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            PRESIDENTE             1ª SECRETÁRIA 

06ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2020. 

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas, 
no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida pelo 
Vereador Luís Marino da Silva, secretariada pela Vereadora Sidnéia Monte e com a 
presença dos seguintes Vereadores (as): Antonio Inácio Barbosa, Carlos Eduardo 
Galdiano, Ivani Almeida 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 e, 
após, apresentou a Justificativa da Presidente da Câmara, Vereadora Regina Célia 
de Queiróz, acerca de sua ausência na Sessão Ordinária, amparada pelo § 2º do 
artigo 2º da Lei Municipal nº 2905/2015, dado ter tido contato com a filha que 
apresenta sintomas da COVID-19. Decisão: aprovada por unanimidade. Foi 
aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 08 de junho de 2020. 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 solicitar da Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL – 
a substituição dos postes que se encontram nas seguintes localidades do Jardim 
Icaraí: Rua Gotardo Zotesso, esquina com a Rua Valentin Toniolo, número 21; e Rua 
Nicola Hercoli em frente aos números: 21, 63, 93 e 237. Indicação, dispondo sobre 
realizar recapeamento asfáltico na Avenida Antônio Guaraty, em frente ao número 
200, e na Rua João Menzani, esquina com a Rua Antônio Merola, número 11, no 
Jardim Icaraí. VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Indicação, dispondo sobre 
de realizar a desinfecção das ruas da cidade, bem como do Hospital, do Ambulatório, 
das UBSs e das PSFs, com produtos regularizados na Anvisa, a fim de conter a 
disseminação do novo Coronavírus. Indicação, dispondo sobre realizar reforma no 
PSF do Jardim Icaraí. VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Indicação, 
dispondo sobre reformar o playground localizado na Avenida Araraquara, esquina com 
a Rua Benedito Barreto, no Jardim Cruzado. Indicação, dispondo sobre realizar 
recapeamento na valeta aberta localizada na Rua Gelindo Thamos, em frente ao 
número 308, no Jardim Icaraí. Indicação, dispondo sobre tapar buraco na 
pavimentação da Rua João Vieira Filho, em frente ao número 36, no Conjunto 
Habitacional Comendador Nello Morganti. ORADORES: A PRIMEIRA, VEREADORA 
IVANI ALMEIDA DA SILVA: Senhor Presidente, Vereadora, todos os Vereadores, 
todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto. Quero aproveitar o momento para 
parabenizar a nossa cidade, que completou mais um ano de vida. É uma cidade muito 
bem cuidada por nosso Prefeito, José Parella, por seus assessores, pelos funcionários 
que trabalham na Prefeitura, que sempre dão o seu melhor, por esta Casa de Leis, 
todos nós, Vereadores, sempre trabalhando e fazendo nossa parte. Ibaté, mais uma 
vez, completa um ano de emancipação política. Que Deus continue abençoando a 
nossa cidade e a nossa população. Aproveito para agradecer a Deus, neste momento 
tão difícil em que o mundo se encontra. Agradeço, cada dia mais e mais, pelos nossos 
recuperados do COVID-19; os que se encontram internados, que continuemos em 
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oração por eles, que passam por este momento tão difícil, e pelo mundo inteiro, que 
passa por esta pandemia. Hoje conversei com o Prefeito José Parella, graças a Deus 
ele está dia a dia melhor, assim como a Lu Spilla, seu neto e todos os nossos 
recuperados da cidade de Ibaté. Prefeito, forte abraço. Continuamos orando e rezando 
para o senhor. Pode ter certeza de que a população continua de braços abertos, 
porque o povo ibateense te ama muito, pois o senhor sempre fez muito por nossa 
população. Que Deus continue te abençoando para que continue cuidando da nossa 
cidade. Forte abraço. Infelizmente, não pudemos ter o desfile, que é uma festa que 
toda a população ibateense espera todos os anos; muitas pessoas de fora vêm 
prestigiá-lo; os nossos alunos, principalmente; seus pais; e toda a equipe da educação 
do ensino municipal de Ibaté.  Quero falar um pouco sobre o ensino remoto, que 
começou a partir do dia 23 de março e segue até os dias atuais. A partir do dia 23 de 
março, fomos todos surpreendidos com a decisão de dispensarmos nossos alunos da 
escola, desde a educação infantil, os bebês, pré-escola e todos do Ensino 
Fundamental e EJA. Todos deveriam ficar em casa, guardados, seguros, para 
evitarmos a propagação e contaminação do COVID-19. Imagem triste ver nossas 
escolas vazias, sem o barulho alegre de nossas crianças, o afeto, o carinho e tudo o 
que nos proporcionam. Inicia-se uma incansável batalha da nossa administração, da 
Secretaria de Educação, nosso Prefeito muito preocupado, e de todos os gestores e 
diretores de nossas escolas municipais para como oferecer um ensino que 
abrangesse todos os nossos alunos para que nenhum, em hipótese alguma, ficasse 
sem esse acolhimento, sem essa aproximação das escolas. Inicia-se assim, em toda 
a rede municipal de ensino, o Ensino Remoto, com elaboração de materiais didáticos 
desenvolvidos de acordo com a proposta pedagógica de cada escola e planejamento 
bimestral da rede municipal de ensino. Material esse que foi baseado, num primeiro 
momento, no material Projeto Trilhas da Prefeitura da cidade de São Paulo, cedido 
aos demais municípios para que fizessem uso e até reprodução. Foi feita uma 
adaptação desse material para o Ensino Fundamental pela equipe gestora das 
escolas municipais e coordenadora da Secretaria de Educação, sendo impresso pela 
administração em gráfica e entregue um exemplar para cada aluno, juntamente com 
o cronograma das aulas a serem feitas, entregues em dias e horários marcados aos 
seus responsáveis. O trabalho remoto com a educação infantil passou pelo crivo do 
Conselho Municipal de Educação do município que, após várias reuniões e 
questionário público aos pais, alunos, professores e gestores municipais, decidiram 
que o trabalho remoto com a educação infantil também deveria ser de forma impressa, 
com atividades entregues aos pais para que nenhum aluno tivesse custo com 
impressão e xérox. A partir daí inicia, em nossas escolas, com nossos gestores, o 
trabalho de envolvimento de todos os professores e consenso da melhor forma de 
chegarmos até nossos alunos. Todos os professores fizeram grupos de Whatsapp 
com suas turmas e outras a própria direção fez grupos de Whatsapp com o numero 
da escola em seus aparelhos de celular, e todas as escolas criaram também o 
Facebook, para que fosse mais um meio de comunicação entre escola/família. Os 
professores, muito dedicados, elaboraram atividades juntamente com os 
coordenadores pedagógicos que podem ser em forma de apostila, que são xerocadas 
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para todos os alunos pela escola, bem como uso de livros didáticos e outros materiais 
disponíveis aos alunos. Os professores gravam aulas todos os dias seguindo o 
cronograma enviado aos pais juntamente com os materiais; postam leituras de livros 
infantis, vídeos de jogos, etc. Aqueles que, porventura, não vão à escola para buscá-
los, a direção tem ido até as casas para levar material, orientar os pais, atualizar 
contato de telefone para incluir nos grupos. Alguns alunos que não foram à escola 
para retirarem a cesta básica, os diretores foram a muitas casas dos nossos alunos 
para levarem a cesta a essas crianças. Todos os nossos alunos da rede municipal da 
educação especial têm materiais adaptados pela professora da sala regular, professor 
do AEE (Atendimento Educacional Especializado) e gestor. Os materiais são 
impressos e todos os materiais necessários são entregues aos pais e/ou 
responsáveis. Assim tem sido nosso trabalho de toda rede municipal de ensino e da 
Secretaria Municipal de Educação, que não têm medido esforços para, nesse 
momento, estar próximos aos alunos e aos pais, oferecendo todo o apoio didático e 
pedagógico àqueles que têm menos instrução, para ajudar o desenvolvimento das 
atividades por seus filhos. Deixo meu abraço a todos os profissionais da educação, 
nossos professores, coordenadores, diretores, Secretaria de Educação e a todos os 
envolvidos. Um abraço, fiquem com Deus e se cuidem. O SEGUNDO, VEREADOR 
SILVANO VAZ DO CARMO: Boa tarde a todos, senhores Vereadores, à imprensa 
local, Senhor Presidente. Primeiramente agradeço a Deus por estar em sua presença, 
por estar vivo. Agradeço a todos os envolvidos na reunião de manhã, em prol da saúde 
de Ibaté e sobre a deliberação das empresas, foi muito satisfatória. Presto este 
momento de indignação a respeito do nosso fiscal de Ibaté e dizer que nossos 
pequenos e grandes empresários não são bandidos para serem maltratados. Essas 
pessoas merecem respeito de toda a população, de todos nós, desta Câmara. São 
pessoas que lutam para ganhar o pão de cada dia; que ficaram desempregadas e 
abriram seu comércio para dar o sustento para sua família. Com toda a autoridade 
abusiva, chega diante do proprietário e já quer punir e aplicar a multa. Devido à 
pandemia em que estamos, todo mundo tem seu comércio, seu aluguel, embora haja 
pessoas que estavam inadequadas para trabalhar, estão regularizando o mais rápido 
possível. Eu agradeço pelas medidas que foram tomadas pelo nosso Prefeito de punir 
esse funcionário. EM APARTE, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: É muito 
importante mesmo o senhor ressaltar isso. Infelizmente esse funcionário se excedeu 
do poder que tem em mãos. Um fiscal, que temos em nosso município há muito tempo, 
respeita o povo que realmente está passando por este momento tão difícil que o 
mundo inteiro enfrenta. Esse funcionário usou de má-fé, adentrando em um 
estabelecimento e, enquanto o proprietário foi buscar os documentos, ele tirou fotos. 
Esse funcionário usou de má-fé e foi mau caráter. Tudo bem, às vezes o proprietário 
acabou errando, todos nós erramos, mas deveria comunicar de início e não chegar 
canetando, falando que seria uma notificação e, depois, no fundo, isso não gerou 
somente uma notificação, mas uma multa, sendo que as pessoas nem estavam 
trabalhando. Como essas pessoas vão pagá-la? Um ato abusivo. Parabéns, Vereador, 
e conte comigo. VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Fica aqui a minha 
indignação por isso. A gente vem acompanhando esses pequenos empresários que 
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têm passado por momentos difíceis; muitas pessoas desempregadas lutando pelo seu 
pão de cada, mas já foram tomadas as providências. EM APARTE: VEREADOR LUÍS 
MARINO DA SILVA: É revoltante mesmo esta situação em que o empresário está 
sofrendo nos últimos três meses em relação à fiscalização. Nós não somos contra a 
fiscalização, pois, sem ela, como seria o nosso país? Nós somos contra o abuso de 
autoridade que tem sido feita aos nossos comerciantes. Lojas fechadas. Lembrando 
que algumas lojas do nosso município acabaram indo embora de Ibaté, Macau, 
Cybelar, restaurantes, e fica difícil para a economia do município e, mais ainda, para 
os pais de família que dependem desses empregos e dessas lojas que foram embora.  
Fica aqui também meu desabafo em relação. O Prefeito já está tomando providências 
em relação a esta situação. Será averiguado se houve abuso de poder e, se houver, 
será feita uma sindicância. Obrigado. VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: 
Então fica aqui a nossa indignação e também no que diz respeito a esta Casa sobre 
o fiscal, como foi falado, tem que se fazer uma fiscalização, sim, temos o Pedrinho 
que, há anos, trabalha nesta cidade e nunca faltou com respeito com ninguém. 
Estamos aqui para, juntamente com o povo, lutar pelo povo e para o comércio de 
Ibaté. É um momento difícil esta pandemia, o vírus está se multiplicando, mas, juntos, 
vamos ser mais fortes. E não é só um desrespeito para com os Vereadores que são 
cobrados quase todos os dias, também para o com o Prefeito da cidade de Ibaté. 
Então fica aqui a minha indignação. Quero agradecer ao Doutor Cláudio, que é de 
grande valia, que tem ajudado nossa cidade; conversei com ele hoje, muito atencioso. 
Agradeci pelo trabalho que tem feito em nossa cidade. É um Doutor que ajudou muito 
a nossa família, não só a minha, mas a família de Ibaté. Parabenizo o Doutor Cláudio 
e todos os agentes da saúde que têm lutado, batalhado em prol da nossa cidade de 
Ibaté. Agradeço a cada um dos Vereadores que têm se empenhado em sua função, 
pois cada um faz seu papel, e nós estamos aqui para, juntamente com o povo de 
Ibaté, vencermos e, juntos, somos mais fortes. Agradeço o Deputado Rodrigo Moraes, 
que veio à cidade reconhecer o projeto Pé Torto Congênito; crianças que nascem com 
deficiência, o que vai ajudar a criança da nossa cidade e da região. A ajuda que ele 
nos deu é para comprar o Arco usado nas cirurgias. Obrigado, Deputado, em nome 
do nosso povo e da Câmara. Para toda a nossa Ibaté: somos mais fortes. Vamos orar. 
Chamo a atenção de todos os pastores que têm nos cobrado para organizarmos as 
igrejas para a sua abertura. Muitas pessoas questionam, mas não nos procuram. Peço 
a todos os pastores que nos procurem para protocolarmos um documento para 
voltarmos com nossos cultos na cidade de Ibaté com toda a segurança, conforme 
pede a vigilância. Um abraço a todos. Sou o Silvano Água Viva. ORDEM DO DIA: Foi 
aprovado requerimento, de autoria de todos os Edis, solicitando urgência para 
apreciação dos processos CM. nº 119-120-121-122-123-124/2020. Decisão: 
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM N°086/2020, DE 29 DE ABRIL DE 2020 
(segunda discussão e votação). INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Ibaté. 
ASSUNTO: Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – para a 
elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2021. 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM N° 115/2020, DE 09 DE 
JUNHO DE 2020. INTERESSADA: Câmara Municipal de Ibaté. ASSUNTO: dispondo 
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sobre fixar os subsídios dos Vereadores para a legislatura de 2021 a 2024.DECISÃO: 
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM N° 116/2020, DE 09 DE JUNHO DE 
2020. INTERESSADA: Câmara Municipal de Ibaté. ASSUNTO: dispondo sobre fixar 
os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais para a 
legislatura de 2021 a 2024. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM 
N° 119/2020, DE 25 DE JUNHO DE 2020. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: dispondo sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 
79.950,00 para atender a necessidade de despesa com material de consumo e EPI 
para a Assistência Social. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM 
N° 120/2020, DE 25 DE JUNHO DE 2020. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: dispondo sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
180.000,00 para atender a solicitação da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, 
quanto à aquisição de material de consumo para merenda escolar. DECISÃO: 
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM N° 121/2020, DE 25 DE JUNHO DE 
2020. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: dispondo sobre abertura de 
crédito adicional especial no valor de R$ 200.000,00, através de emenda parlamentar 
nº 2020.60.16564, para aquisição de um equipamento de Arco Cirúrgico. DECISÃO: 
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM N° 122/2020, DE 25 DE JUNHO DE 
2020. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: dispondo sobre abertura de 
crédito adicional especial no valor de R$ 100.000,00, através de emenda parlamentar 
nº 2020.60.16112, para aquisição de um equipamento de colonoscopia. DECISÃO: 
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM N° 123/2020, DE 25 DE JUNHO DE 
2020. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: dispondo sobre abertura de 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 630.000,00 para atender a necessidade 
de serviços médicos e material de consumo da gestão da Divisão do Fundo Nacional 
de Saúde. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM N° 124/2020, DE 
25 DE JUNHO DE 2020. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: dispondo 
sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 25.200,00 para atender a 
necessidade de despesa com material de consumo para a Assistência Social. 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. O Presidente em exercício da Câmara, 
Vereador Luís Marino da Silva, parabenizou Ibaté por mais um ano de vida, bem como 
agradeceu a Deus pela recuperação do Prefeito, após ter contraído o COVID-19, e 
por ter retornado à direção da cidade de Ibaté neste momento tão difícil pelo qual 
passamos. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezesseis horas e trinta e cinco 
minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário. 
 

 


