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40ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 
2.015. 

 
Aos nove dias do mês de novembro 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 FÁBIO DA SILVA GOMES: Indicação, dispondo 
sobre limpeza da área central da cidade utilizando carrinho de lixo com gari.  
Indicação, dispondo sobre elaborar convênio com a USP e UFSCAR objetivando 
parcerias para complemento ao trabalho e desenvolvimento de projetos no 
Departamento de Engenharia em diversas áreas. Indicação, dispondo sobre 
elaborar projeto para concessão de descontos em IPTU, ao contribuinte que em sua 
habitação fizer instalação de poço de infiltração regulamentado do lote. Indicação, 
dispondo sobre oficiar o Presidente da Câmara, para elaborar estudo de projeto para 
verificar a viabilidade para promover à acessibilidade na Câmara Municipal.O 
Vereador Fábio da Silva Gomes, ressalta que a indicação é que se é possível 
viabilizar a acessibilidade na Câmara, que é muito importante. GERALDO DE 
SOUSA OLIVEIRA: Indicação, dispondo sobre limpeza de terreno na esquina da 
Rua Pedro Ronquim com a Rua Gelindo Thamos e notificar proprietário para colocar 
portão. JOÃO SIQUEIRA FILHO: Indicação, dispondo sobre Placa de sinalização 
de Proibido Estacionar veículos longos (caminhões, ônibus, etc.), na Avenida 
Araraquara com a Rua Tabatinga (praça), bem como um redutor de velocidade na 
Avenida Araraquara proximidades do nº 511, no Jardim Cruzado. LINDOLFO 
JOVENAL DUARTE: Indicação, atendendo a solicitação do Sindicato dos 
Servidores Público Municipal no sentido de a possibilidade de instalação de local 
adequado para banho e alimentação aos coletores de lixo; e a possibilidade de 
fornecer transporte aos servidores municipais até o almoxarifado, onde registram o 
cartão de ponto todos os dias que houver labor. MÁRIO ALBERTO FRIGIERI 
JUNIOR E LUIS MARINO DA SILVA: Moção, dispondo sobre votos de pesar pelo 
falecimento do Senhor PEDRO JOSÉ PERUCHI. O Vereador Luis Marino da Silva, 
deixa seus mais sinceros pesar a família. Aprovada. WALDIR SIQUEIRA: 
Requerimento, dispondo sobre cópia dos contratos de prestadores de serviços do 
IPREI; comprovante de certificado de nível superior dos Diretores Executivos do 
IPREI. Aprovado. Indicação, dispondo sobre estudar as possibilidades de a 
Prefeitura Municipal realizar convênio com o Banco do Povo. O Senhor Presidente 
pede para que seja lido o requerimento de urgência dos projetos de lei de autoria do 
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Executivo Municipal nº 034 e 035/2015. Passa para ordem do dia.  ORADORES: O 
PRIMEIRO, VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: O vereador esclarece e 
explica suas indicações apresentadas, sobre o carrinho de limpeza, que facilitará o 
manuseio da tarefa no centro da cidade, e solicita para que o executivo pense com 
carinho nessa opção. Também ressalta sobre as parcerias com as faculdades, com 
o departamento de engenharia, para muitos pontos irão auxiliar em muito, diz que 
hoje o departamento está travado, por qualificação mesmo, e no caso iria utilizar as 
entidades, as faculdades, no auxílio, e esses convênios seria uma saída. Com 
relação a desconto de IPTU, na construção de poço de infiltração, que com isso teria 
muito menos água sobre as ruas e calçadas, que isso seria um incentivo à 
população, tendo descontos no IPTU. O vereador também cita sobre o 
acontecimento de Mariana, que falaram que não havia resíduos tóxicos, mas que 
com certeza tem, onde está aparecendo à mortalidade de peixes, e pede que Deus 
conforte todas as famílias e que a autoridade puna os responsáveis por essa 
tragédia, que foi muito chocante o que vimos. O SEGUNDO, VEREADOR ANTONIO 
INÁCIO BARBOSA: O vereador faz uma reclamação sobre o caminhão de lixo, as 
pessoas deixam os lixos nas calçadas e os cachorros rasgam tudo, tornando difícil 
para catar os lixos, bem como também fala sobre os entulhos que deixam nas 
caçadas e que com as chuvas vão para os bueiros. O TERCEIRO, VEREADOR 
GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: O vereador deixa seus sentimentos pela morte à 
família do Tadeu, que se enforcou, e pede que Deus ilumine a família. Também fala 
sobre suas indicações, e diz que agradece a ex-prefeita Lu, que pediu e foi realizada 
a reivindicação, na Rua Américo Marioto, também fala sobre a limpeza que pediu 
para fazer na Rua Pedro Varanda, que ali diz que virou ponto de drogas, que então 
tem que todos tem que trabalhar juntos, diz que as drogas estão tomando conta, 
então tem que tomar providências sobre essas mínimas coisas, então todo tem que 
se unir e trabalhar juntos para tentar acabar com essas drogas. O QUARTO, 
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: O vereador esclarece que estava tentando 
entrar em contato com a contadora da prefeitura para que ela venha explicar o 
projeto que está em pauta na ordem do dia, que é um projeto de suma importância 
para o município, e o vereador diz que cada vereador tem a consciência e com 
certeza ajudará o município. Também o vereador cita sobre a indicação do nobre 
edil Waldir, e diz que já está em andamento o banco do povo e parabeniza o nobre 
edil pela indicação. O QUINTO, VEREADOR JOÃO SIQUEIRA FILHO: O vereador 
explica que estava conversando com a contadora da prefeitura, e diz que ela é o 
coração da prefeitura, e diz que ela virá dar explicação aos vereadores, e ressalta 
que quando chegar projetos de urgência pede que venha alguém para esclarecer o 
projeto aos vereadores, o projeto diz que é bom, mas não estava sabendo do 
projeto. O vereador também pede para que tome providência sobre veículos grandes 
estacionados na Avenida Araraquara, onde fica difícil para todo mundo, tem crianças 
no parque, ficando sem visão. Em aparte o vereador Geraldo de Sousa Oliveira, 
ressalta que já havia pedido sobre a Rua Itirapina, e demais, onde deveriam ser uma 
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mão só. O vereador Luis Marino da Silva em aparte, também cita vários outros 
lugares onde também ficam caminhões parados e acha que deveria sim tomar 
providências sobre isso, onde já aconteceram vários acidentes na cidade por causa 
disso e diz que tem seu apoio. O vereador João Siqueira Filho diz que o prefeito tem 
que analisar com mais carinho e ver o que se pode realizar. O Senhor Presidente a 
título de esclarecimento ressalta que foi aprovada uma área para veículos longos. O 
vereador João Siqueira Filho, ressalta que foi uma indicação dele, e que o prefeito 
na época atendeu seu pedido, mas não estão cumprindo a lei. O senhor presidente 
fala que precisa cobrar para que esse veículo longo se direcione a essa área. O 
vereador João Siqueira Filho, ressalta que fica sentido com os acontecimentos no 
hospital e explica outro problema que houve no hospital, que a médica parece que 
apanhou, e que não sabe o que houve direito, e ressalta que essa médica no jardim 
Cruzado também houve um problema com ela, e acha que os pacientes deveriam 
ser tratados com carinho, que já estão doentes, e não sabe o que está acontecendo 
na área da saúde, e que o prefeito precisa ver direito o que está acontecendo, 
marcar reuniões dom o diretor da saúde e com os médicos. Em aparte o vereador 
Waldir Siqueira, e diz que acha que em hospital e ambulatório deveria ter guarda 
municipal, mais um homem, que assim poderá proteger quando acontecem esses 
imprevistos, e que acontece muito isso em hospitais. O SEXTO VEREADOR MÁRIO 
ALBERTO FRIGIERI JUNIOR: O Vereador não fez uso da palavra. O Senhor 
Presidente deu intervalo regimental. Reaberto os trabalhos foi feita nova chamada 
onde todos responderam. A seguir foi colocado em votação o requerimento de 
urgência especial, que foi aprovado por sete votos contra um. ORDEM DO DIA: 1º) 
PROCESSO CM. Nº 696/2015 - Projeto de Lei nº 034/2015, de autoria do 
Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 1.050.000,00. O vereador Geraldo de Sousa Oliveira, ressalta que é 
um projeto bom, mas diz que é contrário ao projeto, porque não sabe de onde irá 
sair à verba. O vereador Luis Marino da Silva, esclarece que como está sempre 
junto ao executivo, ajudando, explica sobre as verbas, e pede para que todos votem 
favoráveis, bem como a Nélsia explicou a todos em reunião no intervalo, também 
ressalta que a arrecadação do município vem caindo, e é necessário fazer esse 
remanejamento. O vereador João Siqueira Filho, explica que a Nélsia esclareceu 
sobre as verbas, e após essas explicações, se manifesta favorável ao projeto, que 
inclusive iria pedir adiamento, mas após as explicações, se manifesta favorável. O 
vereador Waldir Siqueira, diz que mantém sua opinião, que hoje tem quatro sessões 
ao mês, que foi combinado na votar projeto de urgência, e se manifesta contrário por 
não estar a par direito do projeto, e que cada um vota de acordo com sua opinião e 
entendimento. O vereador Mário Alberto Frigieri Junior agradece a presença da 
funcionária Nelsia, veio aqui na Casa e esclareceu o projeto. Em aparte Vereador 
Luis Marino da Silva, diz que foi eleito pelo povo, que trabalha em prol do município, 
e que se tiver que vir toda semana em sessão extraordinária, virá sim, e fazer o 
melhor para o povo, o fato de ter sessão toda semana, não justifica o nobre edil 



 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP 

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

 

Sessão Ordinária de 09.11.2015 – Fls. 4 

 

 

 

PRESIDENTE            1º SECRETÁRIO 

 

votar contra ao projeto. Em aparte o Vereador Waldir Siqueira diz que não é contra a 
população e deixa claro que é contra ao projeto, por não estar a par direito ao 
projeto, ele pode ser bom, mas não tem conhecimento, e que cada vereador tem sua 
opinião, e vota como quiser. O vereador Fábio da Silva Gomes ressalta que 
antigamente esse projeto nem passava pela cada, era por decreto, e que hoje o 
tribunal pede que passe pela Casa, e que a partir de agora, vai ter muito mais 
projetos assim, e que se manifesta favorável ao projeto, depois ainda do 
esclarecimento da Nélsia. Em aparte o Vereador Luis Marino diz que pediu para que 
a funcionária viesse esclarecer o projeto, e que não é um projeto que se está 
votando no escuro, ela esclareceu. Em aparte o vereador João Siqueira Filho 
também diz que até o final do ano, vai subir mais projetos dessa natureza, e pede 
para quando chegar o projeto logo vai apresentando aos vereadores, e agradece a 
funcionária por ter vindo, Em aparte o Vereador Waldir Siqueira, diz que muitas 
vezes votaram projetos de urgência, mas sabendo o que estavam votando e explica 
uma situação antiga que foi votado cargos, e Ra cargo de confiança, que então ele 
hoje tem essa opinião, e que não é obrigado a votar favorável ao projeto. O 
Vereador Fábio se manifesta favorável ao projeto, e diz que os demais contadores 
deve ajudar mais ela. A vereadora Sidnéia Monte que esteve à tarde na prefeitura e 
a Nélsia já havia explicado o projeto, então se manifesta favorável ao projeto e 
explica que a Nélsia não conseguiu realmente mandar antes o projeto. O senhor 
Presidente a título de esclarecimento, diz que o nobre edil falou que foi eleito pelo 
povo e trabalha pelo povo, mas que a casa sempre trabalhou e que estão todos aqui 
para trabalhar para a população, e que alguns não entenderam o projeto e não 
tiveram a cesso antes. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado pelos Vereadores(a) 
por  6 (seis) votos favoráveis e 2 (dois) votos contrários. 2º) PROCESSO CM. 
Nº 697/2015 - Projeto de Lei nº 035/2015, de autoria do Executivo Municipal, que 
dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 87.816,37. O 
vereador Luis Marino da Silva pede para que todos aprovem o projeto, para que não 
possa ser devolvida essa verba, e fique no município. O Vereador Geraldo de Sousa 
Oliveira, ressalta que também trabalha para a população, e se manifesta favorável 
porque esse ele entendeu, e o outro votou contra porque não sabia de onde iria sair 
à verba. O vereador João Siqueira Filho, diz que realmente o nobre edil está certo, a 
Nelsia veio explicou, mas para alguns não ficou esclarecido e o vereador se 
manifesta favorável ao projeto. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado pelos 
Vereadores(a) por  7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário. 3º) 
PROCESSO CM. Nº 613/2015 - Projeto de Lei nº 030/2015, de autoria do 
Executivo Municipal, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para 2.016. O 
vereador Luis Marino da Silva, apresentou emenda no projeto. (O Vereador leu a 
emenda e sua justificativa na íntegra) e fala sobre a necessidade dessa emenda no 
projeto pra que possa ajudar o executivo estar trabalhando e pede apoio aos demais 
edis estarem votando a emenda. O Senhor Presidente colocou em votação a 
emenda que foi aprovada por sete votos contra um. O vereador Fábio da Silva 
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Gomes justifica seu voto contrário à emenda. A seguir foi colocado em discussão o 
projeto com a emenda aprovada. O vereador Fábio da Silva Gomes, em explicação 
ao projeto relatou as verbas uma a uma. O vereador Luis Marino da Silva se 
manifesta favorável ao projeto e que isso é o que vai tocar o município em dois mil e 
dezesseis. O vereador João Siqueira Filho, diz que é favorável nessa primeira 
votação a emenda e ao projeto, bem como na segunda votação também.  
DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por unanimidade,  com emenda, em 1ª 
votação pelos Vereadores(a). EXPLICAÇÃO PESSOAL: O VEREADOR 
GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: O Vereador não fez uso da palavra. O 
VEREADOR JOÃO SIQUEIRA FILHO: Fala sobre o que o presidente do sindicato 
dos servidores solicita de aumento aos funcionários, mas que ele não participa das 
reuniões, que ele tem que acompanhar mais, que ninguém nem sabe onde fica o 
sindicato, e que ele tem que explicar mais aos vereadores, como pode ser realizado 
o aumento que ele está solicitando, mais de dezenove por cento, ele tem que 
explicar, e que está difícil trabalhar com esse Pedrão. O VEREADOR LUIS MARINO 
DA SILVA: O vereador diz que fez sua oratória, e que não citou nome de nenhum 
dos vereadores, se alguém entendeu, pede desculpas, que realmente todos estão 
aqui para trabalhar em prol da população, e que toda sessão é uma batalha de todos 
na Casa e que a maioria decidi o melhor à população. O SENHOR PRESIDENTE: O 
senhor Presidente deu comunicado da sessão solene que será realizada na sexta 
feira próxima, às onze horas e depois irá dizer o local, que ainda não foi definido e 
que irá pedir para ser colocado no portal de transparência da Câmara Municipal. 
Nada mais, foi encerrada a sessão lavrada esta ata, que vai assinada, depois de 
aprovada pelo Plenário................................................................................................... 
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