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09ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2.017. 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às dezenove 
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 10 de abril de 2017. O Senhor Secretário fez a leitura das 
correspondências recebidas de diversos, que ficará arquivada na secretaria da 
Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (AS): 
VEREADOR ANTONIO INACIO BARBOSA: Indicação, dispondo sobre instalar 
redutores de velocidade de veículos na Rua Pedro Ronchim, nas proximidades dos 
números 235 e 270, no Jardim Nossa Senhora Aparecida. VEREADORA IVANI 
ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre reformar a estrutura da ponte para 
travessia de pedestres entre os Jardins Cruzado e América. Indicação, dispondo 
sobre instalar redutor de velocidade de veículos na Rua Taquaritinga, nas 
proximidades da ponte de ligação com o Jardim América. Indicação, dispondo sobre 
instalar redutor de velocidade de veículos na Rua Américo Brasiliense, nas 
proximidades do número 38, no Jardim Cruzado. Moção, dispondo sobre pesar pelo 
falecimento da Senhora Clarice Malvina Oliveira Valentim. DECISÃO: Aprovada por 
unanimidade. VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Moção, dispondo sobre pesar 
pelo falecimento da Senhora Maria Tânia Santana. O AUTOR: A moção que faço em 
nome da Maria Tânia, pra que não a conhecia, era filha da Dona Quitéria e de seu 
Ulisses, moradores do nosso bairro, Jardim Mariana, um pessoa que bravamente 
lutou contra um câncer e em nenhum momento vi reclamar do problema que tinha e 
sempre apoiava as outras pessoas, sempre de cabeça erguida, sempre lutando, 
ainda mais com os pais acamados e sempre estava ali ajudando a família. A gente 
sente essa perda e que Deus possa abençoar a família e os amigos e a gente sabe 
que trabalhou no comércio de Ibaté e sinto muito a perda dessa pessoa que tinha 
grande poder de vida, o tanto que queria viver para ajudar as pessoas. Um dos 
sonhos que tinha, que as vezes a gente conversava, era de ter uma casa própria e 
infelizmente não conseguiu uma casa popular, mas, Deus a tenha em seu berço 
esplendido. A gente fica muito feliz por ela ter sido uma pessoa maravilhosa nessa 
terra, de ter cuidado dos pais, da família, dos amigos e das pessoas que a rodeavam. 
As vezes as pessoas a procuravam para sensibilizar com a doença e saiam dali 
totalmente diferentes, através das palavras que ela conduzia as pessoas. Então a 
gente fica muito feliz com a atitude dessa pessoa, que passou por nós aqui e deixou 
um exemplo de vida. Sem mais. DECISÃO: Aprovada por unanimidade. 
VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Indicação, dispondo sobre tapar buraco 
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na pavimentação da Rua Etevour Nicolau, nas proximidades do número 360. 
Indicação, dispondo sobre desentupir bueiro localizado no final da Rua Orlando 
Volpiano, no Residencial Mariana. Indicação, dispondo sobre ampliar a rede de 
captação de águas pluviais até o número 64, da Rua Natalino Menzani, no Jardim do 
Bosque. Indicação, dispondo sobre instalar grade em bueiro localizado na Rua José 
Donatoni, defronte a Horta Municipal. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 
156/2017, DE 18 DE ABRIL DE 2017. INTERESSADO: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 3.724,77 (três 
mil e setecentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos). DECISÃO:  
Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 
sessão, lavrada esta ata, que será assinada, depois de lida e aprovada. 
 

 

 

 


