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04ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2.018. 

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, 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 Steigue Jones Ronchini Fáccio 
procedeu à leitura de um trecho da bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da 
sessão ordinária de 26 de fevereiro de 2018. O Senhor Secretário fez a leitura das 
correspondências recebidas de diversos, que ficará arquivada na secretaria da 
Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (AS): 
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre solicitar do 
Senhor Maxwell Borges, Diretor e Presidente do Detran do Estado de São Paulo, 
juntamente da Senhora Maria Lisboa, Coordenadora do Movimento Paulista no 
Trânsito, e do Senhor Raul Vicentini, Diretor de Habilitação, a inclusão do Município 
de Ibaté para celebrar convênio com esse órgão, visando realizar ações que 
objetivem a organização do trânsito Indicação, dispondo sobre solicitar da Senhora 
Sônia Maria Esteves dos Santos Sousa, Coordenadora de Operações da Secretaria 
do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo, gestões junto ao 
Deputado Roberto Massafera, visando à construção de um Poupatempo e à 
instalação de um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) na cidade de Ibaté, 
para melhor atender nossa população. Indicação, dispondo sobre realizar Operação 
Tapa-buraco nas Ruas Ribeirão Bonito, Santa Rita Passa Quatro e no final da Rua 
Taquaritinga, localizadas no Jardim Cruzado; bem como nas Ruas Oreste Del Ponte, 
em frente à EMEF Vera Helena Trinta Pulcinelli; Sante Tersigni e Augusto Boni, 
localizadas no Jardim Icaraí. Indicação, dispondo sobre instalar piso intertravado 
(bloquete) na Rua Valentim Toniolo, em frente ao número 31, no Jardim Nossa 
Senhora Aparecida. Moção, dispondo sobre votos de congratulações pelo Dia 
Internacional da Mulher a todas as mulheres ibateenses, bem como às demais que 
prestam serviços de qualquer natureza em nossa cidade. A AUTORA: Boa noite, 
Senhor Presidente, boa noite, demais Vereadores, Vereadoras. Essa moção vem a 
calhar, aqui, com nós, Vereadoras também, com nossas funcionárias da Câmara 
Municipal. Quero parabenizar todas as mulheres ibateenses e quero deixar uma 
mensagem: “Mulheres. Todas as manhãs, ela deixa os sonhos em sua cama, acorda 
e põe sua roupa de viver”, Clarice Lispector. Quero também falar para as nossas 
mulheres ibateenses para não parar, para continuar, sim, lutando pela nossa política. 
Que venham mais mulheres para trabalhar junto conosco, na Câmara Municipal. 
Precisamos, sim, da força das nossas mulheres neste Plenário, nesta Câmara, para 
que, assim, a gente possa dar um pouco melhor de nós. Assim como nós prestamos 
para trabalhar muito fora de casa, ainda chegamos em casa e damos conta do 
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recado, enquanto os nossos companheiros vão deitar no sofá. Decisão: Aprovada 
por unanimidade. Moção, dispondo sobre votos de congratulações e de boas-vindas 
ao Reverendíssimo Padre Edson Aparecido Franco de Godoy pela posse como 
Pároco na Paróquia São João Evangelista, no dia 03 de março. Decisão: Aprovada 
por unanimidade. Moção, dispondo sobre votos de congratulações ao 
Reverendíssimo Padre Eduardo Malaspina por ser nomeado Bispo Auxiliar da 
Diocese de São Carlos, no dia 07 de março. Decisão: Aprovada por unanimidade. 
VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Moção, dispondo sobre votos 
de profundo pesar pelo falecimento da senhora Ana Maria Silva de Oliveira. Decisão: 
Aprovada por unanimidade. VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Indicação, 
dispondo sobre construir redutor de velocidade de veículos (lombada), na Rua 
Francisco Silva, em frente ao número 708, no Jardim Mariana. ORADORES: O 
PRIMEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, uma boa 
noite; boa noite a todos que nos ouvem. Gostaria de aproveitar a Tribuna e fazer a 
minha declaração de voto, meu voto foi favorável, talvez seja um problema no painel 
eletrônico. Aproveitar a oratória. Muito se fala, muito se comenta em relação às casas 
populares, muitos comentários, muitas perguntas de quando seriam as inscrições. A 
gente entende a ansiedade do nosso povo em relação às casas, muitas pessoas 
necessitando de casas, embora com mais essa conquista do Município de Ibaté 
através do Prefeito José Parella. No ano passado, a gente não tinha uma certeza 
dessas casas, mas, graças ao trabalho do Prefeito José Parella, do Doutor 
Alessandro, do Deputado Lobbe Neto, a gente conseguiu assinar essa ordem de 
serviço e, graças a Deus, a gente vê ali o início das obras. Está tampando o lugar que 
vão ser construídas as casas, e a gente vê todo o empenho do Prefeito. O Prefeito já 
vem em cima, cobrando a empresa em relação aos tapumes, estava sendo tudo 
colocado, desordenado, e o Prefeito já fez uma cobrança; a gente vê que esse 
trabalho é um trabalho sério. O Prefeito criticou, e com razão, aquele tapume, que 
estava ficando tudo de qualquer jeito, a empresa se prontificou a fazer de uma melhor 
forma, e é assim que a gente vê o trabalho do Prefeito em nossa cidade, sempre com 
cobrança, sempre trabalhando em cima do que é melhor para a nossa população. 
Outra pergunta com que as pessoas chegam até mim, como Vereador, acredito que 
até com vocês, Vereadores, também, é de quando serão as inscrições; a gente sabe 
que todo mundo, com essa necessidade de casa, cria-se esse alvoroço em querer 
saber. O Benê, que é o gerente de negócios do CDHU, deixou uma informação que 
serão, sim, feitas as inscrições das casas quando estiverem, praticamente, setenta, 
oitenta por cento das obras concluídas, ou seja, quando estiverem quase no término, 
e eu acho legal que seja dessa forma, porque a gente vê ali um sonho construído, um 
sonho quase pronto, aí, sim, que se começa todo o trabalho das inscrições. Ele 
também disse para ninguém ficar avexado, perturbado, que será bem claro, vai ser 
amplamente divulgado todo o serviço pelas rádios, pelos jornais, a divulgação das 
inscrições; ou seja, ninguém vai ficar sem saber o dia em que serão feitas as 
inscrições. As caras parecem que vêm agora com um sistema Fotovoltaico, que são 



 

 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

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

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

 

Sessão Ordinária de 12.03.2018 – Fls. 3 

 

            PRESIDENTE             1º SECRETÁRIO 

 

as placas que permitem uma microgeração de energia; sendo assim, as pessoas que 
adquirirem essas casas conseguirão ter um custo reduzido na sua energia elétrica. A 
gente já viu também que as outras que foram entregues já tinham aquele sistema 
solar, que também ajuda muito. Então a gente vê que o trabalho está sendo feito de 
uma maneira que, quem for sorteado, escolhido para ter a sua casa, vai ter uma casa 
de boa qualidade. A gente fica muito feliz com isso e agradece o trabalho e o 
empenho do Prefeito José Parella, que está sempre à frente do Município cobrando 
melhoria para a nossa cidade. Gostaria, também, de deixar aqui que a nossa 
Assistente Social, Adriana, participou, no dia vinte e sete de fevereiro, representando 
o Prefeito em Barretos, onde, ali, ela firmou mais um convênio com o FEAS (Fundo 
Estadual de Assistência Social) trazendo, assim, mais recursos para o nosso 
Município. A gente fica muito feliz com o trabalho que a nossa assessora vem 
desenvolvendo junto ao Município, fazendo com que nossa Assistência Social tenha 
andamento. A gente, que tinha uma Assistência Social que tinha muita reclamação, 
hoje a gente vê uma Assistência Social que já vem com um trabalho diferente do 
antigo. Então a gente fica feliz com toda essa situação. Não poderia deixar passar em 
branco, a gente foi alvo, durante alguns dias, por uma pessoa que a gente até 
reconhece que, por um momento, ela poderia, sim, o senhor Rique, ela poderia, sim, 
ter falado alguma coisa, mas ela poderia ter procurado algum vereador. Eu falo em 
meu nome e, em meu nome eu digo que essa pessoa, o senhor Rique, de maneira 
alguma, procurou ajuda com esse Vereador e eu acredito que com os demais 
também não tenha procurado ajuda. A gente entende que somos eleitos, somos 
homens, somos falhos, não somos perfeitos também, apesar de sermos Vereadores, 
não somos perfeitos, não temos bola de cristal para saber o que acontece na família 
alheia, na vida dos outros. Só teremos conhecimento a partir do momento em que a 
pessoa chega e relata o seu problema, e a gente pega e corre, como sempre fizemos; 
todos os Vereadores, aqui, sempre fizeram. Então, eu deixo meus parabéns a todos 
vocês. De maneira alguma vocês são o que essa pessoa falou no Facebook; eu sei o 
trabalho de cada um, o empenho de cada um com cada problema que pega de cada 
cidadão da nossa cidade. Sempre atentos a estar correndo, a estar tentando resolver. 
Essa pessoa, de uma forma errada, divulgou um vídeo, dois vídeos, três vídeos ou 
mais vídeos. Até se fosse um vídeo, no calor do problema, a gente poderia até 
entender, mas foram vários vídeos denegrindo a imagem dos Vereadores, das 
autoridades eleitas pelo povo, pela maioria. Nós não fomos colocados aqui de uma 
maneira errada, nós fomos eleitos pelo povo para podermos tratar assuntos do povo. 
Eu fiquei muito chateado, muito triste com toda essa situação, porque, no próprio 
sábado, essa pessoa se dirigiu a minha oficina; lá, com um sorriso no rosto, apesar 
do problema que está tendo, com a sua filhinha, com a sua moto, pediu para que se 
comprasse uma lâmpada e, em nenhum momento, pediu para a minha esposa: 
“gostaria de falar com o Vereador Marino, queria relatar um problema”. Então, não foi 
assistido por nenhum de nós, porque não procurou ajuda conosco, simplesmente 
catou o seu celular e saiu atirando por todos os lados, de uma forma errada. Quero 
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dizer a todos, também, que é como se fosse uma pessoa procurando emprego e que 
não saísse atrás do emprego; o emprego não vai até ela, de forma alguma. Fez tudo 
de uma forma errada. Ao tomar conhecimento, tenho dado toda assistência a sua 
esposa. Falei com Elaine, quando vi aquele vídeo pela primeira vez, procurei a 
assessora de saúde, ela também, por sua vez, falou que, até aquele momento, não 
tinha sido procurada. Então a gente vê, ou o problema é um problema político ou é 
por falta de conhecimento, a gente desconhece; mas tratou de mexer com a honra de 
cada um dos Vereadores, de uma forma desrespeitosa. Eu creio que todos estão 
chateados, abalados com toda essa situação que aconteceu. Quero dizer também 
que, da forma que se tratou aquele problema, me parece que falava que era pedra na 
vesícula, até a última vez que conversei com Elaine a respeito dessa situação, se 
tratava também de um problema no rim, em que ela passaria por uma avaliação 
médica no outro dia, acredito eu que já passou também para ver a gravidade do 
problema. Então a gente vê que foi uma maneira ou até para difamar a nós, porque 
eu não vi uma maneira certa de ter feito aquelas coisas conosco, com todos os 
Vereadores. Acabou deixando todos os Vereadores numa situação desconfortável e 
veio de uma forma em que a gente não soube como lidar com essa situação; uma 
forma que nos afrontava, e a gente vê que não é bem por aí. Qualquer pessoa, eu 
digo hoje, aqui, nesta Tribuna, quando tiver algum problema, às vezes não consegue 
achar algum Vereador, venha até a Casa, venha até a Câmara, fala com a Andréa, 
fala com o Wagner: “precisaria conversar com um vereador”, eles têm os nossos 
telefones. Liga, marca, acerta; a gente vai tentar falar com a pessoa, vai tentar 
resolver o problema de uma forma ou de outra. Mas não é assim, catando um monte 
de problema, jogando no ventilador, jogando no Facebook. Então, confesso a todos 
vocês, fiquei muito chateado e não poderia deixar passar esta sessão sem tocar 
nesse assunto. Quero dizer, também, que, na mesma semana do fato ocorrido, 
falando com a Elaine também, o doutor, o qual faz esse tipo de cirurgia, que cuida 
desse problema, o Doutor Cláudio, ele estava de férias, tinha retornado e até 
necessitava de um paciente, ou de pacientes, para que fizesse cirurgias. Como a 
gente sabe, você ligar na casa de uma pessoa, você correr atrás de uma pessoa, de 
última hora, para conseguir uma cirurgia é tudo bem complicado. Quero dizer que 
essa pessoa não havia procurado, não tinha nem como fazer nada. Então a gente vê 
que toda essa situação aconteceu de uma forma que foi bem errada. A gente está 
conversando entre nós, vamos ver o caminho que vamos tomar em cima dessa 
situação. Eu acredito que todos os Vereadores também têm o mesmo 
posicionamento em relação a isso, e eu acho que isso não pode passar em branco, 
porque ele vai acabar abrindo uma brecha para que muitas pessoas, às vezes, 
possam usam o caminho, o Facebook, para denegrir a imagem de quem realmente 
está aqui, eleito pelo povo, para trabalhar pelo povo. Então era isso o que eu queria 
falar para todos vocês e dizer a toda a população de Ibate que, quando vocês 
precisarem de nós, seja por um problema ou por alguma coisa, que podem chegar 
até nós; se não conseguir falar com a gente, que pode vir até a Câmara, até a Casa. 
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A Câmara está aberta para todos, para que possam chegar aqui, o dia todo. A 
Câmara está aberta para todos para que possam pegar os dados, para que possa ser 
chamado aqui o Vereador, para que possa estar atendendo ao pedido de uma 
pessoa, de um cidadão ou, se for o caso, de reunir todos também, pode chamar 
todos, mas não fazer dessa forma que foi feito. Sem mais. A SEGUNDA, 
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: não fez uso da palavra. O TERCEIRO, 
VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Uma boa noite a todos, Senhores 
Vereadores, Presidente da Câmara, ouvintes da rádio Encanto. Quero, 
primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui, juntamente com vocês em mais uma 
noite de batalha, não é verdade? Faço das palavras do Vereador Marino as minhas 
palavras. Realmente nós não fomos procurados, a gente acabou até sendo agredido, 
até a nossa fé, a nossa religião. Mas Deus é um Deus que é justo, que é um Deus 
Todo-Poderoso e Deus é um Deus de justiça. Quero agradecer o Prefeito José 
Parella; tive uma reunião com ele nessa semana, expressar alguns assuntos, estava 
a Vereadora Ivani conosco, a Vereadora Regina, e fomos muito bem recebidos ali. 
Agradeço ao Prefeito por isso, por essa recepção. Quero falar ao povo de Ibaté que 
está nos ouvindo nesta noite, ao vivo, na sua casa, esta Casa está trabalhando 
honestamente para ajudar esse povo juntamente com nosso Prefeito, e eu tenho 
certeza que as melhorias vêm no dia a dia, com essa luta, com essa peleja e cada 
Vereador tem seu empenho em trabalhar nesta Câmara, tem respeito por nosso povo 
de Ibaté. Enfim, o povo acreditou na gente, estamos batalhando. Recebi muito apoio 
durante estes dias, muitas mensagens. Quero agradecer a todo povo que me apoiou, 
todo povo que mandou mensagem para mim e agradeço a todos aqui, também, desta 
Câmara. Não poderia deixar de agradecer o Vadilson, também o Nicola, que tem feito 
um trabalho conosco, em nossa cidade, atendido à nossa demanda também e, assim, 
eu expresso a minha gratidão a toda esta Casa, que tem trabalho em prol da nossa 
cidade. Que Deus possa abençoar a todos. Sem mais, nem menos. Nada mais, foi 
encerrada a sessão, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo 
Plenário. 


