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04ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 25
DE MAIO DE 2.016.
Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às onze horas
horas, no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão extraordinária,
presidida pelo Vereador Lindolfo Jovenal Duarte e secretariada pelo Vereador Luis
Marino da Silva e com a presença dos seguintes Vereadores: Antonio Inácio Barbosa,
Fábio da Silva Gomes, Geraldo de Sousa Oliveira, João Siqueira Filho, Mário Alberto
Frigieri Júnior, Sidnéia Monte e Waldir Siqueira. O Vereador Waldir Siqueira procedeu
a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Iniciada a sessão foi executado o Hino de
Ibaté. A seguir foi aprovada a ata da sessão extraordinária do dia 01 de março de
2.016. Foi apresentado o requerimento de urgência referente ao Projeto de Lei de
autoria do Executivo de nº 026/2016, que dispõe sobre abertura de crédito adicional
suplementar no valor de R$ 300.000,00 para execução de 1440 metros de rede de
tubulação hidráulica, construção de conjunto de motobomba e complementos para
interligar a rede de abastecimento de água do loteamento CDHU. O Requerimento foi
aprovado por unanimidade. ORDEM DO DIA: 1º) PROCESSO CM. Nº 298/2016 –
Projeto de Lei nº 009/2016 de autoria do Legislativo, que dispõe sobre a
revogação da Lei Municipal nº 2.913, de 29 de outubro de 2.015, que dispõe sobre a
Reorganização Administrativa da Câmara Municipal de Ibaté. Posto em discussão. O
Vereador Fábio da Silva Gomes: Senhor Presidente, Senhores Vereadores,
Vereadora, bom dia. Este projeto foi lá atrás dito que estava errado, por isso eu e
outros vereadores votamos contra esta reorganização, agora está sendo feita esta
revogação, porque realmente verificou-se que foi um erro ter feito aquela
reorganização, daquela maneira. Então, tem que ser revogada, por está na justiça esta
lei, para que volte a ser como era antes do projeto. Faço com exatidão e com certeza
de estar fazendo a coisa certa. Sem mais. O Vereador Luis Marino Da Silva: Bom
dia Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora. Na verdade o projeto de
revogação ele vem de encontro com o que a gente falava lá atrás, que do jeito que
estava sendo criada a Lei 2.913 estava com alguns erros, e o Ministério Público
apontou alguns erros também, então só nos resta a revogação da lei para que a Casa
fique com seus trabalhos em ordem. Sem mais. O Vereador João Siqueira Filho:
Bom dia Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora e a todos os presentes
nesta Casa. Como o vereador já explicou, desde 2014, depois que o Diretor Wagner
Aprêa saiu de Diretor aqui a gente contratou o Plínio e foi criado um Projeto que a
gente queria ter feito concurso e até teve um pedido desta casa para que eu anulasse
a sessão da aprovação dos cargos. Mas como a gente tem a assessoria e várias leis
que dizia que tava certo eu acabei mantendo, eu não anulei a sessão. Entraram no
Ministério Público e notificaram algumas falhas que teve, depois o novo presidente fez
esse novo projeto que foi aprovado pela Câmara e de novo no Ministério Público
acabou constatando que os assessores que montaram bem dizer errado o projeto. A
gente queria agradecer os vereadores que vem defendendo com conhecimento junto
com o Dr. Alessandro, ele inclusive se ofereceu pra ajudar no projeto e os assessores
que a gente tinha achou que não, que tinha que aprovar daquela maneira. Hoje vamos
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revogar a lei de acordo com o que o Ministério Público pediu. Assim mesmo quero
agradecer o Vereador Fábio, os Vereadores Mário e Luis Marino, a Vereadora Sidnéia
que questionaram que a gente estava indo para o caminho errado. Hoje a gente tem o
Dr. Gilberto que trabalhou em várias Câmaras Municipais e entende muito mais que
muita gente que passou por aqui. Hoje nós temos uma pessoa que nós temos uma
segurança, agradeço muito ele.O Vereador Waldir Siqueira: Bom dia Senhor
Presidente, eu queria falar um pouco sobre este projeto, eu até votei a favor deste
projeto naquela ocasião, que foi feito pela assessoria contratada por esta Casa. A
assessoria elaborou este projeto e em reunião com nós vereadores, com o prefeito
também, que inclusive debateu com o representante da empresa, e ele bateu no peito
que estava correto, o Prefeito discutiu e teve um debate entre os dois. Mas eu fui pela
assessoria, pois afinal era nossa assessoria e pagávamos uma boa quantia por isso,
um valor até que alto para dar assessoria à esta Casa, mas infelizmente eles foram
incompetentes. Nós Vereadores não sabemos tudo. Temos assessoria por isso, temos
assessoria jurídica para nos aconselharmos. Uma bancada teve uma opinião e outra
teve outra opinião. Eu tive a minha, pois acreditei na assessoria. Hoje sabemos que
está totalmente errado, hoje o novo assessor nosso o Senhor Gilberto, que pelo pouco
que conheço mas sei que é um excelente profissional, dá para ver que ele tem
conhecimento está nos assessorando. Está o projeto para a gente revogar, vamos
corrigir nosso erro. Assim como teve projeto do executivo de parcelamento do Iprei
que era ruim, era uma lei totalmente errada também, ninguém é perfeito. Todos
votaram a favor e eu fui o único contrario. Todos nós podemos errar, só não podemos
permanecer no erro. O Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Bom dia Senhor
Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora e a todos os presentes nesta Casa. Nós
estamos tentando corrigir um erro, como disse o vereador, já foi bem explicado que o
erro se originou na assessoria que foi contratada. É importante frisar que essa
consultoria que foi contratada especificamente para este projeto de lei, já fez errado, é
incrível como não fizeram mais nada. E desde o início, quando foi montado este
projeto, os nove vereadores estavam empenhados em ajudar organizar a Câmara
Municipal, que é preciso o Procurador Jurídico, o Contador que se aposentou e
também foi um pedido do Ministério Público para que a gente fizesse o concurso de
contador e também o de procurador jurídico. Muitos debates acalorados aconteceram
devido os erros desta consultoria. Hoje eu vejo que a assessoria é contratada para
fazer um trabalho, às vezes ela também erra. É muito importante a revogação desta
Lei para que nós tentarmos corrigir o erro que foi a aprovação desta lei, principalmente
a parte de incompatibilidade, a parte de salários, que deu bastante tumultos. Nós
colocamos algumas emendas, mas não deu certo. Votamos contra, eu o Vereador
Marino e o Fábio, pois queríamos que simplesmente fizessem o concurso para o
procurador jurídico e para o contador. Mas para que a Câmara ficasse organizada veio
este projeto que no fim a justiça decidiu que estaria irregular. Hoje é importante esta
revogação para que a gente possa ter uma Câmara organizada para o final do ano.
Sem mais. Posto em Votação: DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 2º)
PROCESSO CM. Nº 342/2016 – Projeto de Lei nº 010/2016 de autoria do Vereador
Waldir Siqueira, que dispõe sobre a revogação da Lei Municipal nº 2.736, de 21 de
outubro de 2.013, que declarou de utilidade pública a Associação Ibateense Verdade e
Justiça. Posto em discussão: O Vereador Waldir Siqueira: Senhor Presidente, como
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foi lido pelo Secretário, o projeto é de minha autoria, eu achei que daria certo para a
cidade, pois é de utilidade pública, porém é de utilidade política. Nós estamos aqui
para querer o melhor para a nossa cidade, e para a nossa população. Era para ser
uma ONG que funcione e que ajude as pessoas carentes, que ajude também a cidade,
o prefeito e o legislativo. E esta ONG infelizmente não está ajudando. Assim como o
Mauro Silva foi representante por 12 anos de uma Associação de Bairro, que
realmente funcionava e não tinha política, o Mauro estava de parabéns. Fiquei sentido
quando foi apresentado uma moção aqui nesta casa e teve vereador que votou contra.
É prazeroso ajudar as pessoas que colaboram com o município. Infelizmente a
VERJUS não teve êxito, o Vereador Marino Motos apresentou um requerimento de
informação e eles não tiveram a capacidade de mandar uma informação como
resposta. É um descaso com esta Casa. Cheguei à conclusão que temos que revogar
esta Lei. Ao Mauro eu quero dizer que o dia que ele quiser montar uma ONG nós
vamos apoiá-lo, pois conhecemos o caráter dele. Também quero dizer que você
deveria ser candidato ao cargo de vereador, se você sair candidato, estarei torcendo
muito por você. Agradeço você Mauro Silva, pelo seu trabalho e pela pessoa que você
é. O Vereador Fábio da Silva Gomes: Senhor Presidente, do mesmo modo que no
ano de 2013 tivemos uma reunião com o pessoal da ONG para explicar o que seria a
ONG e quais seriam os trabalhos a ser realizados para a sociedade. Ficamos muito
felizes na época, pois seria uma ONG para a sociedade participar e conseguir fazer
um ato social aqui em Ibaté, foram feitas diversas reuniões aqui na Casa e eu votei
sim para que fosse aprovado o projeto da ONG VERDADE E JUSTIÇA. Naquele
mesmo dia eu comentei, se houver inatividade à população que eu apoiaria para a
revogação da mesma. Se amanhã a Câmara ver que a ONG tem um trabalho efetivo
na cidade para ajudar à comunidade, novamente será dado a utilidade pública para a
ONG. De acordo com o parecer do vereador Waldir que a ONG não apresentou
relatório das atividades desenvolvidas, ela simplesmente ignorou o requerimento
apresentado pelo Vereador Luis Marino, então quando a ONG não é transparente e
não mostra a produtividade efetiva no município, acredito que devemos revogar a lei
da ONG. Em aparte o Vereador Waldir Siqueira: Como Vossa Excelência
mencionou, nós podemos sim, mas para pessoas que tem competência. Porque se
vierem essas mesmas pessoas nos procurarem para querer fazer novamente, pode ter
certeza Vereador, eu estarei fora. Eu não vou mais apoiar. Assim como eu mencionei
o nome do Mauro eu apoiaria ele, pois é uma pessoa correta. Pela segunda vez eu
não vou errar. O Vereador Luis Marino da Silva: Senhor Presidente, Senhores
Vereadores, às vezes tem pessoas que podem olhar para nós e achar que é motivo de
felicidade estar revogando uma lei, mas quero dizer que é com tristeza que estamos
fazendo isso, porque lá atrás se ouve uma pressão muito grande para que se criasse
essa ONG, mas a gente até via de uma certa forma que era uma ONG politiqueira. A
ONG foi criada, tivemos umas ressalvas para que não fosse liberado fundos até que
se mostrasse um trabalho, foi feito uma emenda, enfim, a ONG não teve um trabalho.
Esta ONG que foi criada no município não teve um caminho satisfatório, não vimos
nenhum trabalho, e a pessoa que hoje está na presidência desta ONG é uma pessoa
que não tem crédito, deve ser até por isso que não funciona, porque não teve crédito
em nenhum lugar que passou. É intitulado Chico do CONSEG mas não tem nada a ver
com CONSEG, pois até de lá foi expulso. A única coisa que ele consegue é encher a
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cabeça das pessoas de bem com picuinhas políticas, de inverdades, coisas que
atrapalham o andamento do município e para nós Vereadores, seria uma arma deixar
uma ONG nas mãos de uma pessoa desta, que não tem qualificação nenhuma.
Precisamos de pessoas que estejam empenhadas em trabalhar pelo município, igual o
CONSEG hoje, que o trabalho gera frutos, que funciona no município. Quando as
instituições não funcionam no município, a Casa deve cobrar sim, como a ACIP que
eu cobrei recentemente que iam formar o Conselho do Bando do Povo. Depois de
cobrar duas vezes, acabou acontecendo. Quando iniciei como vereador que tinha que
repassar verba para a APAE, a gente ficava meio que sem saber o que fazer, porque a
gente não via uma transparência igual hoje em dia existe na APAE. A gente ficava
entre a cruz e a espada. Porque se a gente não aprova um projeto de suplementação
para uma organização da APAE, vão dizer que os vereadores estão trabalhando
contra a APAE contra as criancinhas. Depois deu no que deu. Em aparte, o Vereador
Waldir Siqueira: Assim como Vossa Excelência mencionou a ONG ela tem um
fundamento muito grande para ajudar as pessoas carentes. Como eu mencionei na
sessão passada, conheço umas ONGs em São Paulo que tem dentistas, tem cursos
de cabeleireiro, corte e costura. Buscam junto ao governo equipamentos, máquinas de
costura, mini padaria, fazem os pães e dão às pessoas carentes. Várias empresas
investem neles, dão roupas, no Natal dão panetone, ovos de páscoa. Ou seja às
empresas doam para a ONG porque vê que funciona, que trabalha. Esse era o
fundamento que a gente queria. Mas é só politiqueiro e vagabundo que só usa o nome
dos outros para fazer politicagem. Precisamos corrigir os nossos erros. O Vereador
Luis Marino da Silva: A gente o trabalho de pessoas e grupos de pessoas que até já
teve participação nesta Casa em sessão, que se organizam e não tem ONG para
cuidar dos animais, que realmente fazem um trabalho de ajuda e é isso que a gente
pensava que fosse acontecer, mas não foi isso que aconteceu. Fiz um requerimento
pedindo os relatórios dos trabalhos da ONG e não foi mostrado. Só nos resta, com
tristeza revogar a Lei da ONG. O Vereador leu a justificativa da revogação da Lei nº
2.736, de 21 de outubro de 2013. O Vereador João Siqueira Filho: Senhor
Presidente, a gente fica sentido com este fato a respeito da ONG, porque foi um
projeto que esta Casa criou e eu como Prefeito Interino acatei o pedido desta Casa.
Acredito que a ONG tenha vários membros e agente gostaria que estes membros se
juntassem e fizessem um trabalho junto com o Francisco. Se não está correspondendo
como a gente está vendo, fizesse uma ata e tirasse ele. A ONG é para fazer um
trabalho social. Eu gostaria que mantivesse esse projeto. Troca a pessoa que não está
fazendo o trabalho certo. Em aparte, o Vereador Waldir Siqueira: Obrigado pelo
aparte Vereador. Realmente Vereador, a ONG é um outro órgão social e deveria estar
ajudando nossas famílias carentes. O nosso serviço social do município tem
dificuldade, a cidade vem crescendo, o desemprego na cidade e no país está
aumentando, e o fundamento da ONG é ajudar. O Vereador João Siqueira Filho:
Acho que tem que trocar a pessoa da ONG e não acabar com o projeto. De receber
crítica nos aqui, isso nós vamos receber mesmo. Quanto mais críticas eu receber,
mais eu trabalho melhor. Acho que devem fazer uma reunião e tirem ele de lá. Em
aparte, o Vereador Waldir Siqueira: Vereador, esta ONG foi politiqueira, não foi uma
ONG pensando no bem estar social, infelizmente foi isso. Ele usa o nome da ONG
para fazer picuinha e falar mal do prefeito e dos vereadores. E se esse cidadão
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continuar depois usando o nome das ONG nós vamos processar ele, pois não existirá
mais a ONG. O Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Vamos começar lá do
começo, logo depois da eleição existiram vários problemas aqui na cidade e o que
aconteceu foi que se uniram um grupo de candidatos derrotados na eleição e criaram
um movimento, esse movimento foi denominado ONG VERJUS. Essas pessoas se
diziam de boa intenção e vieram até a Câmara Municipal para que fosse aprovado de
Utilidade Pública, para que ela ajudasse a administração e ao poder legislativo. Essa
Associação Verjus veio aqui fazer reuniões para que a gente aprovasse, e essas
reuniões aconteceram alguns debates acalorados, pois eu era super contra, pois tinha
certeza que eram esses candidatos derrotados formando um grupo que eu tinha
certeza que era politiqueiro e que não ia virar nada. O Vereador lei o § único da lei (a
lei não pode receber verba municipal). Nunca fizeram um pedido de verba estadual ou
federal. Como vossa excelências falaram eles nunca fizeram nada na área de
filantropia e também na fiscalização. Eles nunca participaram de uma audiência
pública no município. Como que um cidadão como esse que coloca nas redes sociais
que a gente não fiscaliza pode cobrar se ele mesmo não fiscaliza e não participa, se é
aberto a população em geral? É divulgado em jornais. Jamais essa Associação irá
servir para alguma coisa, porque começou errado desde o início. Eu já fiz parte de
uma Comitiva que para poder participar a gente tinha que doar alimentos para a Rádio
Comunitária de Ibaté que também mostra o trabalho sério que faz. Fizemos uma
campanha do agasalho e não pedimos o título de utilidade pública. A Fábrica da
Alegria também faz um belíssimo trabalho no município e nem por isso vem encher o
saco e pedir utilidade pública aqui na Câmara, independente de prefeito eles vão fazer
o trabalho deles todos os anos. Essas pessoas nós devemos agradecer e enaltecer.
Então os candidatos derrotados que criaram esta ONG, influenciaram a Câmara e
apresentaram uma proposta e convenceu a maioria dos vereadores. Se eles
cumprissem a proposta apresentada, a ONG funcionaria com certeza. Mas sabíamos
que era tudo lorota., tudo mentira. Peço que quando forem criar uma ONG, que
coloquem pessoas comprometidas para fazer parte, para que o trabalho seja sério e
digno. Admiro o Vereador Waldir Siqueira por ter admitido a falha e ineficácia desta
Associação, apesar da demora. O Vereador Geraldo de Sousa Oliveira: Boa tarde
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora e a todos os presentes nessa
Casa. Sobre esse projeto da ONG que já vem vindo há muito tempo, a Associação
Verdade e Justiça, ela não está funcionando em nossa cidade. Eu votei contra da
outra vez e foi aprovado por esta Casa, acho que não estão usando a ONG para citar
os nomes dos Nobres pares desta Casa. Esta semana eu fui questionado também,
está nas redes sociais, este vereador tem opinião própria, o que eu achar de votar eu
irei votar em favor da população. Respeito o voto dos Nobres Pares. Votei contra
daquela vez e vou votar contra de novo. Muito obrigado. Posto em votação: Antonio
Inácio Barbosa (SIM); Fábio da Silva Gomes (SIM); Geraldo de Sousa Oliveira
(NÃO); João Siqueira Filho (NÃO); Luis Marino da Silva (SIM); Mário Alberto
Frigieri Júnior (SIM); Sidnéia Monte (SIM); Waldir Siqueira (SIM) DECISÃO:
Aprovado por 6 (seis) votos favoráveis e dois 2 (dois) votos contrários. 3º)
PROCESSO CM. Nº 360/2016 – Projeto de Lei nº 026/2016 de autoria do
Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$
300.000,00 para execução de 1440 metros de rede de tubulação hidráulica,
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construção de conjunto de motobomba e complementos para interligar a rede de
abastecimento de água no loteamento CDHU). Posto em discussão. O Vereador
Fábio da Silva Gomes: Só para esclarecer quem está aqui, é para fazer a adutora
que vai ligar da horta municipal até a caixa d´água do CDHU. O Vereador Mário
Alberto Frigieri Júnior: É importante lembrar que este pedido de R$ 300.000,00 para
a adutora foi feito já a algum tempo atrás ao Governador Geraldo Alckmin. O Prefeito
ficou batendo em cima para que fosse liberado a verba e não vinha. Nós estivemos eu
e o Vereador Marino junto com o Prefeito no Palácio fazendo o pedido e no dia que
fizemos este pedido, ele pediu que liberasse, porém o órgão responsável pela
liberação atrasou mais ainda. Na semana passada o prefeito esteve em São Paulo
assinando o convênio e agora está liberado. Precisamos fazer esta abertura de crédito
com urgência para que possamos entregar estas casas o mais rápido possível.
Gostaríamos de ter entregue estas casas bem antes. O Prefeito em reunião com o
pessoal do CDHU disse para eles se eles não tinham vergonha de estar construindo
essas casas há 8 anos, que eles não aceleram, que eles não resolvem os problemas.
E infelizmente a população não entende que é a CDHU a culpada. Acha que o
Prefeito e os vereadores são os culpados. Agora temos esse projeto importante para
fazer o mais rápido possível a adutora ligando até o CDHU. Essas casas já deveriam
ter sido entregue há 4 anos atrás e agora estaríamos lutando por mais casas. A luta é
de todos do executivo, do legislativo e da população. O Vereador Luis Marino da
Silva: Quando eu subo nesta tribuna e digo que o Prefeito não mede esforços para
trabalho é verdade. Verdade confirmada, que hoje estamos votando um projeto de
urgência de extrema importância, que é este de R$ 300.000,00, no qual nós
incansavelmente cobramos o CDHU, é um trabalho muito sério que fazemos, tanto o
Prefeito quanto esta Casa. Esses R$ 300.000,00 foi pedido há um ano atrás, a gente
sabe das dificuldades, porém quando se libera a verba que se faça um trabalho rápido.
Desde que foi anunciado e que foi liberado que se faça, pois o povo tem pressa. O
Prefeito vinha cobrando porque a verba estava liberada e precisava fazer a ligação da
água. Como ele ia liberar as casas sem a água? E a pessoa do CDHU disse que tinha
que fazer devagar porque a verba estava curta. O prefeito ameaçou até chamar a
EPTV. O Governador também achando que está tudo certo e não está, atrasando
tudo. E o povo pagando aluguel. Agradeço o trabalho que o Prefeito tem feito
incansavelmente, veio até a Câmara pedir a urgência na aprovação deste projeto. Ele
tem todo o apoio deste vereador. O Vereador Waldir Siqueira: É uma satisfação
muito grande votar um projeto deste de grande importância, que só vem beneficiar a
nossa população que não vê a hora destas casas ser entregue. Como o vereador
mencionou, o pessoal da construtora tem a casinha deles para morar e a nossa
população vem cobrar da gente a casa deles. Eles não aguentam mais pagar aluguel.
O Prefeito corre atrás, nós vereadores corremos atrás do CDHU também, e fazemos
nosso papel. O projeto está ai de urgência e vamos votar para ir adiantando e ajudar a
população, pois é nosso trabalho. O Vereador João Siqueira Filho: Vou usar a
palavra mais uma vez, pois é uma honra muito grande estar aprovando esta verba de
R$ 300.000,00 que é um trabalho do Executivo com nós vereadores juntos. Eu me
lembro muito bem que há alguns anos atrás nós fizemos uma sessão aqui num
domingo para aprovar a compra daquelas terras para a construção daquelas casas da
CDHU, foi um trabalho muito grande, fui até em Piracicaba para liberar as terras. O
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Prefeito trouxe este projeto de urgência e vamos aprová-lo com todos os vereadores
presentes. Em aparte o Vereador Fábio da Silva Gomes: Em 2013 quando o Senhor
era prefeito interino, em uma das idas à São Paulo para cobrar o CDHU, porque todos
os vereadores estavam preocupados, naquela semana podia ir eu e o Vereador
Geraldo, estivemos lá e o Senhor mandou um engenheiro da Prefeitura junto para
fazer a cobrança. Chegamos lá e pensamos que estava tudo certo e estava tudo
parado. A falta de interesse em saber como estava era muito grande. Até que enfim
que agora está tudo adiantado. Com a obra da adutora poderá ser entregue, porque
sem água não pode ser entregue as casas. Que fique registrado que o Senhor quando
prefeito teve esta preocupação, assim como o Prefeito Alessandro também teve,
porque infelizmente o município não tem poder de atuação ali na CDHU. O Vereador
João Siqueira Filho: Quando eu fui prefeito interino eu fui lá e realmente estava tudo
parado, fui com o Engenheiro Mendes e descobrimos que a empresa tinha falido. E
foi feita nova licitação em março de 2014, nós corremos atrás junto com todos os
vereadores para que continuasse aquele trabalho. Hoje estamos aqui para votar esta
verba. Muito obrigado Senhor Presidente. O Vereador Geraldo de Sousa Oliveira:
Senhor Presidente, esta verba vai ser muito importante, como o Vereador Waldir falou,
todos nós corremos atrás, fomos à São Paulo, estávamos preocupados com a nossa
população, porque isso é um sonho. Todos nos cobram e estão esperando estas
casas. Os vereadores Marinho, Marino, Fábio, todos correram atrás sobre a situação
da CDHU. Eu e o Vereador Mário Frigieri fomos com o Dr. Manoel até São Paulo na
Habitação, saber o porque estava demorando. Acredito que agora o sonho do povo vai
ser realizado. So isso, muito obrigado., vou apoiar o projeto sim. O Vereador Lindolfo
Jovenal Duarte: Boa tarde Senhor Presidente, Senhores Vereadores, agradeço a
presença de todos os que compareceram nesta sessão extraordinária, principalmente
aos vereadores que compareceram e estão trabalhando. Quero dizer que corremos
atrás destas casas da CDHU e mês passado estive na Secretaria em Araraquara e me
disseram que a previsão de entrega das casas é na segunda quinzena de junho, é
uma boa notícia que eu transmiti para muitos e o prefeito vendo a urgência vem
trabalhando para levar a água até lá. Por isso ele nos trouxe esse projeto para ser
votado de urgência. Esse projeto de abertura de crédito de R$ 300.000,00 para fazer a
adutora da água para chegar até a CDHU. Nós estamos aqui trabalhando em prol da
nossa população e estamos torcendo para que estas casas sejam entregues
realmente o mais próximo possível. Agradeço a presença de todos. Posto em votação
o Projeto. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. O Presidente da Câmara:
Convoco os vereadores para uma nova sessão extraordinária daqui uma hora.
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão, lavrada esta ata, que vai
assinada, depois de aprovada pelo Plenário.....................................................................
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