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13ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2.017. 

Aos vinte e seis dias do mês de junho 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 Silvano Vaz do Carmo, procedeu à leitura de um 
trecho da bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 12 de junho 
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 instalar canaleta para escoamento de águas pluviais no cruzamento da Rua 
Rincão com a Rua Candido Rodrigues. VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: 
Indicação, dispondo sobre recolocar placa de ponto de ônibus na Rua Visconde de Pelotas, 
entre os números 230 e 246. Indicação, dispondo sobre instalar redutor de velocidade de 
veículos na Rua Luiz Piccinin, nas proximidades do número 52. Moção, dispondo sobre 
congratulações com organizadores e participantes do desfile cívico comemorativo ao 
aniversário da cidade. A VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Quero parabenizar 
primeiramente nosso Prefeito José Luiz Parella pelo Desfile Cívico em comemoração ao 
aniversário de Ibaté e a todos os envolvidos, nossas professoras, nossas diretoras, nossos 
alunos, porque realmente foi um sucesso o desfile cívico em nosso município. Deixo aqui os 
meus agradecimentos e parabéns a todos os envolvidos e, principalmente a nossa querida 
Ibaté, pelos seus 124 anos de emancipação político administrativa. O VEREADOR LUIS 
MARINO DA SILVA:Parabenizo Vereadora Ivani pela Moção e também deixo aqui meus 
parabéns à Ibaté pelos seu 124 anos, festa maravilhosa  que a gente sempre acompanha e é 
uma das atrações turísticas do nosso município , a gente tem que valorizar cada vez mais. 
Quero deixar um agradecimento especial a todos os educadores, os professores, que se 
fazem presentes neste desfile fazendo com que esta festa tenha uma alegria enorme igual à 
gente viu. A gente fica muito feliz com todo esse acontecimento em nosso município, e a 
gente que sempre batalha para que Ibaté seja uma cidade de interesse turístico né, esse 
também é um ponto turístico de nossa cidade, aonde muitas pessoas vem de fora para 
assistir essa grandiosa festa ai, e a gente fica muito feliz com isso ai, então, parabéns Ibaté 
pelos seus 124 anos. Sem mais. O VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO: Eu 
também quero deixar meus parabéns para a Ivani pela moção e meus parabéns em especial 
para a nossa cidade de Ibaté pelos seus 124 anos de emancipação política. Que continue 
sempre prosperando, e que nós aqui desta Casa tenhamos sempre união para que isso 
aconteça que estejamos sempre juntos com o Executivo para que cada vez a gente possa vir 
aqui, a cada ano mais e falar “Que bom, a cidade está prosperando”, é isso que eu espero de 
coração. Parabéns Ibaté e a todos os envolvidos na festa. Decisão: Aprovada 
(unanimidade). VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Indicação, dispondo sobre abertura 
de uma estrada marginal a Rodovia Washington Luiz, entre o Jardim Encanto do Planalto 
(Esfer) e o trevo de acesso a cidade, no Km. 247. O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA:               
É uma indicação até mesmo um tanto polêmica né, mas a gente vê que o Jardim Cruzado só 
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tem uma entrada, uma via de acesso. Então a gente pede essa indicação para que seja 
estudado, que o Executivo examine as possibilidades de estar fazendo, não só pelo último 
evento que aconteceu o acidente com o garoto Luciano Rosa, que seria talvez uma via de 
acesso aos bairros também, a gente vê a necessidade dos moradores do Jardim Cruzado 
com só uma entrada de acesso. Então a gente pede esta indicação para que seja analisada 
pelo Prefeito e, se não couber ao Executivo nosso, a gente estará encaminhando ao estado. 
Sem mais. Peço o apoio dos demais Vereadores. A VEREADORA IVANI ALMEIDA DA 
SILVA: Parabéns Senhor Vereador pela indicação, assim como fui vereadora no mandato de 
2009 a 2012, eu fiz uma indicação para o Prefeito José Luiz Parella na época também, para 
fazer uma passagem lá pelo Camará, ai viria a calhar e sairia ali no rodeio e seria de suma 
importância para o nosso município. Agora como retornei a esta Casa, conversei com ele  e 
ele me disse que ele visa muito essa possibilidade, então quem sabe num futuro mais 
próximo isso vai estar acontecendo e estará sanando esses problemas, principalmente desse 
garoto do Rosa e que venha ajudar a nossa população. Parabéns. Decisão: Aprovada 
(unanimidade). Moção, dispondo sobre congratulações com o ex-Vereador Mário Alberto 
Frigieri Junior, pela autoria da resolução que criou o Parlamento Jovem Ibateense. O 
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Quero fazer um agradecimento ao ex-vereador 
Marinho pelo projeto maravilhoso, na qual a semana passada tivemos a presença de vários 
alunos que puderam vivenciar o que é uma Câmara. Quero agradecer também ao Vereador 
Tonho Pernambuco, As Vereadoras Ivani e Sidnéia que fizeram parte da comissão executiva 
do parlamento, e a gente fica muito feliz com este trabalho que foi desenvolvido lá atrás e 
hoje vem dando frutos através destes jovens ai, do interesse destes jovens pela política, que 
eu acredito que no futuro a gente terá uma política mais saudável, não essa política com essa 
corrupção que a gente tem visto em nosso meio hoje, que acaba assolando o nosso país e 
acaba afetando a nossa cidade de tal forma que no fim as pessoas acabam sofrendo. Eu sou 
das pessoas que defendem que política deveria ser ensinada desde o primeiro ano de 
escola. Eu acho que a criança entrou na escola ele devera ter aula de política, para começar 
a entender como funcionam as coisas, para que no futuro a gente não tenha um bando de 
políticos corruptos que acabam denegrindo até a nossa imagem que gosta de um trabalho 
sério e um trabalho perfeito em nosso município. Fica aqui meu agradecimento ao trabalho 
do Ex-Vereador e peço o apoio dos colegas na aprovação desta homenagem ao Marinho. 
Quero deixar também meus parabéns à todas as pessoas envolvidas, as escolas, aos alunos 
envolvidos neste trabalho que foi feito, com vários projetos muito bonitos que eu acredito que 
no futuro será muito útil e eu gostaria também de estar apresentando alguns desses projetos 
apresentados por estes vereadores jovens. Sem mais. O VEREADOR STEIGUE JONES 
RONCHINI FÁCCIO: Primeiro quero dar os parabéns ao Marino em homenagear o nosso 
amigo Marinho que muito fez por esta Casa também, eu acompanhei muito o seu trabalho na 
época em que ele era vereador. E quero deixar também os meus parabéns a todos os 
envolvidos na Semana do Parlamento Jovem, a Ivani, a Néia, o Tonho Pernambuco  e a 
todos os alunos, também ao Wagner e a Andréa que se desdobram para deixar tudo isso, 
porque fazer um evento deste porte não é fácil, a correria é grande, mas meus parabéns. 
Que no futuro esses alunos tomem esses postos que hoje é nosso, porque eu também não 
era vereador e não tinha nem intenção de ser, e hoje estou aqui, e espero num futuro 
próximo vê-los aqui também. Sem mais. A VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA:  
Tenho que parabenizar o vereador Marino novamente, duas vezes em um único dia, 
parabéns também ao Marinho, a todos nós que fizemos parte do parlamento jovem, aos 
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nossos alunos, nossos professores, nossos diretores, ao Prefeito também que nos cedeu 
todos os lanches para que fosse dado aos alunos se alimentarem depois das sessões do 
parlamento jovem, quero parabenizar também ao Wagner, a Andréa, ao José Roberto, que 
se desdobraram, e a diretoria de ensino, à Débora, ao Paulino, a todos os envolvidos, 
parabéns mesmo, foi um sucesso, e com relação aos projetos eu também quero engajar um 
deles sim, porque todos são ótimos e de grande valia para o nosso município. Decisão: 
Aprovada (sete votos favoráveis e um voto contrário). Moção, dispondo sobre 
congratulações com os alunos Geovana Eduarda e José Kelvin, o técnico  Elcio Ferreira 
integrantes do Projeto Social de Karatê e ao diretor de esportes Raul Seixas Betune, pelo 
desempenho no Campeonato Brasileiro realizado na cidade de Vitória, no Espírito Santo. O 
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: mais uma vez para nós desta Casa, é um orgulho 
ver nossos atletas se destacando nesse Brasil a fora, fico muito feliz e desde já peço o apoio 
na aprovação desta moção para a Giovanna e o Levi Iuri e a gente não pode deixar de 
ressaltar todo o trabalho que tem sido feito no esporte através do nosso diretor Raul, que 
desde lá de trás vem se esforçando para que este trabalho de certo e tenha frutos e isso que 
é importante, todo o trabalho que um secretário, que um cargo que tem dentro do município, 
do destaca que ele faz, do trabalho que ele faz, o Raul é motivo de muita alegria para mim e 
para todos nós aqui, de toda a equipe da Prefeitura. Eu sei que ele se destaca através dos 
seus atletas, do comando dos seus atletas que trazem medalhas para o nosso município, 
então a gente fica muito feliz. Foram destacados no site Região em Destake, quero 
agradecer ao paulino que sempre acompanha a gente aqui e a notícia não fique só para nós, 
que toda a região veja, sem mais. Decisão: Aprovada (unanimidade). VEREADOR 
VALENTIM APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo sobre instalar semáforo para 
pedestres no cruzamento da Avenida São João com a Rua Santa Iria. Indicação, dispondo 
sobre solicitar a empresa Raízen a limpeza do terreno localizado entre o Conjunto 
Habitacional Comendador Nelo Morganti e a Estrada Municipal Antonio Rossito Sobrinho. 

ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR ANTONIO INÁCIO BARBOSA: Quero 
agradecer a Rádio Encanto do Planalto que dá para todos nós Vereadores(as), agradeço 
Augusto neto pelo seu trabalho, quero mandar também meus parabéns ao Prefeito José 
Parella e ao seu vice Horácio pelo trabalho que está sendo feito nesta nossa cidade, pois 
eu sempre falei que está para nascer o prefeito que irá fazer o que o Parrela faz para 
esta cidade. Claro que todos nós tem uma falha, pois aquele que não teve falha foi o filho 
de Deus e mesmo assim foi crucificado na cruz, portanto quero pedir para Deus que dê 
bastante saúde para todos nós, para realizar nossos sonhos, um abraço e fiquem todos 
com Deus. O SEGUNDO, VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Gostaria de fazer uso 
desta tribuna pedindo para que Deus possa abençoar o jovem Luciano Rosa e que ele se 
recupere o mais rápido possível do problema que ele teve na sua ida a festa do rodeio, e 
não acabou indo por conta do acidente, gostaria de agradecer aqui o Portal Rota das 
Notícias, que noticiou o dia em que este vereador fez a indicação para que o município 
ou os organizadores da festa cedessem ônibus para que pudesse evitar não que a gente 
prevê, mas tudo é possível, e infelizmente acabou acontecendo. Gostaria de agradecer a 
todos os vereadores pelo apoio na indicação que foi feita, e esse apoio foi fundamental. 
Gostaria de lembrar a todos que se, imagine se alguém tivesse votado contra uma 
indicação, contra um projeto, contra alguma coisa que se diz respeito à população, fica 
difícil numa hora dessa, num momento desse, e vocês foram firmes, foram fiéis votando 
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na indicação, não olhando para quem era a indicação, e essa indicação foi aprovada, e a 
partir do momento que essa indicação foi aprovada, ela tem um valor, embora ela não 
tenha sido aceita. Segundo informações que eu tive um assessor do Prefeito, quando o 
jornal fez a mediação para ver se ia ser possível ou não, esse assessor disse que era 
inviável a indicação do vereador. A indicação não é só do Vereador Marino, A partir do 
momento que vocês votam, ela é suas também, é um pedido seus também, tem uma 
confirmação suas também, felizmente não aconteceu uma coisa mais grave, mais trágica, 
o menino não perdeu a vida, mas poderia ter perdido, pois o local é bem perigoso, graças 
a Deus não aconteceu, e esse assessor do Prefeito, José Augusto, vou dar o nome né, 
porque eu não gosto de ficar falando sem nomes, ele disse que era inviável, uma 
indicação desse porte. Agora pensa vocês se este jovem tivesse perdido a vida? Essa 
Casa não negligenciou, essa Casa foi para cima, essa Casa pediu, essa Casa aprovou 
uma indicação, porque a gente sabe que a indústria do rodeio gera milhões, tanto é que 
depois que acaba o rodeio a nossa cidade, o nosso comércio fica totalmente parado e, 
vida não custa dinheiro, vida é dom de Deus e tem que ser preservada até o último 
segundo. A gente fica bravo porque vê que se gasta milhões numa festa de rodeio e não 
se preocupa com a vida. Queria dizer que era possível sim, se tivesse o empenho de 
cada um, tanto do Executivo, quanto dos organizadores da festa, porque a Paraty, ela 
presta serviço no município, ela poderia ceder os ônibus como patrocínio para o 
município, poderia, pois vive aqui, arrecada aqui, cresceu aqui e nasceu aqui e não ajuda 
o povo nosso. Só recebe do povo nosso, com os ônibus praticamente sucateados, 
sempre quebrando, dando trabalho para a nossa população e não se opôs em fazer uma 
doação, já que o município não pode ceder, mas a empresa que presta serviço, que 
ganha do município poderia ceder três ônibus, dois ônibus para que isso não 
acontecesse, mas isso não aconteceu, não fez e infelizmente tivemos uma vítima, graças 
a Deus que não foi fatal. A VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA, EM APARTE: 
Obrigada pelo aparte, com relação não seria nem uma doação pela Paraty, poderia se 
cobrar os valores justos você entendeu? Assim como tem em São Carlos quando tem o 
evento do dia 15 de agosto na Aparecidinha, os ônibus estão todos à disposição da 
população de São Carlos, pois todos os anos eu estou lá, porque sou católica, sou 
praticante, então isso é muito importante sim, que o senhor estar falando com relação a 
esta empresa Paraty é de suma valia, de grande importância para o nosso município e 
para os nossos moradores também que gostam do evento, que gosta do rodeio, que 
gosta da festa e muita das vezes não tem seu carro próprio, às vezes acaba indo com 
alguns amigos e não cabem todos num único veículo. Você está de parabéns, Senhor 
Vereador, eu também votei na sua indicação porque é uma indicação que vem beneficiar 
toda a nossa população, principalmente nós que moramos do lado de lá e todos os 
demais que trafegam debaixo da pista, então isso é muito importante mesmo, parabéns 
vereador. O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA:Obrigado pelo complemento 
vereadora, isso causa uma certa revolta na gente, porque existe possibilidade, existe 
jeito, mas infelizmente as coisas só começam a tomar outro rumo quando tem 
acontecimentos né! Então fica aqui a minha revolta em relação a essa situação ai, não 
sou contra a festa, eu adoro a festa, eu sou uma das pessoas que mais lutou para que 
sempre aconteça essa festa ai, a gente gosta da festa, porque a gente tem interesse que 
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Ibaté vire cidade de interesse turístico e se não me falhe a memória a nossa festa é a 
quarta maior festa do Brasil. Então tem que melhorar, tem que corrigir os erros e ir 
trabalhando em cima dos erros para que não aconteça, porque eu não quero que uma 
família fique para o resto de sua vida pensando nesta data, no Rodeio eu perdi meu ente 
querido, perdi meu filho, perdi meu pai, perdi meu irmão, e essa Casa aqui, que muita 
gente acha que não faz nada, que vereador não serve para nada, mas esta Casa está 
cobrando, esta Casa está vendo e tem buscado algumas situações que melhorem a vida 
de nossa população. Infelizmente é muita correria e acaba se deixando para lá, mas 
parabéns a vocês vereadores, são uns guerreiros né, votaram junto com a gente nesta 
indicação, não é minha, é desta Casa. Esta Casa cobrou e não foi atendida, mas cobrou! 
Eu até falei com o menino a respeito dessa situação toda ai e, a gente fica triste pelo 
acontecimento, mas, também a gente sabe que o dever nosso, da Casa foi cumprido, 
outras pessoas não cumpriram com o dever, mas nós fizemos a nossa parte e isso que é 
importante. Meus parabéns a todos vocês vereadores, que independente de quem está 
fazendo a indicação aqui nesta Casa, aprova, vê o que é bom para a população, e o que 
eu digo, quando se vota alguma coisa aqui tem que saber o porque votar e como votar, 
porque lá na frente pode mudar a história da cidade, de um povo, a história da vida de 
uma pessoa, por conta de alguma coisa que foi votada da forma indevida aqui dentro. 
Sem mais. O TERCEIRO, VEREADOR CARLOS EDUARDO GALDIANO: Quero 
parabenizar essa Casa, em especial aos funcionários Zé Roberto, Wagner, Andréa e 
Berenice e aos Vereadores Néia, Tonho e Ivani, pelo brilhante trabalho que foi realizado 
nesta Casa na semana de 19 a 23 de junho com a realização do projeto Parlamento 
Jovem. Agradeço e parabenizo também aos alunos que participaram desse projeto, que 
no futuro possam vir a ser um membro do Poder Legislativo. Também parabenizo a 
Comissão Organizadora da 30ª Festa do Peão, em nome do Presidente Dr. Alessandro e 
de todos que fizeram parte para que fosse realizada essa maravilhosa festa, em especial 
ao Prefeito Zé Parrella que não mediu esforços para acontecer essa belíssima festa. 
Agradeço, também, as pessoas que fizeram acontecer o desfile cívico, por sinal estão 
mais que de parabéns, um lindo e maravilhoso evento que a tempo não via o povo tão 
presente em um desfile cívico. Parabéns a todos os envolvidos no acontecimento. 
Parabéns a todos que fizeram acontecer à festa de aniversário da cidade. O QUARTO, 
VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Quero agradecer aos jovens que estiveram 
aqui na semana do Parlamento Jovem que foi muito bonito, gostei, acompanhei uma 
parte, foi muito bom, quero parabenizar também o projeto do Marinho que foi uma benção 
para estes jovens, para a cidade, com estes jovens envolvidos neste Parlamento, foi 
muito bom. Quero parabenizar o prefeito, os organizadores da festa da nossa cidade, 
parabéns Ibaté pelos seus 124 anos. Eu nunca tinha ido a uma festa dessa e fiquei muito 
surpreso, fiquei lá até acabar, eu nunca tinha assistido um desfile como esse, nunca tinha 
ido a um desfile cívico, vocês estão entendendo? Parabéns a todos os organizadores 
desta festa. Quero parabenizar a Andréa e ao Wagner pela ajuda no Parlamento Jovem, 
e que Deus possa abençoar esta geração de pessoas que estão buscando mais e mais 
essa iniciativa de lutar pela nossa cidade> Parabéns aos jovens participantes do 
parlamento Jovem. Sem mais nem menos.  A QUINTA, VEREADORA IVANI ALMEIDA 
DA SILVA: A Vereadora desistiu do uso da palavra. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. 



 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

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

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

 

  

Sessão Ordinária de 26.06.2017 – Fls. 6 

 

PRESIDENTE  1º SECRETÁRIO 

 

Nº 168/2017, DE 28 DE ABRIL DE 2017. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. 
OBS: SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. DECISÃO: Aprovado (unanimidade). 
PROCESSO CM. Nº 193/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017. INTERESSADA: Vereadora 
Regina Célia Alves de Queiróz. ASSUNTO: Dispõe sobre instituir a Semana do Bebê, a 
ser realizada, anualmente, no mês de novembro. DISCUSSÃO: VEREADORA REGINA 
CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Eu vou falar um pouco sobre o projeto. A Semana do Bebê 
tem como objetivo levar informações à sociedade sobre as fases da primeira infância (0 a 
3 anos), promover a participação e adesão da comunidade com ações de promoção da 
qualidade de vida da criança nos seus primeiros anos de vida.Durante a Semana do 
Bebê poderão serem realizadas oficinas, atividades de saúde, educação e cultura em 
todas as unidades de saúde e nas escolas de educação infantil, além de orientações, 
seminários, premiações e ações voltadas às mães e às crianças por toda a 
cidade.Através dessas atividades espera-se sensibilizar a sociedade para essa fase do 
desenvolvimento da criança.Cabe ressaltar que o referido projeto não conflita nenhuma 
disposição de normas legais vigentes e nem deverá onerar o Poder Executivo com 
atribuições e despesas.VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA:Parabéns Vereadora 
Regina, estou cada vez mais feliz com sua presença nesta Casa e muito feliz também 
com meu retorno, pois hoje somos em três mulheres e nosso poder legislativo está 
crescendo cada dia mais e mais. Quero te parabenizar a Senhora Vereadora, pois este 
projeto é de suma importância para o nosso município, porque se fizermos isso de início, 
de zero a três anos, lá na frente teremos menos gastos nos cofres públicos, e se fizermos 
a prevenção, no futuro teremos menos doenças, parabéns.  DECISÃO: Aprovado 
(unanimidade). Nada mais, foi encerrada a sessão, lavrada esta ata, que será assinada, 
depois de aprovada pelo Plenário. 
 
 

 
 

 


