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10ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2.019. 

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, no 
Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida pela Vereadora 
Regina Célia Alves de Queiróz, secretariada pela Vereadora Sidnéia Monte e com a 
presença dos seguintes Vereadores (as): Antonio Inácio Barbosa, Carlos Eduardo 
Galdiano, Ivani Almeida da Silva, Luis Marino da Silva, Silvano Vaz do Carmo, Steigue 
Jones Ronchini Fáccio e Valentim Aparecido Fargoni. Iniciada a sessão foi executado o 
Hino de Ibaté. A seguir, o Vereador Steigue Jones Ronchini Fáccio procedeu à leitura de 
um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 27 de 
maio de 2.019. A Senhora Secretária fez a leitura das correspondências recebidas de 
diversos, que ficarão arquivadas na secretaria da Câmara. PROPOSIÇÕES 
APRESENTADAS PELOS VEREADORES (AS): VEREADORA IVANI ALMEIDA DA 
SILVA: Indicação, dispondo sobre construir uma faixa elevada de pedestres em frente à 
E.E. Orlando da Costa Telles, no Jardim Encanto do Planalto. Indicação, dispondo sobre 
construir uma depressão na Rua Doutor Teixeira de Barros, esquina com a Rua Júlio 
Mascagna, na Vila Santa Terezinha. Indicação, dispondo sobre instalar uma placa de 
Orientação de Destino na Rua José Bento da Silva, informando a presença do 
Restaurante Encanto do Planalto, da E.E. Orlando da Costa Telles, da E.M.E.F. Alice 
Rossito Cervoni, da creche Augusta Donatoni Valério e do PSF do Jardim Esfer. 
Indicação, dispondo sobre reformar ou trocar todos os toldos da EMEI Professora 
Solange Aparecida Rodrigues, localizada no Conjunto Habitacional Comendador Nello 
Morganti. Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento de Davi 
Lucca Melo Peixoto. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADORA REGINA 
CÉLIA DE QUEIRÓZ: Indicação, dispondo sobre construir uma faixa elevada de 
pedestres em frente à Creche Municipal Dona Ermínia Morganti, no Conjunto 
Habitacional Nelo Morganti. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº142/2019, DE 30 DE 
ABRIL DE 2.019 (Primeira discussão e votação). INTERESSADA: Prefeitura 
Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias para a elaboração e 
execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2020. DECISÃO: Aprovada por 
unanimidade em primeira votação. PROCESSO CM. Nº143/2019, DE 30 DE ABRIL DE 
2.019 (Primeira discussão e votação). INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
EXPLICAÇÃO PESSOAL: A PRIMEIRA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: 
Boa tarde a todos. Quero agradecer o Prefeito José Parella por ter tirado aquele 
funcionário, o Gerivaldo, da ambulância; estou muito feliz. O Prefeito me atendeu essa 
semana, devido a alguns transtornos que tivemos mais uma vez no município. Eu quero 
simplesmente agradecer, mais uma vez, o José Parella: Muito obrigada por pensar na 
população ibateense com carinho, principalmente neste povo da área da saúde. 
Aproveito também para agradecer o Vice-prefeito Horácio que também deu uma força, o 
José Augusto e, também, o Valdilson. Agradecemos esse pessoal por estar sempre se 
preocupando com a nossa saúde, com os nossos doentes, que necessitam realmente do 
transporte das nossas ambulâncias e das nossas vans. Não poderia deixar esse 
agradecimento passar em branco. José Parella, mais uma vez, parabéns por ter me 
atendido. Muito obrigada, Prefeito. O SEGUNDO, VEREADOR LUÍS MARINO DA 
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SILVA: Boa tarde a todos. Achei muito importante a mudança do Prefeito em relação ao 
funcionário que cuidava do setor das ambulâncias. Nós, como Vereadores, tivemos 
várias reclamações nesse sentido e tínhamos comentado com o Prefeito em uma reunião 
sobre essa situação. Eu sei que é difícil tomar uma postura em relação a um funcionário; 
sabemos que todo mundo depende do salário, do que faz. Mas, não é porque depende 
que temos que ficar passando a mão na cabeça; temos que cobrar. Servidor público é 
para servir, tem que servir bem a nossa população. Se não servir, acaba por atrapalhar o 
trabalho tão bonito que o Prefeito tem feito em nosso município, um trabalho sério que, às 
vezes, por falta de cuidar bem de um cidadão, de uma população que clama por mais 
saúde e segurança, acaba atrapalhando o trabalho que o Prefeito faz, acaba caindo na 
imagem do Prefeito, e não é isso que a gente quer. A gente quer que todo mundo 
trabalhe em harmonia, faça com que o município seja levado lá fora a sério, seja bem 
visto. Não queremos funcionário que trate mal a população. Esse funcionário não tinha 
capacidade de fazer o serviço que teria que ser feito, deveria ter dado um bom 
atendimento à pessoa, cuidado bem das pessoas que clamam por saúde, que quando 
chegam ali, chegam porque precisam; ninguém vai lá se humilhar, vai porque precisa. 
Espero que este novo servidor, que está ocupando o lugar, faça um trabalho digno para a 
nossa população, porque é isto que ela merece: ser tratada com carinho. É por isto que 
todos nós estamos aqui, para cuidar da nossa população. Obrigado, Ivani, por ter me 
colocado nessa situação também. Lá atrás, na outra reunião, fomos nós que cobramos o 
Prefeito e hoje encerramos esse pedido. Agradecemos o Prefeito por ter nos ouvido e 
ouvido o clamor da população. Quero aproveitar para convidar, em nome do Prefeito da 
cidade, José Luiz Parella, toda a população, tanto da nossa cidade quanto das cidades 
vizinhas, para a grandiosa festa da nossa cidade que acontece agora. Ibaté, mais uma 
vez, faz aniversário, e quem ganha é a nossa população, com grandes shows com a 
esquadrilha da fumaça, com moto, manobras radicais, duplas sertanejas, banda de rock e 
tudo isso de graça à população. É um trabalho que vem sendo feito há anos e, cada vez 
mais, nosso desfile vem sendo melhor. Acredito que será uma grandiosa festa. Agradeço, 
pois quem está no comando da nossa cidade tem cuidado certo da nossa cidade, tem 
feito um trabalho que a população tem aprovado. É disto que precisamos: de pessoas 
que administram nossa cidade com carinho, com amor, com força, com coragem, pois, se 
não for assim, ninguém consegue governar, fica difícil. Obrigado por tudo. Ficam todos 
convidados para a grandiosa festa que acontece no nosso município. Agradeço ao 
Prefeito por tudo o que tem feito por nós. Sem mais. A Presidente comunicou a 
realização do Parlamento Jovem nos dias doze, treze e catorze de junho e convidou a 
todos para a cerimônia de encerramento, no dia catorze, às quinze horas. Nada mais, foi 
encerrada a sessão às dezesseis horas e vinte minutos, lavrada esta ata, que será 
assinada, depois de aprovada pelo Plenário. 


