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1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 01 
DE JANEIRO DE 2017, ÁS 10:00 HORAS. 
 
 
CERIMONIAL: Bom Dia. A Câmara Municipal de Ibaté realiza esta sessão 

solene, para empossar os Vereadores e Vereadoras, o Prefeito e o Vice-

Prefeito, eleitos em 02 de outubro de 2016 e, por ser a Vereadora eleita mais 

votada, presidirá a sessão a Senhora Sidnéia Monte. CERIMONIAL:Convido 

os demais Vereadores e Vereadoras eleitos a tomarem assento no 

Plenário:Antonio Inácio Barbosa; Carlos Eduardo Galdiano; Ivani Almeida da 

Silva; Luis Marino da Silva; Regina Célia Alves de Queiróz; Silvano Vaz do 

Carmo; Steigue Jones Ronchini Fáccio e Valentim Aparecido Fargoni. 

CERIMONIAL: Convidaremos o Prefeito e o Vice-Prefeito eleitos a tomarem 

assento no Plenário: José Luiz Parella e Horacio Carmo Sanchez. 

CERIMONIAL: Para compor a Mesa, convidamos as seguintes autoridades: Dr. 

Alessandro Magno de Melo Rosa, Ex-Prefeito Municipal e o Senhor Ismael 

Cerminaro, Assessor do Deputado Estadual Roberto Massafera. 

APRESIDENTE: “Bom dia a todos os Senhores e Senhoras. Que em 2017 

seja um ano de conquistas e avanços para o nosso município, com uma 

qualidade de vida ainda melhor para seus moradores. Sob a Proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão solene de posse do Excelentíssimo Prefeito Municipal 

José Luiz Parella, do Vice-Prefeito Horacio Carmo Sanchez e dos 

Excelentíssimos Senhores Vereadores escolhidos pela comunidade para 

representá-los na Legislatura de 2017 a 2020, no município de Ibaté. Quero 

dizer que é uma honra ser a primeira mulher ibateense a dar posse aos 

membros do Executivo e Legislativo escolhidos para a estrutura administrativa 

e política de nossa cidade. Não é segredo para ninguém o momento político, 

econômico que atravessa o nosso país, com reflexos na prestação dos 

serviços públicos e capacidade de investimentos dos municípios, por isso 

aumenta a nossa responsabilidade enquanto pessoas públicas incumbidas de 

encontrar o equilíbrio das finanças do município e a aplicação correta dos 

parcos recursos que teremos. Executivo e Legislativo serão, mais do que 

nunca, independentes e harmônicos pelo crescimento e desenvolvimento do 

Encanto do Planalto. Divergir é natural no sistema democrático, entretanto, o 

diálogo para convergência será o caminho mais rápido e lógico para melhoria 

da qualidade de vida das pessoas que confiaram em nossa capacidade de 
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representá-los.”CERIMONIAL:Iniciaremos a sessão, ouvindo os Hinos 

Nacional e de Ibaté. CERIMONIAL: Convido os Vereadores e a Vereadora 

eleitos a ficarem em pé para prestarem o compromisso de posse. A 

PRESIDENTE: “Prometo exercer, com dedicação e lealdade, o meu mandato, 

manter e cumprir a Constituição, observar as leis, defendendo os interesses do 

Município e o bem geral de sua população. VEREADORES: Assim o prometo. 

A PRESIDENTE: Declaro empossados, nos termos da lei, os Vereadores e as 

Vereadoras eleitos em 02 de outubro de 2016. CERIMONIAL: Os Vereadores e 

as Vereadoras assinarão, um a um, o termo de posse.Antonio Inácio Barbosa; 

Carlos Eduardo Galdiano; Ivani Almeida da Silva; Luis Marino da Silva; Regina 

Célia Alves de Queiróz; Sidnéia Monte; Silvano Vaz do Carmo; Steigue Jones 

Ronchini Fáccio e Valentim Aparecido Fargoni. CERIMONIAL: Convido o 

Prefeito e o Vice-Prefeito eleitos a ficarem em pé para prestarem o 

compromisso de posse. PRESIDENTE: “Prometo exercer, com dedicação e 

lealdade, o meu mandato, manter e cumprir a Constituição, observar as leis, 

defendendo os interesses do Município e o bem geral de sua população. 

PREFEITO E VICE: Assim o prometo. PRESIDENTE: Declaro empossados, 

nos termos da lei, o Prefeito e o Vice-Prefeito eleitos em 02 de outubro de 

2016. CERIMONIAL: O Prefeito e o Vice-Prefeito assinarão, um a um, o termo 

de posse: José Luiz Parella e Horacio Carmo Sanchez.  CERIMONIAL: 

Convido a Vereadora Ivani Almeida da Silva para pronunciar-se em nome dos 

Vereadores: A VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: “Bom dia Senhora 

Presidente, bom dia demais vereadores, bom dia Senhor Prefeito Municipal e 

Vice-Prefeito Municipal e demais presentes. Eu Ivani Almeida da Silva, 

Vereadora, em nome de todos os Vereadores quero agradecer a Deus, aos 

nossos familiares e à todos que depositaram os seus votos em nós para 

representar à população  na Câmara Municipal de Ibaté na legislatura de 2017 

a 2020. Desejamos à toda população um Feliz 2017, repleto com muito Deus 

em nossos corações. Tenham um bom dia.” CERIMONIAL: Convido o Prefeito 

Municipal, José Luiz Parella, para suas considerações. O PREFEITO 

MUNICIPAL, JOSÉ LUIZ PARELLA: “Bom dia à todos os presentes. É um 

prazer ficar a frente de vocês à Prefeitura. Vocês sabem que meu compromisso 

é muito sério, eu sou uma pessoa muito séria e quando pego para fazer uma 

coisa eu pego de homem para fazer certinho, vocês sabem tudo que eu já fiz 

nesta cidade, eu transformei esta cidade. Esta cidade era uma cidade jogada 

em 2008 e eu a transformei e como não tem nenhum bobo e nem a população, 
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vocês me tornaram prefeito de novo, eu gostei, porque eu tenho outras coisas 

para fazer. Estou retornando porque eu acho que eu tenho muito mais coisas 

para fazer para vocês, é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Vocês 

podem confiar em mim que eu nunca vou decepcionar vocês, eu vou trabalhar 

em prol das pessoas mais necessitadas e vou fazer todas as coisas que 

precisam ser feitas. Esta vez eu vou fazer a Casa do Drogado com o dinheiro 

do meu bolso, que é a Casa do dependente Químico. Minha bandeira vai ser a 

Segurança e a Droga aqui nesta cidade, pois está uma perdição aqui em Ibaté, 

irei fazer do meu bolso como fiz a ETEC no meu mandato passado e vou 

reforçar nossa segurança. Vamos também fazer a Prefeitura II, para poder dar 

um atendimento melhor ao povo de Ibaté, vamos terminar duas creches, vamos 

fazer a Biblioteca Nova, pois não temos condições de frequentar a nova 

Biblioteca e uma nova Diretoria de Educação, o resto nós vamos manter como 

está. O resto vocês deixam para mim, jogam para mim que eu mato no peito e 

empurro para frente.” CERIMONIAL: Transfiro a palavra à Presidente da 

sessão, Vereadora Sidnéia Monte, para as considerações finais e o 

encerramento da sessão. A PRESIDENTE, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: 

Desejo a todos um feliz ano novo e declaro encerrada a sessão. 

............................................................................................................................... 

 

 


