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01ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 01ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 16 DE 
JANEIRO DE 2.017. 

Aos dezesseis dias do mês de janeiro 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 o Vereador  Antonio Inácio Barbosa  procedeu à leitura da bíblia. O Senhor 
Secretário fez a leitura das correspondências recebidas de diversos, que ficará 
arquivada na secretaria da Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS: 
VEREADOR CARLOS EDUARDO GALDIANO: Moção, dispondo sobre 
congratulações com o Tenente Coronel Samir Antonio Gardini, por sua 
transferência para a reserva.  Posto em discussão: O Vereador Luis Marino da 
Silva: Boa noite Senhor Presidente, Vereadoras, Vereadores, imprensa e a todos 
os presentes nesta Casa. É com grande satisfação que a gente vota esta moção 
de congratulações ao Major Samir e ao cidadão ibateense que é o Samir. Nós 
acompanhamos toda sua trajetória de policial militar e pudemos ver todo o trabalho 
desenvolvido em nosso município, bem como em outras localidades. Hoje ele 
recebe este Mérito de ser transferido para a reserva, ficamos imensamente felizes 
em poder agracia-lo com esta moção de congratulações. Sem mais. Posto em 
votação: Aprovada por unanimidade. Moção, dispondo sobre pesar pelo 
falecimento da Senhora Nair Trevisan Ronchin. Posto em votação: Aprovada por 
unanimidade. VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo 
sobre alterar o trânsito da Rua Paschoal Ibelli, para que a mesma tenha sentido 
único de direção; Indicação, dispondo sobre construir faixa elevada para travessia 
de pedestres, na Avenida Araraquara, uma defronte a Igreja Católica e outra em 
frente ao Lanche do Edson e na Rua Eduardo Apreia, defronte o Supermercado 
Ruscito; Indicação, dispondo sobre solicitar da empresa Rumo Logística a limpeza 
do leito ferroviário, ao lado da Avenida São Paulo; Indicação, dispondo sobre 
reparos nos globos de iluminação pública, instalados no passeio público da 
Avenida São Paulo; e Indicação, dispondo sobre solicitar do Deputado Campos 
Machado, gestões junto ao Governador Dr. Geraldo Alckmin, visando à liberação 
de recursos financeiros para aquisição de equipamentos para o Departamento 
Municipal de Saúde (aparelho de ultrassonografia intravaginal e aparelho de 
mamografia). VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Indicação, dispondo sobre 
remover bueiro localizado na Rua Eduardo Apreia nº 609, defronte ao comércio e 
instalar enfrente à residência do mesmo proprietário; O Vereador Luis Marino da 
Silva: Senhor Presidente, senhores vereadores e vereadoras, esta indicação que 
faço para remoção deste bueiro que está localizado bem enfrente a uma 
lanchonete e por ser o primeiro bueiro da Rua Eduardo Apréia, acaba juntando 
muitas fezes de animais e outras sujeiras, o que vem causando grande transtorno 
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para a pessoa que tem este comércio. O proprietário do comércio já fez esta 
solicitação há três anos e nada foi feito, eu já fiz uma indicação o ano passado 
também, e agora espero que aconteça esta mudança no local deste bueiro, pois só 
é necessário que seja colocado um pouco mais para cima, pois é impossível 
comer um salgado no local com o mau cheiro. Sem mais. Posto em votação: 
Aprovada por unanimidade. Indicação, dispondo sobre elaboração de projeto de 
lei de Refinanciamento Fiscal, em especial da dívida ativa; O Vereador Luis 
Marino da Silva: Esta indicação que faço, cabe ao Prefeito somente fazer um 
projeto de lei e encaminhar para esta Casa do REFIS. A gente sabe que não só 
em Ibaté, mas no país todo há um grande número de pessoas com dívidas de 
água, IPTU, etc., e caso o prefeito faça este projeto ele trará uma facilidade para a 
população quitar seus débitos ou de parcelar seus débitos, para ficar em ordem 
com o município. Por isso a gente pede que o Prefeito reveja esta situação, pois o 
município também precisa arrecadar e a gente sabe que o número de 
inadimplentes é grande, e com um projeto desse a população seria beneficiada. 
Nós desta Casa estaremos aptos a aprovar, pois é uma necessidade para o nosso 
povo e assim o município arrecadará mais. Sem mais. Posto em votação: 
Aprovada por unanimidade. Indicação, dispondo sobre aquisição de um veículo 
zero KM compatível com a Blaser,  bem como duas motos novas para a Guarda 
Municipal. O Vereador Luis Marino da Silva: Eu gostaria de primeiramente 
agradecer ao Prefeito pela doação deste novo carro à Guarda Municipal, que é um 
excelente carro. Gostaria de dizer a todos que hoje chegou um projeto de urgência 
para nós votarmos, onde serão leiloado alguns bens do município, inclusive neste 
leilão está a Blaser da Guarda. Então eu resolvi fazer esta indicação, pois eu acho 
que a guarda municipal tem a necessidade de ter um carro mais apto, que possa 
em situações difíceis, em diligências ou perseguições, que tenha um carro apto 
para isso. O carro que o Prefeito doou a Guarda em certas situações não seria 
viável, pois tem uma manutenção cara e acabaria custando muito ao município. 
Peço então um carro do porte da Blaser, que possa em diligências satisfazer 
melhor a Guarda Municipal. Sem mais. Posto em votação: Aprovada por sete 
votos favoráveis. VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Indicação, 
dispondo sobre solicitar o Deputado Estadual Paulo Correa Junior, gestões junto 
ao Governador Dr. Geraldo Alckmin, visando à celebração de convênio para 
construção de prédio para abrigar a CIRETRAN, bem como, aquisição de 
equipamentos para seu funcionamento. MESA DA CÂMARA: Projeto de Lei, 
dispondo sobre a reorganização administrativa da Câmara Municipal de Ibaté e dá 
outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes. ORADORES: 
O PRIMEIRO ORADOR INSCRITO, VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: 
Boa noite a todos. Senhor Presidente, Senhores Vereadores e Vereadoras. 
Primeiramente eu queria agradecer por estar assumindo esta Tribuna e saber que 
dia após dia a responsabilidade é pessoal de cada um de nós trazermos 
benfeitorias para o nosso povo da cidade de Ibaté. Contamos com todos os 
vereadores para nos empenharmos juntos, com o povo maravilhoso de nossa 
cidade, e eu gostaria de deixar algo muito afirmativo para todos. Todos nós 
fizemos reuniões e vamos trabalhar em prol da nossa cidade, para mudanças e 
melhorias do nosso povo. Conto com todos para olharmos principalmente para a 



 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP 

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

 

 

PRESIDENTE  1º SECRETÁRIO 

saúde, para o nosso hospital e para o desempenho de outras áreas que eu andei 
visitando. Mas a nossa população precisa de atenção especial na área da saúde. 
Vamos honrar os votos e provar para o povo que podemos melhorar ainda mais. 
Precisamos melhorar a nossa farmácia da Prefeitura também. Agradeço a 
oportunidade. A SEGUNDA ORADORA INSCRITA, VEREADORA IVANI 
ALMEIDA DA SILVA: Boa noite Senhor Presidente, Vereadores e Vereadoras que 
é um prazer imenso estar de volta a esta Casa com três mulheres no poder 
legislativo. Isso é muito importante para nós e para a nossa população ter 
mulheres a frente da nossa Câmara Municipal. Boa noite a todos os presentes. 
Com relação as minhas indicações, a mão única de direção na Rua Paschoal Ibelli 
é devido ao tráfego do transporte coletivo, carros e caminhões, que atrapalham a 
nossa população. As faixas elevadas para pedestres, nós estamos precisando 
muito no Jardim Cruzado e também na Vila Bandeirantes, enfrente ao 
Supermercado Ruscito, pois está tendo muito transito nestes locais. Quanto à 
limpeza da área da Rumo há animais mortos, muita sujeira e está muito difícil o 
transito de pedestres naquela localidade. Quanto aos reparos dos globinhos dos 
postes na Avenida São Paulo na Popular, tem alguns que estão sem iluminação. 
Quanto à indicação que fiz ao Deputado Campos Machado, é referente a um 
aparelho para mamografia e um ultrassom intravaginal para melhor atender as 
nossas mulheres. Sem mais. TERCEIRO ORADOR INSCRITO, VEREADOR LUIS 
MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e Vereadoras. 
Gostaria de expor meus sentimentos à família do ex-vereador Mario Alberto Frigieri 
Júnior, pois hoje está sendo velado o seu avô, que Deus possa confortar todos os 
familiares. Tivemos uma pequena reunião com o Prefeito Parella, onde discutimos 
vários assuntos e entre eles falamos sobre a caixa d´água do Condomínio 
Jequitibá, que vem trazendo insegurança, no período noturno, principalmente aos 
motociclistas, pois a sinalização está muito próxima da caixa d´água, pedimos que 
mude a sinalização. Lembrando também que uma das promessas do governo 45, 
logo depois das eleições, foi de reformar a entrada do Estádio Municipal. Vi pela 
imprensa que o Prefeito reafirmou  que irá fazer esta reforma. Fiquei feliz, pois é 
um Prefeito que faz. Hoje comentei com o Prefeito que tive duas reclamações 
sobre o sub-comando da Guarda Municipal, e em poucos dias de atuação, já teve 
duas ocorrências de agressão e não é isso que a gente quer. Não queremos que 
agrida ninguém, pois o trabalho da guarda é orientar, conversar e se precisar que 
chamem a Polícia Militar, pois os Pms. Estão mais preparados. Levei ao 
conhecimento do Prefeito que me disse que estará tomando as providências, nós 
estamos aqui para servir o povo, assim como os servidores públicos também tem 
que servir e não agredir. Hoje na reunião o Prefeito disse que estará fazendo 
novas contratações de Guardas Municipais para o município, tem que melhorar 
para que Ibaté seja exemplo para fora também. Gostaria de expor, igual à 
Vereadora Sidnéia e o vereador Carlos Eduardo também foram agraciados com a 
Medalha Tiradentes. Fomos nas eleições de 2016, eleitos com uma votação 
expressiva, então vou ler a correspondência que recebemos: “São Paulo, dois de 
janeiro de dois mil e dezessete. Excelência. De acordo com os resultados oficiais 
das últimas eleições municipais, publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
os quais registraram a eleição de Vossa Excelência no seu Município, para o cargo 
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de Vereador, informamos que o nome de Vossa Excelência foi agraciado pelo 
Instituto Tiradentes para receber a importante distinção que é a “Medalha 
Tiradentes: Mérito Eleitoral – Colar Bronze”. Tal distinção está sendo conferida 
àqueles políticos que, com dignidade, competência, ética e interesse em colaborar 
para o desenvolvimento do seu Município receberam  a aprovação popular nas 
urnas, e no caso, de forma brilhante por se tratar de uma eleição com expressiva 
votação em Terceiro Lugar, fato que provou o compromisso assumido junto à 
sociedade em trabalhar pela coletividade de maneira isenta e responsável. Nos 
tempos atuais, a eleição para um cargo político representa muito mais que uma 
vitória partidária, mas honestidade e a certeza do dever cumprido.” Quero dizer 
que fui o terceiro vereador eleito mais votado, sendo o mais votado pelo PSDB e 
com esta expressiva votação eu trouxe junto a irmã Regina, lembrando que o 
Neno também teve uma votação expressiva, quero deixar meus parabéns para ele. 
Quero dizer a todos que seguiremos firmes no propósito de ajudar no que for 
preciso. Sem mais. O QUARTO ORADOR INSCRITO, VEREADOR  CARLOS 
EDUARDO GALDIANO: Boa noite à todos os presentes nesta Casa, aos Nobres 
Colegas, e aos que nos acompanham pela Rádio Encanto e pelo site da Câmara. 
É com grande satisfação que volto a fazer parte do Legislativo Ibateense. Já fui 
Vereador e retorno neste mandato, agradeço à todos, que me ajudaram direta e 
indiretamente a retornar nesta Casa. Agradeço a minha família, funcionários, 
clientes, amigos e colegas que ajudaram na campanha. Espero que com a graça 
de Deus, corresponder a todos que confiaram em mim, e quero dizer que pretendo 
fazer um ótimo trabalho em prol da nossa cidade, juntamente com os Nobres 
Colegas e com o Executivo. A nova administração já começou a trabalhar, o 
Executivo e Legislativo voltaram de forma dinâmica, alguns serviços já foram 
realizados, como limpeza de terrenos no Residencial Domingos Valério, limpeza 
de entulhos jogados por particulares, entrega do veículo para a Guarda Municipal, 
queria aproveitar para parabenizar o novo Comando da Guarda, já começou com 
grande conquista, para que possa dar maior segurança para a nossa população. 
Foram retomadas as obras que estavam paradas, como por exemplo, o prédio da 
nova prefeitura municipal, a creche do jardim Cruzado, a ampliação da creche no 
Jardim Nossa Senhora Aparecida, que são obras importantes para a nossa 
população. Para finalizar quero parabenizar ao Prefeito José Luiz Parella, por estar 
voltando ao Executivo e à população que só tem a ganhar com todos nós que 
estaremos trabalhando unidos. Agradeço, fiquem com Deus. ORDEM DO DIA: 1º) 
PROCESSO CM. Nº 005/2017, DE 10 DE JANEIRO DE 2017. PROJETO DE LEI 
Nº 001/2017, DE AUTORIA DO EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE 
CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ENTIDADES DO MUNICIPIO EM 
2017 (APAE, ADEFI E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO).  Posto em 
votação: O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. O Senhor Secretário 
leu o Requerimento de urgência para apreciação do  PROCESSO CM. Nº 
008/2017, DE 16 DE JANEIRO DE 2017 - Projeto de Lei nº 002/2017, de autoria 
do Executivo,  que dispõe sobre alienação de bens móveis de propriedade do 
município. Posto em discussão: O Vereador Luis Marino da Silva: Este é o 
projeto de urgência que entrou, e nós decidimos que fosse votado hoje para que 
não perdesse tempo e fosse vendido logo, pois estes bens são vendidos através 
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de leilão. Este mecanismo é normal, passa pela Câmara e nós autorizamos o 
Projeto para venda destes carros, para que assim, possam ser comprados novos 
carros. Somos a favor do projeto sim. Posto em votação: O Projeto de lei 
aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO 
VEREADOR INSCRITO, CARLOS EDUARDO GALDIANO: Gostaria de salientar 
que hoje fiz a moção de congratulações com o Tenente Coronel Samir que foi mais 
que merecida, como disse o Vereador Luis Marino, para nós aqui da cidade de 
Ibaté ele é um herói, quanto a indicação da colega Ivani referente a aquisição de 
equipamentos de mamografia e ultrassom, eu acho que é de suma importância, 
ela teve uma visão fora de série, voltou a trabalhar com tudo. Quanto à indicação 
do vereador Luis Marino sobre o refinanciamento fiscal, eu acho que é uma ideia 
brilhante, pois o povo precisa se regularizar e quer se regularizar, e nós 
precisamos de caixa para reformular as obras, nada mais justo unir, uma bela 
indicação. Já falando sobre a indicação do vereador Valentim sobre a Ciretran eu 
acho importante, vamos trabalhar em cima disso, vamos unir forças, porque Ibaté 
é a única cidade da nossa região que não possui a Ciretran. Cidade de portes 
menores já possuem e nós não temos. Sem mais. A SEGUNDA ORADORA 
INSCRITA, IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa noite Senhor Presidente, 
Vereadoras, Vereadores e a todos os presentes. Quero agradecer a Deus, minha 
família e aos meus amigos eleitores, que mais uma vez depositaram confiança e 
acreditaram em meu trabalho no mandato de 2009 a 2012. Em 2012 fui a 
vereadora mais votada com 425 (quatrocentos e vinte e cinco) votos e não pude 
me reeleger por causa do partido, e hoje retorno à esta Casa de Leis com 454 
(quatrocentos e cinquenta e quatro) votos. Agradeço aos meus colaboradores 
Edna Boffe, Simone Santos, Carlos Eduardo, Camila Xavier, Phillipe Ivan e Natan 
Doricci que não mediram esforços, com sol, chuva e vento, sempre um 
encorajando o outro, fizemos uma campanha limpa, honesta e democrática. Irei 
trabalhar com muita responsabilidade, dedicação e honestidade. Continuarei 
trabalhando, me esforçando e dando o melhor que há em mim, para continuar 
representando bem não só os meus eleitores e sim todas as famílias ibateenses. 
Parabenizo a todos os vereadores eleitos e ao Prefeito Municipal, e que tenhamos 
e façamos um bom mandato. E que deus nos abençoe grandiosamente. O 
TERCEIRO ORADOR INSCRITO, LUIS MARINO DA SILVA: Gostaria de iniciar 
minha oratória em explicação pessoal, parabenizando o Senhor Presidente, o 
Valentim, pela indicação da Ciretran, visto que esta indicação vem em apoio a nós 
que participamos da legislação passada e cobramos muito a vinda da Ciretran ao 
município, o Senhor já começa cobrando e isso é muito importante. Para quem 
não sabe todo tipo de documentação, documentos de apreensão de veículos tudo 
é feito na cidade de São Carlos, no Poupa Tempo, o que causa um transtorno 
enorme à nossa população. A gente vem trabalhando aquele espaço ao lado da 
antiga estação ferroviária, onde era o antigo depósito de alho, para que se reforme 
o local e instale a Ciretran lá. Gostaria de dizer aos novos vereadores e aos 
vereadores da gestão passada também, que tenham um ótimo mandato, que 
façam um mandato com excelência, nós não vamos conseguir agradar a todos, 
mas se a gente conseguir aprovar projetos que beneficiem a maioria será ótimo, 
uma benção. Terá projetos polêmicos que deixará alguém triste, tem gente que 
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pensa em algo para si próprio, quando no poder público não é assim, é para a 
maioria. Que vocês possam ser abençoados por Deus, que nós ao terminarmos 
este mandato, a gente saia agradecidos com o sentimento de dever cumprido. 
Parabéns a todos. Sem mais. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 
sessão lavrada esta ata, que vai assinada, depois de aprovada pelo 
plenário.............................................................................................................. 
 

 


