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01ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2.016. 

 
Aos dezoito dias do mês de janeiro 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. Após foi lida a correspondência recebida de diversos. PROPOSIÇÕES 
APRESENTADAS: VEREADOR ANTONIO INÁCIO BARBOSA: Indicação, 
dispondo sobre fazer limpeza (roçar) na Praça Nossa Senhora Aparecida, bem como 
arrumar a fiação do poste de iluminação pública, tendo em vista que a fiação está 
solta. VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Indicação, dispondo sobre 
construção de redutor de velocidade de veículos na Rua João Menzani, bem como a 
instalação de placas de sinalização de velocidade e proibição de estacionamento de 
veículos ao lado da área verde. Indicação, Dispondo sobre recapeamento asfáltico 
ao lado da Praça da Popular, localizada na Rua Floriano Peixoto. Indicação, 
dispondo sobre construir passarela sobre os Córregos São Martin e Santa 
Terezinha. Indicação, dispondo sobre fazer divulgação das penalidades da Lei 
Municipal nº 1.973, que versa sobre o Programa de Combate e Prevenção a 
Dengue. Os Vereadores Fábio da Silva Gomes, João Siqueira Filho e Geraldo de 
Sousa Oliveira, fizeram uso da palavra para discutirem a indicação. Indicação, 
dispondo sobre instalação de chapas de metal nas estruturas do telhado da Escola 
Neusa Milori Freddi, para evitar o pouso dos pombos, bem como elaborar vistoria 
técnica para averiguar necessidade de reforma ou manutenção pela construtora. 
Indicação, dispondo sobre disponibilizar repelente contra o AEDES AEGYPTI, para 
gestantes e as pessoas de baixa renda que contraírem ou estarem com suspeita do 
vírus da dengue. VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Indicação, 
dispondo sobre fazer limpeza no terreno atrás da Rua Nicola Hercoli, bem como, 
fazer a limpeza em todos os terrenos da cidade. Indicação, dispondo sobre fazer 
nas bocas de lobo existentes nas Ruas Oreste Del Ponte, com a Rua José Menzani; 
Rua Gelindo Thmaos com a Rua José Menzani e Rua José Menzani com a Rua 
Sante Tersigne. Indicação, dispondo sobre construir canaletas na Rua Oreste Del 
Ponte com a Rua Augusto Bone; Rua Oreste Del Ponte com a Rua João Menzani; 
Rua José Menzani com a Rua Gelindo Thamos e Rua José Menzani com a Rua 
Sante Tersigne. VEREADOR JOÃO SIQUEIRA FILHO: Indicação, dispondo sobre 
construção de redutor de velocidade de veículos na Rua Borborema, proximidades 
do nº 343, bem como, verificar a tampa de esgoto quebrada na mesma rua. 
VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Requerimento, dispondo sobre 
solicita da Presidência da Câmara, cópia das notas fiscais pagas à Empresa Sunrise 
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Net Teleinformática Ltda., de janeiro de 2.015 até a presente data. Os Vereadores 
Mário Alberto Frigieri Junior, João Siqueira Filho, Waldir Siqueira e Luis Marino da 
Silva, fizeram uso da palavra para discutirem a indicação. Aprovado. 
Requerimento, dispondo sobre solicita da CPFL a retirada com urgência de um 
poste de madeira podre na Rua José Danielli, defronte ao número 20. Os 
Vereadores: Mário Alberto Frigieri Junior, João Siqueira Filho, Geraldo de Sousa 
Oliveira, Antonio Inácio da Silva, Luis Marino da Silva, Fábio da Silva Gomes, Waldir 
Siqueira e o Senhor Presidente, fizeram uso da palavra para esclarecerem e 
discutirem a indicação. Aprovado. Indicação, dispondo sobre fazer o plantio de 
citronela nas praças e canteiros das Avenidas do município para inibir e afastar os 
pernilongos e o mosquito transmissor da Dengue. Moção, dispondo sobre 
agradecimentos ao Deputado Lobbe Neto pela conquista da verba para a reforma do 
Ginásio Poliesportivo “Donato Rossito” no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil 
Reais) já empenhada. Os Vereadores: Mário Albert Frigieri Junior, Luis Marino da 
Silva, Waldir Siqueira, João Siqueira Filho, Fábio da Silva Gomes e o Senhor 
Presidente deram esclarecimentos referente à indicação apresentada.  Aprovada. 
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Requerimento, dispondo sobre informações dos 
gastos da Câmara Municipal no período onde eram realizadas 2 sessões ordinárias 
mensais e relação dos gastos com 4 sessões ordinárias mensais. Aprovado. 
ORADORES: PRIMEIRO VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: O vereador dá 
esclarecimentos referente suas indicações apresentadas, também diz que tem que 
valorizar os professores e urgente fazer esse plano diretor. O SEGUNDO, 
VEREADOR ANTONIO INÁCIO BARBOSA: O vereador esclarece o motivo pelo 
qual apresentou a indicação e dá explicações. O TERCEIRO, VEREADOR 
GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: O vereador dá esclarecimentos sobre suas 
indicações apresentadas. O vereador também esclarece referente uma matéria de 
sua abstenção de voto, e diz que o jornalista tem que respeitar o vereador. Também 
agradece ao deputado Lobbe Neto. O QUARTO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: 
O vereador ressalta que está esperando resposta de requerimento, sobre as 
sessões ordinárias, e pede com urgência esse número de gastos da Câmara, 
quando tinha sessão duas mensais e agora quatro mensais, e diz que o presidente 
está deixando a desejar, e que como vice-presidente está sendo descartado. O 
QUINTO, VEREADOR JOÃO SIQUEIRA FILHO: O vereador também esclarece o 
fato dos gastos que tem referente a quatro sessões mensais. O vereador também 
esclarece suas indicações apresentadas. O SEXTO, VEREADOR MÁRIO 
ALBERTO FRIGIERI JUNIOR: O vereador dá esclarecimentos sobre suas 
indicações apresentadas. Também parabeniza a todos os farmacêuticos e a todas 
as fisioterapeutas. Também esclarece sobre sua indicação apresentada sobre as 
notas da sunrise, pois a transmissão não está funcionando e também cita sobre uma 
portaria referente a rodízio de funcionários. O SÉTIMO, VEREADOR LUIS MARINO 
DA SILVA: O vereador deixa seus sentimentos à família do senhor João Salvino. 
Também ressalta sobre a lagoa de decantação, e diz que não pode jogar na rede as 
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águas das chuvas. Também parabeniza ao diretor de esporte. Ressalta também dos 
problemas da CPFL. Também cita sobre entulhos que estão jogando na reserva do 
Jardim Mariana e demais locais que jogam entulhos. O vereador também dá 
explicações sobre suas indicações apresentadas. O senhor Presidente deu Intervalo 
regimental. Reaberto os trabalhos foi feita nova chamada onde todos responderam.  
ORDEM DO DIA: 1º) PROCESSO CM. Nº 749/2015, de autoria da Mesa da 
Câmara Municipal de Ibaté, 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. Os Vereador Luis Marino da Silva discutiu 
e esclareceu o projeto em pauta. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por 
unanimidade. 2º) PROCESSO CFM. Nº 792/2015, de autoria do Executivo 
Municipal, que dispõe sobre o sistema de controle interno no Governo Municipal. 
Os Vereadores Mário Alberto Frigieri Junior, Fábio da Silva Gomes, Luis Marino da 
Silva e João Siqueira Filho, discutiram o projeto e deram esclarecimentos do 
mesmo. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO 
PESSOAL: O VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: O Vereador 
agradece por ter atendido suas reivindicações, sobre os globinhos da praça. O 
vereador Luis Marino da Silva também comunica sobre a reunião do CONSEG. O 
vereador Nada mais, foi encerrada a sessão lavrada esta ata, que vai assinada, 
depois de aprovada pelo Plenário.................................................................................. 
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