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22ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 
2.019. 

Aos nove dias do mês de dezembro 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 Luís Marino da Silva 
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da 
sessão ordinária de 25 de novembro 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 criar um 
Centro Cultural no Jardim Icaraí. Indicação, dispondo sobre de instalar redutor de 
velocidade de veículos na Rua Mário Pistelli, em frente ao número 201, no Jardim 
Mariana, e na Avenida Araraquara, em frente ao número 478, no Jardim Cruzado II. 
Moção, dispondo sobre votos de congratulações aos alunos do Centro Cultural Anna 
Ponciano Marques, ao Diretor de Cultura, senhor Joziel José Gama, aos seus 
auxiliares e aos alunos da E.M.E.F. Brasilina Teixeira Ianoni pela apresentação 
realizada no dia 04 de dezembro, bem como pelo encerramento do ano letivo.  
DISCUSSÃO: A AUTORA: Boa tarde, senhora Presidente, senhores Vereadores e 
Vereadora, a todos os presentes e a todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto. 
Essa moção de congratulações que fiz é em relação ao Centro Cultural e à escola 
Brasilina. Os alunos do Centro Cultural fizeram uma belíssima apresentação junto 
com os alunos da escola Brasilina, e, assim, fechou-se o ano letivo. Quero agradecer 
o Gama, que é o Diretor do Centro Cultural do Jardim Cruzado. Foi uma 
apresentação maravilhosa e, mesmo com chuva, os pais e os alunos estiveram 
presentes. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR LUÍS MARINO DA 
SILVA: Projeto de Lei, dispondo sobre instituir em Ibaté o Dia de Portugal. Decisão: 
Encaminhado às Comissões Permanentes. Requerimento, dispondo sobre solicitar 
do Superintendente Estadual de Operações de São Paulo, da Agência Central dos 
Correios de Bauru, senhor Pedro Orestes Toledo, informações sobre o motivo pelo 
qual não há a entrega de correspondências no Residencial José Giro e Jardim 
Primavera. DISCUSSÃO: O AUTOR: Senhora Presidente, senhores Vereadores. 
Peço o apoio de todos na aprovação desse requerimento. Mais uma vez, os Correios 
tornam-se motivo de discussão nesta Casa. Todo trabalho em relação aos Correios, 
nada foi feito para que melhorasse o atendimento dos Correios em nosso município. 
Quero parabenizar o Vereador Silvano e o Vereado Valentim também pelas 
indicações e trabalhos para ajudar nossa população, para facilitar o trabalho dos 
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Correios. No passado, tivemos vários problemas em relação à agência, inclusive em 
relação a assaltos por conta das instalações e da falta de segurança. Hoje eu torno, 
nesta Casa, a fazer um requerimento pedindo informações de por que não são 
entregues as correspondências no José Giro e Jardim Primavera. Antes se 
comentava muito porque havia um trabalho a ser feito pelo Executivo, o qual já foi 
feito pela indicação do Vereador Silvano. Não havia ali os nomes das ruas, hoje está 
tudo certinho. O Prefeito fez tudo o que precisa ser feito, e, até hoje, as agências do 
correio de Ibaté não conseguem entregar essas correspondências, o que traz 
transtorno às pessoas desses dois bairros. Então, pedimos informações para que 
eles tragam essas informações. Até onde eu sei, precisava-se de mais um funcionário 
nos Correios, mas eles diminuíram mais um, para pior o trabalho em nosso município. 
Então, eu acho que está deixando muito a desejar, e a gente precisa cobrar essa 
instituição aí, para que traga um serviço de qualidade, já que é a única que presta 
serviço no Brasil. Sem mais. Decisão: Aprovado por unanimidade. Indicação, 
dispondo sobre transferir a Guarda Municipal para a unidade I da Prefeitura 
Municipal, situada na Rua Paulino Carlos, nº 921, quando a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura mudar para o seu novo prédio. Indicação, dispondo sobre 
realizar uma sinalização horizontal de solo, PARE, em todas as ruas que cruzam a 
Rua Maria Klaic Mendes. VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Indicação, 
dispondo sobre reparar a iluminação pública de todas as praças da cidade. 
Indicação, dispondo sobre reformar a Praça Dagnino Rossi, no Conjunto 
Habitacional Comendador Nello Morganti. Indicação, dispondo sobre construir uma 
rotatória próxima ao semáforo do Conjunto Habitacional Comendador Nello Morganti, 
na junção das ruas Floriano Peixoto, Espírito Santo e da Avenida São Paulo. 
Indicação, dispondo sobre instalar um semáforo em frente ao Supermercado Ruscito, 
na Rua Floriano Peixoto; bem como deixar que o semáforo da Rua Totó Pessente 
opere em amarelo intermitente entre as 23h e 05h. Indicação, dispondo sobre 
colocar mais assentos no Hospital Municipal Hermínia Morganti. VEREADOR 
STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO: Indicação, dispondo sobre construir um 
redutor de velocidade de veículos (lombada) na Rua Porto Ferreira, próximo ao 
número 650, no Jardim Cruzado; bem como na Rua Visconde de Pelotas, próximo ao 
número 653, no Centro. Indicação, dispondo sobre sinalizar vaga reservada para 
deficiente físico na Rua Visconde de Pelotas, em frente ao número 653, no Centro. 
VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Projeto de Lei, dispondo sobre 
instituir em Ibaté o Hiperdia e a Semana de Orientação e Combate a Diabetes, a ser 
realizada na semana do dia 14 de novembro de cada ano. Decisão: Encaminhado às 
Comissões Permanentes. ORADORES: A PRIMEIRA, VEREADORA REGINA 
CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Boa tarde a todos. Gostaria, desde já, de parabenizar 
nosso Prefeito por esta festa que está acontecendo em nossa cidade; é muito bom 
ver o nosso povo feliz e participando das várias atrações. Então agradeço, em nome 
da nossa população, por estas festas. No sábado tivemos nosso evento gospel, que 
foi muito bom e muito lindo ver nosso povo louvando a Deus, sendo abençoado. Na 
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noite de ontem, domingo, também, com a banda Facmol, foi muito bonito e muito 
lindo. No último dia 05 de dezembro, tivemos na Escola Segundo Carlos Lopes uma 
simulação de planos de abandono. A ação, que faz parte da Construção de Protocolo 
de Segurança nas escolas municipais e estaduais, será aplicada no estado de São 
Paulo e é proposta pelo Governo do Estado por meio da Secretaria Estadual de 
Educação em parceria com a Defesa Civil, com a Secretaria de Segurança Pública e 
Prefeitura de Ibaté. A simulação faz parte da construção de um projeto modelo que, 
posteriormente, deverá ser aplicado em todas as escolas estaduais de São Paulo. 
Esse trabalho vai contribuir para a segurança das crianças das escolas estaduais e 
municipais. Um grupo de trabalho, do Governo Estadual, instituído pela Resolução nº 
53, de 10 de outubro de 2019, que visa discutir com diversas instituições, como 
Defensoria Pública e Ministério Público Estadual, medidas de segurança e a criação 
do Protocolo da Defesa da Vida nas Escolas para situações de desastre e medidas 
emergências no ambiente escolar. Estão sendo acompanhados de perto todos os 
trâmites. Ibaté sai na frente, mais uma vez, em projeto pioneiro no estado de São 
Paulo. O evento contará com a Defesa Civil do Estado, que coordenará o evento, a 
Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, SAMU, Guarda Municipal de Ibaté, 
Universidade Federal de São Carlos e CONSEG, que já vem desenvolvendo um bom 
trabalho em nossa cidade. Parabéns aos envolvidos, ao nosso Prefeito que não 
hesitou aceitar esse projeto em nossa cidade. Obrigada. A SEGUNDA, VEREADORA 
IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa tarde, senhora Presidente, senhores Vereadores e 
Vereadora, a todos os presentes e a todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto. 
Com relação à indicação sobre o Centro Cultural do Jardim Icaraí, fiz essa indicação 
porque o nosso Prefeito, José Luiz Parella, foi ele quem trouxe o Centro Cultural para 
o Jardim Cruzado. É de suma importância para a população do lado de lá e, até 
mesmo, para quem não mora no Jardim Cruzado, pois acabam usufruindo também 
do Centro Cultural, pois existem vários cursos; o Guilherme mesmo faz parte da 
nossa banda; lá há alguns encontros. Então venho, por meio dessa indicação, pedir 
ao Prefeito, José Luiz Parella, para que ele veja com bons olhos para que seja 
instalado, no futuro, um Centro Cultural no Jardim Icaraí. A diretora Sandra esteve 
presente, e os alunos dela também estavam La participando da última apresentação 
que tivemos na escola Brasilina. Então, deixo este apelo ao José Parella, pois tenho 
certeza de que, no futuro próximo, ele concretizará o sonho da população do Jardim 
Icaraí. Assim, nossas crianças serão beneficiadas, os jovens serão beneficiados com 
cursos e deixarão de frequentar as ruas, assim como as pessoas de terceira idade, 
que têm várias atividades também. Então, prefeitão José Luiz Parella, estou apelando 
para que, no futuro, o senhor faça uma construção dessas no Icaraí, se Deus quiser. 
Deixo também os meus votos de agradecimento a Deus por mais um ano que 
termina, a minha família, a meus amigos e aos meus irmãos em Cristo, a todos que, 
de alguma forma, acreditam e acreditaram em meu trabalho. Desejo a todos um final 
de ano abençoado por Deus e que o próximo ano de 2020 seja melhor para todos em 
diversos sentidos. Desejo às famílias ibateenses um Feliz Natal e um Próspero Ano 
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Novo. Deixo um abraço a todos os funcionários da Câmara que, mais este ano, me 
aguentaram. Obrigada, doutor André, Andréa, Camila, Wagner; Thiago, que é nosso 
Contador, hoje eu o chamei de doutor, e ele ficou todo encantado, ele disse: “Ivani, 
quem sabe, num futuro próximo?!”; também à Gisele, Angélica e à Dica. Agradeço a 
todos vocês mesmo pelo nosso companheirismo. O Wagner eu já falei, mas falo de 
novo: ao Wagner, Diretor da Câmara, que está sempre preparado para nos ajudar e a 
nos dar conselho. Wagner, obrigada, mais um ano. Este é meu sétimo ano que você 
me aguenta, se Deus quiser, quem sabe, ano que vem você vai me aguentar aqui. 
Agradeço meus companheiros, meus parceiros, Steigue, o Du, da Autoescola; 
Silvano, Marino Motos, Regina, Néia, Valentim, meu companheiro, Caixa D’água, 
meu Caixinha; e também o Tonho Pernambuco. Deixo meu abraço a todos vocês. 
Desculpem-me alguma coisa. Às vezes a gente quebra o pau, mas é para o bem da 
população. Um beijo no coração. O TERCEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA 
SILVA: Mais um ano que se finda, e a gente, nesta Casa, só temos que agradecer a 
Deus por tudo de bom que aconteceu; muitas coisas aconteceram no decorrer deste 
ano. Quero lembrar as casas populares. No início deste mandato, nós quase 
perdemos as casas, mas o trabalho do Prefeito José Parella, em união com esta 
Casa, conseguimos, com muito custo, trazer essas casas e deixá-las para as pessoas 
que aqui moram. Foi um dos grandes feitos desta gestão. Se não fosse por Deus e 
pelo trabalho feito, se dependesse do Governo do Estado, com certeza, não teríamos 
essas casas. Seria mais uma enrolação, e o Prefeito foi para cima dessas casas. 
Quero lembrar o projeto muito maravilhoso que o Prefeito nos apresentou da nova 
rodoviária, pois nós já vínhamos buscando isso há muito tempo, e, nesta gestão, está 
começando a firmar; e espero que dê tudo certo. Quero lembrar o trânsito da nossa 
cidade. O Prefeito, com toda a mudança que fez para melhorar o trânsito da nossa 
cidade para receber tanto as pessoas do nosso município quanto as de fora, algumas 
mudanças estão sendo feitas na Santa Terezinha, mudanças de sinalização nas 
transversais, que cruzam as preferenciais. Quero lembrar a abertura, aprovada por 
esta Casa, da rua perto da igreja Universal, que já está em andamento; bem como a 
abertura das ruas abaixo das torres, no Domingos Valério, que vêm para melhorar 
para o pessoal daquele bairro. Então, só são coisas boas e produtivas que o 
município está recebendo nesta gestão. Espero que a população olhe para essas 
coisas. São pequenas coisas, mas que, no futuro, é o que fará funcionar no 
município. O Prefeito tem uma grande visão para o futuro. Vemos coisas que ele fez 
lá atrás, e achávamos que eram coisas estrondosas, mas que hoje servem para a 
população. Então parabenizamos o trabalho do Prefeito neste ano. Quero também 
agradecer a Deus por mais um ano; aos funcionários desta Casa, que nos acolhem 
sempre bem todos os dias, sempre que precisamos. Quero pedir desculpas aos 
Vereadores se fiz algo que desabonasse, durante a gestão. Cada um tem uma ideia e 
um pensamento, e, às vezes, o meu pensamento não é igual ao dos nobres colegas. 
Não guardo mágoa de ninguém. Estamos aqui para trabalhar todos juntos pelo 
município. Quero agradecer o município pelas festas do final de ano, que trouxeram 
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alegria ao nosso povo sofrido. É uma cidade pequena, mas de grande porte em 
festividades; esse é o trabalho que o Prefeito vem fazendo há bastantes anos e tem 
dado certo, pois a população tem aprovado e é de bom grado. Fica meu 
agradecimento. Espero que Deus nos abençoe para o próximo ano para que 
estejamos juntos novamente no ano que vem, trabalhando em prol da nossa cidade. 
Sem mais. O QUARTO, VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Boa tarde a todos, 
senhora presidente, meus amigos, imprensa, todos que nos ouvem pela rádio 
Encanto. Quero falar sobre nossas indicações sobre as outras praças da nossa 
cidade. É muito importante que as praças, não somente a Central, sejam iluminadas, 
principalmente as dos bairros. As pessoas entram em nossa cidade, está bonita a 
praça; mas, quando passam em outra rua, quando vão embora, há praça escura. Em 
frente à ambulância, as pessoas reclamam daquela praça, eu pedi e queria, mais 
uma vez, para que sejam tomadas as devidas providências. Que tudo seja iluminado, 
pelo poder do sangue de Jesus. Eu creio que terá a providência da parte à qual 
pedimos. A Praça da São Benedito está muito escura e já houve assaltos, conforme 
relatos de vizinhos. Então, cobro aqui, pois já pedi providências, mas, até agora, não 
foram tomadas. Quero também falar da rotatória na Popular, pois é de muita valia 
tanto para o povo da Popular quanto para nós, que usamos a cidade. Agradeço o 
Prefeito José Parella por este evento feito na nossa cidade, o show gospel para 
abençoar nossa cidade, foi muito lindo, e esta cidade precisa ser abençoada. 
Precisamos mesmo falar de Jesus. Há pessoas que falam que vão comprar, no final 
do ano, uma roupa branca para a virada de ano, para ter paz no ano novo. Quer ter 
paz no ano novo? Não precisa comprar roupa branca para a virada, é só não fazer da 
vida do outro um inferno, aí a paz vai reinar na sua vida, na sua casa e também na 
nossa cidade. Agradeço o Vadilson pelo serviço prestado para a nossa população. 
Quero agradecer o povo do Hospital, onde tenho estado quase todos os dias e tenho 
sido bem atendido, assim como a população, pois tenho acompanhado o 
atendimento. As pessoas falam: “O Vereador não fez isso”, e a gente está cobrando, 
sim. Nós mandamos para esta Casa os nossos pedidos e projetos, mas, quem manda 
fazê-los é o Prefeito, e espero que, no ano que vem, esses projetos sejam feitos, são 
mais de 80 projetos feitos que precisam ser atendidos; esta Casa precisa ser 
atendida, pois trabalhamos em união, junto com o Prefeito. Agradeço o Wagner, 
todos desta Câmara, cada Vereador. Faço das palavras da Ivani as minhas palavras. 
Um grande abraço a todos vocês, à cidade de Ibaté, aos nossos irmãos queridos e 
aos nossos amigos. Que o ano que vem seja um ano de bênção, de vitórias para 
todos vocês. E mais: confiança em Deus é tudo. Se nós confiarmos, venceremos a 
batalha. Desejo a todos um bom Natal e um bom Ano Novo. Abraço do Silvano Água 
Viva. ORDEM DO DIA: Foi aprovado requerimento, de autoria de todos os Edis, 
solicitando urgência para apreciação dos processos CM. nº 298-299-300-301-
302/2019. Decisão: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº297/2019, DE 
04 DE DEZEMBRO DE 2019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: 
Dispõe sobre autorização para aprovar o novo projeto com as substituições das Áreas 
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Verdes e Institucionais do Loteamento Residencial Antônio Donatoni, aprovado pelo 
Decreto Executivo nº 2389/2013. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO CM. Nº298/2019, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019. INTERESSADA: 
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 
Suplementar no valor de R$ 571.000,00, para atender as necessidades do FUNDEB 
– Educação Básica, com vencimentos e obrigações patronais. DECISÃO: Aprovado 
por unanimidade. PROCESSO CM. Nº299/2019, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre alteração do artigo 
2° da Lei Municipal nº 3179/2019, substituindo a cobertura de crédito de excesso de 
arrecadação para anulação parcial de dotações do orçamento vigente. DECISÃO: 
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº300/2019, DE 05 DE DEZEMBRO 
DE 2019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre alteração 
do artigo 2º da Lei Municipal nº 3184/2019, substituindo a cobertura do crédito de 
excesso de arrecadação para anulação parcial de dotações do orçamento vigente. 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº301/2019, DE 05 DE 
DEZEMBRO DE 2019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe 
sobre aprovar, como interesse social, o Projeto de Loteamento, que institui o 
processo administrativo nº 1007/2019, “Loteamento Residencial Ângelo Monte”. 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº302/2019, DE 05 DE 
DEZEMBRO DE 2019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe 
sobre aprovar, como de interesse social, o Projeto de Loteamento, que institui o 
processo administrativo nº 3974/2016, Loteamento denominado “Real Park”, com 566 
lotes. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.  EXPLICAÇÃO PESSOAL: O 
PRIMEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Quero deixar a todos vocês, a 
toda a população de Ibaté, ao Prefeito Municipal, a esta Casa, o meu Feliz Natal e um 
Próspero Ano Novo a todos. Deixo registrado que não irei viajar neste final de ano e 
que estarei à disposição tanto da Prefeitura quanto da Câmara caso haja algum 
projeto de urgência. Sem mais. A SEGUNDA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA 
SILVA: Agradeço o momento para agradecer o Prefeito José Parella e sua equipe por 
sempre terem me recebido; a sua equipe que trabalha à frente da população, 
prestando serviços, auxiliando os que precisam de atendimento e esclarecimento. 
Agradeço os diretores das nossas escolas municipais e estaduais, porque estão à 
frente da nossa população do futuro. Aproveito, também, para agradecer todos os 
funcionários municipais de Ibaté. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezesseis 
horas e quarenta e cinco minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de 
aprovada pelo Plenário. 


