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            PRESIDENTE             1º SECRETÁRIO 

 

05ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2.018. 

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, 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 Antônio Inácio Barbosa  procedeu à leitura de um 
trecho da bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 12 de 
março 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): VEREADOR CARLOS EDUARDO 
GALDIANO: Indicação, dispondo sobre solicitar do Prefeito Municipal estudos visando a 
mais uma contratação ou ao aumento do horário do Clínico Geral no Ambulatório, visto 
que no local há apenas um Clínico Geral; sendo que, se formos atendidos, 
conseguiremos assegurar o melhor atendimento para a nossa população. VEREADORA 
IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre instalar redutor de velocidade de 
veículos na Rua Doutor Teixeira de Barros, em frente ao número 831, na Vila Santa 
Terezinha. Indicação, dispondo sobre realizar roçagem no terreno ao redor da Academia 
Municipal, no Jardim América. Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo 
falecimento do senhor Celso dos Santos. Decisão: Aprovada por unanimidade. Moção, 
dispondo sobre votos de congratulações à Igreja Assembleia de Deus Missionária Aliança 
Final, localizada no Jardim Mariana, pela Vigília – Oração e Adoração, realizada no dia 
24 de março. A AUTORA: Boa noite, Senhor Presidente, boa noite, demais Vereadores e 
Vereadoras, a todos os presentes e aos ouvintes da rádio Encanto do Planalto. Sobre 
essa moção que eu faço, com relação a congratulações, quero parabenizar o 
policiamento militar, que esteve presente ali também nesse evento, os nossos guardas 
municipais e ao Prefeito José Luiz Parella, por ter liberado o espaço, e agradeço em 
nome de toda aquela comunidade. Decisão: Aprovada por unanimidade. Moção. 
Dispondo sobre votos de congratulações a todas as igrejas católicas do município pela 
festa de Domingo de Ramos, realizada na Praça Central, no dia 25 de março. A 
AUTORA: Também quero agradecer a todos os presentes aos nossos padres, a todas as 
pessoas, à multidão que esteve presente, ontem, no evento, ao Prefeito, novamente, por 
ter cedido o espaço da Praça Central, e, também, à Guarda Municipal, à Polícia 
Rodoviária, que também esteve presente na nossa travessia do Jardim Cruzado até fazer 
a travessia da Rodovia Washington Luís. Sem mais. Decisão: Aprovada por 
unanimidade. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 063/2018, DE 26 DE MARÇO DE 
2018. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre alteração da 
legislação do 14º salário e do prêmio produtividade. DECISÃO: Aprovado por sete votos 
favoráveis e um contrário. Nada mais, foi encerrada a sessão, lavrada esta ata, que será 
assinada, depois de aprovada pelo Plenário. 


