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10ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2.018.
Aos onze dias do mês de junho 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, a Vereadora Sidnéia Monte procedeu à leitura
de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de
28 de maio 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 Mauro
Artur Herszkowicz, Diretor-Presidente da Viação Paraty Ltda., estudos visando à
colocação de coberturas nos pontos de ônibus nas ruas Felício Ibelli, Paschoal Ibelli e
na Avenida São João, em frente ao Complexo Social, situados na Vila Bandeirantes;
e na Rua Paulino Carlos, no Centro. Indicação, dispondo sobre instalar redutor de
velocidade de veículos na Rua Adelmo Trevisan, em frente ao número 311, na Vila
Bandeirantes. VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Indicação, dispondo sobre
realizar manutenção periódica no aparelho radiológico do Hospital Municipal.
Indicação, dispondo sobre instalar iluminação pública faltante nos postes da Praça
do Jardim Menzani. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. N° 090/2018 DE 27 DE
ABRIL DE 2018. INTERESSADA: Prefeitura Municipal ASSUNTO: Dispõe sobre a
Lei de Diretrizes Orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária
para o exercício financeiro do ano de 2.019. (Segunda discussão e votação).
VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO,
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Boa tarde, senhor Presidente, senhores
Vereadores e Vereadoras, aos jovens presentes na casa, também. Gostaria de deixar
o meu agradecimento e os meus parabéns aos jovens participantes do Parlamento
Jovem. Uma iniciativa do nosso Deputado Lobbe, que fez com que acontecesse esse
Parlamento na Câmara Federal e, por meio do Ex-Vereador Mário Alberto Frigieri
Júnior, o Marinho, foi implantado em nosso município, também, e a Câmara acolheu o
projeto e hoje tem feito com os nossos jovens das escolas estaduais; e a gente vê
que é de grande valia. A gente vê o empenho desses jovens nesse Parlamento,
tentando adquirir o conhecimento da Câmara Municipal, do Legislativo, do Executivo,
e como se trabalha. A gente vê que é bem proveitoso, porque eu acredito que serão
os nossos vereadores, que estarão aqui, ocupando esta Tribuna, esta Casa de Leis,
no futuro. Então a gente fica feliz com essa situação, porque, antigamente, não havia
isso; e hoje a gente vê o empenho deles, todo ano, cada vez é melhor. Então ficam
os meus parabéns a vocês, que participam desse Parlamento e, que cada vez mais,
venham estar participando da política Ibateense, da política estadual, nacional, tendo
conhecimento, porque o futuro depende de vocês. Obrigado. A SEGUNDA,
PRESIDENTE
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VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa tarde, senhor Presidente; boa tarde,
Vereadores e Vereadoras; a todos os presentes no Plenário e a todos os ouvintes da
rádio Encanto do Planalto. No meio de maio, nós tivemos o transtorno com a greve
dos caminhoneiros, quando aconteceu o problema, em nosso município, com o RaioX. Nós tivemos uma demora com o conserto, mas os reparos já foram feitos, e o
Raio-X do Hospital está funcionando normalmente. Para aquelas pessoas que não
tinham conhecimento estou fazendo esse esclarecimento, porque eu tive muita
procura nesse período, quando o município se encontrou nesse problema, devido à
greve também, e nós tivemos uma demora no conserto, mas o nosso Raio-X está
funcionando em perfeitas condições. Nada mais, foi encerrada a sessão, lavrada esta
ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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