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03ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 
2020. 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às dezesseis 
horas, no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida 
pela Vereadora Regina Célia Alves de Queiróz, secretariada pela Vereadora Sidnéia 
Monte e com a presença dos seguintes Vereadores (as): Antonio Inácio Barbosa, 
Carlos Eduardo Galdiano, Ivani Almeida da Silva, Luis Marino 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, o Vereador Steigue Jones Ronchini 
Fáccio procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a 
ata da sessão ordinária de 10 de fevereiro 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): 
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Moção, dispondo sobre votos de 
profundo pesar pelo falecimento de José Simões dos Santos, Zenildes Brasileiro 
Andrade, Jonas dos Santos e Clécio de Nunes Melo. Decisão: Aprovada por 
unanimidade. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Indicação, dispondo sobre 
solicitar do Secretário da Educação do Estado de São Paulo, Excelentíssimo Senhor 
Rossieli Soares da Silva, estudos que visem à reforma da Escola Estadual Professor 
Doutor Segundo Carlos Lopes, bem como inserir a sua denominação oficial no prédio 
da instituição, que consta, até então, como Escola Estadual Jardim Icaraí. 
DISCUSSÃO: O AUTOR: Senhora Presidente, boa tarde; a todos os Vereadores e 
Vereadoras, ao presidente do sindicato, que nos acompanha; à rádio. A indicação 
que faço à Secretaria de Educação visa a uma reforma. Desde que a escola do 
Jardim Icaraí foi feita, nunca mais foi feita uma manutenção e se encontra em uma 
situação muito complicada, a pintura, o bebedouro de água com problemas, entre 
outros. Peço o apoio de todos os Vereadores também e para que seja colocado o real 
nome da escola, do Carlito Lopes, um grande cidadão da nossa cidade. Sem mais. 
Indicação, dispondo sobre solicitar da Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL a 
manutenção da rede elétrica (iluminação pública) no trecho que liga as ruas Henrique 
Lubeck e Agostinho Vituri, no Jardim Mariana. Indicação, dispondo sobre realizar 
manutenção, com uma máquina motoniveladora, no prolongamento da Rua Henrique 
Paganelli até a Estrada Municipal Antônio Rossito Sobrinho. Indicação, dispondo 
sobre reformar e pintar os postes, paredes e bancos da praça no Residencial José 
Giro. Indicação, dispondo sobre realizar recapeamento asfáltico na Rua Luiz Piccinin, 
no Jardim Encanto do Planalto, e nas ruas Albano Buzo e Francisco Silva, no Jardim 
Mariana. DISCUSSÃO: O AUTOR: O recapeamento que pedimos nessas ruas, 
apesar de vários buracos, gostaria de fazer um questionamento em relação à Rua 
Luiz Piccinin. Agradeço também à Vereadora Ivani, que também fez pedido nessa rua 
em relação à lombada. Lá atrás, nós já fizemos esse pedido também em relação a 
redutor de velocidade, recapeamento. Na época, quem fez o asfalto, acredito que 
tenha sido o Prefeito Dr. Jorge, e o asfalto se encontra bem danificado, precisando de 
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um recape, além de um redutor de velocidade. As pessoas que saem da rodovia 
acabam entrando na vila por essa rua; na parte da tarde, com escolas por perto. À 
tarde, fica bem difícil o trânsito ali. Então, se necessita com urgência de um redutor 
de velocidade além do recapeamento. Sem mais. VEREADORA SIDNÉIA MONTE: 
Indicação, dispondo sobre recolocar a placa de sinalização na Rua Elisa Jotesso 
Biondo, no Conjunto Habitacional Antônio Moreira. VEREADOR SILVANO VAZ DO 
CARMO: Indicação, dispondo sobre instalar câmeras de segurança para 
monitoramento das áreas externas das escolas da rede pública, como corredores, 
pátios e portões; bem como das áreas externas e internas das creches, como salas 
para repouso e salas para atividade. Indicação, dispondo sobre instalar, no interior 
das bocas de lobo, uma caixa coletora de resíduos sólidos, visando drenar as águas 
pluviais e impedir que os bueiros fiquem obstruídos. ORDEM DO DIA: Foi aprovado 
requerimento, de autoria de todos os Edis, solicitando urgência para apreciação do 
processo CM. nº 050/2020. Decisão: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. 
Nº 043/2020 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de 
R$13.321,24, provenientes dos recursos financeiros previstos no cronograma físico-
financeiro, contrato FEHIDRO nº136/2017, celebrado com o Governo do Estado de 
São Paulo, por intermédio da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos para a 
Elaboração do Plano Diretor de Redução e Perda de Água no Município de Ibaté. 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 044/2020 DE 20 DE 
FEVEREIRO DE 2020. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe 
sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 642.000,00, através de 
superávit financeiro, apurado no exercício anterior, para a construção do prédio do 
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN em Ibaté. DISCUSSÃO: VEREADOR 
LUÍS MARINO DA SILVA: Para nós, desta Casa, é um motivo de grande alegria mais 
essa obra que o Prefeito vai construir em nosso município. Parabéns, novamente, 
José Parella, pela ação junto ao município. Ficamos felizes, porque Ibaté está 
sofrendo muito com a falta de uma sede para o nosso Detran. Como o Prefeito fala, 
será um mini Poupatempo e resolverá muitos problemas no município. O Prefeito sai 
na frente com essa situação, resolvendo o problema da população. Nós não 
poderemos mais ficar dependentes da cidade de São Carlos. Prende-se um carro, 
temos que depender de São Carlos, da Diretora do Detran, a dona Talita. Ficamos à 
mercê dessa senhora, que demora dentro do prazo que tem e não resolve. As 
pessoas acabam tendo um gasto desnecessário com os veículos apreendidos no 
PAT, onde o veículo fica jogado ao tempo, cobram-se horrores de uma diária de um 
nicho de, às vezes, 50 metros, 100 metros, 500 metros, que a gente não sabe de 
onde que se cobra tanto, o que atrapalha a vida das pessoas. Então, estamos com o 
Prefeito José Parella, saindo em defesa do cidadão que tem seu carrinho, sua 
motinho para trabalhar, para que se possa resolver esses problemas. Na última 
reunião, conversei com o José Parella a respeito dessa situação. Estive também em 
São Paulo para tratar a respeito do Procon. O Prefeito disse que vai construir uma 
sala para o PROCON para que o cidadão tenha seu direito como consumidor. Vai 
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ficar muito bom. Parabéns, Prefeito. Esta Casa tem todo o seu apoio para a 
construção de mais uma obra maravilhosa em nosso município, que eu espero que 
seja construída mesmo na Eduardo Apreia, local em que o Prefeito, quando fez o 
loteamento, deixou áreas reservadas para isso. Sem mais. DECISÃO: Aprovado por 
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 045/2020 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Especial no valor de R$ 85.154,28, destinado às despesas de restituição de 
valor, referente a recolhimento de débito ao Erário Público Federal – Ministério da 
Justiça e Segurança Pública – SENASP, referente ao convênio nº 145/2001. 
DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Esse é um dos projetos que 
nós, desta Casa, votamos sem vontade, mas que é necessário. Para quem não tem 
conhecimento, é uma Blazer adquirida na época do Prefeito Tomazinho, que fez uso 
dessa viatura que era para ser da Guarda, e nós, agora, temos que ressarcir a 
Segurança Pública e o Ministério da Justiça em relação a esse valor. É um projeto 
que tem que ser devolvido por conta desse erro, pois, quando o veículo é direcionado 
a uma situação, tem que ser usado naquela situação. O Prefeito José Parella está 
cumprindo a Lei, e nós estamos aqui para ajudar nesse sentido. Sem mais. 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 046/2020 DE 20 DE 
FEVEREIRO DE 2020. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe 
sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.162.591,39, referente 
aos recursos oriundos arrecadados pela União no final do mês de dezembro de 2019 
com Leilão do excedente da seção do PRÉ-SAL. DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS 
MARINO DA SILVA: Tivemos que devolver 85 mil reais, mas, em compensação, o 
Prefeito José Parella, a cidade de Ibaté, estamos sendo agraciados com uma renda 
do pré-sal, que eu achava que Ibaté jamais seria contemplada. Quando se tem uma 
fatia do bolo, acaba saindo sempre para os grandes, e hoje somos agraciados, e o 
Prefeito, com toda a certeza, vai utilizar o dinheiro para obras em nosso município. 
Sem mais. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 050/2020 DE 
26 DE FEVEREIRO DE 2020. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: 
Dispõe sobre alterar o Artigo 39 e Anexo VI, da Lei Complementar Municipal nº 
3.175/2019, com as modificações introduzidas pela Lei Complementar Municipal nº 
3.180/2019.  DECISÃO: Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: A 
PRIMEIRA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa tarde, Senhora 
Presidente, Vereadora, Vereadores, a todos os presentes e a todos os ouvintes da 
rádio Encanto do Planalto. O município vem recebendo diversas noticias tristes, que 
deixam os funcionários entristecidos com relação ao 14º e 15º. Desde o ano passado, 
recebemos esse comunicado, ao qual o Prefeito recorreu e, infelizmente, perdeu, e o 
Ministério Público continua à frente, e os nossos funcionários foram prejudicados. 
Esta Casa de Leis, todos nós, Vereadores,Presidente Regina, Vereadora Sidnéia; eu, 
Ivani; Valentim, Tonho, Silvano, Carlos Eduardo, Steigue e Marino, todos nós 
estamos aqui para tentar ajudar o funcionalismo publico, mas não depende de nós, se 
nós pudéssemos estaríamos votando para que voltasse, mas não cabe a nós. O 
Prefeito fez o recurso, mas, infelizmente, não obteve sucesso. Vocês pensam que 
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nós, Vereadores, estamos felizes com essa situação? Não! Isso, que o Prefeito fez 
em 2008, tanto o 14º quanto o 15º, que é o abono aniversário, foi para melhorar o 
salário do funcionalismo público do município de Ibaté. Ele fez com tanta satisfação e 
gratidão pelo funcionalismo público do município que faz seu serviço, presta o seu 
serviço perante a nossa sociedade. Mas vamos ver o que vai acontecer no decorrer. 
Nós, Vereadores, estamos juntos, sim, com os funcionários e, principalmente, com o 
Prefeito José Parella, que fez esse projeto em 2008. Será que o funcionalismo público 
de Ibaté pensa que o Prefeito tinha a intenção de tirar? Jamais! Ele deu o beneficio 
para o funcionário e jamais teria a intenção de tirar. Esta Casa de Leis também jamais 
teria o interesse de prejudicar o funcionalismo público do município. Agora, aqui, é um 
fato também entristecedor para nós, mulheres. Eu sou mulher, sou Vereadora, sou 
representante do povo, sou mãe, sou família também. Do mesmo jeito que eu 
trabalho fora da minha casa todos os dias, eu chego em casa e ainda dou conta do 
recado; assim como a Vereadora Regina, Sidnéia; as funcionárias da Câmara, a 
Andréa, a Camila, a Gisele, a Mari e a Angélica. Acredito que todas as nossas 
mulheres que trabalham fora de casa ainda chegam em casa e ainda dão conta do 
recado, porque a maioria dos nossos maridos e companheiros chegam em casa e 
dizem que estão cansados e vão assistir e vão descansar. Mas nós temos o segundo 
e, às vezes, até o terceiro turno em casa. Então, aqui vai para o Presidente Jair 
Bolsonaro um voto de repúdio. Senhor Presidente Jair Bolsonaro É preciso falar 
sobre a vertente autoritária pela qual o Brasil está passando. Mais do que falar, é 
preciso repudiar as declarações misóginas do Presidente da República, Jair 
Bolsonaro, e o seu atentado contra a liberdade de opinião e de expressão, suporte 
vital para a nossa democracia. Vivemos, hoje, em um país democrático, onde todos 
nós temos liberdade de expressão. O último de seu atentado voltou-se à Patrícia 
Campos Mello, da Folha de São Paulo, no dia 18 de fevereiro, em que o Presidente 
alegou que a jornalista teria tentado se insinuar sexualmente em buscas de 
informações: “queria dar o furo a qualquer preço contra mim”. Além de uma tentativa 
de prejudicar a imprensa, que também tem sido alvo de inúmeros ataques, sua 
declaração é uma tentativa de calar as mulheres, e nós, mulheres, não podemos nos 
deixar levar, mulheres cuja voz é silenciada diariamente no ambiente machista em 
que vivemos e que merece ser ouvida.  Nascer mulher não é fácil, mas eu sou feliz 
por ter nascido mulher e Deus ter me concebido um filho; sou uma mulher muito feliz 
também por ser mãe, Presidente. Nenhum lugar é seguro para quem nasce menina, 
nem a escola, nem o hospital, nem a própria casa, muitas vezes, somos assediadas 
dentro da nossa própria casa, senhor Presidente. Não há roupa que nos proteja nem 
idade segura que nos blinde, pois sempre corremos risco, Capitão. Ouvir de um 
Chefe de Estado que não estupraria uma deputada porque ela não merece ou que 
não empregaria mulher com o mesmo salário do homem porque ela engravida é 
permitir que nós continuemos sendo estatísticas deste sistema que nos oprime e que 
nos mata: em 2019, somente em São Paulo, foram 154 casos apurados que 
representaram um aumento de 29% em comparação com os 119 assassinatos 
praticados  no mesmo período do ano anterior e já superam todos os 134 casos 
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dessa natureza registrados no estado ao longo de todo o ano de 2018. Já o estupro, 
crime que, em muitos casos, tem como alvo a mulher, registrou alta de 4% entre 
janeiro e novembro de 2019 na comparação com o mesmo período de 2018 
(levantamento feito pelo G1 e a GloboNews com base em boletins de ocorrência 
disponibilizados pela Secretaria Estadual da Segurança Pública).  Sugiro, Senhor 
Presidente Jair Bolsonaro, que repense com urgência nas políticas públicas no que 
se refere ao combate à violência de gênero e à violência contra as mulheres, 
promovendo políticas públicas de inclusão, como o desenvolvimento de programas e 
projetos na área da educação, saúde e segurança, com o objetivo de promover o 
direito da mulher em cada segmento social. É primordial atacar o problema em sua 
raiz, no discurso machista e misógino que ainda está arraigado no seio da nossa 
sociedade, do nosso país. O SEGUNDO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: 
Quero me pronunciar também em relação ao 14º e 15° e dizer ao presidente do 
sindicato que acabamos de assinar a nossa defesa e vamos recorrer junto ao 
Ministério Público. Nós não estamos pagando nenhum valor extraordinário ao 
funcionário, e, sim, uma complementação ao seu salário que é pouco e que, até hoje, 
não conseguimos, por conta de algumas administrações passadas, melhorar o 
salário, para o qual o Prefeito José Parella fez o 14º e 15° justificando essa perda dos 
funcionários de muitos anos para cá. Nós também estamos indignados com essa 
situação; não é brinde, é o que é de direito de vocês e foi só uma maneira de tentar 
ajudar e acertar essa situação, por não termos conseguido fazer dentro da Lei por 
causa de administrações anteriores que causaram esse prejuízo a todos vocês. Eu 
digo a todos os funcionários que esta Casa está cobrando, sim, junto com o Prefeito 
José Parella, está fazendo a defesa. Não sei o final de tudo isso, mas, o que precisar 
desta Casa, estaremos à disposição de todos vocês até para uma reunião para 
conversar, explicar melhor.  Nossa parte nós estamos fazendo, o Prefeito está 
fazendo, viu, Chiba, para que a gente possa tentar reverter essa situação. É questão 
de analisar cada situação. No Direito, um mais um não é dois, tem que analisar a 
situação, para ver o que o porquê está acontecendo uma situação dessas. Isso só 
acontece para tentar justificar o salário dos funcionários que muito fazem por Ibaté; 
trabalham por Ibaté, os nossos professores, os nossos funcionários, os nossos 
médicos que trabalham pelo município. Já está difícil para eles até com esse 14º e 
15°, a gente sabe, porque temos vindo acompanhando. Eu estou indo para oito anos 
acompanhando essa situação. Há Vereadores que já sabem dessa situação de muito 
tempo também. É uma situação difícil e não dá para aceitar. Precisa-se achar um 
meio de arrumar isso. Espero que o Ministério Público, os relatores que vão analisar 
essa situação tenham bom senso, porque Ibaté depende desse 14º e 15°, para fazer 
jus ao salário deles, porque, da região, o nosso salário público é o pior. Os salários 
das cidades vizinhas são melhores do que o do nosso funcionalismo. Então, pedimos 
para que essa situação seja reparada. Senão, ficaremos com o funcionário 
trabalhando insatisfeito, por causa de algo que não foi o Prefeito que criou, não foi a 
Câmara, mas que já vinha vindo lá de trás. Há outras situações lá de trás com as 
quais Ibaté vem arcando. O caso do IPREI que tem uma dívida imensa deixada por 
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prefeitos anteriores, e que o Prefeito José Parella vem pagando. Perguntaremos 
também ao CDHU se há uma informação correta da entrega das casas, porque dizem 
que será feita em tal dia, e isso nunca acontece, o que gera um transtorno enorme 
para a população, porque há pessoas que acreditavam que seria em novembro e não 
aconteceu; há pessoas que têm casa alugada, com contrato, e têm que quebrar o 
contrato e gerar novos, o que cria outros gastos, multa por quebra de contrato. A 
população tem cobrado todos os Vereadores. Então, precisamos dar uma data para 
as pessoas. Já falei com nosso Diretor, com o nosso Jurídico, para tentarmos uma 
reunião com o senhor Felício, dono da Asa Alumínio, que adquiriu o prédio da antiga 
CBT. A última reunião que tivemos foi polêmica, mas foi necessária para o município 
e para os Vereadores. Uma semana antes da sessão passada, conversei com o 
Prefeito José Parella sobre isso, falei que chamaria o senhor Felício para uma 
reunião com todos os Vereadores, com o Executivo, com o Jurídico, para darmos um 
jeito nessa CBT, porque não se faz nada. Na reunião com todos nós, Vereadores, foi 
prometida uma empresa para fazer os blocos de concreto com a areia, para 
aproveitar, limpando aquela areia, o que não aconteceu. O que aconteceu foi uma 
melhora na fachada, e nós agradecemos; serviu somente para valorizar; para a 
população, nada. Acho necessária uma reunião com ele. Nós faremos este ofício 
para todos nós, Vereadores, estarmos presentes e vermos essa situação, pois somos 
cobrados por isso, nós temos caído em cima disso para resolver, mas não depende 
só de nós, depende dele. E eu acredito que ele também terá bom senso em dar uma 
resposta legal para a nossa população que tanto precisa desse emprego. Lembrando 
que não foi à toa aquele projeto que fizemos no passado, do qual o senhor Felício fez 
a isenção de impostos e pagou aproximadamente 2 milhões e 700 mil reais para o 
município; um dinheiro que já havia parado há muito tempo. Algumas pessoas 
comentam, mas não sabem o que acontece. Foi feito esse projeto, que, além de 
estarmos pedindo emprego, também recebemos o IPTU que estava atrasado há 
muitos anos, aproximadamente 2 milhões e 700 mil reais, feito em 24 parcelas. Na 
época, o empresário queria que fosse em 60 vezes. Nós, Vereadores, estávamos em 
Campinas, relutamos e brigamos para que fosse feito em 24 vezes. Esse dinheiro já 
entrou, o senhor Felício já pagou o município de Ibaté e continua pagando seus 
impostos. Nós já ficamos felizes com isso. Só falta resolver a questão do emprego. 
Esse dinheiro foi bem aplicado. Compramos a área do Fórum novo, pagamos em seis 
vezes, porque o dono da área tinha que viajar. Compramos a área onde é feito o 
rodeio; a área onde está sendo feito o novo distrito. Não foi à toa, como as pessoas 
falam. Foi feito, sim, e é só olhar. Foi um trabalho realizado pelo Executivo e 
Legislativo. Agora só falta essa reunião com ele. Temos que entender que o país não 
está fácil. Hoje mesmo eu falei com uma pessoa que estava tocando um bar há oito 
meses e fechou. É difícil, mas não podemos ficar sem dar uma resposta para a 
população. Precisamos da reunião para tratarmos da antiga CBT. Sem mais. Nada 
mais, foi encerrada a sessão às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, lavrada 
esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário. 


