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04ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2.019.
Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, 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 Carlos Eduardo Galdiano
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da
sessão ordinária de 25 de fevereiro de 2.019. 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: Indicação, dispondo sobre reparar o
telhado da Academia Municipal, no Jardim América. Indicação, dispondo sobre
construir uma praça e um playground no Jardim Domingos Valério. Moção, dispondo
sobre votos de congratulações às mulheres pelo Dia Internacional da Mulher,
celebrado no dia 08 de março. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR
LUÍS MARINO DA SILVA: Indicação, dispondo sobre modificar a ordem da placa da
Rua Roldão Joaquim de Oliveira e da Rua João Bianco, no Jardim Jequitibá, cuja
posição se encontra invertida; bem como retificar o nome na placa da Rua Enéas
Dias Torres, no Jardim América, e na placa da Rua Gervásio Hernandes, no
Residencial José Giro. Indicação, dispondo sobre instalar redutor de velocidade de
veículos na Rua Ibitinga, em frente ao número 95, no Jardim Cruzado. Indicação,
dispondo sobre retomar o Campeonato Amador de Futebol de Campo Masculino.
ORDEM DO DIA: Foi aprovado requerimento, de autoria de todos os Edis, solicitando
urgência para apreciação do projeto CM. nº 047/2019. Decisão: Aprovado por
unanimidade. PROCESSO CM. N°047/2019, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2.019.
INTERESSADO: Vereador Silvano Vaz do Carmo. ASSUNTO: Dispondo sobre
alteração do inciso I e do parágrafo 1° e revogação do parágrafo 2º do artigo 164, da Lei
Complementar nº 2394, de 17 de abril de 2008 – Código de Posturas do Município. Foram
apresentadas, por sete Vereadores, emendas do Projeto de Lei do Legislativo
(Complementar), nº 001/2019, que ficam fazendo parte do processo CM. nº 047/2019.

DISCUSSÃO DAS EMENDAS: O VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Boa
tarde a todos. Boa tarde, Senhora Presidente, Vereadores, rádio Encanto, a todos os
que nos assistem. Eu sou contra essa emenda. Esse projeto precisa do apoio de todo
o povo, do pessoal da Câmara. Eu queria que acabasse com tudo, porque as bombas
que serão soltas, nesse projeto que mandei à Câmara, não vão fazer barulho
nenhum, não vão prejudicar os animais, os idosos, as pessoas que estão internadas
e as crianças autistas. Sem mais, nem menos. VOTAÇÃO DAS EMENDAS:
Aprovadas por seis votos favoráveis e dois votos contrários. DISCUSSÃO DO
PROJETO COM AS EMENDAS APROVADAS: O VEREADOR LUÍS MARINO DA
SILVA: Boa tarde, Senhora Presidente, Vereadores, Vereadoras, todos os presentes
na Casa. Quero parabenizar o Vereador Silvano pelo projeto, projeto muito bom.
PRESIDENTE
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Durante a Audiência Pública, pudemos relatar a eficácia desse projeto, e sou
favorável, Vereador. Como esse projeto transitou pela Casa durante vários meses, a
gente não teve público, no dia da Audiência, que me convencesse de ter uma decisão
no voto totalmente no projeto. Quando eu pude vê-lo, a gente escutava que haveria
uma quantidade de decibéis permitida, e, quando analisei o último projeto, eu vi que
ele não continha esses dados. Pelo número de pessoas e por não ter uma discussão
mais ampla sobre esse assunto e como eu, Vereador, pelo segundo mandato, que, lá
atrás, corremos por Ibaté, trazendo a cidade em nível de interesse turístico, uma
cidade onde temos um potencial muito grande, em que o Prefeito tem nos apoiado
nessa questão. Eu gostaria de lembrar vocês que, diante do meu voto, por não ter um
número maior de pessoas para podermos expandir este assunto, eu falei que gostaria
de ter pessoas da área da saúde, do Legislativo, toda a Câmara presente, mais
pessoas para que pudéssemos ter uma discussão mais ampla. Eu vejo que, hoje, nós
vamos decidir um projeto, o qual seguirá uma Lei, e essa Lei terá que ser cumprido.
Às vezes, acabamos por não ter uma discussão com muito mais pessoas a respeito
desse assunto e acabamos por atrapalhar outras pessoas. É diante desses fatos que
me faltam, em relação ao que as outras pessoas pensam, eu decidi por optar pela
emenda, que trará um conforto às pessoas das ONGs, porque terá um controle do
município, que somente autorizará quem realmente precisa e pode queimar os fogos.
É muito melhor do que o projeto que já temos. Se não funcionar, se começarmos a ter
problema novamente, nada impede que outro Vereador ou o mesmo Vereador, lá na
frente, depois de um ano, apresentar um novo projeto, e poderemos, novamente,
decidir e mudar essa situação. Mas, hoje, o meu voto será favorável ao projeto do
Vereador Silvano. Ficam, aqui, os meus parabéns ao Vereador, ao pessoal da ONG
que se prontificou em estar aqui. Eu penso que às vezes as pessoas criticam a
situação, mas não vêm dar a cara, e o pessoal veio aqui, veio na Audiência. Vou
fazer meu voto favorável, porque batalhamos por uma cidade de interesse turístico.
Uma cidade de interesse turístico recebe aproximadamente meio milhão por ano,
para que se possa haver os eventos. Nossa cidade é muito fraca, em parte de
emprego e, nessa parte do turismo, ela acaba movimentando o comércio na cidade. A
festa do rodeio utiliza os fogos e muitas pessoas visitam Ibaté por isso. Eu decidi,
nesse momento, fazer o meu voto dessa forma. Não quero votar sem falar nada,
porque sei que é um projeto bom, sei que muitas pessoas sofrem com os fogos e
espero que o município faça a sua parte também. Não serão todas as pessoas que
terão acesso a esses fogos, haverá um controle por meio da emenda. Sem mais.
VOTAÇÃO DO PROJETO COM AS EMENDAS APROVADAS: Aprovado por sete
votos favoráveis e um voto contrário. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezesseis
horas e cinquenta e cinco minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de
aprovada pelo Plenário.
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