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01ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2020. 

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, 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, a Vereadora Sidnéia Monte procedeu 
à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão 
ordinária de 09 de dezembro de 2019. A Senhora Secretária fez a leitura das 
correspondências recebidas de diversos, que ficarão arquivadas na secretaria da 
Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (AS): 
VEREADOR ANTÔNIO INÁCIO BARBOSA: Indicação, dispondo sobre instalar 
canaletas para escoamento de água pluvial nas seguintes localidades do Jardim 
Icaraí: Rua José Menzani, esquina com a Rua Oreste Del Ponte, número 15; Rua 
Augusto Boni, esquina com a Rua Oreste Del Ponte, número 46; e Rua Nicola 
Hercoli, esquina com a Oreste Del Ponte, número 12. Indicação, dispondo sobre 
realizar recapeamento asfáltico na Rua Belmiro Boni, em frente ao número 610; bem 
como reparar os bloquetes na Rua José Menzani, em frente ao número 300, ambos 
no Jardim Icaraí. Indicação, dispondo sobre instalar iluminação pública no Campo de 
Areia do Jardim Icaraí, bem como depositar mais areia no local. VEREADORA IVANI 
ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre reformar os sanitários do Campo 
Municipal do Jardim Cruzado e realizar ligação de água no local. Indicação, dispondo 
sobre instalar redutor de velocidade de veículos nas seguintes localidades: Rua 
Ibitinga, em frente ao número 65; bem como em frente à UBS e ao Centro Cultural, 
todos no Jardim Cruzado, e Rua Felício Ibelli, esquina com a Rua Hilário Valcazara, 
na Vila Bandeirantes. Indicação, dispondo sobre tornar a Rua Felício Ibelli em mão 
única de direção, cujo fluxo de circulação seja da Avenida São João à Rua Adelmo 
Trevisan. Indicação, dispondo sobre construir uma depressão na Rua Agostinho 
Vitturi, esquina com a Rua Fioravante Taglialatela, no Jardim Mariana. Moção, 
dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento de Luiz Carlos Corrêa, 
Jecival Bastos Reis e Vanderson Aparecido Nascimento. Decisão: Aprovada por 
unanimidade. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Requerimento, dispondo 
sobre solicitar da Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL informações a esta 
Casa do motivo pelo qual não há iluminação pública na Rua José Mascagna. 
DISCUSSÃO: O AUTOR: Em primeiro lugar, agradeço a Deus por mais um ano em 
sua presença, nesta Casa, iniciando nossos trabalhos. Um bom ano a todos os 
Vereadores, que a gente possa fazer o melhor por Ibaté. Peço a todos o apoio a esse 
pedido que faço à CPFL. É a rua atrás da estação. É de conhecimento de todos os 
Vereadores que, antigamente, havia iluminação e, hoje, não há mais. Ali já é alvo de 
alguns assaltos, há pessoas com empresas que pagam energia naquele canto, que 



  

 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

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

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

 

Sessão Ordinária de 27.01.2020 – Fls. 2 

 

            PRESIDENTE             1ª SECRETÁRIA 

 

pedem para que seja iluminado. Então vamos ver, por meio desse requerimento, o 
que a CPFL fala sobre essa situação. Vivemos em um mundo inseguro, cujo lugar, 
onde falta iluminação, fica bem propício à marginalidade. Pedimos à CPFL ou à 
Prefeitura, não sei quem pode resolver essa situação. Sem mais. VEREADORA 
IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa tarde, senhora Presidente, Vereadores e 
Vereadora, a todos os presentes e a todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto. 
Também agradeço a Deus por mais este ano que se inicia nesta Casa de Leis, a 
todos os nossos colegas, nobres companheiros de luta e de batalha. Que Deus 
abençoe este novo ano que se inicia; nós, políticos, Vereadores de Ibaté; nosso 
Prefeito, José Parella com seu Vice; todos os gestores da nossa cidade e seus 
funcionários; a vocês também, Camila, doutor, nossos funcionários da Câmara: 
Andréa, Wagner, todos os presentes. Marino, conte, mais uma vez, comigo, nessa 
sua empreitada, em seu requerimento que é de suma importância para a população 
daquela região. Estou contigo e, no que precisar, estaremos com você. Decisão: 
Aprovado por unanimidade. Indicação, dispondo sobre instalar persiana ou cortina no 
consultório de dentista na UBS do Jardim Icaraí, bem como instalar um ventilador na 
sala de curativo e gesso do Hospital Municipal Hermínia Morganti. Indicação, 
dispondo sobre reparar as estradas municipais da área rural, bem como as estradas 
que ligam as chácaras atrás da antiga CBT. Indicação, dispondo sobre instalar um 
redutor de velocidade de veículos na Rua Bernardino de Campos, próximo ao número 
193, no Centro. VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Indicação, 
dispondo sobre construir calçada e ciclovia na Rua Salve Nilo Zecchin, entre a Rua 
Antonio de Jesus Volpiano e a Avenida Antonio Guaraty. VEREADOR SILVANO VAZ 
DO CARMO: Indicação, dispondo sobre realizar recapeamento asfáltico na Rua 
Aniello Giuseppe Pepo de Cápua, do número 209 ao número 315, no Jardim 
Menzani. Indicação, dispondo sobre construir uma lombada na Rua Tabatinga, em 
frente ao número 356, no Jardim Cruzado. VEREADOR VALENTIM APARECIDO 
FARGONI: Indicação, dispondo sobre cortar a árvore que se encontra na calçada da 
Rua Gelindo Thamos, em frente ao número 41, no Jardim Icaraí. ORADORES: A 
PRIMEIRA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa tarde, senhora 
Presidente, Vereadores e Vereadora, a todos os presentes e a todos os ouvintes da 
rádio Encanto do Planalto. Em relação às indicações que fiz, a de mudança de mão 
de direção na Rua Felício Ibelli, na Vila Bandeiras, é de suma importância para 
aquela população, porque a rua é muito estreita, e estão acontecendo alguns 
acidentes ali, envolvendo alguns ônibus da Viação Paraty e alguns ônibus comuns 
também. Peço ao Prefeito para que ele dê uma olhadinha com bons olhos para a 
população daquela região. Em relação aos redutores de velocidade, quero frisar que, 
enquanto a população ibateense me procurar para que eu faça o pedido, eu sempre 
farei o pedido, mesmo que ele não seja feito, pois a minha função é fazer os pedidos 
da população. Quanto aos incomodados, que se mudem. Se esses redutores de 
velocidade não são para a área de vocês, é porque ninguém pediu, pois, se alguém 
pedir para fazer em frente a sua casa, eu farei o pedido também; pode ter certeza 
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disso, viu, Chico 20? Deixo um abraço para você, Chico 20. Já que você não tem o 
que fazer, procura mais um pouquinho o que fazer, pois, enquanto eu estiver aqui, 
representando a população, continuarei fazendo a minha função. Agora, se você está 
tão incomodado, se candidate, a eleição está chegando. Estou te esperando, cara. Se 
quiser concorrer, vamos disputar, e que vença aquele no qual a população votar. Se o 
povo me escolher novamente, eu volto; se não me escolherem, paciência. O que eu 
pude fazer, eu fiz. Enquanto eu estiver, estarei pedindo. Um abraço, Chico 20. O 
SEGUNDO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Não é fácil, trabalhar dá 
trabalho. Os requerimentos que aprovamos nesta Casa em relação aos Correios, a 
empresa mandou a resposta: “Especificamente, em relação ao bairro Primavera e 
Loteamento José Giro, informamos que, após verificação realizada nesses locais, 
constatamos que se encontram adequados às regras da portaria interministerial 
supracitada e que após as adequações operacionais necessárias, a serem realizadas 
pela unidade responsável pela distribuição na localidade, em razão da expansão da 
região, a entrega domiciliar de correspondências será iniciada a partir do dia dois de 
março de 2020.”. A partir de dois de março, então, vão começar a entregar as 
correspondências nesses bairros. Ficamos felizes com essa resposta, apesar de que 
vai demorar um pouco mais, mas vão fazer. Estamos aqui para ajudar e para cobrar 
pela população. Outro requerimento que fizemos foi para a Telefônica, em relação ao 
mau serviço, e nos mandaram uma resposta com a qual não fico contente, mas, 
infelizmente, foi a que mandaram, que está tudo em ordem, que, em 2018, fizeram 
um aumento na rede: “Destacamos que o planejamento para novos sites de 
ampliação da cobertura e implantação de torre e equipamento de transmissão, 
computação e outros, dependem de estudos de viabilidade. No momento, não temos 
obras previstas para o atendimento a este município, mas já incluímos os nossos 
estudos para o planejamento futuro.”. Ou seja, a nossa população continuará 
sofrendo mais um tempo com o serviço de internet. Até houve um questionamento, se 
não me falha a memória, desse Chico 20 em relação a essa situação, quando a gente 
cobrou. Em casa, se dá trabalho para usar a internet quando se tem um mau serviço, 
quanto mais nos bancos, cartório, Detran; nada estava funcionando, e a maioria das 
concessões está com a Vivo, então é por isso que a gente cobrava essa melhoria no 
serviço, porque acabava vendendo muito e acaba não dando conta. Para quem sabe 
qual é o trabalho do vereador, o que o vereador está fazendo, isso é muito 
importante, porque todos aqui têm um bom trabalho. Acredito que todos têm 
trabalhado pelo município, pois vemos o trabalho de cada um, e essa pessoa que 
está, há muito tempo, criticando tudo o que é feito nesta Casa e tudo o que é feito 
pelos Vereadores e pelo Prefeito, só não critica a própria casa. Eu preciso que ele 
arrume um trabalho, que vá trabalhar. Ele diz que o Vereador é uma vergonha. 
Vergonha é ele que não tem trabalho, que é dependente. Vergonha é ele que foi 
expulso da ONG, de todos os lugares que vai, do partido. É difícil uma pessoa assim. 
Não tem credibilidade. Tem seus dez seguidores que comentam e curte, que 
sabemos quem são também. Felizmente, quem trabalha o povo conhece e vê o 
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trabalho de cada um. A cidade está perfeita. Graças a Deus, todos os serviços que 
chegam para nós, tentamos realizar da melhor forma. Quando as pessoas pedem, a 
gente faz o pedido pela Casa. Não fazemos um pedido pelo nosso querer, a gente 
pelo anseio da população; a população pede, a gente corre atrás. Nós temos 
trabalhado nesse sentido, a população tem aprovado o trabalho dos Vereadores. A 
gente vê que são sempre os mesmos que criticam, ou seja, essa pessoa, com toda 
essa credibilidade que tem. Com todo o conhecimento que ele tem, não era para 
estar onde ele está, no jornaleco dele. Era para estar em uma posição muito melhor, 
sentando em uma cadeira desta, nesta Casa, discutindo os problemas da nossa 
cidade, e não criticando. Vemos o que ele faz não ajuda, ele não soma para a nossa 
cidade, ele só faz com que nossa cidade pare ou volte para trás. Então, para mim, 
não serve. Eu o chamo de Chico 20, porque, quando disputou uma eleição (não sei 
se é do conhecimento de todos aqui), teve só 20 votos, que talvez sejam das pessoas 
que o curtem. Nem familiares, provavelmente, não votaram nessa pessoa. Mas tudo 
bem, vamos voltar ao nosso trabalho. Eu até prometi que não gastaria vela com 
defunto ruim, infelizmente a Ivani tocou no assunto e é impossível ficar quieto em 
relação a essa pessoa. A Ivani pede também na Rua Agostinho Vitturi uma 
benfeitoria, e eu também vou pedir. A gente correu atrás no final do ano em relação à 
iluminação, está bem escuro lá. Foram colocadas umas lâmpadas, mas faltam outras. 
Pedimos para melhorarem a iluminação na via que liga o bairro Jardim Mariana com o 
Residencial Mariana também, e foi feito, graças a Deus. Pedimos também uma 
persiana, porque, à tarde, no consultório do dentista, na UBS, o sol bate e, tanto para 
o profissional quanto para o paciente, fica difícil para trabalhar. No Hospital, na sala 
de gesso e curativo, há uma dificuldade enorme; os profissionais chegam a suar. 
Espero que o pessoal da Prefeitura possa dar uma olhada nessa situação. Sem mais. 
O TERCEIRO, VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Boa tarde a todos. Boa 
tarde, senhora Presidente, a todos os que nos assistem pela rádio Encanto, senhores 
Vereadores. Agradeço a Deus pela primeira sessão do ano e por estarmos aqui, mais 
uma vez, discutindo os projetos, mandando projetos e analisando os projetos do 
Marino, da Ivani, dos nossos amigos Vereadores. Vou reforçar. Os Vereadores 
trabalham nesta Casa, todos unidos, batalhando por Ibaté. Este ano é um ano de 
batalha para todos os Vereadores, porque não é fácil ser Vereador; sentimos na pele. 
Todo mundo quer, mas a concorrência estará aberta daqui a alguns dias para todos 
que queiram se candidatar, que acham que são bons. Vamos lutar pela nossa cidade 
de Ibaté. Todos têm oportunidade, mas a oportunidade só tem aquele que luta, que 
batalha, e eu estou aqui para batalhar e lutar. Estou aqui também para cobrar nossos 
projetos também de 2019 e os nossos projetos que vão entrar também. Eu creio que 
nosso querido Prefeito vai nos ajudar nesta batalha mais uma vez. Eu tenho certeza 
de que cada projeto é de grande valia, eu dou valor para cada Vereador que se 
encontra aqui. Agradeço também a Elaine, o Vadilson, que são de grande valia em 
nossa cidade, nos atendendo em nossos pedidos. Agradeço a Regina por ter nos 
encaminhado em algumas questões que foram resolvidas, graças a Deus. Assim 
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começamos o ano sob as mãos de Deus. Que Ele possa abençoar nossa cidade, 
nosso Prefeito, nossos queridos Vereadores, nossa população. Um 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 011-012-013/2020. 
Decisão: Aprovado por unanimidade PROCESSO CM. Nº011/2020, DE 27 DE 
JANEIRO DE 2020. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre 
celebrar Convênio e respectivos aditamentos, em caráter gratuito, com a Fundação 
Universidade Federal de Mato Grosso, visando à concessão de campo de estágio 
para a realização de estágio curricular obrigatório e não obrigatório, não remunerado, 
para alunos do Curso de Medicina oferecido pela Instituição de Ensino. DECISÃO: 
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº012/2020, DE 27 DE JANEIRO DE 
2020. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre conceder 
repasses, a título de termo de colaboração e/ou termo de fomento às Entidades do 
Município, no exercício de 2020: ADEFI (Associação dos Deficientes), APAE 
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e Centro de Convivência do Idoso. 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº013/2020, DE 27 DE 
JANEIRO DE 2020. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre 
abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 925.000,00, através do 
Superávit Financeiro apurado no exercício anterior, para atender a conclusão da 
Construção da Praça Três Poderes e reforço para os pagamentos de Precatórios no 
exercício. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O 
PRIMEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Agradeço o Prefeito pelo 
trabalho que fez nestes três anos. Sabemos que não foi e não é fácil administrar um 
município, mas, graças a Deus, José Parella tem o punho forte, tem administrado a 
cidade com afinco e não tem deixado a peteca cair, apesar de nosso país estar em 
uma grande dificuldade financeira: falta de arrecadação e outras coisas mais. Coisas 
que, na gestão passada, já foram muitos difíceis com o que o Governo do Estado nos 
repassava, neste mandato, agora, com o novo Governo, acredito que está muito pior. 
A gente vê que o município não tem parado, ele tem continuado, graças ao trabalho 
do Prefeito, graças ao trabalho que fizemos hoje, o de votar, embora haja pessoas 
que não têm o que fazer, que ficam só na internet, até a internet que estou brigando 
para funcionar bem para ele ter, fica na internet falando que ficamos atrás de colocar 
nome em rua, colocar redutores. O trabalho nosso é esse aqui; aquele ali a gente faz 
porque a cidade também precisa crescer, aumentar, ter segurança. Mas este é o 
trabalho, tudo passa por aqui: as precatórias, a merenda, o salário dos funcionários, e 
nós aprovamos porque queremos o melhor para nossa cidade. Então ficamos felizes 
com o trabalho do Prefeito, e que o trabalho continue com o ano que se inicia, com 
todo o apoio de nós, Vereadores, da cidade de Ibaté. Sem mais. A SEGUNDA, 
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Parabenizo o José Parella por tudo o que 
fez pelo nosso município, até 2019 e começando agora, ajudando a cidade de São 
Carlos, mais uma vez, não mediu esforços junto com nossos funcionários e Vice-
Prefeito que também esteve presente, ajudando a nossa cidade de São Carlos, 
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porque temos bastantes trabalhadores de Ibaté que trabalham lá, e, graças a Deus os 
empresários confiam muito em nossa população, nos trabalhadores que são muito 
honestos, ordeiros. Então, somente tenho a agradecer o Prefeito José Parella, ao 
Airton Garcia também, que está lutando. O que aconteceu não acontecia há muitos 
anos, e esses alagamentos acontecem há mais de 100 anos. O Prefeito de lá está 
sofrendo; os comerciantes também estão, devido a essas fortes chuvas, que nós 
temos enfrentado no país inteiro. Agora Minas Gerais está passando por uma 
situação muito difícil. Vamos rezar e orar por essa população, porque precisam de 
Deus. Que os nossos políticos cuidem das cidades, e o José Parella cuida muito bem 
de Ibaté, isso que é importante. Nosso Prefeitão está cuidando da cidade, esteve 
visitando nosso Cruzado e está à frente da nossa cidade, junto com o povo, fazendo 
o melhor pela cidade. Obrigada, José Parella, também por seus funcionários, 
assessores diretos e indiretos, e estamos juntos mais este ano se Deus quiser. A 
Presidente da Câmara Municipal encerrou a sessão agradecendo a todos os colegas 
que, há três anos, estão juntos e que estarão juntos em mais um ano que se inicia. 
Desejou que Deus abençoasse a cada um e que, juntos possam caminhar e fazer um 
bom trabalho pela cidade. Agradeceu, também, a todos os funcionários da Câmara 
que os apoiaram e que têm tido paciência com todos os Vereadores. Agradeceu ao 
Prefeito José Luiz Parella por ter olhado pela cidade de Ibaté com tanto carinho e 
dedicação e por ter olhado por São Carlos também, no momento tão difícil pelo qual a 
cidade passou, não medindo esforços para mandar os caminhões e funcionários para 
apoiar a cidade. Agradeceu aos funcionários da Prefeitura. A Presidente deixou um 
abraço a todos e desejou que todos tenham um ano abençoado. Nada mais, foi 
encerrada a sessão às dezesseis horas e quarenta minutos, lavrada esta ata, que 
será assinada, depois de aprovada pelo Plenário. 


