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43ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 
2.015. 

 
Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às dezenove horas, 
no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida pelo 
Vereador Lindolfo Jovenal Duarte, secretariada pelo Vereador Luis 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. 
Após foi lida a correspondência recebida de diversos. PROPOSIÇÕES 
APRESENTADAS: VEREADOR ANTONIO INÁCIO BARBOSA: Indicação, 
dispondo sobre arrumar boca de lobo no Residencial Mariana. Indicação, dispondo 
sobre recapeamento das Ruas José Gióia da Silva, Rua Marcelo Thamos, esquina 
com a Rua Aparecida A. Zecchin, no Residencial Mariana, na Rua Orestes Del 
Ponte, Gelindo Thamos e Sante Tersigni, no Jardim Icaraí. Indicação, dispondo 
sobre redutor de velocidade de veículos, na Rua Gotardo Zotesso, frente ao nº 300. 
VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Indicação, dispondo sobre fazer 
manutenção na estrada de acesso ao Banco da Terra. Indicação, dispondo sobre 
notificar todos os proprietários de terrenos que se encontram em mau estado de 
conservação. Requerimento, dispondo sobre pedido de verbas ao deputado 
Estadual Airton Garcia, para infraestrutura urbana. O vereador Fábio da Silva 
Gomes parabeniza ao deputado por ter assumido na assembleia e faz pedido de 
verba ao deputado e pede aos demais edis para que assinem. O vereador Waldir 
Siqueira, também ressalta que o vereador está de parabéns, e diz que esse 
deputado só prejudicou o município, e diz que tomara que ele prestigie o município. 
O vereador Luis Marino da Silva também parabeniza o deputado por estar 
assumindo a cadeira na assembleia e acredita que ele irá ajudar o município. O 
vereador João Siqueira Filho também parabeniza o deputado e espera que ele faça 
e traga algo para o município, e diz que sempre ele foi muito bem votado no 
município, e diz que também irá levar pedido a ele. O Senhor Presidente também 
parabeniza o deputado e espera que faça algo para o município. Aprovado. 
Requerimento, dispondo sobre pedido de verbas ao deputado Estadual Airton 
Garcia, para atenção especializada do departamento de Saúde. O vereador Fábio 
da Silva Gomes ressalta também que é muito importante esse pedido de verba para 
o município e pede para que todos assinem. Aprovado. VEREADOR GERALDO 
DE SOUSA OLIVEIRA: Indicação, dispondo sobre fazer limpeza dos terrenos da 
cidade. Indicação, dispondo sobre solicitar do Departamento de Engenharia realizar 
fiscalização no prédio de nº 882, na av. São João, que está em péssimas condições. 
O vereador Geraldo de Sousa Oliveira ressalta que é necessário fazer essa 
fiscalização e diz que a casa está em péssimas condições, com risco de desabar. 
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Indicação, dispondo sobre arrumar os globos da Praça Nossa Senhora Aparecida. 
Indicação, dispondo sobre fazer limpeza de boca de lobo na Rua Orestes Del Ponte 
com a Rua José Menzani. Indicação, dispondo sobre tapar buraco na Rua Matão 
com a Rua Itirapina, no Jardim Cruzado. Indicação, dispondo sobre fazer 
recapeamento das Ruas Rincão, Descalvado, Itápolis e Ribeirão Bonito. Indicação, 
dispondo sobre a retirada dos troncos de árvores secos nas calçadas. O Vereador 
Geraldo de Sousa Oliveira, resalta que é necessário à retirada dos troncos que está 
atrapalhando os pedestres. Indicação, dispondo sobre a fiscalização para a retirada 
de animais soltos na cidade. VEREADORES:- LINDOLFO JOVENAL DUARTE E 
GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Moção, dispondo sobre congratulações com os 
Servidores do Programa “Mais Médicos” pelos relevantes serviços prestados a 
Comunidade de Ibaté. O vereador Geraldo de Sousa Oliveira, ressalta que está 
sempre acompanhando os trabalhos dos médicos, cita os nomes dos médicos e 
agradece o trabalhos dos mesmos. O vereador Luis Marino da Silva, também discuti, 
parabeniza o nobre edil, e agradece os médicos pelos trabalhos realizados e 
gostaria que viessem mais médicos cubanos para o município. Aprovada. 
VEREADORES:- LUIS MARINO DA SILVA E MÁRIO ALBERTO FRIGIERI 
JUNIOR: Moção, de pesar pelo falecimento dos Senhores: DOMINGOS TERSIGNI 
E NICANOR GONÇALVES DE ALMEIDA. O vereador Luis Marino da Silva e o 
Vereador Mário Alberto Frigieri Junior, deixam seus sentimentos as famílias e que 
Deus conforte a todos. Aprovada. VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: 
Requerimento, dispondo sobre oficiar a ECT (Empresa de Correios e Telégrafos), 
no sentido de informar o motivo de não estar sendo entregue as correspondências 
no Loteamento Domingos Valério. Aprovado. Requerimento, dispondo sobre oficiar 
a ALL solicitando providências referentes à poda de mato na passagem sobre os 
trilhos da Rua Major José Inácio. O vereador Luis Marino da Silva discutiu sobre o 
requerimento da ALL e dos correios, solicita as devidas informações. O vereador 
Geraldo de Sousa Oliveira também apoia o requerimento, e pede realmente 
providências. Aprovado. Moção, congratulações com a DBC FM pelos 25 anos. O 
vereador Luis Marino da Silva parabeniza a rádio pelos seus trabalhos realizados 
durante vinte e cinco anos. Aprovado. Moção, congratulações com o Senhor Felício 
Tadeu Bragante da Asa Alumínio, pelas doações de portas, janelas e vidros para o 
Hospital Municipal Hermínia Morganti. O vereador Luis Marino da Silva ressalta que 
esta moção é de agradecimento ao Senhor da Asa Alumínio, que fez doações ao 
hospital municipal, e ressalta que esse senhor é o novo proprietário da antiga CBT, e 
esclarece sobre a empresa. O vereador João Siqueira Filho, também agradece ao 
proprietário da empresa e também pede para todos os empresários para que ajude o 
município, assim como esse. O vereador Waldir Siqueira, também parabeniza o 
nobre edil e agradece ao empresário e diz que ainda nem se instalou no município e 
já está ajudando o município, e que todos deveriam ajudar um pouco. O vereador 
Fábio da Silva Gomes, diz que é surpreendente, e agradece ao empresário, e está 
mostrando que está querendo realmente ajudar o município e diz que já conhece 
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seu Felício, e sua empresa, e parabeniza o nobre edil. O Vereador João Siqueira 
Filho em aparte também ressalta e se refere ao prédio da antiga CBT, e agradece 
novamente o empresário e que se Deus quiser ele ajudará muito mais o município. 
O vereador Geraldo de Sousa Oliveira diz que só espera que essa ajuda não seja 
em troca de impostos. Aprovada. Indicação, dispondo sobre a instalação de 
cobertura na entrada e saída de professores na Escola Municipal Antonio Deval. 
Indicação, dispondo sobre a instalação de placas denominativas nos novos 
loteamentos da cidade. O vereador Luis Marino da Silva ressalta que muitos 
reclamam a falta de placas nos loteamentos. Indicação, dispondo sobre redutor de 
velocidade de veículos na Rua Américo Brasiliense, frente ao nº 27, no Jardim 
Cruzado. VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JUNIOR: Moção de Apelo, 
que manifesta apelo a Presidente Dilma Rousseff, ao Ministério da Saúde e à 
ANVISA pelo registro, liberação e fornecimento gratuito da substância 
FOSFOETANOLAMINA Sintética. O vereador Mário Alberto Frigieri Junior, ressalta 
que é necessário esse apoio a essa liberação. (o vereador leu a justificativa na 
íntegra) e pede para que fosse enviado o ofício ao Dr. Gilberto da USP. O vereador 
Luis Marino da Silva pede para que seja libera esse medicamento, que em muito irá 
ajudar pessoas que estão comm câncer, diz que é um absurdo esse acontecimento, 
e que é triste isso e diz que só resta apoiar e que todos assim o façam também. O 
vereador Fábio da Silva Gomes também dá seu apoio, e diz que todo o município 
também deveria fazer uma moção nesse sentido, e que é muito importante que 
muitos necessitam desse medicamento. Aprovada. ORADORES: PRIMEIRO 
VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: O vereador esclarece suas indicações 
apresentadas, fala sobre a prevenção contra a dengue, que as pessoas devem 
cuidar de seus terrenos, de suas casas e a população tem que sentir no bolso para 
começar a resolver o problema, todos tem que colaborar. Também fala sobre a 
indicação do nobre edil para retirada dos troncos de árvores, que realmente tem que 
ser retirado mesmo, que é um problema, também fala sobre os médicos cubanos, 
que realmente tem funcionado no município, também parabeniza a DBC FM. O 
vereador também citou sobre a formatura da etec, das apresentações dos alunos, é 
um trabalho importantíssimo dessa escola que está formando grandes profissionais. 
Também ressalta sobre a penúltima sessão d ano, e que irá continuar seu trabalho 
na Casa e cita vários projetos para o município crescer cada vez mais. O 
SEGUNDO, VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: O vereador fala sobre 
suas indicações apresentadas, e diz que a função do vereador é pedir cobrar e 
fiscalizar, e que irá continuar seu trabalho dessa maneira, e ressalta que as pessoas 
jogam entulhos nos terrenos, que deveria ter um disk denúncia, para que os 
moradores denunciem, e diz que não é vereador só do bairro não, é vereador da 
cidade, também fala das bocas de lobo que estão entupindo, mas que muitas 
pessoas são porcas e jogam sujeira nas bocas de lobo, e, que tem cargo de 
confiança nem atende quando liga, e que vai continuar cobrando e fiscalizando, 
também gostaria que retirassem os cachorros das ruas. Em aparte o vereador Fábio 
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da Silva Gomes, cita que devem chipar os animais e depois cobrar multas dos donos 
dos animais, também o vereador João Siqueira Filho em aparte, fala sobre os 
animais nas ruas, que os donos deveriam cuidar que se querem ter animais que 
deixem em suas casas, mas que devem sim fiscalizar e dar sim multas aos donos, 
que o nobre edil tem razão. O vereador Geraldo de Sousa Oliveira, que os cachorros 
mordem as pessoas e não tomam providência. Também o nobre edil fala sobre os 
troncos de árvores que trás transtornos aos pedestres, também cobra o bebedouro 
no velório que até hoje não colocaram, também cobra sobre as camas do albergue 
que também até a presente data não arrumaram, fala também sobre a formatura da 
escola do Jardim Icaraí, que foi muito gratificante e agradece a presença do prefeito 
na entrega do certificado, e gostaria de saber se os professores vão ter o repasse. O 
TERCEIRO, VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JUNIOR: O vereador 
parabeniza os professores do Departamento de Esporte que sempre estão em 
destaque, também para equipe de futsal, do vôlei. Agrade mais uma vez ao 
empresário que deu essa ajuda ao Hospital Municipal, e que sua vinda para o 
município seja cada vez mais gratificante, o vereador também parabeniza a DBC FM 
e agradecer a festa que sempre é realizada no município, também parabeniza a 
fábrica da alegria, que todo ano faz a diferença no natal no município, ressalta sobre 
a dengue que está ainda mais forte que nunca, então tem que todos se unirem para 
preveni-la a doença, também agradece aos nobres pares, pelo apoio a moção da 
pílula do câncer. O QUARTO, VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: O Vereador 
começa agradecendo o evento de karatê realizado no município e a todos os 
organizadores e os que contribuíram para que fosse realizado o evento, também 
agradece e parabeniza a DBC, que esteve na rádio, falando sobre as festividades. O 
vereador também fala sobre os animais soltos nas ruas, que as pessoas têm que ter 
responsabilidades quando adotam um animal, e que deveriam sim começar a multar 
para que sejam responsabilizados cada um por seu animal. Também ressalta que 
esteve com o prefeito na Rua São Carlos, para que possa urgente resolver o 
problema daquela rua, bem como foi também na Rua Antonio Jorge, para tentar 
resolver o problema. O senhor Presidente fala que é na Rua Ibitinga com a Rua 
Antonio Jorge. O vereador Luis Marino da Silva, fala sobre as camas do albergue e 
ressalta, dizendo que sobre as leis aprovadas, que se já foi passada por esta casa, e 
disse que vai fazer. A vereadora Sidnéia monte em aparte, fala que já estão sendo 
licitadas e vão sim arrumar, é que estão fazendo o levantamento e outros utensílios 
também serão colocados no albergue. O vereador Luis Marino da Silva, fala sobre a 
dengue novamente e pede a prevenção à população, que é preocupante a doença, 
e que pode ser prevenida, com a união da população. ORDEM DO DIA: 1º) 
PROCESSO CM. Nº 747/2015 – Projeto de Lei nº 042/2015, de autoria do 
Executivo Municipal, que dispõe sobre a obrigatoriedade da Empresa 
Concessionária de Energia Elétrica a realizar o alinhamento e retirada dos fios 
inutilizados nos postes do município. O vereador Fábio da Silva Gomes esclarece o 
projeto e diz que esta Casa sempre vem cobrando a CPFL. DECISÃO: Projeto 
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aprovado por unanimidade pelos Vereadores. 2º) PROCESSO CM. Nº 749/2015 
– Projeto de Lei nº 039/2015, de autoria do Legislativo Municipal, da Mesa da 
Câmara, que dispõe sobre o inciso V, do artigo 37 da Constituição Federal C.C. com 
inciso V do artigo 115 da Constituição do Estado de São Paulo o percentual para o 
preenchimento dos cargos em comissão do quadro de pessoal da Câmara Municipal 
de Ibaté. O vereador Luis Marino da Silva pediu adiamento do projeto. DECISÃO: 
Projeto adiado por 01 (uma) sessão pelos Vereadores. 3º) PROCESSO CM. Nº 
750/2015 – Projeto de Lei nº 040/2015, de autoria do Legislativo Municipal, da 
Mesa da Câmara, que dispõe sobre dispositivo da Lei Municipal nº 2905 de 02 de 
outubro de 2015 e dá outras providências. DECISÃO: Projeto aprovado por 
unanimidade pelos Vereadores. 4º) PROCESSO CM. Nº 751/2015 – Projeto de 
Lei nº 041/2015, de autoria do Legislativo Municipal, da Mesa da Câmara, que 
dispõe sobre os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito para a Legislatura 
2017/2020 e dá outras providências. DECISÃO: Projeto aprovado por 
unanimidade pelos Vereadores. 5º) PROCESSO CM. Nº 299/2015 – Projeto de 
Lei nº 002/2015, de autoria do Vereador Lindolfo Jovenal Duarte, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de se manter um exemplar da Bíblia Sagrada na Mesa 
Diretora do Plenário da Câmara Municipal. O Vereador Mário Alberto Frigieri Junior 
pede adiamento do projeto para melhores adequações no mesmo. O senhor 
Presidente colocou em discussão o adiamento. O vereador Luis Marino da Silva diz 
que é um projeto bom, e diz que as leis de Deus também tem que fazer parte e que 
irá acatar a decisão de todos, mas se manifesta favorável ao projeto, Em aparte o 
Vereador Mário Alberto Frigieri Junior, diz que é um bom projeto, mas que só pede o 
adiamento para adequar mais o projeto. O vereador Luis Marino da Silva, diz que 
por ele o projeto seria votado hoje, mas se acatarem o adiamento também será 
favorável, mas que também é favorável ao projeto. O vereador Geraldo de Sousa 
Oliveira, diz que deveria ser votado hoje, que é um projeto que não irá prejudicar 
ninguém. O Vereador Mário Alberto Frigieri Junior em aparte, diz que é só para 
analisar melhor o projeto. O vereador Waldir Siqueira, diz que é um projeto de 
grande importância, que irá acatar o adiamento e que tem certeza que na próxima 
sessão será aprovado, e que tem certeza que o vereador não é contra ao projeto e 
sim quer adequar melhor o projeto. O vereador Mário Alberto Frigieri Junior, em 
aparte ressalta que é totalmente favorável ao projeto, apenas é para melhorar o 
mesmo. A vereadora Sidnéia Monte, se manifesta favorável ao adiamento, e 
também ao projeto, e que com certeza na próxima sessão será aprovado. O 
Vereador João Siqueira Filho, diz que esta casa já teve um projeto dessa natureza, e 
depois foi retirado, e se manifesta favorável ao projeto, mas que apoia o nobre edil 
pelo adiamento, e que com certeza será aprovado na próxima sessão.  DECISÃO: 
Projeto adiado por 01 (uma) sessão pelos Vereadores. EXPLICAÇÃO 
PESSOAL: O VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: O vereador pede 
desculpas por não poder estar na sessão extraordinária do dia vinte e seis e fala 
sobre o parcelamento do IPREI, que sabe que tem que parcelar, mas que nem o 
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presidente do sindicato veio na sessão, mas que acha que é muito, que não esteve 
na sessão, mas que acha muito. O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: O 
vereador pergunta ao nobre edil o valor, e agradece a presença do nobre edil João, 
porque não teria quorum, e foi uma sessão que o município adquiriu várias áreas, e 
foi uma votação de grande valia para o município. O Senhor Presidente fala o valor 
da prestação do parcelamento. Nada mais, foi encerrada a sessão lavrada esta ata, 
que vai assinada, depois de aprovada pelo Plenário..................................................... 
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