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43ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 06 
DE DEZEMBRO DE 2.016. 

 
Aos seis dias do mês de dezembro 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 Luís 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 a Vereadora  
Sidnéia Monte  procedeu à leitura da bíblia. Após foi colocado em discussão à 
ata da sessão ordinária do dia 28 de novembro de 2016, em seguida o 
Senhor Presidente colocou em votação a ata que foi  aprovada por  
unanimidade. Não houve correspondências recebidas. PROPOSIÇÕES 
APRESENTADAS: VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Indicação, 
dispondo sobre fazer conter na formulação de um novo Plano Municipal de 
Saneamento Básico a instalação de dissipadores nos dutos que lançam águas 
pluviais nos córregos existentes no perímetro urbano; Indicação, dispondo 
sobre fazer conter no Plano Municipal de Saneamento Básico, cronograma 
para a instalação de uma nova rede de encanamento de PVC de água potável 
em substituição aos que ainda existem de amianto; Indicação, dispondo sobre 
fazer conter no  Plano Municipal de Saneamento Básico, estudos técnicos para 
a elaboração de viabilidade e opção de melhor escolha possível do modelo a 
ser seguido e que favoreça os investimentos de forma correta, com auxílio à 
Cooperativa de Catadores; Indicação, dispondo sobre fazer conter no Plano 
Municipal de Saneamento Básico, política pública específica, com normas 
amplamente divulgadas e fiscalização com maior número de agentes de forma 
integrada nos departamentos para conter despejos irregulares de resíduos da 
construção civil, lixo eletrônico e outros lixos; Indicação, dispondo sobre fazer 
conter no Plano Municipal de Saneamento Básico, início e definição de local 
com maquinário instalado e aptos à fazer trituração de volumosos (armários, 
sofás e outros móveis em madeira) e trituração de resíduos resultantes da 
poda e/ou extração de árvores; Indicação, dispondo sobre fazer adequação na 
rotatória da Avenida Monsenhor Frederico, esquina com a Rua da Raia para 
promover melhor visão dos condutores de veículos, evitando assim a 
ocorrência de acidentes; Indicação, dispondo sobre fazer conter na transição 
de governo, ofício anotado como prioridade à instalação de creches nos locais 
previamente estabelecidos; e Indicação, dispondo sobre dar manutenção nos 
playgrounds, substituindo ou adicionando areia. VEREADOR MÁRIO 
ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Moção, dispondo sobre votos de pesar pelo 
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falecimento do Senhor Valtair Cristiano de Vasconcelos.  Posto em discussão: 
O Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Senhor Presidente, senhores 
vereadores, vereadora e demais presentes, uma boa noite a todos. É com 
tristeza que faço esta moção de pesar, pois fiquei sabendo um pouco antes da 
sessão do falecimento do Valtair, que morava nas proximidades da minha 
casa, era uma pessoa que sempre estava de conversa com todos, muito amigo 
de meu pai também Cruzeirenze, tenho amizade com os filhos dele também. 
Deixo aqui meus sentimentos a toda família. Sem mais. Posto em votação: 
Aprovada.  O Senhor Presidente solicitou do Secretário que fizesse a leitura 
do Requerimento de urgência para apreciação do Projeto de Lei do Executivo 
de nº 040/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor 
de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil Reais).  Foi realizada a leitura pelo 1º 
secretário. O requerimento tem assinatura da maioria dos vereadores. O 
Projeto vai passa para Ordem do Dia. ORADORES: O PRIMEIRO ORADOR 
INSCRITO, VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, Vereadora, boa noite, vou iniciar falando de minhas 
indicações, em sequência, com o mesmo objetivo, mas com aspectos 
diferentes, que é em relação ao Plano Municipal de Saneamento Básico que o 
município está fazendo e que precisa ter muitos pontos para que os problemas 
crônicos do município possam ser resolvidos. Primeiro é sobre as águas 
pluviais que tanto venho falando, o plano municipal terá que conter não 
somente a captação a água do solo, das ruas  para não invadir as casas, 
quando se joga estas águas na canalização e elas vão diretamente para os 
córregos sem um dissipador correto para tirar a força da energia da água, cria-
se um passivo ambiental, que são as erosões, como eu já citei aqui na Casa. 
Tem que haver dissipadores em todas as saídas de águas das chuvas, para 
evitar estas erosões, tem que ser feito estudos técnicos, e também  começar a 
obrigar a instalação/construção de poços de infiltração nos terrenos das 
pessoas, pois assim se consegue segurar as águas das chuvas dentro dos 
lotes. Conter também, a troca dos encanamentos de água potável que ainda 
são de amianto por uma nova rede de canalização, pois a rede antiga tem 
muito vazamento e ainda é de amianto que é proibido.  Destaquei em 
separado, que tem que ser tratado no Plano, de que forma Ibaté vai colocar em 
prática o Plano em relação aos resíduos domiciliares, da construção civil e 
como será o manejo destes resíduos. Qual o melhor modelo para Ibaté? Será 
como é hoje, compactado e jogado no lixão? O lixão terá que ser adequado 
com manta, o chorume terá que ser coletado para ser tratado. Grande parte do 
que enterrado no aterro poderia ser reciclado, e isso é dinheiro enterrado. 
Existem as opções de fazer todas as coletas no município  e após a coleta,  o 
que sobrar não precisa ter um aterro, pode ser enviado para outro município, 
assim estaria ajudando a ter um volume menor no aterro e a fazer com que a 
população tenha uma mudança de cultura. Tem que haver também neste Plano 
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Municipal, uma  cobrança com mais  agentes de fiscalização, para o 
impedimento do lançamento de resíduos, como já foi falado aqui tantas vezes 
com alguns êxitos, que foi a regulamentação das caçambas, e com algumas 
leis que proíbe a dispersão de resíduos, a mudança de cultura é difícil, então 
tem que mexer no bolso, tem que existir mais fiscais, fiscais ambientais, de 
repente na ala dos guardas municipais, um guarda municipal ambiental, para 
esta fiscalização, que ele até ganhe mais que um guarda normal, e esta 
fiscalização têm que ser vinte e quatro horas por dia, porque existe o lixo de 
construção civil, o gesso, que é um grande problema, tem também o isopor, 
tem os pneus, assim como as lâmpadas fluorescentes, baterias, as latas de 
aerossol, embalagens de tintas, e o grande problema que é o lixo eletrônico. 
Isso é apenas um resumo de tudo que ter que ser contemplado no Plano de 
Saneamento Básico. Em relação a pilhas e baterias, existem muitas ações de 
supermercados e de outras entidades, as lâmpadas fluorescentes também os 
supermercados pegam, outros não pegam, mas é preciso fazer este Plano 
Municipal e a mudança de cultura da população, para que a criança já aprenda 
desde a creche. Tem coisas que acontecem erradas, desde a emancipação do 
município, então é a hora de se colocar as coisas nos eixos e o município 
precisa escolher o modelo sócio econômico melhor, e de menor custo, que 
gera maior renda. Somente um especialista vai poder falar qual a melhor 
maneira e melhor modelo. Tem também o problema com óleo de carro, de que 
forma está sendo disperso isso, na troca de óleo, a destinação correta do óleo 
de cozinha, etc. O Plano Municipal também tem a parte que trata da trituração 
dos volumosos, que são os sofás, os armários, e todas as outras mobílias de 
madeira, porque tudo isso é um grande passivo que vai lá para o lixão e 
quando se vê está pegando fogo e isso não pode acontecer, está sendo levado 
para um lugar irregular e fazendo a queimada que é um crime ambiental. Tem 
que ter também um maquinário para fazer a trituração do material  resultante 
da poda das árvores, não somente do que é feito pela Prefeitura, mas também, 
daquela árvore que é cortada pelo munícipe, ele deve destinar o material para 
local adequado e assim após a Prefeitura triturar. O esgoto do município é 
tratado quase cem por cento, mas tem um ponto ou outro que existem as 
caixas onde é feita a coleta, que tem um problema, quando elas enchem o 
caminhão vai e suga, mas às vezes quando enche é porque está chovendo  e 
muita gente joga água na rede de esgoto. Muita gente faz isso errado, mas 
muita gente não sabe, e com isso essa água com esgoto é jogada nos 
córregos, é preciso colocar bombas de recalque nesses dois locais. E outra 
coisa que precisa ser feito é a reforma da antiga lagoa de esgoto, que está 
abandonada há muito tempo, e tem que ser feito um trabalho de recuperação. 
O Plano Municipal de Saneamento Básico será um desafio para o futuro 
prefeito José Parella e eu gostaria, como cidadão de apoiar estas ações junto 
com a equipe responsável, com ideias e sugestões. Em relação ao trânsito da 
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Rua Monsenhor Frederico, a altura dos canteiros daquela rua, tem acontecido 
bastantes acidentes, ou quase acidentes, a mureta é alta e cobre a visão do 
motorista, então é preciso fazer uma adequação naquela rotatória. Fale 
também das creches, é sabido que o município pleiteia mais duas creches, 
então eu coloquei para que constasse na transição de governo, um dos atos de 
prioridade, a instalação destas creches no município, a importância que tem 
para atender toda a demanda. Creche é muito importante, principalmente nos 
dias de crise, pois todo mundo trabalha. Para finalizar, ontem estive na 
diplomação dos vereadores eleitos, e o Presidente da Casa também estava o 
Juiz eleitoral elogiou muito o município e também em conversa particular 
destacou o trabalho da Câmara. Queria parabenizar os vereadores eleitos, que 
façam um bom trabalho e que levem a frente esta pauta que venho trazendo, 
que tenhamos êxito em muitas ações, Ibaté agora Comarca, são novos 
desafios. Ibaté como Comarca são desafios diferentes, a realidade são outras. 
Ficamos muito felizes com as palavras ditas pelo juiz, ontem. Parabéns a todos 
os vereadores, mas principalmente ao Steigue e ao Silvano que é da minha 
coligação e irão continuar o trabalho que o PSB vem fazendo na cidade e eu 
tentei fazer da melhor maneira possível, com respeito. Torço para que eles 
continuem nesta linha de trabalho colaborativa e harmônica. Dia treze de 
dezembro tem uma convocação do comitê de bacias e estarei em Araraquara. 
Sem mais. O SEGUNDO ORADOR INSCRITO, VEREADOR MÁRIO 
ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Dispensou o uso da palavra. O TERCEIRO 
ORADOR INSCRITO, VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Senhor 
Presidente, senhores vereadores, é com grande satisfação que faço uso desta 
Tribuna em agradecimento a todo  trabalho  que o Vereador Fábio Gomes fez e 
faz em prol do município de Ibaté, na Câmara. A gente vê que é um grande 
conhecedor dos problemas do meio ambiente e é um lutador das grandes 
causas. Tenho acompanhado, quero dizer que o Senhor não foi eleito, e Ibaté 
perdeu um pouco com isso. Nós não tínhamos uma amizade antes da política, 
mas graças a Deus a política nos envolveu e pudemos ter uma amizade boa, e 
sei que estaremos juntos, mesmo não estando eleito, o senhor pode contar 
comigo, estaremos juntos batalhando pelo melhor do município. Agradeço por 
suas palavras. Gostaria de dizer aqui que esta semana estive andando com o 
novo assessor do prefeito eleito, e pude leva-lo nos locais onde esta Casa fez 
por inúmeras vezes pedidos para que arrumasse os problemas, e que não 
conseguimos que fosse resolvido. O tempo foi curto mais em outra 
oportunidade estaremos indo em outros locais. O pedido do prefeito Zé Parella 
é que nós vereadores eleitos, andássemos pela cidade. E como nós estaremos 
aqui novamente a partir do ano que vem, já estamos trabalhando em cima dos 
problemas que não foram resolvidos, e esperamos que a próxima gestão 
resolva. Falei sobre os bueiros e também sobre as canaletas que ainda não 
foram feitas, da iluminação da Rua Eduardo Apréia, a pista de Motocross, a 
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manutenção dos campinhos (areia, trave, iluminação), encanamento do 
Residencial Mariana, onde entope e fica aquele vazamento e desce a água de 
esgoto dentro do córrego e a vegetação está morrendo. Também levei para ele 
um dos maiores problemas que estamos tendo no momento, que é a caixa 
d´água do CDHU, que tem crianças subindo e pode acontecer uma fatalidade 
(a escada tem que ser interditada de alguma maneira e imediatamente) eu já 
pedi que tomassem providências quanto a isso. Acredito que a volta na cidade 
tenha sido produtiva, onde pude mostrar na Rua Marcelo Thamos a lombada 
que precisa ser construída, pois é um local de acidentes, eu mesmo já peguei 
acidente com motocicletas no local. A gente tem mostrado alguns dos 
problemas existentes no município, infelizmente não foi possível mostrar mais, 
em outra oportunidade estaremos vendo os outros problemas. Foi comentado 
sobre o atendimento do PSF  do Jardim Mariana e também sobre a falta de 
remédios que vem tendo na farmácia municipal, principalmente a falta de 
remédios para diabetes para as nossas crianças e idosos. Eu acho que deveria 
subir para o Legislativo uma suplementação de verba para compra de 
medicamentos. São esses problemas relacionados ao município hoje que 
esperamos que possa ser resolvidos o mais breve possível. Sem mais. 
ORDEM DO DIA: 1º) PROCESSO CM. Nº 783/2016, DE 06 DE DEZEMBRO 
DE 2016 - Projeto de Lei nº 040/2016, de autoria do Executivo,  que dispõe 
sobre a autorização para abertura de crédito suplementar no valor de R$ 
150.000,00, referente ao saldo financeiro dos recursos do QSE e não utilizados 
durante o exercício de 2015. Posto em votação: Antonio Inácio Barbosa (SIM), 
Fábio da Silva Gomes (SIM), Geraldo de Sousa Oliveira (NÃO), João Siqueira 
Filho (SIM),  Luis Marino da Silva (SIM), Mário Alberto Frigieri Júnior (SIM), 
Sidnéia Monte (SIM), Waldir Siqueira (SIM). DECISÃO: Projeto aprovado por 
7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) contrário. 2º) PROCESSO CM. Nº 
777/2016, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016 – Projeto de Lei do Legislativo 
nº 055/2016, de autoria do Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior, que 
dispõe a instituição da semana cultural da Consciência Negra, a ser 
comemorada anualmente, na semana do dia 20 de novembro, dia de Zumbi 
dos Palmares. Posto em discussão: O Vereador Mário Alberto Frigieri 
Júnior: Novamente boa noite a todos. Apresento este projeto que eu gostaria 
de ter apresentado antes, porém com a correria do dia a dia não foi possível. O 
vereador Leu a Justificativa: “Apresento para apreciação e votação desta 
Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei que Cria a Semana da Cultura da 
Consciência Negra O Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de 
Novembro no Brasil e é dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na 
sociedade brasileira. A data foi escolhida por coincidir com o dia da morte de 
Zumbi dos Palmares, em 1695. Apesar das várias dúvidas levantadas quanto 
ao caráter de Zumbi nos últimos anos (comprovou-se, por exemplo, que ele 
mantinha escravos particulares) o Dia da Consciência Negra procura ser uma 
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data para se lembrar a resistência do negro à escravidão de forma geral, desde 
o primeiro transporte forçado de africanos para o solo brasileiro (1594). 
Algumas entidades como o Movimento Negro (o maior do gênero no país) 
organizam palestras e eventos educativos, visando principalmente crianças 
negras. Procura-se evitar o desenvolvimento do auto preconceito, ou seja, da 
inferiorização perante a sociedade. Outros temas debatidos pela comunidade 
negra e que ganham evidência neste dia são: inserção do negro no mercado 
de trabalho, cotas universitárias, se há discriminação por parte da polícia, 
identificação de etnias, moda e beleza negra, etc. O dia é celebrado desde a 
década de 1960, embora só tenha ampliado seus eventos nos últimos anos; 
até então, o movimento negro precisava se contentar com o dia 13 de Maio, 
Abolição da Escravatura – comemoração que tem sido rejeitada por enfatizar 
muitas vezes a "generosidade" da princesa Isabel, ou seja, ser uma celebração 
da atitude de uma branca. A semana dentro da qual está o dia 20 de novembro 
também recebe o nome de Semana da Consciência Negra. Além do que, a 
iniciativa vem ao encontro da Lei Federal nº 10.639 de 09 de janeiro de 2003.” 
Esta lei que acabo de citar é uma Lei Federal que exige que a educação básica  
tenha o ensino da época dos escravos, sobre os negros e que ensine a cultura 
africana nas escolas. Eu gostaria que no próximo ano, a Prefeitura Municipal 
através do Departamento da Educação do Município e outros departamentos, 
fizessem atividades voltadas a conscientização da população e principalmente 
da classe escolar, ou seja, das nossas crianças e jovens. Nossa cidade 
recebeu muitos migrantes, que essa semana possa fortalecer o calendário de 
nossa cidade e também a conscientização de todos os cidadãos do município. 
Estarei à disposição da Câmara Municipal e da Prefeitura, bem como de outros 
órgão que queiram realizar essa semana. Sem mais. O Vereador Fábio da 
Silva Gomes: Gostaria de complementar a oratória do Vereador Mário, 
fazendo a oratória de alguns artigos do projeto de lei. O vereador fez a leitura 
de artigos do projeto. Na verdade lá atrás quem fez o Brasil rodar foram os 
escravos, então os grandes navios negreiros buscavam os escravos e a força 
do ferro e fogo faziam trabalhar pela escravidão. Durante muitos anos isso 
aconteceu, e após a abolição da escravatura, essa consciência só foi dada a 
partir da década de sessenta. Eles movimentaram o Brasil, é por eles que nós 
estamos aqui, claro que os índios fizeram a parte deles também.  Grande parte 
dos brasileiros tem o sangue de uma maneira ou de outra da África, tem que 
haver respeito pelos negros sim, mas infelizmente, o Brasil ainda é um país 
racista, percebemos isso no dia a dia. Eu mesmo, por ser um pouquinho mais 
moreno sinto na pele o racismo, quando visto uma roupa melhor e vou a algum 
evento e as pessoas não me conhecem. Tem que haver uma conscientização 
constante, mas esta semana para as crianças será muito importante no 
combate dessa discriminação racial, que existe muito. A Casa está fazendo sua 
parte deixando a Lei, desde já me coloco a disposição, podem me convidar que 
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eu gostaria de ajudar também. EM APARTE, O VEREADOR MÁRIO 
ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Obrigado pelo aparte e pelo apoio. Muito bem 
lembrado em falar que nossa população brasileira é basicamente formada 
pelos negros, inclusive eu coloquei num artigo que todo anos será 
homenageado uma personalidade ou pessoa do município de Ibaté, 
afrodescendente, que faz ou fez história na cidade. É importante o 
reconhecimento das pessoas que levantaram a bandeira da consciência negra. 
Estaremos à disposição para o que for necessário para ajudar nesta semana  
da consciência negra e como eu já mencionei na Semana de Segurança 
Pública. O VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: A reflexão que fica para 
nós também é que quanto sangue e quanto suor foi tirado dos negros para 
levantar o Brasil? E hoje o que fazem lá em cima é uma vergonha! Muitas 
vezes trabalharam somente em troca de comida, se alguns dos políticos 
grandões pensassem nisso não fariam o que estão fazendo com o nosso país. 
Sem mais. Posto em votação: Projeto aprovado por unanimidade. 3º) 
PROCESSO CM. Nº 778/2016, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016 – Projeto de 
Resolução nº 004/2016 – de autoria do Vereador Mário Alberto Frigieri 
Júnior, que dispõe sobre alteração do parágrafo 7º, do artigo 253 da 
Resolução nº 069, de 25 de janeiro de 1991 e dá outras providências. Posto 
em discussão: O Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Quero deixar claro 
que todos sabem o quanto fico com o Regimento Interno e Lei Orgânica em 
mãos nas sessões, e numa conversa com o Vereador Fábio, achamos melhor 
deixar o mais transparente possível às votações dos trabalhos da Casa. 
Acredito de deveria ter feito antes. O que o povo quer de nós políticos é a 
transparência, e o que estou pedindo é para que faça a alteração no artigo 253, 
parágrafo 7º, da Resolução 069/91, para que o processo de votação secreta 
seja somente utilizado em caso de concessão de títulos de cidadania, honraria 
ou qualquer outra homenagem, pois nestes casos é constitucional e não pode 
ser tirado. Quanto aos vetos e eleição da mesa tem que ser transparente, a 
população tem que saber o que os representantes deles, que somos nós, 
estamos votando. Peço o apoio de todos. O Vereador Luis Marino da Silva: 
Senhor Presidente, senhores vereadores, a gente estava olhando o projeto do 
Vereador Mário e eu gostaria de pedir a compreensão de todos os vereadores 
desta Casa e pedir o adiamento deste projeto por uma semana. Eu acho que é 
uma questão da Casa, precisamos entender se realmente é viável a Casa e 
aos Vereadores. Uma mudança errada pode trazer danos para nós. Peço a 
compreensão e o apoio de vocês no adiamento de uma semana para melhor 
análise e que possamos chegar numa melhor resposta. Sei dos cuidados que o 
Vereador Mario está tendo, mas, também em respeito à privacidade dos 
vereadores eu ainda fico com a privacidade e a proteção desta Casa de Leis. O 
Vereador João Siqueira Filho: Senhores vereadores, sou favorável ao 
adiamento, à gente tem que sentar e analisar se é certo ou não esse projeto. 
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Em minha opinião não é bom. Tem que deixar como está. Cada um tem a sua 
opinião. Sou favorável ao adiamento. A Vereadora Sidnéia Monte: Senhor 
Presidente, queria deixar registrado que sou favorável ao adiamento para que a 
gente possa estudar nesta semana melhor o projeto. O Vereador Mário 
Alberto Frigieri Júnior: Senhor Presidente, vou aceitar o pedido de adiamento 
do meu companheiro Luis Marino da Silva, quero deixar claro a todos os Pares 
que eu não entrei com este projeto de ontem para hoje, eu venho estudando 
isso faz muito tempo e por isso que eu demorei para entrar, também queria 
dizer que fiz junto com uma assessoria. As maiorias das cidades do Brasil 
estão tirando justamente estes artigos, para deixar transparente, pois está 
sendo pedido para tirar, para deixar transparente, peguem o regimento interno 
e analisem também, estaríamos abolindo o inciso I que é a votação secreta na 
eleição da mesa, eu acho que tem que tirar porque nós passamos aqui no final 
do ano de 2014 uma votação de mesa no qual sofremos e a população lá fora 
não percebeu isso. EM APARTE, O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: 
Sei da sua preocupação, também fui vítima, mas acho que a privacidade do 
voto e a não perseguição de vereadores tanto pela população quanto por 
outras pessoas e até mesmo por outros vereadores. Acho que tem que manter 
a privacidade dos vereadores em cima do voto, acho que tem que manter do 
jeito que está, porque senão a gente poderá ter votos em alguma questão, em 
cima de pressão e o vereador tem que saber o que quer e tem que saber votar 
e saber escolher, por isso sou contra o projeto. O VEREADOR MÁRIO 
ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: O senhor tem a liberdade de opinar vereador, 
mas como eu disse, o projeto é para deixar o processo democrático mais 
transparente possível para a população, tem gente que quer e tem gente que 
não quer. Além do Inciso I estamos tirando o inciso IV – que tira a votação 
secreta de vetos. Aceito o adiamento, peço que vocês conversem com a 
população, que estudem o projeto, se vocês acharem que não deve entrar, eu 
poço até retirar o projeto, mas eu acho importante a transparência no processo 
democrático na Câmara Municipal. Sou a favor do adiamento para uma 
semana. Posto em votação o pedido de adiamento proposto pelo vereador 
Luis Marino da Silva: DECISÃO: Pedido de adiamento por uma semana, 
aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO 
VEREADOR INSCRITO, MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Agradeço a 
votação no Projeto da Consciência Negra e espero que durante esta semana 
os nobres colegas possam ler e ver o que é melhor para cada um. Como o 
vereador Fábio falou em sua oratória, nós fizemos história em Ibaté, 
conseguimos conquistar a Comarca, estaremos construindo nossa história e a 
população vê, com certeza. Também gostaria de deixar meus parabéns a todos 
os eleitos que foram diplomados ontem, o prefeito, vice-prefeito e os nove 
vereadores, que trabalharam e conquistaram o voto da população, e vão 
representa-los por mais quatro anos. Gostaria de parabenizar, em especial aos 
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colegas Luis Marino,  Sidnéia e ao Antonio que foram reeleitos, a população os 
reconheceu. O Antonio, em pouco tempo que esteve aqui na Casa fez um belo 
trabalho e como eu disse, não ligue para as pedras que irão lhe atirar, isso 
acontece mesmo, e principalmente agora, tem pessoas que não conseguem 
cativar a população e querem derrubar os que vencem de alguma maneira. 
Que o Senhor não ligue para isso, obrigada por sua amizade. Agradeço aos 
que estiveram na sessão solene em homenagem ao guarda municipal do ano e 
aos policiais civil e militar do ano de 2016. O PRESIDENTE: Queria somente 
agradecer o Senhor Juiz por ter elogiado nossa cidade ontem na diplomação, 
por ter elogiado o Executivo e o Legislativo. Sem mais. Nada mais havendo a 
ser tratado, foi encerrada a sessão lavrada esta ata, que vai assinada, depois 
de aprovada pelo 
Plenário.................................................................................................................. 
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