CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ
Encanto do Planalto
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP
Fone/Fax: (16) 3343-1233

Sessão Ordinária de 16.08.2016 – Fls. 1
29ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 16 DE
AGOSTO DE 2.016.
Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às
dezenove horas, no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão
ordinária, presidida pelo Vereador Lindolfo Jovenal Duarte, secretariada pelo
Vereador Luís 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 Junior, Sidnéia Monte e Waldir Siqueira.
Iniciada a sessão foi executado o Hino de Ibaté. A seguir o Vereador Fábio da
Silva Gomes procedeu à leitura da bíblia. Após foi colocado em discussão à ata
da sessão ordinária do dia 08 de agosto de 2016. Colocada em votação, a ata
foi aprovada por unanimidade. O Senhor Secretário efetuou a leitura das
correspondências recebidas de diversos, que ficará arquivada na secretaria da
Câmara Municipal. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS: VEREADOR ANTONIO
INÁCIO BARBOSA: Indicação, dispondo sobre fazer limpeza nas bocas de
lobo das Ruas Sante Tersigne, Gelindo Thamos e Oreste Del Ponte, no Jardim
Icaraí. Indicação, dispondo sobre construir redutor de velocidade de veículos
“lombada” na Rua Pedro Ronquin nº 253 e Rua Gotardo Zotesso nº 263, no
Jardim Nossa Senhora Aparecida. VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES:
Requerimento, dispondo sobre informações da CPFL sobre as possibilidades
de fazer vistoria nos postes de madeira e trocar os que apresentarem desgaste.
Posto em discussão: O Vereador Fábio da Silva Gomes: Como vocês sabem,
há alguns meses atrás outros vereadores fizeram cobranças sobre troca de
postes de madeira no município, e como foi dito, nós vamos continuar cobrando
independente do tipo de resposta que nós tenhamos da CPFL, tipo “o poste está
bom”, ou “estaremos trocando quando houver necessidade”. Só que não é bem
assim que as coisas acontecem, muitos postes estão com corrosão no pé,
alguns localizados ao lado de áreas não edificadas, por exemplo, hoje ali na
projeção da Rua Adelmo Trevisan, no final de semana pegou fogo naquele pasto
ali e o poste queimou e só não caiu porque o fio está segurando e se não me
engano é 300.000 volts. Já está fora do eixo dele, pois quebrou e está apoiado
no chão. A CPFL já foi lá, segundo me disse a vizinhança, mas terá que ser feito
uma programação para desligamento e troca do poste. Se acontece algo pior, é
complicado, pois a responsabilidade é deles (CPFL) e poderia ter qualquer um
de nós ali em baixo, um familiar, um amigo, ou qualquer cidadão. Vocês abem
dos problemas que existem dentro do perímetro urbano, tanto de postes tortos
quanto outros postes que estão com problema, como aquele que até o Vereador
Geraldo sabe defronte a casa do Carlito Rocha. Peço que todos assinem o
requerimento, e se a resposta não vier a contento, daqui a alguns meses outro
vereador faça outro requerimento, pois sabemos que se o poste for de concreto,
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a segurança é outra. Se pegar fogo nessas áreas edificadas e o poste for de
concreto o problema é menor, e, também, se preciso for ser instalado hoje um
poste em nossa residência, e a gente quiser instalar de madeira pode? Não
pode! Sem mais. O Vereador Waldir Siqueira: Boa noite Senhor Presidente,
Senhores Vereadores, Vereadora, demais presentes na Casa, obrigado pela
presença de todos. Nobre vereador, parabéns pela sua colocação, nós temos
que cobrar sim, e eu venho cobrando há muito tempo essas trocas de postes. Se
não me falha a memória já se tornou obrigatório à troca dos postes de madeira e
eles não trocam, aliás começaram a trocar e pararam. Acho até que seria
preciso comunicar o Ministério Público para que sejam tomadas as providências
também. Assim como Vossa Excelência mencionou, se já há essa situação de
risco, eles vão esperar acontecer uma fatalidade com alguma pessoa para
depois tomar alguma providência. Essas coisas tem que ser resolvidas
imediatamente, pois não é brincadeira. Vamos aguardar a troca do poste até a
próxima sessão. Se não for trocado iremos encaminhar ao Ministério Público. O
Vereador Geraldo de Sousa Oliveira: Boa noite Senhor Presidente, Senhores
Vereadores, Vereadora e a todos os presentes. Este requerimento do Vereador
Fábio eu irei apoiar sim, pois a gente vem pedindo já faz algum tempo, e não é
só estes postes de madeira em frente à casa do Carlito Rocha, tem vários
lugares também, tem no Jardim Mariana e outros lugares, tem também outra
coisa que eu gostaria que a CPFL fizesse também, que trocasse as lâmpadas
queimadas na cidade e tem as que ficam acesas de dia e de noite, isso não
pode acontecer. Alguns lugares escuros, e em outros a lâmpada acesa a toa de
dia. Em aparte, o Vereador Waldir Siqueira: Obrigado pelo aparte Vereador,
isso não pode acontecer, é grave, pois se está ligada a luz de dia e de noite, a
população é quem está pagando, então eles tem que vir e resolver o problema.
Deve estar com problema no sensor e não desliga quando clareia. Então
precisam vir resolver o quanto antes esta situação, pois está sendo pago, está
sendo cobrado, está consumindo energia e vem na conta do consumidor. Acho
que o mais rápido seria entrar em contato pelo 0800 e pedir para que eles
venham resolver a situação o mais rápido possível. O Vereador Geraldo de
Sousa Oliveira: Até aqui em frente à Prefeitura tem lâmpada que fica acesa o
dia todo e em vários outros lugares, então eu acho que precisa ver esta
situação. E os postes de madeira, tem vários lugares que estão correndo risco.
Só isso. Muito obrigado. O Vereador João Siqueira Filho: Senhor Presidente,
Senhores Vereadores, Vereadora e a todos os presentes, uma boa noite. Fica
difícil cobrar aqui. Tem lugar que de noite a lâmpada não acende, e em outros
lugares as lâmpadas ficam acesas de dia, que bonito né! A CPFL não faz seu
trabalho direito de fiscalizar de vir ver as lâmpadas e assim vai rodando do jeito
que está. E sobre os postes, não é um nem dois, tem que trocar todos, pois
estão todos podres, pois onde você para e olha está o pé do poste só o miolinho
da madeira. Estão todos condenados, então tem que cobrar sim para que
troquem todos. A CPFL vem dando um trabalho para o município sendo que ela
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leva muito dinheiro. Sem mais. O Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Boa
noite Senhor Presidente, nobres Vereadores, Vereadora, pessoal que nos
acompanha pela TV Câmara na internet. É importante esta indicação do
vereador, sempre tem um de nós fazendo indicação neste sentido, eu hoje
venho pedindo também para que seja retirado um poste de madeira que está
defronte a garagem do morador, assim como outras que fiz do Jardim Cruzado.
Na popular também tem um, próximo ao Parrelão que está totalmente oco, e
quando eu fiz o pedido veio o engenheiro da CPFL e atestou que o poste ainda
tem mais três anos de utilidade, sendo que qualquer vento que dá já balança o
poste. Apoio sim, totalmente à indicação do vereador, e sobre as lâmpadas que
foram comentadas, é importante que a CPFL saiba das lâmpadas que estão
queimadas, para que venha fazer as trocas, mas as lâmpadas que ficam acesas
durante o dia elas não geram custo nem para o município e nem para a
população, pois estes postes da CPFL são pagos por pontos. Então é pago um
valor X por postes e se ele estiver aceso durante o dia ele não gera um custo
maior e se tiver apagado também não diminui o valor. É importante sim a CPFL
trocar as lâmpadas que não estão funcionando e posteriormente que arrumem o
problema das que ficam acesas durante o dia, no caso as fotocélulas. Queria
dizer que nos bairros novos, que foram inauguradas as casa já tem muitas
lâmpadas queimadas, no bairro onde moro é um exemplo, vou entrando no
aplicativo da CPFL e passando as informações e pedindo a troca das lâmpadas,
pois estes bairros novos tem poucos moradores o que deixa muito vulnerável á
roubos, violência e uso de drogas. Mas o mais importante neste momento seria
a troca destes postes de madeira, que são proibidos e infelizmente em nossa
cidade ainda existem muitos. O Vereador Luis Marino da Silva: Boa noite
Senhor Presidente, Senhores Vereadores e Vereadora. Acho que já foi falado
tudo a respeito dos postes. Só queria deixar aqui uma colocação, que ontem
quando recebi a informação que havia queimado o pé do poste, eram onze
horas e sete minutos e eu estava com o Prefeito e a gente já fez o comunicado
ao Jorge, Gerente da CPFL, que nos disse que estaria verificando o local. Acho
estranho não ter sido trocado o poste ainda. Eles foram lá fizeram a verificação,
porém não trocaram ainda o poste. O Gerente da CPFL até agradeceu pela
informação que foi passada a ele de toda esta situação e agora esperamos que
em breve tudo se resolva, pois se o poste existe, necessita de outro no lugar,
não pode ficar pendurado. Pode cair, pode causar problemas sim, espero que
resolva o mais rápido possível. Sem mais. Posto em votação: Aprovado
Indicação, dispondo sobre estudos para a criação de Avenida paralela ao linhão
de energia da CPFL, conectando a estrada de continuação da Av. Santa Rufina
até o início da Rua Eduardo Apréia. Indicação, dispondo sobre construção de
redutores de velocidade de veículos “lombadas” no Jardim Domingos Valério,
nas seguintes localidades: Rua Genarino da Silva; Rua Victor Alves de Deus;
Rua Augusto Peruchi e Avenida Maestro Adão de Oliveira. Indicação, dispondo
sobre agendar reunião na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e
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Tecnologia e Inovação para discorrer acerca de tratativa de implantação de
Unidade Móvel do Programa “Via Rápida Emprego”. Indicação, dispondo sobre
oficiar o Deputado Estadual Adilson Rossi solicitando gestões junto ao
Governador do Estado para liberação de verba para o departamento de saúde
do município. Indicação, dispondo sobre oficiar o Deputado Estadual Ed
Thomaz solicitando gestões junto ao Governador do Estado para liberação de
verba para o departamento de saúde do município. VEREADOR GERALDO DE
SOUSA OLIVEIRA: Indicação, dispondo sobre tapar buraco na pavimentação
asfáltica da Rua Dobrada, esquina com a Rua Itápolis, no Jardim Cruzado.
Indicação, dispondo sobre construção de redutor de velocidade de veículos
“lombada” na Rua Borborema, próximo ao nº 336, no Jardim Cruzado.
Indicação, dispondo sobre efetuar a troca das lâmpadas dos globinhos da praça
defronte a nova UBS, na popular. Indicação, dispondo sobre arrumar os
bloquetes soltos na Rua Pedro Varanda, defronte ao nº 147, no Jardim Nossa
Senhora Aparecida. Indicação, dispondo sobre recolocar placa de identificação
de rua (Rua Delfina Rossi Parciasepe) no Jardim Nossa Senhora Aparecida,
pois a mesma foi retirada. Indicação, dispondo sobre manter a enfermeira
Amanda Alessandra dos Reis no seu atual posto de trabalho que é o PSF do
jardim Icaraí, pois há um boato que a mesma seria transferida para outra
localidade. O Vereador Geraldo de Sousa Oliveira: Sobre a enfermeira do
bairro Jardim Icaraí, é o seguinte: Tinha uma enfermeira que era do bairro e ela
está afastada e a pedido dos moradores do bairro, esta Amanda trabalha lá e a
gente gostaria que ela ficasse lá, porque a outra que estava lá é equivocada, é
chata, e até já teve problema comigo. Mas não é só por causa de mim não, é
para ter um melhor atendimento ao pessoal do bairro e da cidade. Então é isso,
gostaria que mantivesse a Amanda Alessandra dos Reis como enfermeira no
postinho do Icaraí, porque a informação que tive é que a outra iria voltar e eles
vão tirar a Amanda do Icaraí. Peço que os vereadores apoiem a indicação.
Indicação, dispondo sobre tapar buracos na pavimentação asfáltica da Rua
José Bento da Silva, (defronte a Garagem da Viação Paraty), no Jardim Encanto
do Planalto. VEREADOR LINDOLFO JOVENAL DUARTE: Indicação, dispondo
sobre construir canaletas para escoamento de águas nos cruzamentos das
seguintes ruas: Rua Izaltino de Moraes com a Rua José Giro, no Jardim Cruzado
II; Rua José Gomes com a Rua José Giro, no Jardim Cruzado II; e Rua Benedito
de Arruda Camargo com a Rua Sebastião Gomes no Jardim América.
Indicação, dispondo sobre efetuar tapa buraco na pavimentação asfáltica da
Rua Ibitinga, no Jardim Cruzado. Indicação, dispondo sobre construir redutor de
velocidade de veículos “lombada”, na Rua Otávio Câmara, próximo ao nº 315, no
Jardim América. VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Moção, votos de pesar
pelo falecimento do Senhor Celso Leite de Camargo. Posto em discussão: O
Vereador Luis Marino da Silva: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, esta
moção que faço é para a família do Senhor Celso. Para quem não conhecia o
Senhor Celso, ele era o pai do Juninho, conhecido como Chick, do Gersinho,
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casado com a Dra. Lia. Senhor Celso era natural da cidade de Americana, veio
para Ibaté onde acabou de criar seus filhos, seus filhos constituíram família no
município, ele tinha um grande carinho por Ibaté. Na semana que passou
tivemos esta perca, ele estava doente, e acabou falecendo. A gente tinha muita
amizade, posso dizer que desde pequeno, tínhamos muita intimidade. Peço que
Deus conforte toda a família, os amigos, Senhor Celso deixou um grande amor
entre os filhos, ele era um homem que se você chegasse em sua casa ele
primeiro te dava de comer e depois se alimentava. Era uma pessoa muito boa de
coração, que fará falta em nosso meio. Sem mais. Posto em votação: Aprovada.
Moção, votos de pesar pelo falecimento da Senhora Marilene Ignácio. Posto em
discussão: O Vereador Luis Marino da Silva: Peço o apoio de vocês nesta
moção, a Senhora Marilene encontrava-se enferma e veio a falecer. A gente
pede a Deus que abençoe e conforte os familiares e amigos, principalmente o
filho Rogério, pois acredito que esteja sendo muito difícil, pois já havia perdido
uma irmã muito nova, perdeu o pai e agora a mãe, e o baque é muito grande.
Sem mais. Posto em votação: Aprovada. VEREADOR MÁRIO ALBERTO
FRIGIERI JÚNIOR: Indicação, dispondo sobre solicita da CPFL a troca de poste
localizado na Rua Nair Nogueira Diniz, defronte ao nº 23, no Jardim Mariana.
Indicação, dispondo sobre construção de bueiro na Rua Salve Zecchin nº 173,
no Jardim Menzani. Indicação, dispondo sobre construção de redutor de
velocidade de veículos “lombada” na Rua Gotardo Zotesso, proximidades do nº
89, no Jardim Icaraí. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Projeto de Decreto
Legislativo, dispõe sobre a concessão de título de honra ao mérito ao Dr. Milton
Roberto José Sanches Alves e dá outras providências. (As Comissões) Projeto
de Decreto Legislativo, dispõe sobre a concessão de título de honra ao mérito
ao Dr. Claudio Ricardo de Oliveira e dá outras providências. As Comissões
VEREADORES: Requerimento, que dispõe sobre aumento do número de
caixas eletrônicos na agência da Caixa Federal, localizada na Rua Santa Iria.
Posto em discussão: O Vereador Fábio da Silva Gomes: É evidente que não é
algo que a gente acha que seja preciso colocar mais caixas eletrônicos na
agência da Caixa Federal da nossa cidade. O que está acontecendo é que a
população está reclamando e também que a gente passa na frente e visualiza e
também quando a gente precisa fazer uma operação no caixa eletrônico, é
tácito, que é preciso mais caixas eletrônicos. Não era preciso passar pela Casa
um negócio desses né! Mas já foram feitos pedidos e a população vem
reclamando, e então a gente vai fazer o que cabe a nós. É claro que eles não
são obrigados a colocar só porque a gente está pedindo, mas de repente
ninguém poderá falar que nós não fizemos nada para evitar os transtornos à
população. Sem mais. O Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Este
requerimento é sobre o que discutimos na sessão passada, pelo transtorno que
vem ocorrendo no banco e foi proposto que fizesse em nome de todos os
vereadores para que tenhamos força lá. É um simples requerimento só que
agora para a superintendência da Caixa e não só para a gerência local. Tomara
PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ
Encanto do Planalto
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP
Fone/Fax: (16) 3343-1233

Sessão Ordinária de 16.08.2016 – Fls. 6
que o mais breve possível seja tomadas as providências referentes a esta
agência localizada em Ibaté. Posto em votação: Aprovado. ORADORES: O 1º
ORADOR INSCRITO, VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Boa
noite a todos. Senhor Presidente, eu vou explicar melhor aos que não
entenderam sobre a enfermeira. A indicação que eu fiz para manter a enfermeira
do bairro, Amanda Alessandra dos Reis, é que a informação que o pessoal
passou para mim é que a enfermeira que estava afastada está querendo voltar
para lá, então eu acredito que à pedido dos moradores a gente tem que fazer o
melhor para a nossa população. Esta que está lá agora está fazendo um
trabalho bom no bairro, ela é muito guerreira e atenciosa com o povo. Então esta
indicação que eu pedi para os nobres pares assinassem para manter ela e não
para tirar ela do postinho. Sobre a indicação da Rua Pedro Varanda, do bloquete
é que foi arrumado uma água lá faz tempo e falta colocar os bloquetes no lugar.
A Indicação da Rua Delfina Rossi Parciasepe é para colocar novamente a placa
lá porque a placa sumiu ou arrancaram, não sei bem o que aconteceu. E desta
outra indicação, pra arrumar a rua em frente à garagem da Rua José Bento da
Silva, é que tem um buraco lá em frente, e os motoristas pediram que a
Prefeitura tomasse as providências e mandasse tapar esses buracos. Na rua
Borborema, em frente ao nº 336, estou pedindo um redutor, pois o pessoal está
querendo até fazer um abaixo-assinado. Sobre os globinhos lá na popular que
estão queimados, gostaria muito que fossem arrumados, na Praça da
Aparecidinha também vai precisar colocar mais um, por causa da segurança.
Sobre a indicação que o Vereador Antonio fez, gostaria que fosse tomado
providências pois fica chato. Só isso. Muito obrigado. O 2º ORADOR INSCRITO,
VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Vou fazer a discussão de minhas
indicações. Tem uma indicação que fiz hoje e já fiz em outras oportunidades,
continuarei propondo até que for possível, que é o problema no Icaraí do linhão
de energia, pela sujeira que acumula, o lixo que as pessoas jogam, o mato
cresce, animais mortos, há muito se fala dos problemas que existem ali atrás do
Icaraí. Porque se você entrar com o carro atrás do bairro para descarregar um
carro com lixo, ninguém vê, porque é exatamente atrás do bairro. São quatro ou
cinco ruas que dão acesso àquele local, são becos pequenininhos que a gente
não tem acesso e tem gente que não tem vergonha e jogam o lixo ali mesmo. A
proposta que a gente tem feito é que crie uma via, ligando a Avenida Santa
Rufina, o final dela, a estrada da Santa Rufina ao lado do Icaraí, que ligue
paralela ao linhão de energia até o antigo matadouro. Seria fazer isso pegando
esta área por troca por antecipação de empreendimento imobiliário, quando o
dono da área for fazer o loteamento, a prefeitura já pegou esta rua, fez esta
infraestrutura e depois faz os descontos em relação às áreas deles. Seria como
uma doação antecipada destas ruas ao município. Temos que propor estas
melhorias para o bairro. Também por causa do trânsito, como por exemplo da
Rua Nicola Hercoli nos horários de pico. São bastante veículos e também
bastante gente na rua, muitas pessoas se utilizam daquela rua só para
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atravessar o bairro e se tivesse uma avenida no fundo desafogaria todo este
problema, e tiraria todo o risco na escolinha, no playground no entroncamento
perto da Cooperativa. Essa seria uma sugestão para desafogar o trânsito do
município. A ideia do anel viário que tanto repito. Vocês se lembram da
indicação que foi ao Prefeito da Via Rápida Emprego, do Governo do Estado,
que eu até discuti na última sessão, e logo na segunda-feira, a Andréa já enviou
para a Prefeitura, por ofício, para ficar mais rápido, para o Prefeito saber
urgentemente o que seria, para fazer o contato com a Secretaria, para agendar
um possível convênio para o agendamento da Carreta do Via Rápida Mais
Emprego no Município. Esta carreta, os cursos que oferecem são cursos
rápidos, só que eles visam pegar as pessoas desempregadas para capacitá-las
ao mercado de trabalho. E cada município exige um tipo específico de curso, e é
certo que alguns cursos não encabeçam em alguns municípios, porque não
contempla a característica do município. Nesta sessão eu estou mandando a
indicação, contemplando o ofício que foi feito na semana para que fique
registrado na Casa. Em algumas sessões atrás este Vereador pediu a carreta do
Alimente-se Bem, que já conseguimos há alguns anos atrás e as pessoas
adoraram. É algo simples, porém, diferente, que as pessoas aprendem muito
sobre a alimentação, que sai daquela cultura, muitas vezes errada na cozinha. O
Prefeito está respondendo para a Casa que ele já enviou ofício e e-mail ao SESI
para a nutricionista responsável, para ver se consegue o agendamento na
cidade. As coisas vão acontecendo, e fico feliz e espero que dê certo. As
indicações para os deputados Ed Thomaz e Adilson Rossi eu estou repetindo
depois de alguns meses. Como o Vereador Marino explicou muito bem em
outras sessões sobre os problemas da saúde que o município vem tendo, que o
governo federal tem cortado verbas em relação a remédios. Vamos tentar que os
deputados enviem para que amenize um pouco os problemas na área de saúde
em geral. Ficamos esperançosos para que um pedido deste seja atendido.
Senhor Presidente, nós sabemos que os crimes contra a mulher é muito oculto,
até parece que não existe olhando na sociedade, mas infelizmente existe muita
violência contra a mulher em todos os municípios. É algo cultural, infelizmente,
que parece que é normal, e não é. Temos que ajudar na divulgação da Lei, que
está muito claro, mas encorajar a fazer as denúncias, não só as mulheres, mas
nós mesmos. Hoje a lei mudou, antigamente era só a pessoa, hoje você pode
ser o reclamante também. A violência contra a mulher é muito grande e é terrível
o dia a dia em relação a isso, e temos que ajudar a combater. Todo mundo tem
que mudar a cultura e ter a coragem de denunciar, não é fácil, pois você meche
com família, mas temos que proteger a mulher que cuida de nós homens. Não
só a violência da mulher, mas a violência doméstica, reflete nas crianças, que
pode até prejudicar lá no futuro, gera uma vulnerabilidade muito grande, vai para
o lado social, das drogas e da criminalidade. É muito importante ajudar a
combater os atos que esta Lei propõe, a Lei Maria da Penha. Sem mais. O 3º
INSCRITO, VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Vou ser breve
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nas minhas palavras. Para iniciar, gostaria de pedir ao Presidente da Câmara
que coloque na próxima sessão o Projeto do Iprei. Como foi proposto, a gente
teve uma reunião com o advogado do Instituto, que veio aqui com os Vereadores
e com representante do Sindicato dos Servidores, onde foi dado um prazo para
eles se manifestarem e eles não se manifestaram, então devem estar de acordo.
Foi pedido através da nossa comissão de Constituição, Justiça e Redação, que
fosse contratado um Advogado para dar um parecer jurídico, foi feito este
parecer jurídico, que foi pago pela Câmara. Fui nomeado relator da Comissão no
processo, e já emiti o meu relatório na quinta-feira, está à disposição de todos,
tanto o meu relatório tanto o parecer do advogado que fez o parecer jurídico.
Então peço que deixe a disposição dos Vereadores, para que tirem todas as
suas dúvidas durante a semana, e coloque na pauta da próxima sessão. Hoje
completa trinta e dois dias que este processo está aqui na Casa, e na semana
passada esteve no município de Ibaté o auditor do Tribunal de Contas do Estado
e dentro do Instituto ele cobrou o porquê deste Projeto não estar aprovado. E
quando ele esteve aqui na Câmara, eu tive o prazer de passar aqui e ele cobrou
de nós também, a serenidade nos projetos. É importante que hoje, completando
trinta e dois dias, possamos dar andamento, pois tudo que foi proposto, foi
trabalhado e foi feito corretamente. Peço então que seja colocado para votar na
próxima segunda-feira. Para finalizar, hoje dá-se início ao período eleitoral, da
eleição 2016, um período reduzido pela Justiça Eleitoral, com bastante
candidatos e bastante propostas. Quero deixar meu pedido a todos os
candidatos, sejam eles à Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito, para que possamos
trabalhar e mostrar nossas propostas e ideias, mostrar nossos objetivos à
população e não ter brigas e desunião entre as pessoas. A gente vê que em
campanhas as pessoas perdem até amizades por divergências políticas, e na
verdade quanto mais divergência tiver é melhor, pois isso a democracia se faz
assim. Um tem uma opinião e o outro tem outra, mas que tenha uma discussão
sadia para que saia num bem comum. Peço que todos levem este trabalho a
serio, sem agressão verbal, física ou moral. Aqui em Ibaté já sofremos muito, a
população já sofreu muito. Que todos pensem na população e façam uma
campanha limpa e honesta e tenham orgulho de seus representantes. Sem
mais. O 4º INSCRITO, VEREADOR LINDOLFO JOVENAL DUARTE: Boa noite
Senhores Vereadores, Vereadora, pessoal que nos acompanha pela TV Câmara
na internet. Sobre a indicação que eu fiz da Rua Izaltino com a Rua José Giro,
que é lá no fim do Cruzado, lá tem umas águas que correm pelas calçadas e
muitas vezes corre pelo meio da rua e ao atravessar para a Rua Izaltino de
Moraes fica parada nos buracos, causando mau cheiro e também as crianças
ficam brincando naquela água parada suja, podendo ficar doentes, por isso peço
para fazer canaleta no local. Na Rua José Gomes com a Rua José Giro é a
mesma coisa, tem que fazer canaleta pois a água fica parada, e com a canaleta
a água seguirá o seu percurso. Na Rua Sebastião Gomes com a Rua Benedito
de Arruda Camargo, lá no Jardim América, lá tem muitos buracos, eu já havia
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pedido e até já tinha tampado os buracos, mas não sei se o material era fraco,
os buracos voltaram a aparecer e até piores. Seria viável ali a construção de
uma canaleta que serviria para duas coisas, para a água escorrer no local certo
e quando os veículos passar não jogar água nas pessoas que estão passando,
e também diminuir a velocidade dos carros que passam correndo. Acho melhor
esta canaleta que rebaixa, sarjetão, parece que os motoristas respeitam mais,
peço que o Executivo, o Departamento de Obras, analise bem a indicação. O
Jardim Cruzado e o Jardim América acho que é a terça parte do município e
quando pensam em pedir voto, pensam no Jardim Cruzado, porque ali tem
bastante gente, é a realidade. Precisamos atendê-los para que sejamos melhor
atendidos, porque se não fizermos um bom trabalho lá não seremos bem
recebidos, como já estamos tendo dificuldade, não por causa de Ibaté, mas por
causa do cenário político que estamos vivendo em nosso País. As pessoas
pensam que é tudo igual e não é, precisamos fazer um trabalho melhor junto
com o Executivo. O Vereador Mário Alberto tocou num assunto muito importante
que eu gostaria de falar, faço das palavras dele as minhas, sobre o início da
campanha política. Como mele já pediu eu também peço que todos os
candidatos façam uma campanha limpa, bonita, apresentando seus projetos e
pedindo seus votos, sem criticar ninguém. Com críticas ninguém vai ganhar
nada, só vai ganhar inimigos, às vezes você vai criticar alguém o próprio eleitor
não vai gostar e até deixa de votar porque você está criticando uma pessoa. O
tempo é curto, vamos apresentar o que vamos fazer e o que já foi feito. Vamos
aproveitas esses quarenta e poucos dias apresentando nossas propostas e
respeitando o direito do outro, porque o objetivo de todos é o mesmo. Gostaria
que fosse marcado uma reunião com os presidentes de partido e com o Juiz
eleitoral para que conversasse e evitasse discussões. EM APARTE, FÁBIO DA
SILVA GOMES: Se eu não me engano tem uma reunião marcada com o Juiz
Eleitoral para sexta-feira. Mas não tenho certeza. O VEREADOR LINDOLFO
JOVENAL DUARTE: Muito obrigado por seu complemento, se tiver esta reunião
a gente irá participar, a gente quer se instruir. Sem mais. Muito obrigado.
EXPLICAÇÃO PESSOAL: Não houve inscrito em explicação pessoal. 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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