Indicação, dispondo sobre instalar placa de “PARE”, 
no final da Rua Benedito Fernandes Frade, no Jardim Cruzado. Moção, dispondo 
congratulações com os professores pelo “DIA DO PROFESSOR”. A AUTORA: Com 
relação a essa moção, é um momento muito triste para todos nós devido ao incêndio 
na semana passada na creche, onde hoje pela manhã já se foram nove crianças 
vítimas desta tragédia na creche em Janaúba. O incêndio provocado por vigia deixou, 
ao todo onze mortos, nove crianças e dois adultos, sendo que vinte e três pessoas 
estão internadas (dezoito delas são crianças de três a seis a seis anos de idade). 
JANAÚBA (MG) — Se não fosse pela coragem da professora Helley de Abreu 
Batista, de 43 anos, a tragédia de Janaúba poderia ter sido ainda maior. Para impedir 
que mais crianças fossem queimadas, ela enfrentou duas vezes o vigia Damião 
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Soares dos Santos, autor do ataque. Com quase todo o corpo queimado, Helley 
morreu na noite de quinta-feira. Nesta sexta-feira, durante o velório e enterro, ela foi 
tratada como heroína pela população da cidade mineira. O enterro foi, de longe, o 
que reuniu mais gente. Antes, uma rua da cidade foi fechada para a realização de 
uma missa em homenagem à professora.  A Helley abriu mão da própria vida para 
salvar a vida do próximo — disse o padre Paulo Vieira, durante a cerimônia, 
arrancando lágrimas de boa parte das centenas de pessoas presentes. O corpo da 
professora foi levado em cortejo em um caminhão do Corpo de Bombeiros, 
acompanhado por vários veículos, no trajeto de cerca de dois quilômetros até o 
cemitério, no final da tarde. O marido da professora, Luís Carlos Batista, numa rápida 
fala na chegada ao local do enterro, disse acreditar que a sua mulher agiu por instinto 
materno: — Ela sempre dizia que os alunos eram suas crianças. A professora deixou 
três filhos: Breno, de 15 anos, Lívia, de 13 anos, e um bebê de um ano e três meses, 
Olavo. Os dois mais velhos compareceram ao enterro e demonstravam estar muito 
abalados. Na hora em que o corpo de Helley foi colocado na sepultura, uma longa 
salva de palmas tomou conta do cemitério. — Se não fosse por ela, a tragédia teria 
sido muito maior. Foi uma verdadeira heroína — disse o prefeito de Janaúba, Izaildon 
Mendes. Aumenta para oito o número de vítimas após ataque em creche de Janaúba 
(MG) 'Até então confiava nele', diz cliente de vigia que ateou fogo em creche de MG. 
‘Volta para a mamãe só mais um pouquinho’, diz mãe de garoto morto em tragédia. 
Portão de creche trancado com cadeado e resgate em meio à fumaça: Vizinhos 
relatam drama em Janaúba.  Mendes conta ter ouvido de funcionários que Helley 
entrou e saiu da creche, em meio à fumaça e chamas, várias vezes. — Ela jogou 
muitas crianças para o lado de fora — acrescentou o prefeito. Primo da professora, 
Diego de Abreu e Silva contou ter ouvido relatos sobre o ato de heroísmo de Helley 
de funcionários e vizinhos da creche: — Ela salvou muita gente. A professora havia 
começado a trabalhar na creche Gente Inocente este ano. Antes, dava aulas em 
outras escolas, sempre para a educação infantil. — A paixão dela era dar aula. 
Adorava criança — recorda o primo. A amiga de infância Reinice Souza Moraes 
confirma a antiga paixão de Helley. — Quando a gente era criança e brincava de 
escolinha, ela sempre queria ser professora — recorda à amiga. Reinice afirmou não 
ter ficado surpresa com a atitude da amiga. — É o jeito dela. Numa situação dessa, 
ela sempre iria pensar em ajudar o outro, principalmente criança. O velório teve que 
ser realizado com o caixão fechado. De acordo com o primo Diego, foi um irmão de 
Helley que fez o reconhecimento do corpo. — O marido não teve coragem de ver o 
corpo — afirmou. Diego afirma ainda que o reconhecimento só foi possível por causa 
de uma coroa de reparação dentária que a professora possuía.  — Foi uma coisa 
horrível, que ninguém consegue entender — afirmou. Com relação a congratulações 
que faço para os nossos professores, infelizmente veio a calhar com isso e me deixa 
muito comovida também, pois sou educadora e somos seres humanos acima de tudo, 
então aos nossos professores quero deixar aqui o meu abraço a querida e saudosa 
professora Suely Confella, mulher do Pedrão do Sindicato dos Funcionários Públicos 
do Município de Ibaté, então a Suely foi educadora por diversos anos em nosso 
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município, aos professores, aos velhos e jovens professores, aos mestres de todos os 
tempos que foram agraciados pelos céus por essa missão tão importante, digna e 
feliz: Ser professor é um privilégio. Ser professor é semear em terreno sempre fértil e 
se encontrar com a colheita. Ser professor é ser condutor de almas e de sonhos, é 
lapidar diamantes. “Gabriel Chalita”. Melhorar a Educação é tarefa de todos, mas, o 
Professor é o pilar fundamental para todas as profissões. Parabéns aos nossos 
professores, não só por este dia 15 de outubro que é o seu dia de homenagens, mas, 
por todos os dias vivenciados dentro e fora das salas de aula, que Deus em sua 
infinita bondade continue a abençoar cada um de vocês e faça com que um dia os 
que maltrataram em qualquer fase de suas vidas, venham se arrepender, pois tiveram 
que passar em alguma fase por suas mãos para chegar há algum lugar. Um abraço á 
todos os professores, e as considerações finais à professora Helley que foi uma 
heroína, defendendo aquelas crianças lá em Minas Gerais, e também à família da 
Suely Confella no último final de semana. DECISÃO: Aprovada (unanimidade). 
Moção, dispondo sobre pesar pelo falecimento de Maria Aparecida Pastori. 
DECISÃO: Aprovada (unanimidade). Moção, dispondo sobre pesar pelo 
falecimento de Suely Aparecida Confella Tagliatela. DECISÃO: Aprovada 
(unanimidade). VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Moção, 
dispondo sobre pesar pelo falecimento de José Albino. A AUTORA: Faço esta moção 
de pesar à família do Senhor José Albino, chamado carinhosamente de Zezão. Zezão 
trabalhou na Prefeitura por um longo tempo como guarda municipal, sempre nos 
respeitou e cumpriu suas obrigações com louvor, foi vítima de um AVC, onde  venceu 
sua carreira nesta terra, assim como todos nós iremos um dia. O meu abraço e 
respeito a toda família, sem mais. DECISÃO: Aprovada (unanimidade). 
ORADORES: A PRIMEIRA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: O Senhor 
Presidente Valentim Fargoni, no último dia onze de setembro esteve reunido com o 
pessoal do DETRAN, na nossa Prefeitura, junto com toda a equipe, a Vice-Diretora 
do DETRAN, Neiva Doretto e a sua equipe, Eduardo Gianetti, superintendente 
regional, e Gabriela Jacinto, assistente técnica de gabinete, também com a presença 
do deputado Roberto Massafera e do assessor jurídico da Prefeitura de Ibaté, Dr. 
Alessandro Magno de Melo Rosa. “De janeiro até o dia de hoje vem lutando para que 
esse sonho se realize. Já conversei com quatro deputados e pedi ajuda, já fui até São 
Paulo, fui também a algumas cidades próximas de nós, sempre correndo atrás 
desses deputados eu até acho que eles nem aguentam mais ver minha cara, mas 
não desisti. Explicou Valentim Fargoni. Se tudo der certo, Ibaté poderá receber uma 
CIRETRAN com padrão Poupatempo de qualidade e rapidez no atendimento, com 
novidades como exame teórico eletrônico de habilitação, documentos de veículos, 
documentos pessoais e muitos outros serviços.” Quero deixar aqui, Senhor Valentim 
Fargoni, os meus parabéns pela iniciativa, e dizer-lhe que se Deus quiser tudo dará 
certo, e todos nós iremos agradecer com certeza, principalmente a nossa população. 
Quero deixar também os meus abraços a nossa Funerária Terezinha de Jesus A 
Funerária Terezinha de Jesus, buscando aprimorar o atendimento aos amigos 
clientes, preparou um laboratório específico para o embalsamamento, utilizando uma 
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técnica moderna de conservação de corpos, chamada “tanatopraxia” que é utilizada 
em quase todos os países do mundo. A Tanatopraxia não traz apenas vantagens à 
aparência da pessoa, oferece à família o melhor dos benefícios que se constitui em 
recordar de seu ente querido como ele era verdadeiramente em vida. Isto, 
psicologicamente se constitui de um valor incalculável. A funerária Terezinha de 
Jesus é a única de Ibaté e da região a fazer esse procedimento que é autorizado 
pelos órgãos competentes, como por exemplo, a Vigilância Sanitária. Para fazer esse 
procedimento é necessário um curso avançado específico, para que seja realizada 
essa técnica. Quando passamos pelo processo de perda de um ente querido, a última 
aparência é aquela que fica para sempre na nossa memória. A realização da 
TANATOPRAXIA se constitui num gesto de amor e carinho, pois além de amenizar as 
transformações próprias do corpo sem vida, contribui no processo de difícil adaptação 
da ausência do ser amado. Trata-se de uma técnica que nos últimos anos, 
revolucionou o setor funerário, que consiste na prática de higienização e conservação 
de corpos humanos através da injeção de líquidos. O objetivo é proporcionar uma 
melhor apresentação do corpo no momento do velório, tendo esta prática a tornar-se 
num serviço essencial para o setor funerário. A Tanatopraxia é realizada com 
aplicação de produtos químicos no corpo do falecido, uma maneira bem menos 
agressiva e mais eficaz, que os antigos métodos, como o embalsamamento. 
Terminada a aplicação, o corpo fica com a aparência serena e corada, como antes da 
morte. Parabéns a todos do Grupo da Funerária Terezinha de Jesus. Sem mais. A 
SEGUNDA, VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ:  Em nome do 
Conselho Comunitário de Segurança de Ibaté, eu gostaria de ler o convite para todos. 
“Os desafios nos convocam a trabalharmos ara a melhoria da vida em sociedade, 
onde todos possam usufruir dos benefícios e resultados positivos alcançados através  
da experiência da união de todos em um único propósito: A valorização da Vida e da 
Família”. Com esse pensamento e desejo de que, o texto citado acima, seja a 
realidade de nossa comunidade, vimos através desta convidar vossa pessoa para 
estar participando através do debate e troca de experiência, do Primeiro Encontro do 
Projeto “FAMÍLIA e SEGURANÇA”, Perspectivas e Responsabilidades. Tal evento 
será realizado no dia 19 de Outubro, com início às 19h30min horas, nas 
dependências do Centro Comunitário João Baptista Lopes, na Rua Dr. Teixeira de 
Barros e a sua participação é de suam importância para que este Projeto possa ser 
desenvolvido e aplicado em nossa cidade, pois é de conhecimento de todos a real 
necessidade de se desenvolver um projeto no sentido de valorizar a família e suas 
ações para contribuir com a segurança de todos.  ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. 
Nº 319/2017, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre o Imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN. 
DECISÃO: Aprovado (unanimidade). EXPLICAÇÃO PESSOAL: A PRIMEIRA, 
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Foi em 1717 que uma imagem simples e 
quebrada transformou a fé de um povo até receber o título de Padroeira do 
Brasil. Tudo começou quando os pescadores João Alves, Felide Pedroso e Domingos 
Garcia, foram encarregados de conseguir peixe para o banquete que a Vila de Santo 
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Antônio de Guaratinguetá iria oferecer a Dom Pedro de Almeida e Portugal, o Conde 
de Assumar, que na época também era o Governador da Província de São Paulo e 
Minas Gerais, e estava visitando a região no período de 17 a 30 de outubro de 1717. 
Foi após várias tentativas de pesca, que os três pescadores tiraram das águas 
escuras do Rio Paraíba uma imagem de Nossa Senhora, que veio nas redes em dois 
pedaços: primeiro o corpo e em seguida, rio abaixo, a cabeça. João Alves, Felipe 
Pedroso e Domingos Garcia depois de colocar a imagem dentro do barco, puderam 
vivenciar a ação da mãe de Deus. Os pescadores que antes não tinham conseguido 
pescar nada, encheram as suas redes com uma quantidade abundante de 
peixes. Antes de levarem os peixes para o banquete, entregaram os pedaços da 
estátua a Silvana da Rocha Alves, esposa de Domingos, irmã de Felipe e mãe de 
João, que reuniu as duas partes com cera, e a colocou num pequeno altar na casa da 
família, agradecendo a Nossa Senhora o milagre dos peixes. Nascia ali uma devoção, 
reunindo todos os sábados os moradores da região para rezarem o terço e cantarem 
a ladainha. Consagração A Nossa Senhora Aparecida Pelo Papa Francisco. Ó Maria 
Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem 
de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno 
de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar 
dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu 
entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis; consagro-vos a minha 
língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção; consagro-vos o meu 
coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, o 
Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso 
número de vossos filhos e filhas; acolhei-me debaixo de vossa proteção; socorrei-me 
em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de 
minha morte. Abençoai-me, o celestial cooperadora, e com vossa poderosa 
intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente 
nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda eternidade. 
O SEGUNDO, VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Eu gostaria de me pronunciar 
em explicação pessoal em relação a assuntos debatidos na última sessão desta Casa 
conduzido por este Vereador aqui, em relação à Asa Alumínios. Entendemos que foi 
um pouco de falta de informação, tanto do  Legislativo quanto do Executivo, mas 
também vemos que se caminharam tudo no mesmo sentido de que a gente tivesse 
uma reunião junto com o dono da empresa Asa Alumínio, o Prefeito também tinha 
essa preocupação e fez o convite para o dono da Asa Alumínio viesse ao nosso 
município e assim essa reunião após aquela sessão, obtivemos algumas respostas 
do empresário em relação ao nosso município. Ele nos disse que o momento  ainda 
está desfavorável por conta da crise que assola o nosso país, mas que não deixou de 
ter vontade de montar a empresa em nosso município. Ele não pôde nos dar uma 
data por conta da situação econômica do país e fez algumas reclamações em 
relações à impostos cobrados pelo estado de São Paulo, enquanto outros estados 
tem incentivos muito maiores, mais entendemos que São Paulo é o que movimenta 
esse país, pois tudo gira em torno de São Paulo. O Governo de São Paulo sabe 
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trabalhar, sabe governar, embora a crise seja grande, São Paulo não parou. Então, 
diante de todas essas informações que obtivemos junto ao empresário ficou decidido 
que ele tentará fazer com que num momento próximo faça-se uma fábrica de blocos 
utilizando-se toda aquela areia inútil, e se isso acontecer será muito bom, pois além 
de gerar empregos estaremos nos livrando daquela areia que não é bem vista em 
nosso município. Tivemos essa promessa, manteve  o  compromisso sério de 
continuar em dia com suas parcelas com o  município, e aproveitando a oportunidade 
fiz um agradecimento pessoal à ele pela doação de alguns equipamentos feitos ao 
nosso hospital através da empresa dele de Campinas, também fiz um agradecimento 
pelo pagamento em dia das parcelas no qual o município adquiriu vários terrenos. Ele 
também nos deixou uma proposta de estar fazendo uma mudança na frente da Asa 
Alumínio, na entrada, de dar uma modificada, então a gente vê que existe um 
interesse. Sobre os boatos da venda ele nos confirmou que são somente boatos. 
Então a gente espera que em breve a gente tenha uma empresa funcionando 
naquele local ali. Deixo meu agradecimento tanto ao trabalho do Executivo, tanto do 
Zé Parrela, da sua Assessoria, do Ex-Prefeito Alessandro pelo convite feito, deixo 
também meu agradecimento ao Senhor Felicio por estar presente em nosso 
município para atender ao Prefeito e as reivindicações dos vereadores também. 
Agradeço à todos os Vereadores presentes na reunião, pois foi muito importante para 
nós e hoje até que temos uma resposta que a gente não tinha, a cobrança do prefeito 
também foi muito válida, a gente tem uma resposta e vamos aguardar. Nós também 
nos colocamos a disposição para poder ajudar, pois sabemos que é muito difícil. 
Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer os Magistrados, os 
Desembargadores ao Relator no processo que envolvia o nosso prefeito que foi muito 
sábia, que manteve nosso prefeito no poder, nós que passamos por uma situação 
semelhante no mandato passado sabemos o quanto é difícil com toda aquela 
movimentação, nova eleição, e hoje a gente vê que foi uma decisão sábia dos 
Magistrados, Desembargadores ali de manter o nosso prefeito no poder e, sabemos 
que o nosso prefeito tem competência para dirigir uma cidade mesmo em época de 
crise, sabe lidar, sabe administrar, então estamos muito felizes com toda esta 
situação ai. O Prefeito pode contar com a gente para o que for preciso para ajudar 
Ibaté até acabar a administração de quatro anos. Sem mais. Nada mais, foi encerrada 
a sessão, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário. 
 
 

 

 

 


