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21ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2.017. 

Aos trinta 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 o Vereador Silvano Vaz do Carmo 
procedeu à leitura de um trecho da bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da 
sessão ordinária de 09 de outubro 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 oficiar a 
CPFL, visando à substituição de postes de madeira na Rua Nicola Hercoli, números 
21, 63, 93, 33, 412 e 477 que estão em péssimo estado de conservação. 
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Projeto de Lei do Legislativo, dispondo 
sobre denominação da avenida do Parque Industrial  que tem início na rotatória do 
Jardim Cruzado de Avenida Olávio Apréia. Encaminhado às Comissões 
Permanentes. Indicação, dispondo sobre solicitar do Deputado Federal Lobbe Neto, 
gestões junto ao Ministério da Saúde, para aquisição de uma ambulância de 
transporte tipo A, conforme Portaria MS nº 2.214/2017. Indicação, dispondo sobre 
oficiar o Deputado Estadual Roberto Massafera, no sentido de efetuar gestões junto 
ao Governo do Estado de São Paulo para a doação de um veículo tipo ambulância – 
USA – Unidade de Suporte Avançado para deslocamento de pacientes em estado 
grave aos Hospitais da região e da capital. Moção, dispondo sobre congratulações 
com os servidores públicos em comemoração ao Dia do Funcionário Público. A 
AUTORA: Quero parabenizar aqui os funcionários públicos que nós temos, a 
Vereadora Sidnéia, a Vereadora Regina, a funcionária Andréa e a todos os 
funcionários da Câmara também e, em nome deles, eu cumprimento todos os 
funcionários do município de Ibaté, que atendem o nosso povo com carinho e 
respeito, a você Néia que trabalha o tempo todo com a população e a Regina que é 
enfermeira e todos os demais que participam da gestão, os nossos funcionários 
municipais, parabéns a todos vocês pelo excelente trabalho que vocês fazem. 
DECISÃO: Aprovada (unanimidade). Moção, dispondo sobre pesar pelo 
falecimento de Rosemeire Graciane. DECISÃO: Aprovada (unanimidade). Moção, 
dispondo sobre pesar pelo falecimento do jovem Manoel Alexandre de Oliveira 
Pereira. O VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Presto aqui minhas 
condolências a toda família do jovem Manoel, que era um jovem cheio de futuro que 
foi interrompido, mas, a cada momento de nossa vida, quando acontece isso, é que 
refletimos a nossa vida que estamos aqui apenas de passagem e é nesse momento 
que elevamos nossos pensamentos e os nossos sentimentos de olhar somente para 
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um Deus que tudo pode, e somente Ele pode nos livrar e nos guardar. Que Deus 
possa confortar o coração de toda família maravilhosa, deste jovem trabalhador, e eu 
creio que Deus o recolheu em seus braços. DECISÃO: Aprovada (unanimidade). 
VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Indicação, dispondo sobre limpeza de 
todos os bueiros localizados no Jardim América. ORADORES: O PRIMEIRO, 
VEREADOR ANTONIO INÁCIO BARBOSA: Quero desejar boa recuperação na 
cirurgia do nosso companheiro Wagner e que ele volte logo nesta Casa. Quero 
agradecer ao Prefeito José Parrela pelo apoio que nos tem dado, com ele eu sou 
muito contente, muitas coisas que eu peço para ele, ele faz. Quero também 
agradecer ao Vadilson, porque algumas coisas eles têm feito para mim. Quero falar 
sobre a indicação que eu fiz sobre os postes da Rua Nicola Hercoli, esses postes 
estão feios, espero que a CPFL execute este pedido. Sem mais. A SEGUNDA, 
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Quero aqui agradecer o prefeito José 
Parrela e também a todas as funerárias, entre elas estão a Funerária Santa Cruz, 
Funerária São Carlos e Funerária Terezinha de Jesus. Primeiro o prefeito, pois o 
mesmo aceitou a minha indicação que fiz com relação às instalações no velório 
municipal, que foram as mesas, os altares e os vasos de mármore, para fazer 
combinação e ficar também um ambiente mais higienizado. Então eu parabenizo aqui 
o prefeito José Parrela, que não mediu esforços, deixou que as funerárias assim 
pudessem estar fazendo isso e, ao em contato com as funerárias, junto com o James 
Tacin, que é o dono da Funerária Terezinha de Jesus, fomos até às funerárias, onde 
as funerárias São Carlos, Santa Cruz e a mesma do James aceitaram de imediato. A 
Funerária Fernandes, infelizmente, não quis participar. Então, assim, ficaram três 
salas feitas uma para cada funerária, foi o acordo que eles fizeram, cada uma 
realizou uma sala do velório. Como nós temos quatro salas, a outra sala o James que 
vai fazer também a quarta sala. Tem o prazo de mais ou menos uns quinze dias até 
ficar tudo pronto e estar sendo instalada também. Sem mais. O TERCEIRO, 
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Boa noite, senhor presidente, senhores 
vereadores, vereadoras, todos os que nos assistem pela rádio, pela internet. Gostaria 
de agradecer a Deus pela oportunidade que nos deu mais uma vez neste domingo de 
estarmos em viagem à Capital, na cidade universitária, USP, levando o jovem Israel 
Fialho Magalhães para participar da Olimpíada novamente e, graças ao empenho do 
prefeito, do trabalho feito pelo departamento também de esporte em nome do 
professor Raul, diretor de esporte, pessoa muito competente no seu trabalho, no seu 
setor, que pôde também estar junto com a gente, presente nessa viagem a São 
Paulo, aonde levamos esse jovem para concorrer mais uma vez a Olimpíada da 
Matemática. Para os novos que talvez não têm conhecimento de como funciona, essa 
Olimpíada da Matemática é feita todo ano dentro da USP, cidade universitária, e 
concorrem, em média, de trinta a trinta e cinco mil alunos da rede estadual e de 
escolas públicas e de escolas particulares. Foram selecionados seiscentos jovens 
para participar da Olimpíada, dessa prova, entre eles, mais uma vez, o nosso jovem 
ibateense de treze anos, o Israel, que foi sorteado novamente e foi à cidade de São 
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Paulo prestar a prova, que dura em torno de três horas mais ou menos. Depois, na 
parte da tarde, é feita toda a correção da prova e, bem no final da tarde, é feita a 
premiação e, mais uma vez, a gente tem que agradecer a todo o trabalho do 
executivo também, que se prestou de pronto em estar cedendo e levando esse jovem 
lá que, mais uma vez, foi medalha de ouro para o nosso orgulho aqui de Ibaté. A 
gente fica muito feliz com essa situação que, dentre cinco mil alunos, um aluno 
ibateense foi escolhido e esse aluno, mais uma vez, é medalha de ouro. Isso é motivo 
de muita felicidade para nós, da Câmara; para nós, do Executivo; e para nós, de 
Ibaté, ter um jovem com esse talento. E eu digo que, se não há esforço do 
Legislativo, esforço do Executivo em levar esse aluno até à cidade de São Paulo, 
seria, mais uma vez, um talento enterrado. Então a gente tem que agradecer ao 
prefeito pela disposição de estar fazendo esse trabalho, de estar mandando, de estar 
concedendo, para que a gente estivesse lá, e esse jovem trouxe essa honraria para 
nosso município. Então fica aqui o meu agradecimento a Deus, ao professor Raul, ao 
prefeito, ao jovem, que teve que faltar das suas atividades para poder estar 
participando ali e, mais uma vez, trazendo merecimento para o nosso município. Em 
reunião com o prefeito também, há poucos dias, onde a gente discutia alguns 
assuntos relacionados ao município, o prefeito me pediu urgência em projetos que 
tramitam por esta Casa, principalmente esses projetos que passam pela minha 
comissão, pelas minhas comissões das quais presido, ele me pediu urgência na 
aprovação dos projetos. A gente vê, e o prefeito também vê a necessidade da 
construção de mais duas creches no município, então precisam ser feitos todos os 
andamentos dentro desta Casa, para que se possa logo abrir a licitação, para que se 
possa construir. A gente vê toda a necessidade de crianças estarem nas creches, das 
mães que precisam trabalhar, para poder estar ajudando no sustento da casa, e o 
prefeito também tem essa preocupação com as creches, preocupação com o término 
da nova prefeitura, uma frente que vai ser toda modelada em pedras, e a gente vê 
que tá ficando cada vez mais bonito. Então a gente se propôs agora, na última 
sessão, que vamos ajudar o Executivo, estamos aqui, para poder estar ajudando o 
prefeito no que for preciso. Gostaria também de falar a respeito da funerária do grupo 
Tacin, a gente só tem a agradecer a esse pessoal com quem temos amizade de 
muitos anos e vamos se dizer, assim, uma funerária que acolheu Ibaté, pioneira aqui 
nos serviços, que vestiu a camisa, que trabalha, que está sempre à disposição. A 
gente só tem que agradecer ao trabalho que faz com os nossos entes queridos. A 
gente fica muito feliz com o trabalho que o Nivaldo tem prestado e agradece por tudo 
o que tem feito por Ibaté. EM APARTE, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: 
Com relação ao grupo Tacin, muito bem frisado pelo senhor, foi onde nós fomos até à 
Funerária Fernandes, o proprietário não estava lá e, depois, ele me retornou uma 
ligação com gesto sarcástico, em que disse o seguinte: “Pede para a Funerária 
Terezinha de Jesus fazer todas as salas, porque ele é o único beneficiado de Ibaté, 
onde eu fui muito mal recebido”. E, nessa conversa, eu falei para ele assim: “Não é 
que o senhor foi muito mal recebido em Ibaté, é porque o senhor quer usufruir e não 
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quer pagar os seus impostos devidos, e a Funerária Terezinha de Jesus contribui 
com seus impostos no nosso município”. Muito obrigada, senhor vereador. O 
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Obrigado pelo complemento da vereadora 
Ivani. A gente vê que é bem por aí mesmo, têm muitas pessoas que às vezes que 
esperam do município só o retorno, investimento, de estar fazendo alguma coisa por 
Ibaté, às vezes não é bem visto para eles, mas a gente vê todo o trabalho, todo o 
empenho e todas as dificuldades que teve passado por anos e anos a Funerária 
Terezinha de Jesus, do grupo Tacin. Ela sempre prestou esse serviço ao nosso 
município e, muitas vezes, até em funerárias em que a pessoa não tinha condições, o 
Nivaldo sempre fez, sempre acolheu, sempre fez o melhor possível, porque a gente 
entende que é uma hora difícil na vida das pessoas, e o grupo Tacin não se opõe a 
isso, o que ele pode fazer, o que pode ajudar, ele sempre ajudou. E não seria de 
forma diferente, não seria surpresa saber que ele estaria fazendo assim, e eu achei 
justa a atitude do James de estar participando com as outras funerárias que 
quiseram. A gente entende que ele fez a parte dele, e sobrou uma parte, e ele vai 
fazer também, e a gente sabe que isso vai ser muito bem recebido pelo nosso 
município. A gente fica feliz com a atitude da funerária. Gostaria também de falar a 
respeito do nosso amigo e funcionário desta Casa, pela enfermidade que está 
passando, começou aqui a sua luta nestes quinze dias, a gente torce muito para que 
logo se recupere, a gente vê a falta que faz em nosso meio, mas a gente sabe que 
Deus está no comando e está olhando para esta situação, colocando as mãos para 
que logo possa estar em nosso meio. A gente pede a Deus para que logo retorne a 
esta Casa para que a gente possa, juntos, trabalhar. Sem mais. ORDEM DO DIA: 
PROCESSO CM. Nº 294/2017, DE 30 DE AGOSTO DE 2017. INTERESSADA: 
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de 
Ibaté - PPA, para o período de 2018 a 2021. (Primeira Discussão e Votação). 
DECISÃO: Aprovado (unanimidade). PROCESSO CM. Nº 341/2017, DE 24 DE 
OUTUBRO DE 2017. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe 
sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 2.500.000,00. O VEREADOR 
LUIS MARINO DA SILVA: Senhor presidente, senhores vereadores. Esse processo 
de abertura de crédito suplementar a gente tem conhecimento de como funciona. A 
partir do momento em que este país nosso começou a entrar em uma crise, muitas 
mudanças precisaram ser feitas e não seria diferente com o município também. 
Gostaria de participar com os novos vereadores que talvez não tenham conhecimento 
em relação a essa situação. O prefeito acaba tirando verbas de um canto que está 
sobrando e repassa para outro canto e se é necessário fazer também, para que 
possa fazer todos os pagamentos até o final do ano, para que possa cumprir com o 
Tribunal de Contas, com o fechamento das contas do exercício do prefeito. Então, a 
gente pede apoio de todos os vereadores novos, os vereadores que já estão aqui na 
Casa já sabem como funciona. Só comentar um fato que aconteceu no final de 2013, 
aqui tinha uma Câmara que, por conta do valor ser alto, questionou e questionou 
nesse valor, eles tinham uma maioria, e a maioria reprovou o projeto, trazendo um 
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transtorno que perdura praticamente até hoje nos dias do nosso município, trazendo 
uma consequência que a folha de pagamento, que não foi feita naquele mês, foi feita 
mês de novembro, se não me falha a memória, trazendo duas folhas de pagamento 
no mês de novembro, subindo o índice do percentual que era permitido pela lei, 
trazendo um transtorno enorme no município. Então nós temos a responsabilidade de 
estarmos aqui, votando e aprovando esse projeto. Peço o apoio de todos, para que o 
prefeito possa cumprir com todas as suas obrigações até o final deste ano de 
exercício de 2017. Sem mais. DECISÃO: Aprovado (unanimidade). EXPLICAÇÃO 
PESSOAL: A PRIMEIRA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Quero 
agradecer a alguns funcionários da prefeitura e também do Departamento de Água e 
Esgoto, Vadilson, Nicola e todos os funcionários que participaram, infelizmente, da 
última sexta-feira, devido à forte chuva, tivemos alguns problemas na Rua Júlio 
Mascagna e na Washington Luiz, onde eu fiz contato com o Nicola e com o Vadilson 
e, de imediato, eles foram socorrer esses moradores, porque adentrou água em suas 
casas. Então, fica aqui meu agradecimento ao Vadilson, Nicola e a todos os 
funcionários do Departamento de Água e Esgoto. Nada mais, foi encerrada a sessão, 
lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário. 
 
 

 

 

 

 


