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06ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2.019.
Aos oito dias do mês de abril 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 Luís Marino da Silva
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da
sessão ordinária de 25 de março de 2.019. Foi feito um minuto de silêncio pelo
falecimento de João Valentim Chiuzuli. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS
VEREADORES (AS): VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação,
dispondo sobre solicitar da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, a poda da
árvore situada na Rua Washington Luiz, esquina com a Rua Conde do Pinhal, no
Centro; bem como cortar a árvore localizada na Rua José Antunes, em frente ao
número 355, no Jardim América. Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar
pelo falecimento de João Siqueira e Benedita Aparecida Donizeti Valentim. Decisão:
Aprovada por unanimidade. Moção, dispondo sobre votos de congratulações a todas
as escolas da rede municipal, aos alunos, pais de alunos e à equipe escolar e
pedagógica pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado no dia 02 de
abril. DISCUSSÃO: A AUTORA: Boa tarde, senhora Presidente, Vereadores,
Vereadoras, a todos os presentes e a todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto.
No dia dois de abril, comemora-se o dia do autismo. Aproveito para parabenizar todos
os profissionais da educação, que trabalham com amor, as equipes pedagógicas, as
equipes escolares, pais e, principalmente, os nossos alunos. Aos autistas, somos
todos iguais, mas acabamos vendo o mundo ao nosso redor de um jeito diferente.
Vou deixar uma mensagem de esperança: “A esperança cristã, como diz Papa
Francisco, não é simplesmente otimismo, desejo, augúrio, mas expectativa
apaixonada do cumprimento definitivo de um mistério: o mistério de amor que
vivemos. Logo, a Igreja tem a tarefa de manter sempre acesa a lâmpada da
esperança, sinal seguro da salvação. Por isso, neste dia dedicado à conscientização
e informação sobre a realidade do Autismo, a Igreja exorta todos a favorecer a
acolhida, o encontro, a solidariedade, mediante atos concretos de apoio e incentivo,
promovendo políticas eficazes e eficientes em prol dos pacientes de autismo.”.
Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA:
Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo falecimento de João Valentim
Chiuzuli. DISCUSSÃO: O AUTOR: Senhora Presidente, senhores Vereadores e
Vereadoras, pessoas que nos ouvem. Essa moção que faço é, para nós, que
conhecíamos o João, motorista, motivo de muita tristeza. João foi uma pessoa que
caminhava pela nossa cidade inteira a pé, mas tinha como profissão motorista. Nessa
última semana, foi assassinado brutalmente por ladrões. Mesmo com tiros, ele
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conseguiu levar o ônibus e impediu o assalto, impediu que mais vidas fossem
ceifadas, naquele momento. Digo isso porque, com a maldade dos assassinos
daquela quadrilha, se ele tivesse parado o ônibus, talvez poderia ter sido pior, porque
os ladrões querem dinheiro, e, às vezes, as pessoas viajam com tão pouco dinheiro,
dada a dificuldade que está para comprar alguma coisa e manter o seu sustento, que
talvez eles teriam assassinado mais pessoas ou, talvez, poderia ter tido um desfecho
diferente. O médico plantonista do local foi dado como verdadeiro herói, e esta Casa
assim o reconhecerá, pois foi feito um trabalho árduo, pois não é fácil viajar de
madrugada, correndo o risco para sustentar a família. Deixou pais, filhos, irmãos,
esposa e muitos amigos. Peço o apoio de todos para a aprovação desta moção de
pesar pelo seu falecimento. Peço a Deus que conforte os corações dos familiares, da
esposa, dos filhos, dos irmãos, do pai, principalmente, pois parece que se encontra
um pouco doente, todos os amigos que o conheceram. Sem mais. Decisão:
Aprovada por unanimidade. VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Indicação,
dispondo sobre construir calçamento do passeio público na Área de Servidão da
CPFL (linhão), Área Institucional B, D, F; bem como construir muro ao redor da caixa
d’água, localizada na Avenida Maestro Adão de Oliveira. VEREADOR VALENTIM
APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo sobre solicitar do senhor Evandro
Gussi, Diretor-Presidente da empresa Raízen, a limpeza do terreno localizado entre o
Conjunto Habitacional Comendador Nelo Morganti e a Estrada Municipal Antonio
Rossito Sobrinho. Indicação, dispondo sobre construir um redutor de velocidade de
veículos (lombada) na Rua Santa Iria, em frente ao número 1552, na Vila Santa
Terezinha. VEREADORES: Indicação, dispondo sobre solicitar que a Prefeitura
Municipal autorize a Viação Paraty Ltda. a efetuar a cobertura de todos os pontos de
ônibus da cidade. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. N° 102/2019, DE 04 DE ABRIL
DE 2.019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal ASSUNTO: Dispondo sobre abertura
de crédito especial e suplementar no valor de R$ 43.000,00, referente a superávit
financeiro do exercício anterior, recebido do Ministério de Desenvolvimento Social
para o Programa Criança Feliz. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO
CM. N° 103/2019, DE 04 DE ABRIL DE 2.019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal.
ASSUNTO: Dispondo sobre autorização para aquisição de imóvel urbano, de
propriedade de Irmãos Ruscito Ltda. para abertura da Rua Doutor Cândido Botelho.
DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Senhora Presidente, senhores
Vereadores. Como sempre, o nosso Prefeito visa melhorias ao nosso município e, por
meio deste projeto, acredito que ele vai abrir uma nova rua no município de Ibaté,
visando melhorar o nosso trânsito. O Prefeito, em todo o seu governo, fez grandes
feitos na melhoria do trânsito. Nossa avenida tinha um formato feio, e ele fez com que
mudasse; no Jardim Cruzado, algumas ruas foram abertas, entre outras ruas da
nossa cidade. Projeto esse, que visa melhorar o nosso trânsito e a nossa cidade, tem
a aprovação deste Vereador. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. Nada mais, foi
encerrada a sessão às dezesseis horas e quarenta minutos, lavrada esta ata, que
será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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