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16ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2.017. 

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dezenove 
horas, no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida pelo 
Vereador Valentim Aparecido Fargoni, secretariada pelo Vereador Carlos Eduardo 
Galdiano e com a presença dos seguintes Vereadores (as): Antonio Inácio Barbosa, Ivani 
Almeida da Silva, Luis Marino da Silva, Regina Célia Alves de Queiróz, Sidnéia Monte, 
Silvano Vaz do Carmo e Steigue Jones Ronchini Fáccio. Iniciada a sessão foi executado 
o Hino de Ibaté. A seguir o Vereador Carlos Eduardo Galdiano, procedeu à leitura de um 
trecho da bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 31 de julho 
de 2017. O Senhor Secretário fez a leitura das correspondências recebidas de diversos, 
que ficará arquivada na secretaria da Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS 
PELOS VEREADORES (AS): VEREADOR ANTONIO INÁCIO BARBOSA: Indicação, 
dispondo sobre construir canaleta para escoamento de águas pluviais na Rua Augusto 
Boni nº 463, no Jardim Icaraí e na Rua Marcelo Thamos nº 881, no Residencial Mariana. 
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre transformar as 
bibliotecas das Escolas Municipais em bibliotecas comunitárias para atenderem também 
a comunidade em seu entorno. Indicação, dispondo sobre instalar placa de “rua sem 
saída” na esquina da Rua Maria Helena Staine Giro com a Rua Sebastião Gomes, no 
Jardim América. Indicação, dispondo sobre instalar toldo no Velório Municipal. 
Indicação, dispondo sobre solicitar da CPFL a substituição de dois postes na Rua São 
Carlos nºs. 727 e 765, no Jardim Cruzado. Indicação, dispondo sobre ampliar a licença 
maternidade para seis meses às servidoras municipais. Moção, dispondo sobre pesar 
pelo falecimento de Antonia Pinto Rosa. Decisão: Aprovada  (unanimidade). 
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Indicação, dispondo sobre instalar canaleta 
para escoamento de águas pluviais no cruzamento da Rua Nicola Hercoli com a Rua 
José Menzani, no Jardim Nossa Senhora Aparecida. Indicação, dispondo sobre solicitar 
da Concessionária Triângulo do Sol Auto Estradas S/A a pintura dos viadutos de acesso 
a cidade, bem como da passarela para pedestres. VEREADORA REGINA CÉLIA 
ALVES DE QUEIRÓZ: Indicação, dispondo sobre instalar cobertura nos pontos de 
ônibus localizados no Conjunto Habitacional Comendador Nelo Morganti. Indicação, 
dispondo sobre instalar redutor de velocidade de veículos na Rua XV de Novembro nº 
321. VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Indicação, dispondo sobre cercar a mata 
localizada ao lado do Jardim do Bosque e instalar placa de “proibido jogar lixo e entulho”. 
Indicação, dispondo sobre instalar redutor de velocidade de veículos na Rua Agostinho 
Fáccio, enfrente a Congregação Cristã no Brasil, no Jardim Menzani. VEREADOR 
VALENTIM APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo sobre construir uma unidade 
básica de saúde e uma creche no Conjunto Habitacional Antonio Moreira. Indicação, 
dispondo sobre adquirir, para o Ambulatório Médico Municipal Dr. Ivo Morganti, duas 
cadeiras de rodas para pessoas obesas. ORDEM DO DIA: Fi aprovado requerimento, de 
autoria de todos os Edis, solicitando urgência para apreciação do processo CM. nº 
268/2017. Decisão: Aprovado (unanimidade). PROCESSO CM. Nº 265/2017, DE 10 
DE AGOSTO DE 2017. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre 
alteração da Lei Municipal nº 2783, de 13 de maio de 2014 e abertura de crédito especial 
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no valor de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais) – Programa Mais Médicos do 
Governo Federal. DISCUSSÃO: VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Mais um projeto 
que vem para essa Casa para votação, para aprovação, projeto bom, projeto que atende 
a necessidade da nossa população que é a criação de mais cargos de médicos cubanos 
para trabalharem no município e tem o apoio desse Vereador também.VEREADORA 
IVANI ALMEIDA DA SILVA: Esse projeto só vem a somar para o nosso município, 
porque esses cubanos que hoje se encontram instalados em nossa cidade atendem 
muito bem a nossa população, nos nossos PSFs, nas UBSs e até mesmo no próprio 
hospital municipal, onde muitas pessoas elogiam os seus trabalhos e vindo mais para 
Ibate quem estará ganhando com isso é a nossa população com a saúde e parabéns ao 
Prefeito Municipal por estar trazendo esse projeto de mais médicos. VEREADORA 
REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Não poderia de deixar os parabéns também por 
esse projeto. Parabéns também que estão compondo o corpo clínico de nossa cidade 
pelo trabalho que eles vem desenvolvendo em nossa cidade. Parabéns pelo projeto. 
VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO: Tudo que vem para somar é 
importante e então quero deixar os meus parabéns aqui ao Prefeito que nos trouxe esse 
projeto e sei da competência dos médicos cubanos que aqui estão para nos ajudar, 
ajudar a nossa população e quero deixar aqui o apoio desse Vereador nesse projeto. 
DECISÃO: Aprovado (unanimidade). PROCESSO CM. Nº 266/2017, DE 10 DE 
AGOSTO DE 2017. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre 
aprovar de interesse social o empreendimento imobiliário denominado Jardim das 
Palmeiras I e II. DISCUSSÃO: VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Mais um projeto 
bom para o município e a gente vê um projeto ai, a gente aprova mais um loteamento no 
município e esse loteamento vem com uma abertura para construção de casas 
populares. A gente vê no nosso município que o déficit de moradias continua grande e 
com a aprovação de mais esse loteamento ai, tende a diminuir e então a gente está aqui 
apoiando esse projeto também para o município de Ibaté. VEREADORA IVANI 
ALMEIDA DA SILVA: Agora como não parabenizar o Prefeito Municipal de Ibaté, aonde 
o mesmo só vem trazendo coisas boas para a nossa população. Com relação a esses 
dois loteamentos aonde serão construídas essas casas que serão através de projetos da 
Caixa Econômica Federal ou através de outros bancos, não sabemos ainda, mas, o mais 
importante é que nós teremos novamente loteamentos em nosso município e também 
casas para nossos moradores, que muitos pagam aluguéis, aonde alguns no final das 
contas poderão pagar os seus financiamentos e ao invés de estar sempre pagando 
aluguéis, poderão estar fazendo o financiamento da sua casa própria. VEREADOR 
SILVANO VAZ DO CARMO: Também acho interessante esse projeto para a nossa 
cidade, mais moradias para o povo da nossa cidade, onde muitas pessoas estão lutando 
para adquirir a sua casa própria. Eu tenho a certeza que esse projeto será de muita valia 
para o povo da nossa cidade de Ibaté. Parabéns ao Prefeito e pode contar com o meu 
apoio para esse projeto. DECISÃO: Aprovado (unanimidade). PROCESSO CM. Nº 
267/2017, DE 10 DE AGOSTO DE 2017. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 73.500,00 (setenta 
e três mil e quinhentos reais) – Elaboração de Projetos para Construção do novo Prédio 
da Câmara Municipal. DISCUSSÃO: VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Após 
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grande batalha lá atrás, conversas, discussões, hoje a gente está aqui como estar 
colocando a primeira pedrinha, fazendo um projeto aqui para contratação de projetos da 
Câmara e na gestão passada era muito sonhado pelos Vereadores da gestão passada, 
pelos outros. Uma Câmara nova será bem útil e hoje a gente tem uma Câmara que não 
tem uma acessibilidade adequada para as pessoas que precisam e com esse novo 
projeto a gente vai conseguir isso. Então para nós aqui da Câmara, do Poder Legislativo 
é uma grande vitória e está começando. A gente fica muito feliz e também terá todo o 
nosso apoio nesse projeto para construção da nova Câmara. VEREADORA IVANI 
ALMEIDA DA SILVA: É verdade. Com relação a esse projeto é muito importante. Não 
sabemos quem de nós estaremos lá no futuro, mas, só de estarmos começando, dando 
andamento isso é muito importante, porque o que nós aprovamos, fazemos aqui é para o 
povo e não é para nós, é para todos e será mais acessibilidade, aonde todos estarão 
trabalhando pelo bem comum, porque ser Vereador é ser representante do povo nesta 
Casa de Leis que nós nos encontramos hoje aqui. DECISÃO: Aprovado (unanimidade). 
PROCESSO CM. Nº 269/2017, DE 10 DE AGOSTO DE 2017. INTERESSADA: 
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor 
de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) – Aquisição de Aparelhos e Equipamentos 
para a Academia do Jardim América. DISCUSSÃO: VEREADOR LUIS MARINO DA 
SILVA: Nós da gestão passada sofremos muito com relação a nossa academia e quem 
acabou perdendo não foi só nós Vereadores, o povo também perdeu. A gente teve uma 
época difícil quando passou um projeto aqui para aquisição de aparelhos para a 
academia e naquela época perdemos o projeto. Não conseguimos fazer a compra da 
academia e Ibaté teve que locar uma academia para não deixar as pessoas na mão, os 
atletas, as pessoas até por prescrição médica precisavam fazer uso da academia. Hoje 
chega para nós aqui um projeto e esse projeto visa a compra de equipamentos para a 
academia e nós dessa Casa, acredito que todos também vão apoiar o projeto para a 
compra, porque nós não podemos fazer com que essa academia pare e acho que num 
raio de cem quilômetros não tem uma academia de graça para o povo igual Ibaté tem e a 
gente batalhou muito lá atrás para que isso acontecesse e hoje através desse projeto a 
gente possa contemplar Ibaté com uma academia do município mesmo, com uma 
totalidade, não sendo só o prédio como também os equipamentos e então tem o apoio do 
Vereador Marino. VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Continuo parabenizando o 
Prefeito Municipal por essa academia e é de interesse de toda a nossa população, 
porque não só o Jardim Cruzado e nem somente o Jardim América que faz uso dos 
aparelhos que lá estão locados, mas, sim a maior parte da nossa população faz a 
utilização e hoje a academia é saúde, é vida. O Prefeito está de parabéns sim com esse 
projeto. VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO: Também gostaria de deixar 
aqui os meus parabéns porque nós sabemos que tem muitas academias em  nossa 
cidade, tem o clube, mas, tem pessoas que não têm condições de pagar esse serviço e 
então lá está um serviço aberto, um serviço para a comunidade e nada mais justo de 
agora adquirir os próprios equipamentos e que possa andar com as próprias pernas e 
atender a nossa população e tem aqui  o apoio desse Vereador também. VEREADOR 
SILVANO VAZ DO CARMO: Quero aqui também falar que essa Casa pode contar com o 
nosso apoio para esse projeto lindo, como a Ivani falou, não só o povo do Jardim 
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América, Cruzado como tem outras pessoas de outras localidades que vai também ali 
para o Jardim Cruzado, Jardim América, aproveitar da academia e isso ai não pode 
parar, isso é ótimo para o povo e saúde é o que interessa, não é verdade? Então isso é 
muito importante. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 
268/2017, DE 10 DE AGOSTO DE 2017. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre contratar operação de crédito junto a instituição financeira 
credenciada do BNDES – Programa de Modernização da Administração Tributária e de 
Gestão de Setores Sociais Básicos – BNDES/PMAT. DISCUSSÃO: VEREADOR LUIS 
MARINO DA SILVA: Também mais um projeto que a meu ver é muito bom para o 
município, um projeto no qual o Legislativo autoriza o executivo fazer uma abertura de 
crédito junto ao BNDES e nada mais justo nós podermos usufruir do dinheiro do povo, do 
povo que paga imposto para o BNDES. O BNDES é um banco que emprestou dinheiro 
para várias empreiteiras fazer obras fora do Brasil e hoje está abrindo um espaço para 
nós aqui e acho que é válido esse projeto ai. A gente vai aprovar esse projeto para que 
Ibaté tenha essa verba com juros baixíssimos e esse dinheiro possa ser bem aplicado na 
área da saúde, na Prefeitura nova, na iluminação da cidade e a gente vê que a nossa 
iluminação é uma iluminação já antiga e pode-se adquirir também a iluminação de LED 
com essa verba ai e a gente vê que grandes coisas poderão ser feitas com esse dinheiro. 
Então tem o apoio desse Vereador. DECISÃO: Aprovado (unanimidade). 
EXPLICAÇÃO PESSOAL: VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Quero aproveitar 
esse momento aqui para parabenizar novamente o Prefeito José Luiz Parrela por ter 
colocado uma farmacêutica das oito ao meio dia lá no PSF da Popular, aonde já havia ido 
e ouvido várias reclamações. Parabéns mais uma vez Prefeito por estar ajudando o 
nosso povo,  a nossa população e o Senhor é um Prefeito que muito fala e que também 
se resolve. Então eu agradeço o Senhor pela atenção que tem dado ao nosso povo 
daquela região. Agradeço também a farmacêutica Ana Ligia que está atendendo o  nosso 
povo com carinho, educação e respeito pelo povo, sendo digna pelo trabalho que está 
fazendo e também pelos seus recebimentos. Só tenho que elogiar e agradecer. Eu quero 
deixar a essas pessoas que estão usando as redes sociais, fazendo critica com relação a 
minha pessoa, eu fui eleita por quatrocentos e cinqüenta e quatro eleitores, não para 
puxar o saco de Prefeito e nem para ficar escutando merda de algumas bostas que vivem 
nas redes sociais, não tem o que fazer e fica lá querendo ficar criticando o nosso 
trabalho. Sou eleita pelo partido PTB, mas, a partir do momento que nós ganhamos a 
eleição, não existe mais partido, estamos aqui juntos para o bem comum e é o que eu 
vou continuar fazendo. Não existe pedra de um lado, pedra de outro lado, saia candidato 
novamente e ganhe a eleição e assim que vocês ganharem a eleição vem para cá, vem 
aqui defender o povo, trabalhar para o povo, vem fazer o que eu faço, vê se vocês 
conseguem pelo menos serem eleitos para representar a nossa população na Câmara 
Municipal, nessa Casa de Leis, que é o que eu faço e vou continuar fazendo. Parabéns 
Zé Parrela. VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO: Alguns dias atrás o 
Prefeito pediu para que nós nos reuníssemos com ele e esses projetos que hoje estão 
tramitando aqui, foram discutidos com todos os Vereadores, com nós todos em uma 
mesa e realmente o que nós temos visto, são só projetos bons e não tem como aqui 
alguém virar e falar, eu não vou aprovar o projeto ou não dá para aprovar um projeto. 
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Projeto para trazer mais médicos, projeto para mais casas e terrenos, para melhoria de 
uma Câmara, para que a gente posa atender melhor a população, para que tenha um 
gabinete para que posa atender a população, para que senta com você lá, converse, seja 
bem atendido e projeto para compra de aparelhos para a nossa academia, para que não 
feche, para que a gente mantenha aquela situação. Então pessoal, eu só tenho a 
agradecer sim, como a Vereadora falou, ao Zé Parrela por tudo que ele tem dito, falado 
com nós em reunião e tem apresentado para nós aqui os projetos. Então parabéns 
Prefeito e continuemos assim para estar sempre juntos. VEREADOR LUIS MARINO DA 
SILVA: Para que fique registrado nessa sessão da Câmara Municipal de Ibaté, gostaria 
de aproveitar e deixar os parabéns ao Deputado Lobbe Neto, o nosso Deputado da nossa 
região, o Deputado que trabalha em prol do nosso município e também trabalha em prol 
do Brasil. O Deputado teve mais um projeto aprovado pela Comissão de Educação e é 
um projeto que reajusta todo ano as bolsas dos pós graduandos, das pesquisas, um 
projeto que a muito tempo não vinha sendo atualizado e graças ao projeto do Deputado 
agora será todo ano reajustado, sendo assim os nossos alunos já formados terão acesso  
a uma verba que consegue atualizar a cada momento. Então parabéns ao Deputado 
Lobbe Neto. VEREADOR CARLOS EDUARDO GALDIANO: Eu quero deixar registrado 
aqui nessa Casa que em relação a todos os projetos que foram votados e aprovados hoje 
aqui nessa Casa, quero dizer que quem ganha é a população com isso, porque é um 
trabalho sério do Executivo com o Legislativo. Parabéns ao Prefeito pelos projetos e que 
continue fazendo grandes projetos para essa Casa aprovar. Tudo que nós queremos, a 
população necessita e é de bons projetos para desenvolver a cidade e não é pensar em 
si, mas, no povo. VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Eu quero aqui agradecer a 
Policia Militar e também o Capitão Gonzales que assumiu ai, porque vem fazendo um 
grande trabalho em nossa cidade em abordagem e eu ando o dia inteiro pela cidade e eu 
vejo a Militar trabalhando mesmo e tem parado até a gente e fico agradecido por isso e 
como diz, quem anda na luz não tropeça, não é verdade? Eu agradeço aqui a Policia 
Militar, todo o povo da cidade de Ibaté e quero também agradecer o Prefeito Zé Parrela 
por atender algumas indicações nossas. Agradecer também o Vadilson pela limpeza da 
mata e fiz indicação para que seja cercada àquela mata e o povo do Jardim Menzani está 
muito contente com isso e tenho a certeza de tudo de melhor para a nossa cidade. Nada 
mais, foi encerrada a sessão, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada 
pelo Plenário. 
 
 

 
 
 
 
 
 


