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44ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 
2.015. 

 
Ao quatorze 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: VEREADORFÁBIO DA SILVA GOMES: Indicação, dispondo 
sobre disponibilizar repelente contra o mosquito da dengue às pessoas de baixa 
renda que contraírem ou estarem com suspeita do vírus da dengue. Moção, 
dispondo sobre congratulações com a Folia de Reis de Ibaté, por completar o ciclo 
de sete anos de apresentações. O vereador Fábio da Silva Gomes ressalta que essa 
festa de folia de reis já faz parte nas comemorações do município, e explica sobre 
seu ciclo já de sete anos de apresentações, e que é um reconhecimento. Aprovada. 
Moção, dispondo sobre congratulações a Ibateense Cassiana Gardini Franco, por 
sua história de vida reconhecida e sendo finalista da Promoção Malu Super Mulher 
2015. O vereador Fábio da Silva Gomes parabeniza a jovem homenageada e 
esclarece toda sua trajetória e de que maneira ela chegou até essa homenagem. O 
vereador Luis Marino da Silva, também parabenizou a jovem pela homenagem 
recebida e parabeniza o nobre edil pela moção. Aprovada.  VEREADOR 
GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Indicação, dispondo sobre fazer recapeamento 
no asfalto da Rua Floriano Peixoto com o começo da Avenida São Paulo, na 
Popular. VEREADOR LINDOLFO JOVENAL DUARTE: Indicação, dispondo sobre 
trocar poste de madeira da Rua Américo Brasiliense frente ao nº 328. Indicação, 
dispondo sobre fazer redutor de velocidade de veículos na Rua Araraquara, frente 
ao nº 372. Indicação, dispondo sobre tomar providências referentes à água parada 
na Rua Itápolis com a Rua Descalvado, no Jardim Cruzado. Indicação, dispondo 
sobre oficiar a CPFL, no sentido de fazer a troca de lâmpadas das Ruas: 
Borborema, frente ao nº 230; Benedito Barreto esquina com a Rua Tabatinga. 
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Requerimento, informações sobre 
prontuário da paciente Tamara Cristina dos Santos. O vereador Luis Marino da Silva 
pede apoio de todos no requerimento, esclarece um acontecimento que houve com 
sua nora. (o vereador relatou todo o acontecimento). Ressalta que apresenta o 
requerimento para saber realmente os acontecimentos. O vereador Fábio da Silva 
Gomes apoia o requerimento e se diz indignado com os acontecimentos do hospital, 
e ressalta que tem sim que tomarem providências e parabeniza o nobre edil pelo 
requerimento. O vereador João Siqueira Filho, também deixa seu apoio ao nobre 
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edil e ressalta que já vem acontecendo várias reclamações dos atendimentos no 
hospital, e que o secretário tem que tomar providências. O vereador Waldir Siqueira, 
parabeniza o nobre edil pelo requerimento, e ressalta que a área da saúde é 
complicada, mas acha que também são péssimos funcionários que não querem 
trabalhar, e prejudica quem mais precisa que são os pacientes, que realmente tem 
que tomarem providências sobre esses fatos, e diz que vereador não pode ser 
barrado assim não. O vereador Geraldo de Sousa Oliveira, diz que apoia o nobre 
edil, que ele está certo e acha que os profissionais devem tratar os pacientes com 
carinho, pois a pessoa que está ali está precisando. O vereador Mário Alberto 
Frigieri Junior, ressalta que são várias as reclamações que já sabemos, que até já 
levou ao prefeito, e hoje acontece com o nobre edil, que ninguém é melhor que 
ninguém, mas que as pessoas merecem respeito e mais atenção nos atendimentos 
no hospital e deixa seu apoio ao nobre edil. Aprovado. Requerimento, informações 
sobre participantes da ACIPI da promoção de final de ano. O vereador Luis Marino 
da Silva ressalta que solicita essas informações o mais breve possível, que tem 
pressa, pois alguns comerciantes estão reclamando, que a prefeitura doou a moto, 
então quer saber realmente como é realizada essa promoção, que tem dúvidas 
referentes a essa promoção de final de ano. Aprovado. VEREADOR MÁRIO 
ALBERTO FRIGIERI JUNIOR: Indicação, dispondo sobre a instalação de todos os 
semáforos da cidade o tempo dos pedestres atravessarem. Moção, de 
congratulações com a Fábrica da Alegria pela entrega de presentes realizada em 
carreata pela cidade. O vereador Mário Alberto Frigieri Junior deixa o seu apoio e 
parabeniza a fábrica da alegria. O vereador Luis Marino da Silva parabeniza a 
fábrica da alegria e ao nobre edil pela moção. Aprovada. Moção, de congratulações 
com a Rádio DBC FM, pela festa maravilhosa realizada no dia 13 de dezembro 
último em comemoração aos 25 anos. O vereador Mário Alberto Frigieri Junior 
parabeniza a rádio pelo grande e maravilhoso evento realizado pela Rádio DBC FM. 
O vereador Luis Marino da Silva também deixa seu apoio à moção e parabeniza a 
rádio e todos seus organizadores, pela grande festa realizada. Aprovada. O Senhor 
Presidente pediu para que seja lido o requerimento de urgência do projeto de lei nº 
044/2015. Passa para ordem do dia. VEREADOR ORADORES: PRIMEIRO 
VEREADOR ANTONIO INÁCIO BARBOSA: O vereador deixa a todos um feliz natal 
e um próspero ano novo para todos. O SEGUNDO, VEREADOR GERALDO DE 
SOUSA OLIVEIRA: O vereador fala sobre o mutirão que será realizado sobre a 
prevenção à dengue, que é muito importante. Também cita sobre uma ex-
representante desta casa, que deixa lixo espalhado, que é uma porquice, que não 
deveria fazer isso, que pelo menos ela deveria colocar uma lixeira para o local de 
eventos dela. Também cobra novamente sobre os globinhos da praça. Também fala 
sobre o repasse dos professores, e que acredita que não vai ter esse repasse, acha 
os mesmo guerreiros, e que gostaria que o plano de carreira dos professores saísse 
o mais breve possível. O TERCEIRO, VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: O 
vereador concorda que com urgência tem sim que sair esse repasse, e o plano de 
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carreira, também novamente fala sobre o combate da dengue, que é repetitivo mais 
necessário que a cidade tem que se unir para o combate. Fala sobre seus projetos 
que apresentou durante o ano, (o vereador cita alguns de seus projetos 
apresentados), fala sobre a semana de segurança pública, a importância desse 
evento. Também cita a semana do meio ambiente, e ressalta sobre suas cobranças 
de sempre, que vai continuar cobrando que são necessárias essas mudanças para o 
município, também o vereador deixa um feliz natal a todos e um próspero ano novo, 
e agradece a todos pelo apoio que teve durante o ano de dois mil e quinze. O 
QUARTO, VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JUNIOR: O vereador ressalta 
que apoia os professores, inclusive cita que sua mãe também é professora, e espera 
que o mais breve possível saia o novo plano de carreira dos professores, bem como 
dos funcionários da prefeitura. Também parabeniza o senhor presidente pelo título 
entregue ao pastor, fala sobre suas indicações apresentadas e explica uma a uma 
da importância de cada uma delas, também deixa seus agradecimentos a todos os 
organizadores, e colaboradores, guarda municipal e todos os funcionários que 
ajudaram a realizar o evento da pirâmide, também parabeniza os eventos que estão 
sendo realizados nas festividades de final de ano, bem como, deixa seus 
agradecimentos a todos os vereadores pelo ano de dois mil e quinze, e deixa um 
feliz natal e próspero ano novo a todos.  O QUINTO, VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: O vereador fala sobre o repasse do FUNDEB, que acha que não terá o 
repasse, pelo menos é o que leu no jornal, que fica chateado, que os professores 
são os segundo pais das crianças, e acha que o sindicato também deveria ajudar a 
cobrar, que está ali para ajudar os servidores municipais, que como vereador 
sempre cobrou e acompanha e faz requerimentos solicitando informações, e deseja 
um feliz natal e um próspero ano novo a todos e que Deus abençoe a todos. O 
SEXTO, VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: O vereador também deixa seu 
apoio aos professores, e diz que representam nossas crianças, e ajuda a educá-los, 
e que deixa sim seu apoio para com eles e que lamenta a notícia que hoje chegou a 
esta casa, e que estão de mãos atadas com essa situação, e que vai conversar com 
o prefeito e ver o que pode ser feito. Também ressalta sobre a iluminação da praça 
que o nobre edil Geraldo cobrou, diz que está certo, que além da iluminação, trás 
segurança, que vai conversar com o prefeito, também deixa um feliz natal a todos e 
um próspero ano novo a todos. O SÉTIMO, VEREADOR LINDOLFO JOVENAL 
DUARTE: O vereador agradece a presença de todos, também agradece a todos que 
participaram da sessão solene de entrega do título ao pastor, também ressalta sobre 
o repasse dos professores, e deixa seu apoio a todos, o vereador também esclarece 
o motivo da entrega do título de cidadão ibateense ao pastor. ( o vereador leu a 
biografia do pastor). O vereador também fala sobre suas indicações, referente à 
água parada nas ruas, que trás mau cheiro, até criando girinos, também parabeniza 
a equipe de prevenção da dengue. Também ressalta sobre a troca de poste de 
madeira, bem como, fala sobre a limpeza das bocas de lobos, também o vereador 
cita referente ao atendimento do hospital, que tem que melhorar urgente, tomar 
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providências sobre esses casos que vem acontecendo. (O vereador também 
esclarece e comunica seus procedimentos e aquisições, carro, som, etc., realizados 
como presidente da Câmara Municipal). O vereador também agradece a todos pelos 
trabalhos no ano de dois mil quinze e deseja a todos um feliz natal e próspero ano 
novo. O senhor Presidente colocou em discussão e votação o requerimento de 
urgência do projeto de lei nº 044/2015, que foi aprovado pelo Plenário. ORDEM DO 
DIA: 1º) PROCESSO CM. Nº 777/2015 – Projeto de Lei 044/2015, de autoria do 
Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito 
adicional suplementar, de acordo com a Lei Federal nº 4.320/1.964. DECISÃO: 
Projeto de Lei aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário do Vereador 
Geraldo de Sousa Oliveira. 2º) PROCESSO CM. Nº 299/2015 – Projeto de 
Resolução nº 002/2015, de autoria do Vereador Lindolfo Jovenal Duarte, que 
dispõe sobre a autorizar  se mantiver um exemplar da Bíblia Sagrada na Mesa 
Diretora do Plenário da Câmara Municipal e da leitura de um trecho da mesma. O 
Vereador Mário Alberto Frigieri Junior, se manifesta favorável ao projeto, e agradece 
o adiamento para melhores esclarecimentos do projeto. O vereador Luis Marino da 
Silva, também se manifesta favorável ao projeto e pede o apoio de todos. O Senhor 
Presidente esclarece o projeto de sua autoria. DECISÃO: Projeto de Resolução 
aprovado por unanimidade. 3º) PROCESSO CM. Nº 429/2015 – Projeto de 
Resolução nº 004/2015, de autoria do Vereador Mário Alberto Frigieri Junior, 
que dispõe sobre a criação do Parlamento Jovem Ibateense e dá outras 
providências. O vereador Mário Alberto Frigieri Junior esclarece e explica o projeto 
de sua autoria e agradece ao deputado federal que apresentou o projeto, bem como 
sua assessoria e que a intenção desse projeto é trazer os jovens para a Câmara 
Municipal, com seus projetos em prol do município e ressalta a importância d 
projeto. O vereador Fábio da Silva Gomes, também se manifesta favorável ao 
projeto e ressalta o grande intuito do projeto para a população, para os jovens do 
município a importância. O vereador Luis Marino da Silva também se manifesta 
favorável ao projeto e que é gratificante votar um projeto dessa natureza, trazer os 
jovens para esta Casa, e um dia ter um vereador, um prefeito, que participou desse 
projeto e deixa seus agradecimentos ao deputado Lobbe Neto e o autor do projeto 
do município. O senhor Presidente também discuti o projeto e fala da importância do 
projeto para o município. O vereador Geraldo de Sousa Oliveira, parabeniza o nobre 
edil autor do projeto, e diz a importância do projeto. O vereador João Siqueira Filho, 
também se manifesta favorável, ressalta a importância do projeto e ressalta que não 
pode ficar os projetos ficarem engavetados depois de aprovados. DECISÃO: 
Projeto de Resolução aprovado pelo Plenário. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O 
VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: O vereador explica que votou 
contrário sim, que é democracia e cada um vota de acordo que achar o melhor para 
o município. Também ressalta que ficou indignado com o motorista da ambulância, 
que socorrendo um paciente fumando, que é falta de respeito com o paciente. 
Também falou sobre o plano de carreira dos professores, que cobram, cobram e não 
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sai, e parabeniza todos os professores e funcionários que são guerreiros,e que o 
plano de carreira tem que sair. O Vereador Fábio da Silva Gomes em questão de 
ordem, pede a palavra e fala sobre o seminário do Instituto Tiradentes, que escolhe 
por uma pesquisa telefônica destaque dos melhores vereadores, os mais atuantes e 
diz que foi pelo segundo ano consecutivo foi escolhido, mas que não pode ir receber 
e que o Vereador Luis Marino da Silva, que foi receber a dele, diz que pertence a 
ele, e passo a medalha ao nobre edil na sessão. O vereador Luis Marino da Silva, 
esclareceu que também é o segundo ano que recebe essa homenagem e que foi 
receber sua medalha no seminário e que está presenteando sua medalha para o 
nobre edil Fábio, que também merece. O VEREADOR JOÃO SIQUEIRA FILHO: O 
vereador agradece a todos que durante todo  ano de dois mil e quinze não mediram 
esforços para trabalhar para a população e agradece a todos os professores 
presentes, ao prefeito e a todos os funcionários da prefeitura, a toda a população, e 
deseja um feliz natal e um próspero ano novo a todos. Nada mais, foi encerrada a 
sessão lavrada esta ata, que vai assinada, depois de aprovada pelo Plenário............. 
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