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03ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 
2.016. 

 
Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, 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. A Seguir o Senhor Presidente solicitou do Vereador Fábio da Silva Gomes que 
procedesse a leitura da bíblia. A seguir o Senhor presidente colocou em discussão e 
votação as atas das sessões ordinária dos dias 07 E 14/12/2015, que foram 
aprovadas pelo Plenário. Após foi lida a correspondência recebida de diversos. 
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS: FÁBIO DA SILVA GOMES: Indicação, 
dispondo sobre celebrar convênio com entidades que ministre curso de soldagem e 
cursinho pré-vestibulares. Indicação, dispondo sobre fazer melhoramento da 
drenagem das águas pluviais na Rua Antonio Deval. Indicação, dispondo sobre 
criar programa de conscientização sobre trânsito nas escolas municipais. Indicação, 
dispondo sobre instalar redutor de velocidade de veículos na Rua Tancredo de 
Almeida Neves, proximidades das salas de catequese da Igreja S. Antonio. 
Indicação, dispondo sobre pintar faixa de pedestres nos cruzamentos da Av. São 
João. Indicação, dispondo sobre firmar convênio com a ETEC, objetivando 
construção de salas e aquisição de equipamentos para instalação de incubadoras de 
empresas. GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Projeto de Lei, dispõe sobre 
denominação da Rua 3 do Jequitibá II. Requerimento dispõe sobre informações 
junto as agências do Banco do Brasil e SANTANDER, os números das contas 
relacionadas com o CNPJ da Câmara, bem como o extrato destas contas dos 
últimos 10 anos. Aprovado. Indicação, dispondo sobre fazer a troca de areia e 
limpeza do campo na Rua Gelindo Thamos com a Rua Belmiro Boni, no Jardim 
Icaraí. O Vereador Geraldo de Sousa Oliveira discutiu e esclareceu a indicação 
apresentada. Indicação, dispondo sobre instalar placas denominativas nas ruas do 
Jardim do Bosque, facilitando a chegada das correspondências. JOÃO SIQUEIRA 
FILHO: Projeto de Lei, dispõe sobre denominação da Rua 4 do Jequitibá II. 
Encaminha para as comissões. LUIS MARINO DA SILVA: Projeto de Lei, dispõe 
sobre denominação da Rua 1 do Jequitibá II. Encaminha às comissões. Projeto de 
Lei dispõe sobre denominação da Rua 9 do Jequitibá I. Encaminha às comissões. 
Requerimento, dispondo sobre informações sobre orçamento da CPFL, referente à 
troca de fiação elétrica da Rua Floriano Peixoto perto Escola André Donatoni, na 
Popular. Os Vereadores Luis Marino da Silva, Fábio da Silva Gomes e João Siqueira 
Filho, discutiram o requerimento apresentado. Aprovado. MÁRIO ALBERTO 
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FRIGIERI JUNIOR: Requerimento dispõe sobre solicitação ao Deputado Estadual 
Antonio Carlos Bezerra Júnior, de verba para recapeamento asfáltico no valor de R$ 
300.000,00. Os vereadores Mário Alberto Frigieri Junior e Luis Marino da Silva 
discutiram o requerimento apresentado. Aprovado. WALDIR SIQUEIRA: Projeto de 
Lei, dispõe sobre denominação da Rua 2 do Jequitibá II. Encaminha às comissões. 
ORADORES: PRIMEIRO VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: O Vereador 
discutiu e explica cada uma de suas proposições apresentadas. O vereador também 
comenta sobre resposta de requerimento da ALL. O SEGUNDO, VEREADOR 
GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: O Vereador discutiu e explica sobre suas 
proposições apresentadas. Também ressalta sobre o mutirão realizado contra a 
dengue. O TERCEIRO, VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JUNIOR: O 
vereador parabeniza o mutirão realizado em combate a dengue e que o mutirão 
ainda continua. Também ressalta sobre a festa de carnaval e demais, onde o 
município poderá ser incluído como cidade com interesse turístico. O QUARTO, 
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: O vereador discutiu e explica cada uma de 
suas proposições apresentadas. Também ressalta sobre o novo diretor as saúde e 
agradece o Henrique pelos seus trabalhos, bem como agradece ao padre Walterlei, 
que estará indo embora do município. O senhor Presidente deu intervalo regimental. 
Reaberto os trabalhos foi feita nova chamada onde todos responderam.  ORDEM 
DO DIA: 1º) PROCESSO CM. Nº 030/2016 – Projeto de Lei nº 001/2016 de autoria 
do Legislativo Municipal de Ibaté, que dispõe sobre cargos e empregos na 
estrutura administrativa da Câmara Municipal de Ibaté. DECISÃO: Projeto de lei 
rejeitado por 6 (seis) fotos contra 2 (dois). Os Vereadores: Fábio da Silva Gomes, 
Luis Marino da Silva, Geraldo de Sousa Oliveira e João Siqueira Filho, deram 
declaração de voto sobre a votação d projeto. 2º) PROCESSO CM. Nº 026/2016 – 
Projeto de Lei nº 003/2016 de autoria do Executivo Municipal de Ibaté, que 
dispõe sobre convênio de cooperação entre esta municipalidade e a agência 
reguladora dos serviços de saneamento das bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí – ARESPCJ. Os Vereadores: Mário Alberto Frigieri Junior, Luis Marino da 
Silva, Antonio Inácio Barbosa e Fábio da Silva Gomes, discutiram e explicaram o 
projeto. DECISÃO: Projeto de lei aprovado por 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) 
contrário). 3º) PROCESSO CM. Nº 056/2016 – Projeto de Lei nº 005/2016, de 
autoria do Executivo Municipal de Ibaté, que dispõe sobre autorizar o município 
de Ibaté a alienar através de leilão público presencial online bens móveis inservíveis. 
DECISÃO: Projeto de lei aprovado por unanimidade. 4º) PROCESSO CM. Nº 
024/2016 – Projeto de Resolução nº 001/2016, de autoria do Vereador Waldir 
Siqueira, que dispõe sobre alteração do regimento Interno da Câmara Municipal de 
Ibaté. O vereador Waldir Siqueira pede a retirada do projeto de sua autoria. O 
senhor Presidente colocou em discussão o pedido de retirada do projeto. Os 
Vereadores: Fábio da Silva Gomes, Luis Marino da Silva, Geraldo de Sousa Oliveira, 
João Siqueira Filho e Waldir Siqueira, discutiram o pedido de retirada do projeto. 
DECISÃO: Foi aprovada a retirada por unanimidade.  EXPLICAÇÃO PESSOAL: 
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O VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: O vereador esclarece sua 
votação sobre o processo CM. nº 030/2016. O VEREADOR JOÃO SIQUEIRA 
FILHO: O vereador ressalta que esteve em São Paulo para reivindicar verbas e 
espera que venha para o município, na área da saúde. E que nunca teve nada 
contra o diretor da Saúde. O VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JUNIOR: 
resalta que recebeu da presidência resposta de requerimento referente à sunrise, e 
que quem quiser está à disposição, e que realmente as transmissões estão a 
desejar. O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: O vereador reclama sobre 
respostas de requerimentos enviado ao hospital, solicitando cópia de imagens. O 
vereador lê o ofício enviado e a resposta enviada, e diz que não tem validade 
nenhuma, bem como cita também que até a presente data não receber respostas da 
ACIPI, que é um descaso, e cita vários requerimentos enviados e sem respostas. 
Nada mais, foi encerrada a sessão lavrada esta ata, que vai assinada, depois de 
aprovada pelo Plenário.................................................................................................. 
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