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14ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2.018. 
Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis 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 30 de julho 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 instalar 
iluminação pública faltante nos postes de luz, situados na Rua José Donatoni, em 
frente ao condomínio residencial Terra dos Buritis, e na área compreendida entre o 
campo de areia e a pista de MotoCross, no Jardim Mariana. Indicação, dispondo 
sobre solicitar do Prefeito Municipal estudos que visem à construção de uma Área de 
Lazer no Jardim Domingos Valério e uma pista de caminhada entre a pista de 
MotoCross e o córrego, no Jardim Mariana. Indicação, dispondo sobre solicitar da 
Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL a substituição dos postes em madeira 
nas seguintes localidades do Jardim Cruzado: Rua Ribeirão Bonito, em frente ao 
número 24; Rua Taquaritinga, em frente ao número 445; e Rua Tabatinga, em frente 
ao número 375. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Moção, dispondo sobre 
votos de congratulações ao Departamento de Esportes e à equipe de Boxe por terem 
alcançado a seletiva brasileira, em Curitiba, e a classificação para o Campeonato 
Brasileiro, em Cuiabá. DISCUSSÃO: O AUTOR: Senhores Vereadores, Vereadoras, 
pessoas presentes na Casa, professor Raul, diretor de esportes; todos os que nos 
ouvem pela internet, rádio Encanto. Quero agradecer a Deus pelo momento de estar 
aqui, novamente, na Tribuna, nesta Casa de Leis, e agradecer ao nosso esporte 
também, por mais uma conquista. A moção que faço visa estimular as pessoas, os 
atletas a, cada vez mais, participar do esporte. Ontem, eu e o professor-diretor Raul 
estivemos na cidade de São Paulo em busca do atleta, e o professor, que é de 
Cuiabá, onde, para nós trouxe mais uma alegria. Uma menina, atleta, do Jardim 
Cruzado, a Daniela, projeto social do Boxe, conquistou o seu segundo lugar no 
Campeonato Brasileiro de Boxe. Então, para nós, é motivo de muita alegria hoje 
sabendo que o esporte vem, cada dia mais, trazendo lucro. Peço o apoio de todos os 
Vereadores para que possamos fazer com que esse incentivo chegue com muita 
força até o atleta, até o nosso esporte, até o professor Popó que esteve diante desse 
trabalho junto com o professor Raul. Sem mais. VEREADORA IVANI ALMEIDA DA 
SILVA: Boa tarde, senhor Presidente; boa tarde, demais Vereadores e Vereadoras; a 
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todos os presentes, a todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto; e também aos 
nossos participantes das nossas redes sociais. Quero parabenizar o Vereador 
Marino, porque esporte é vida, esporte é saúde e, saindo mais um de Ibaté, isso é o 
mais importante para nós, é uma grande satisfação.  Assim como, lá atrás, eu 
também fui atleta, agora nós somos veteranos. Você ainda corre atrás de bola, 
Marino? E você, Steigue, parou também? Está travado? Então nós estamos feios na 
foto. Então vamos colaborando com os nossos jovens que serão o nosso futuro. 
Parabéns, Marino. DECISÃO: Aprovada por unanimidade. ORADORES: A 
PRIMEIRA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa tarde, senhor 
Presidente; Vereadores, Vereadoras; a todos os presentes e a todos os ouvintes da 
rádio Encanto do Planalto. Não podia deixar passar em branco, não é, senhor 
Presidente? Parabéns pelo seu dia de ontem, pelo Dia dos Pais, a todos os pais 
presentes, aqui nós temos os Vereadores, os funcionários, os funcionários da 
Câmara, o Augusto Neto, e também a todos os pais da nossa cidade de Ibaté, 
aqueles que são pais de sangue, e também aqueles que são pais de coração, temos 
muitos por aí. Então ficam aqui os meus singelos parabéns a todos vocês. Ontem 
iniciou a semana da família, então quero deixar uma mensagem para todas as 
famílias ibateenses e para todas as famílias do nosso país. Existem no mundo 
diferentes famílias. Família grande, família pequena… Família com pai, mãe e filhos, 
família com casal e um cachorro, família com pai e filhos, família com mãe e filhos, 
família com dois pais ou duas mães, família em que os avós são os pais, família de 
sangue, e família de coração. A família é o amor que plantamos em solo fértil, com 
raiz forte e que cultivamos e cuidamos constantemente, para que brotem belas flores 
e bons frutos. Não é à toa que se compara a família a uma árvore. Afinal, o que é a 
família senão vários galhos unidos pela mesma raiz, e sustentados por um tronco 
comum, que precisa ser forte para suportar as intempéries da vida? A família é feita 
de laços para durar. Não importa se é família de sangue ou de coração. O importante 
é que exista amor. As famílias de verdade são formadas por pessoas unidas, que se 
apoiam incondicionalmente, que querem o bem do outro, que se sacrificam 
reciprocamente sem pedir nada em troca, que celebram as conquistas e alegrias da 
vida juntas, e que oferecem os ombros como suporte para a dor e para o choro. Há 
famílias que são planejadas, plantadas desde a primeira semente. Há famílias que 
brotam por acaso, em um solo pouco fértil. Mas as famílias realmente felizes são 
aquelas que nutrem a vida de amor! Então, eu, graças a Deus, tenho a minha família, 
os meus colegas de trabalho também têm suas famílias. Tem aquelas famílias 
também que não têm um suporte, mas nunca deixam de ser família. Vamos assim 
orar para que as nossas famílias tenham uma consistência maior, principalmente 
amor, porque, se a gente tiver o amor na família, a gente conquista o restante e supre 
as outras necessidades. Com relação às minhas indicações, como a nossa pista de 
MotoCross tem uma ampla área, peço ao Prefeito Municipal para que vise uma 
oportunidade para ampliar ao seu redor uma pista de saúde, para que as pessoas 
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daquela região possam fazer suas caminhadas. E, com relação ao bairro Domingos 
Valério, quem sabe no futuro nós tenhamos uma Área de Lazer, porque espaço nós 
temos, e eu acredito que o Prefeito José Parella está olhando com bons olhos, para 
que faça alguma coisa para as nossas crianças, para a população daquela região 
também. O SEGUNDO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, 
senhores Vereadores, todos os que nos ouvem. Gostaria de relatar que há quinze 
dias, todos nós, Vereadores, tivemos uma reunião com o Prefeito José Luiz Parella, 
tratando de assuntos do interesse do nosso município; uma reunião bem produtiva, 
em que o Prefeito pôde nos informar sobre o conserto, a manutenção no nosso Raio-
X, que vinha dando problema, trazendo um transtorno enorme para a nossa 
população. O Prefeito pediu para que fossem feitos estudos para viabilizar o conserto 
dessa máquina. Uma máquina de bom porte, que havia dado problema por ter sido 
utilizada de uma forma irregular. O Prefeito, com toda a sua comissão, fez contato 
com a equipe e fábrica em relação a essa situação e constataram o problema com a 
placa, que foi trocada, foi consertada, foram pegos contatos de pessoas para que se 
houver novo problema, já terá um contato certo para que possam vir consertar 
rapidamente o nosso Raio-X. Também foi feito um orçamento, que eu acredito já 
estar pronto da outra máquina de Raio-X. Ibaté, então, estará contando com duas 
máquinas no serviço de Raio-X, para que possa atender bem a nossa população. 
Deixo, aqui, meu agradecimento ao Prefeito por essa situação. A gente fica feliz 
porque sabe que temos uma população que necessita sempre, e é um transtorno 
enorme ter que se deslocar da nossa cidade. EM APARTE, VEREADORA IVANI 
ALMEIDA DA SILVA: Vereador, obrigada pelo aparte, parabéns por estar 
explanando isso, porque é muito importante para o nosso município, mas também 
vamos deixar bem claro que o município, em momento algum, deixou de atender os 
nossos moradores; o município cedeu o nosso transporte para que fossem feitos os 
seus raios-x em São Carlos. Então, isso nós temos que salientar, para que a nossa 
população também fique ciente que, em momento algum, o município deixou de dar 
suporte. Obrigada pelo aparte, senhor Vereador. VEREADOR LUÍS MARINO DA 
SILVA: Obrigado pelas palavras, Vereadora. Continuando o discurso em relação ao 
Raio-X, a gente terá essa nova máquina como se fosse um estepe: se precisar, terá 
essa outra máquina para que possa suprir a necessidade de nossa cidade. Foi 
questionado por nós também porque muitas pessoas, às vezes, não sabem como 
funciona o Raio-X, o porquê que as pessoas, que operam o Raio-X, têm que ir até o 
Hospital e ficar um tempo,depois voltar a sua casa. Foi conversado, até pela Lei, elas 
só podem ficar expostas à radiação por um período de quatro horas, por isso que tem 
este problema: o da pessoa ter que se deslocar até sua casa. Em contrapartida, o 
Prefeito já disse que foi contratada uma nova pessoa para o Raio-X, para que se 
possa suprir essa necessidade. Porque, nessa época, saem alguns funcionários que 
são candidatos e acabam fazendo falta em nosso município. Então a gente fica feliz 
com toda essa situação, agradece o Prefeito novamente pelo ato feito, favorável à 
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nossa população. Gostaria, também, de agradecer a presença do assessor do 
secretário da Secretaria de Emprego e Renda, que está aqui, em nosso município, 
hoje. Hoje, pela manhã, a gente conversou e até conseguimos marcar uma reunião 
com o Prefeito para amanhã; vamos falar a respeito do Banco do Povo. O Prefeito se 
dispôs a estar conversando com a gente e implantar o Banco do Povo em nosso 
município. O Prefeito ficou muito feliz com o nosso pedido, junto dele, para receber 
você, para que possa tirar algumas dúvidas a respeito dessa situação, para que 
possamos resolver esse problema de Ibaté com o Banco do Povo. Tratamos também 
de outros assuntos em relação ao PAT, não sei se cabe à Secretária também em 
estar nos ajudando com isso. Conversaremos sobre isso. Nós já temos dois 
funcionários preparados para trabalhar no PAT. Amanhã a gente vai discutir vários 
assuntos em relação a essa situação. Estaremos discutindo também o Time do 
Emprego. A gente corre contra o tempo. Daqui a pouco começa o período eleitoral e 
não pode mais estar fazendo essas coisas. Então, amanhã, às nove horas, 
estaremos reunidos com o pessoal jurídico da Prefeitura para tratarmos desse 
assunto. Ficamos muito felizes com a Secretaria, por estar disponibilizando, além dos 
cursos, agora o Banco do Povo, o Time do Emprego. Essa ajuda junto ao PAT, para 
que a gente possa implantar em nosso município também. Ficamos felizes com o 
trabalho da Secretaria junto ao nosso município. Tratamos também de outros 
assuntos, junto com o Prefeito, em relação ao curso, que está em um andamento 
legal; o pessoal do curso já fez a parte de informática, agora vai fazer uma aula 
prática, o Prefeito cedeu as escolas para fazerem o curso e cedeu também o espaço 
na Prefeitura II para, como é um curso de Assistente Administrativo, mostrar; 
disponibilizou também o Marco Strozzi para dar informações de como funciona o 
administrativo de uma prefeitura, de uma empresa. Sem mais. O TERCEIRO, 
VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Uma boa tarde a todos. Boa tarde, 
senhores Vereadores, senhor Presidente, todos os nossos amigos que se encontram 
aqui nesta tarde. Felipe, grande abraço, obrigado por estar aqui também. Quero 
agradecer a Deus, primeiramente, por estar aqui, em mais um dia que Deus nos 
concedeu, pela sua graça, porque, sem Ele, nada podemos fazer, e as coisas 
funcionam com Deus na frente. Se Deus não agir, não adianta; não é por força, nem 
por violência. Então nós vamos orando, Deus vai abençoando. Eu quero agradecer o 
Prefeito José Parella por ter nos atendido aquele dia; foi correria a reunião, todos os 
Vereadores que se encontraram ali. Quero agradecer também o Vadilson, o Nicola, o 
Siqueirinha por estar prestando um bom serviço à nossa comunidade, e o povo tem 
agradecido pelo serviço feito. Um abraço a todos e tenham uma boa tarde. ORDEM 
DO DIA: PROCESSO CM. Nº 165/2018, DE 09 DE AGOSTO DE 2.018. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre repasse de recursos 
financeiros à APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibaté, no 
valor de R$ 59.712,33 e autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 
49.712,33. DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, 



 

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 

Encanto do Planalto 
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP 

Fone/Fax: (16) 3343-1233 
 

 
Sessão Ordinária de 13.08.2018 – Fls. 5 

 

            PRESIDENTE             1º SECRETÁRIO 
 

senhores Vereadores. Hoje eu tive o prazer de agradecer o Prefeito pessoalmente 
por esse projeto, por essa ajuda à nossa APAE, que passa por uns momentos 
difíceis. A gente havia comentado na Tribuna a respeito dessa situação, e o Prefeito, 
com bons olhos, sempre tenta, de uma forma ou de outra, estar ajudando. O Prefeito 
fez o projeto para que possa suprir as necessidades e que a APAE possa estar se 
adequando dentro da Lei, sem ter nenhum problema com a Presidente de lá. Sem 
mais. VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. O senhor Secretário procedeu à leitura 
do ofício, expedido pela Prefeitura Municipal, que solicita a substituição da primeira 
página do Projeto de Lei nº 032 de 08 de agosto de 2018, que busca autorização 
legislativa para abertura de crédito suplementar, em virtude de um erro de digitação, 
que, em seu artigo primeiro, Parágrafo Único, descreve o valor de R$ 35.543,80, 
devendo ser lido R$ 35.500,00, na Unidade Orçamentária 02.02.00. PROCESSO CM. 
Nº 166/2018, DE 09 DE AGOSTO DE 2.018. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 835.000,00. 
VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, 
VEREADOR CARLOS EDUARDO GALDIANO: Presidente, nobres pares, eu quero 
fazer um esboço e parabenizar a luta do CONSEG e também junto ao comando da 
Polícia Militar de nossa cidade, por ter atendido um pedido de sete anos de luta do 
CONSEG pela conquista do PROERD em nossa cidade, que será realizado junto às 
escolas municipais, quinto ano do Ensino Fundamental. Em agradecimento às 
profissionais Cabo Lígia e Cabo Rosana, que irão ministrar o curso que é de grande 
importância para as nossas crianças, que é o Programa Educacional de Resistência 
às Drogas, junto à Polícia Militar. Eu quero parabenizar e agradecer por mais essa 
conquista perante as nossas crianças, que irão ter o conhecimento desse trabalho 
realizado pela Polícia Militar. Sem mais. O SEGUNDO, VEREADOR LUÍS MARINO 
DA SILVA: Senhores Vereadores. Como todos os Vereadores receberam esse 
convite da nossa Guarda Municipal, em nome do Comandante Vitor Reis, na quinta e 
na sexta-feira estarei me deslocando da cidade de Ibaté junto com o Comandante da 
guarda e gostaria de saber se tiver algum vereador que queira também acompanhar a 
gente nesse encontro, fica à disposição. É o II Encontro de Interior das Guardas 
Municipais. Ali, vai ter todo Departamento Jurídico, todas as Guardas Municipais do 
nosso Brasil, que possam estar envolvidas nesse encontro. Nós vamos tirar dúvidas, 
aprender um pouco mais sobre a nossa Guarda. Que a gente possa estar, cada vez 
mais, com a nossa Guarda equipada, documentada, que possa estar fazendo um 
trabalho mais justo e digno, junto à nossa sociedade. Então vamos juntos, Vereador 
(Silvano, que manifestou interesse em participar). Obrigado. Nada mais, às dezesseis 
horas e trinta e dois minutos, foi encerrada a sessão, lavrada esta ata, que será 
assinada, depois de aprovada pelo Plenário. 
 


