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25ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 18 DE 
JULHO DE 2.016. 

 
Aos dezoito dias do mês de julho 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 Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior 
procedeu à leitura da bíblia. Após foi colocado em discussão as atas das 
sessões ordinárias do dia 27 de junho e 04 de julho de 2016. As atas foram  
aprovadas por unanimidade.  O Senhor Secretário procedeu a leitura das 
correspondências recebidas de diversos que  ficará arquivada na secretaria da 
Câmara Municipal.  PROPOSIÇÕES APRESENTADAS: VEREADOR ANTONIO 
INÁCIO BARBOSA: Indicação, dispondo sobre desentupir as bocas de lobo 
localizadas nas Ruas Oreste Del Ponte, Miguel Ibelli e Sante Tersigne; 
Indicação, dispondo sobre efetuar limpeza nas canaletas localizadas nas Ruas 
Oreste Del Ponte, Miguel Ibelli e José Menzani. VEREADOR FÁBIO DA SILVA 
GOMES: Projeto de Lei, dispondo sobre alteração da Lei Municipal nº 2.875, de 
05 de agosto de 2015.  Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei, dispondo 
sobre dá denominação à Rua G do Jardim Primavera de Rua Enéas Dias Torres. 
Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei, dispondo sobre dá denominação 
às Ruas I e J do Jardim Primavera de Rua Antonio Domingos Aprea. 
Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei, dispondo sobre dá denominação 
à Rua A do Residencial José Giro de Rua Joaquim Antonio Silva. Encaminhado 
às Comissões. Projeto de Lei, dispondo sobre dá denominação à Rua I do 
Residencial José Giro de Rua Gervásio Hernandes. Encaminhado às 
Comissões. Projeto de Lei, dispondo sobre dá denominação à Rua M do 
Residencial José Giro de Rua Patrocínio Furtado. Encaminhado às 
Comissões. Indicação, dispondo sobre oficiar a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia para realização de convênio com “Via Rápida 
Emprego” em áreas como metalurgia, transporte, construção civil, turismo e 
hospitalar. O Vereador Fábio da Silva Gomes: Peço que fique registrado que 
vá para o Senhor Prefeito para que ele faça um ofício encaminhando à 
Secretaria. Eu estive lá na sexta-feira, com o Pedro Mori, o Assessor 
Parlamentar, já que o Márcio França, Secretário da pasta estava em viagem. 
Mas em conversa com o pessoal da secretaria, eles disseram que é possível 
que Ibaté consiga alguma coisa. Pelo site hoje, através do Via Rápida, está 
conseguindo o curso de corte e costura, é o único que está conseguindo fazer. 
Precisamos que tenha outros, principalmente depois da crise que assolou o país. 
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Precisamos dar oportunidade para capacitar as pessoas. Dependendo o curso, 
pessoas de 16 anos podem fazer inscrições, bem como os aposentados. A 
população ficará preparada e de repende mudará o âmbito ou ramo de trabalho, 
porém de forma gratuita, de forma que não tenha que ir para outra cidade. Por 
isso estamos pedindo este convênio e pedimos também que o prefeito faça um 
ofício e assim vamos acompanhando. Precisamos dar oportunidades à 
população para fazer esses cursos, mesmo que as pessoas não trabalhem no 
município e sim, trabalhem em toda a região. Peço que todos assinem esta 
indicação. Indicação, dispondo sobre construir passagem segura em frente às 
escolas municipais. Indicação, dispondo sobre cercamento com alambrado no 
alinhamento frontal da antiga estação, iniciando no depósito de pneus até 
playground, bem como iluminação focada na área. O Vereador Fábio da Silva 
Gomes: Assim como eu, muitas pessoas comentam e nós aqui já comentamos  
sobre esta área próxima à estação, do medo que as pessoas sentem de passar 
por lá. Inclusive as pessoas que moram ali reclamam bastante das pessoas que 
entram e saem daquela região. Vindo da rodovia o acesso é fácil ali., é só 
atravessar a estrada de terra, depois os trilhos e depois já está em frente as 
casas. Por isso eu peço que instale o alambrado em toda aquela área e que 
ilumine. Até que de repente o Detran se instale ali no prédio como já foi dito, ai 
tudo bem, já instale uma cerca permanente, ou coloque  algo que seja ajustado, 
ou faça a sonhada reforma da sonhada estação ferroviária. Indicação, dispondo 
sobre instalar canos para drenagem das edificações localizadas na Rua Paulino 
Carlos ao lado do novo Paço Municipal. Indicação, dispondo sobre notificar o 
proprietário do lote localizado na Avenida Conselheiro Moreira de Barros para 
que faça limpeza do referido terreno. Indicação, dispondo sobre determinar ao 
departamento competente para que deixe os mapas de Zoneamento do 
Município à disposição para download no site da Prefeitura Municipal, bem como 
os mapas atualizados dos bairros. VEREADOR GERALDO DE SOUSA 
OLIVEIRA: Projeto de Lei, dispondo sobre dá denominação à Rua E do Jardim 
Primavera de Rua Arlindo Bispo dos Santos.  Encaminhado às Comissões. 
Projeto de Lei, dispondo sobre dá denominação à Rua H do Jardim Primavera 
de Rua Miguel Eleodoro de Oliveira Filho. Encaminhado às Comissões. 
Projeto de Lei, dispondo sobre dá denominação à Rua H do Residencial José 
Giro de Rua Joanna Tiozzo de Moraes. Encaminhado às Comissões. 
Indicação, dispondo sobre recapeamento asfáltico das ruas do Residencial 
Mariana. VEREADOR JOÃO SIQUEIRA FILHO: Projeto de Lei, dispondo sobre 
dá denominação à Rua A do Jardim Primavera de Rua João de Arruda Leite. 
Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei, dispondo sobre dá denominação 
à Rua B do Jardim Primavera de Rua Gabriel Ribeiro. Encaminhado às 
Comissões. Projeto de Lei, dispondo sobre dá denominação à Rua M do 
Jardim Primavera de Rua Aldebrando Boni. Encaminhado às Comissões. 
Projeto de Lei, dispondo sobre dá denominação à Rua D do Residencial José 
Giro de Rua Nivaldo Fondato. Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei, 
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dispondo sobre dá denominação à Rua E do Residencial José Giro de Rua 
Waldomiro Rodrigues Simões.  Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei, 
dispondo sobre dá denominação à Rua J do Residencial José Giro de Rua 
Geraldo Rodrigues Leme. Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei, 
dispondo sobre dá denominação à Rua O do Residencial José Giro de Rua 
Estanislau Apréia. Encaminhado às Comissões. Moção, votos de pesar pelo 
falecimento da Senhora Tereza Carlos Mascagna. Aprovada. VEREADOR LUIS 
MARINO DA SILVA: Projeto de Lei, dispondo sobre dá denominação à Rua K 
do Jardim Primavera de Rua Antonio Jorge. Encaminhado às Comissões. 
Projeto de Lei, dispondo sobre dá denominação à Rua L do Jardim Primavera 
de Rua Davina Maria Ambrosino. Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei, 
dispondo sobre dá denominação à Rua B do Residencial José Giro de Rua 
Davina Maria Ambrosino. Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei, 
dispondo sobre dá denominação à Rua F do Residencial José Giro de  Rua 
Raphael Alves Cabrerizo. Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei, 
dispondo sobre dá denominação à Rua L do Residencial José Giro de  Rua 
Antonia Benedito Mendes Aleixo. Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei, 
dispondo sobre dá denominação à Rua T do Residencial José Giro de  Rua 
Geraldo Molina. Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei, dispondo sobre 
dá denominação à Rua U do Residencial José Giro de  Rua José Mendes. 
Encaminhado às Comissões. Indicação, dispondo sobre instalar cabides nos 
consultórios do Centro de Referência da Saúde da Mulher. Indicação, dispondo 
sobre determinar ao departamento competente que efetue limpeza e/ou retirada 
dos galhos da Rua Angelo Daniel nº 09, na Popular. Indicação, dispondo sobre 
notificar o proprietário do terreno localizado na Rua Arnaldo Ceratti, defronte ao 
nº 24 para que faça limpeza no terreno, bem como construa muro e calçada. 
VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Projeto de Lei, dispondo 
sobre dá denominação à Rua D do Jardim Primavera de Rua José Arnaldo de 
Brito. Encaminhado às Comissões. Indicação, dispondo sobre solicita do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes do Município de 
Ibaté – CMDCAI que faça um estudo para que no início de cada legislatura o 
Conselho faça uma apresentação aos Vereadores para que os mesmos 
conheçam os seus trabalhos. Moção, votos de congratulações com o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes do Município de Ibaté  pela 
realização da audiência pública no dia 14 de julho de 2016, no Plenário da 
Câmara, onde foi discutido o Plano Municipal de Atendimento Integral a Crianças 
e Adolescentes envolvidos com álcool e outras drogas. O Vereador Mário 
Alberto Frigieri Júnior: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, 
todos os presentes nesta Casa uma boa noite à todos. É com orgulho que faço 
esta Moção ao Conselho que fez a audiência pública nesta Casa na semana 
passada, onde estiveram presentes muitas pessoas, dentre elas muitos 
funcionários de diversos departamentos da prefeitura municipal, foi uma 
belíssima audiência, com uma belíssima pesquisa feita sobre álcool e droga nas 
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escolas. Um trabalho muito importante, que não é muito divulgado. Peço 
também, através da indicação que façam no início de cada legislatura, uma 
explanação aos vereadores e se possível convidar o poder executivo, para que 
todos conheçam o trabalho do conselho e seus resultados e também os 
objetivos do conselho.  Então faço esta Moção para parabenizar o Conselho pelo 
excelente trabalho do Conselho. O Vereador Fábio da Silva Gomes: Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, esta audiência pública do 
CMDCAI, inicia uma coisa que começou lá atrás com a Promotora Débora onde 
muitos de nós estivemos sentados lá na Promotoria, junto com o Executivo e o 
pessoal da OAB. A partir daquele momento sentiu-se a necessidade da criação 
de algo deste tipo. Há oito este grupo está trabalhando para fazer este 
levantamento sobre números entre a relação dos jovens com o álcool e também 
as drogas. Para as políticas públicas, tanto as nossas e os caminhos das forças 
policiais ensejem de forma efetiva, mas antes do jovem ingressar nos problemas 
das drogas e do álcool, porque é sabido que o município gasta mais de R$ 
60.00000 por mês só com internação. Os dados mostraram o grande risco dos 
jovens no primeiro caminho do álcool que pode ser o primeiro caminho para as 
drogas. É importantíssimo tudo isso que aconteceu só que a sociedade tem que 
estar presente, mais presente, porque quanto mais sugestões apresentarem 
melhor será este plano municipal de ação em favor da criança e do adolescente. 
Estamos muito felizes que tenha começado. Sabemos que a ociosidade causa a 
vulnerabilidade dos jovens. Alguns programas do município, alguns começarão e 
outros continuarão com parceria público privada, mas temos que buscar muito 
mais que isso. As parcerias público privadas são o caminho e o jovem não pode 
ficar em casa parado pensando no que vai fazer, ele tem que ter opção do que 
fazer hoje, de coisas boas para fazer. A vulnerabilidade é o perigo.  O Vereador 
Luis Marino da Silva: Boa noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
Vereadora, só nos resta dar estes votos de agradecimentos ao CMDCAI pelos 
trabalhos que começou lá atrás, igual o Vereador Fábio falou, através da 
promotora, das polícias militar e civil, da Câmara, do Executivo, do Conselho 
Tutelar e a gente viu que o trabalho começou e não parou, já vem dando os 
frutos, já temos números que são às vezes alarmantes. A gente vê a situação no 
município e os números não são agradáveis aos nossos olhos. No município são 
investidos em torno de R$ 72.000,00 por mês enquanto na cidade vizinha de 
São Carlos me parece que é R$ 200.000,00. São números que nos deixam 
preocupados, a cidade é pequena com um gasto com adolescente com uso de 
droga muito grande, em relação à cidade de São Carlos. Por outro lado, vemos 
que o trabalho está sendo feito, o Executivo tem cuidado das crianças e dos 
adolescentes e o Executivo tem incentivado também as crianças e adolescentes 
no esporte e acho que este é o caminho. Muito se tem investido aqui no 
município. Agora junto com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente a 
gente vai ajudar. Lá atrás nas reuniões com a promotora Débora eu havia 
questionado uma situação, pois foi dito que todo mundo sabia da questão das 
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drogas e a Câmara que precisava estar naquela reunião não estava. Mas eu, o 
Vereador Fábio e o Vereador Marinho estávamos presentes. Eu questionei e 
disse que precisava trazer ao conhecimento da Casa, pois quem faz as leis é a 
Câmara, então fico agradecido pela audiência pública realizada aqui na Câmara, 
e queria dizer que recentemente aprovamos uma lei que ajuda também, que dá 
mais poder ao executivo de fiscalizar, mais poder à polícia. O Vereador 
Lindolfo Jovenal Duarte: Boa noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
Vereadora, agradeço a presença de todos. Está de parabéns o vereador  pela 
moção. Gostei muito da reunião, da palestra. O que vemos no dia a dia nas ruas 
com esse problema e a gente procura a solução e não encontra naquele 
momento. Um dia eu fui conversar com eles e perguntei se eles não queriam 
trabalhar. Eles disseram que se aparecesse um serviço que pagasse R$ 30,00 
por dia eles queriam para comprar “alguma coisa”, que eles precisavam 
trabalhar. Uns já começam direto nas drogas outros começam no álcool que é 
licita mas é pior que tem. Conheço este trabalho de um longo tempo, este 
problema vem e destrói não só a pessoa, mas a família inteira. E hoje em dia se 
encontra muitas famílias separadas, os filhos sendo criados sem a presença dos 
pais por causa do alcoolismo. Eu abri a Câmara em nome de todos os 
vereadores para que fosse feita a audiência pública, espero que tenham outras. 
Eu estava conversando com o pai de uma criança que joga futebol e ele disse 
para mim: Você precisa ver os meus filhos, como mudaram o comportamento 
depois que começaram a participar deste Programa de Esporte que tem na 
cidade. O meu filho já foi classificado, já ganhou e já foi até de avião para o Sul. 
Mudou muito o comportamento dos meus dois filhos, é por causa dos Programas 
Sociais. O Prefeito tem feito um bom trabalho nesta área e a gente fica muito 
agradecido. Apoiamos sua moção vereador. Aprovada. Moção, votos de 
congratulações com a Senhora Zelinda Andrighetto Ibelli, pelos seus 100 anos 
de idade completados recentemente.  O Vereador Mário Alberto Frigieri 
Júnior: O Vereador leu a biografia da Senhora Zelinda Andrighetto Ibelli. “Filha 
de José Andrighetto e Rosa Bassi Andrighetto, tem como irmãos Euclides, 
Deonísio, Deolinda, Oswaldo, deolindo, Apparecida e Jandira. Nasceu na cidade 
de Ibaté no dia 08 de julho de 1.916. Morou no sítio do seu pai, que 
posteriormente foi adquirido pelo Senhor Coronin, no município de Ibaté, e com 
apenas sete meses de idade no ano de 1917, mudou-se para Ibaté, passando a 
residir na Casa Paroquial, que situava na Rua Bernardino de Campos, pois seu 
pai era zelador da Igreja de São João Evangelista, além de trabalhar na estrada 
de ferro. Dona Zelinda, sua mãe e suas irmãs, por muitos e muitos anos fizeram 
de forma artesanal as hóstias que eram distribuídas na Igreja. Seu irmão 
Dionísio era o repicador de sino da Igreja. Começou a trabalhar aos nove anos 
de idade, junto com sua irmã Deolinda, auxiliando seu pai, que era funcionário 
da Companhia Telefônica, pois o Centro telefônico ficava na sua residência. 
Ainda jovem, começou a namorar o senhor Paschoal Ibelli. Casou-se em 02 de 
setembro de 1943 e foram morar com os pais dele. Dona Zelinda foi a primeira 
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telefonista de Ibaté, junto com sua irmã Deolinda. Trabalhou durante 35 anos 
como telefonista numa época em que as pessoas não tinham telefone em suas 
casas, e elas se dirigiam até ao Centro Telefônico para fazer suas ligações. 
Aposentou-se no ano de 1974. Ela e seu esposo não mediram esforços para 
educar e criar os seus filhos e hoje, tanto Hamilton como Adilson, são dentistas. 
Dona Zelinda, sempre contribuiu com os fatos históricos da cidade, através de 
conversas, entrevistas, e fotos. Hoje aos 100 anos é uma pessoa lúcida e gosta 
de relembrar o passado e estar a par das novidades da cidade, principalmente 
no que se refere à sua família e amigos. Neste dia D. Zelinda merece nossa 
homenagem e os nossos parabéns pelos seus 100 anos de vida, com amor e 
carinho.” O Vereador Luis Marino da Silva: Gostaria de deixar os parabéns ao 
Vereador pela moção e apoiá-lo, afinal 100 anos é uma vitória muito grande, 
graças à Deus. Dona Zelinda está de parabéns. Gostaria de estender os 
parabéns à nossa funcionária Andréa que completou mais um ano de vida. 
Aprovada. VEREADORES LUIS MARINO DA SILVA E MÁRIO ALBERTO 
FRIGIERI JÚNIOR: Moção, votos de congratulações com o Departamento 
Municipal de Esportes pela participação e apoio  na Copa Pan Americana de 
Futebol – fase internacional, bem como à organização do Evento – Mercosul 
Eventos e Promoções Ltda e às 20 equipes participantes. O Vereador Mário 
Alberto Frigieri Júnior: Esta moção que apresentamos em conjunto eu e o 
Vereador Marino, é para a Copinha Pan Americana Internacional que está 
acontecendo na cidade, ela conta com 20 delegações. O vereador leu o nome 
de todas as delegações participantes. Teremos 145 jogos no total desta 
competição, com 940 crianças de fora e num total de 1237 crianças envolvidas 
na copinha. Ontem 17/07, foi a abertura, no estádio municipal, em seguida já 
houve jogos e a final está prevista para sábado dia 23/07, às 9 horas da manhã, 
também no estádio municipal. Temos o time do Ronaldo Fenômeno, temos o 
time do Corinthians, o time do Paraguai, do Chile. É muito importante o contato 
das crianças com outras culturas, é muito importante o esporte para estas 
crianças. Gostaria de deixar meus parabéns à todos os professores envolvidos, 
ao Departamento de Esportes de Ibaté, a todos os funcionários do município 
envolvidos na organização deste evento. O Vereador Luis Marino da Silva: 
Senhor Presidente, senhores vereadores, é o que sempre digo, só nos resta 
apoiar e incentivar cada vez mais o esporte no município. Entrou o período de 
férias e já com esta Copa se iniciando, assim as crianças se ocupam e 
participam e as que não participam vão assistir os jogos e com grande felicidade 
a gente vê o entusiasmo de cada um. É um trabalho que tem dado certo, e que 
vamos cada vez mais apoiar e incentivar este tipo de trabalho no município. O 
Executivo tem investido muito nos jovens e nas crianças, porque é nesta idade, 
ou nesta fase que acabam partindo para as drogas. E com todo este trabalho e 
incentivo eles tem uma nova opção de vida e acabam partindo para o esporte. 
Não pude estar na abertura por motivo de falecimento de uma familiar, porém 
expiquei para o professor Raul. O Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior, em 
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aparte: Primeiramente gostaria de deixar meus sentimentos ao Senhor e à sua 
família pelo falecimento do seu ente querido, e eu pedi este aparte para deixar 
meu agradecimento ao Poder Executivo, à Prefeitura Municipal, pelo apoio na 
Copinha, pois sabemos que no ano passado a quantidade de crianças era bem 
menor, era em torno de 890 crianças, a prefeitura municipal mostrou que gosta e 
apoia este tipo de iniciativa. O Vereador Luis Marino da Silva: Gostaria de 
agradecer o Professor Raul, lembrando que na primeira copinha ele havia recém 
chegado na diretoria do esporte do município e conseguiu com grande 
responsabilidade dar conta e hoje ele está muito mais preparado, confiamos 
muito no trabalho dele. Fica aqui meu agradecimento ao Raul. Aprovada. 
VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Projeto de Lei, dispondo sobre dá 
denominação à Rua F do Jardim Primavera de Rua Alice Ernesta Monti de 
Oliveira. Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei, dispondo sobre dá 
denominação à Rua N do Jardim Primavera de Rua Marta Boni Drapé. 
Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei, dispondo sobre dá denominação 
à Rua C do Residencial José Giro de Rua Reinaldo Rodrigues Pereira. 
Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei, dispondo sobre dá denominação 
à Rua G do Residencial José Giro de Rua Marta Boni Drapé. Encaminhado às 
Comissões. Projeto de Lei, dispondo sobre dá denominação à Rua K do 
Residencial José Giro de Rua Érika Eleutério Menzani. Encaminhado às 
Comissões. Projeto de Lei, dispondo sobre dá denominação à Rua Q do 
Residencial José Giro de Rua Pedro Peira. Encaminhado às Comissões. 
Projeto de Lei, dispondo sobre dá denominação à Rua R do Residencial José 
Giro de Rua Leonardo Petrocelli. Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei, 
dispondo sobre dá denominação à Rua S do Residencial José Giro de Rua 
Valdomiro Graziano. Encaminhado às Comissões. Moção, votos de pesar pelo 
falecimento da Senhora Edineide Alves Barbosa. A Vereadora Sidnéia Monte: 
Boa noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores e a todos os presentes. 
Quero deixar aqui meus sentimentos aos familiares da Dona Edineide o qual 
tenho muito carinho pelas filhas, acompanhei por muito tempo e sei da luta muito 
grande com a mãe doente e o que passaram. Deixo aqui meus sentimentos os 
familiares e que Deus possa confortar o coração de todos.  O Vereador Geraldo 
de Sousa Oliveira: Boa noite, esta moção que a Vereadora Sidnéia apresentou 
da Dona Edneide, que é a mãe do Binho, do Galego, um pessoal que a gente 
conhece muito. A gente conhece a luta e deixa os sentimentos. Esta mulher foi 
uma guerreira. Deixo novamente os sentimentos à toda família. O Vereador 
Luis Marino da Silva: Senhor Presidente, senhores vereadores, só nos resta 
aqui também pedir à Deus abençoe e conforte os corações dos familiares e 
amigos. A gente sabe de todo sofrimento que passa uma família com a perda de 
uma mãe, é muito difícil. Fica aqui meus sentimentos ao Binha e ao Galego e 
aos demais familiares. O Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Gostaria de 
deixar meus parabéns à Vereadora Sidnéia pela moção apresentada à família da 
Senhora Edineide, o qual eu conheci não faz muito tempo através de um amigo 
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meu que casou-se com uma de suas filhas. Neste tempo pude ver mais ou 
menos de perto sobre sua luta para criar seus filhos, inclusive com uma criança 
sempre especial na vida dela, que era a alegria na vida dela. Deixo aqui meus 
sentimentos e meu carinho e amor  à todos os filhos e demais familiares da 
Dona Edineide. Aprovada. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Projeto de Lei, 
dispondo sobre dá denominação à Rua C do Jardim Primavera de Rua José 
Nunes da Silva. Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei, dispondo sobre 
dá denominação à Rua N do Residencial José Giro de Rua Armando Gimenes. 
Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei, dispondo sobre dá denominação 
à Rua P do Residencial José Giro de Rua Arnaldo Ceratti. Encaminhado às 
Comissões. ORADORES: O  1º ORADOR INSCRITO, VEREADOR GERALDO 
DE SOUSA OLIVEIRA: Boa noite Senhor Presidente e à todos os presentes 
nesta Casa. A gente vai falar da indicação do recapeamento do Residencial 
Marianinha, porque a gente tá pedindo o recapeamento daquela rua da beirada 
do brejo porque estão reclamando que está muita poeira, por isso estamos 
pedindo o recapeamento, principalmente naquela rua. E também sobre outra 
indicação, porque aqui estamos para trabalhar juntos, como o Vereador Tonho 
Pernambuco indicou, eu indiquei na sessão passada e agora ele indicou de 
novo. É porque o povo pede, o povo cobra e nós cobramos também é das bocas 
de lobo e das canaletas. Gostaria que fizesse as limpeza das bocas de lobo 
entupidas, que está dando mau cheiro. Não só do bairro Icaraí, mas dos outros 
bairros também. Gostaria que tomasse providência. Da Rua Antonio Maquedano 
que eu indiquei e o vereador Tonho também, lá foi feito então eu queria 
agradecer, o executivo fez então valeu, tem que elogiar. O ponto de ônibus da 
Avenida Antonio Guaraty também foi feito. Quando faz a gente fica feliz, porque 
quando faz não é para este ou aquele vereador é para o povo que está sendo 
feito.  Uma coisa que eu gostaria que fosse feito na cidade também, é que 
cobrasse um pouco mais da nossa população sobre os entulhos jogados nas 
calçadas. Pelo jeito vai ter que fazer multirão de novo, se não a dengue vai 
atacar de novo.  É muito triste ver pessoas que não colaboram. Ficamos triste 
também com um caso que aconteceu no Mariana por causa de uma pipa. Um 
cara caiu e está todo ralado, quase quebrou a perna, tem muita coisa pra gente 
cobrar. Só isso, muito obrigado. O 2º ORADOR INSCRITO, VEREADOR FÁBIO 
DA SILVA GOMES: Senhor Presidente, como eu ia falando em relação à 
estação, a sensação de segurança que precisa ser concretizada na região da 
Paulino Carlos, nas proximidades da estação. Este local merece ser alambrado 
e protegido e melhor iluminado para que as pessoas moram ali perto possam 
ficar mais tranquilas. Falando nisso, tem um pedido desta casa para que a água 
que cai ali ao lado do depósito de pneus fosse canalizada até o fundo do lote e 
agora foi feito a obra, depois de muitos anos esta Casa estar cobrando. Sobre a 
drenagem na Rua Paulino Carlos, perto da obra do Paço Municipal, é que as 
casas localizadas ao lado, os seus terrenos  no fundo  são abaixo do nível da 
rua da frente, então as águas pluviais são lançadas no fundo pela lateral do novo 
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prédio da prefeitura. Terá que ser feita uma canalização específica para que no 
futuro esta água não seja jogada no terreno da  prefeitura. Em relação à limpeza,  
a gente vem cobrando o ano todo, principalmente sobre limpeza de terrenos, 
agora ainda não tem chuvas, então não tem problemas com Dengue, mas 
quando chegar a época de chuvas e a fiscalização não ficar em cima, teremos 
os mesmos problemas do ano passado. Tem que fiscalizar e notificar os 
proprietários. Cada dia tem mais lixo na cidade, e em todos os bairros. E 
variados tipos de lixo, o lixo tecnológico também, o gesso, e assim vai, o lixo 
doméstico o caminhão passa todo dia e a pessoa faz questão de levar longe, 
jogar em caçambas que é para entulhos. Enquanto não mexer no bolso não 
adianta. Quanto ao mapa de zoneamento é simplesmente para que a Prefeitura 
deixe no site à disposição os mapas da cidade. Com estes mapas e referências 
de lei, as empresas, as entidades terá no site da prefeitura, para baixar,  os 
mapas de ruas, de zoneamento e a lei referente que foi aprovado, deixando 
assim as coisas mais práticas, sem precisar ir até a Prefeitura. Voltando a falar 
do Conselho da Criança e do Adolescente sobre os dados do que elas gostam e 
o que elas conhecem e um dos pontos que elas mens conhecem é a música 
clássica. Ajudaria muito se o município tivesse uma orquestra, como uma opção 
de cultura aos jovens, para que eles não fiquem ociosos. Muitas vezes ficamos 
de mãos atadas, nós até sugerimos, corremos atrás, assim como eu fiz, fui atrás 
na Secretaria de Estado e outros Vereadores também vão, mas fazer nós não 
conseguimos, nós só damos idéias. Tudo também depende de Orçamento, de 
Plano de Governo, e das possibilidades do momento. Como a Lei de Incentivo 
às Empresas que querem ajudar, abrir para todas as empresas para que possa 
aliar essa coparticipação Prefeitura e Empresas. Sem mais Senhor Presidente. 
O 3º INSCRITO, VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR:  Irei ser 
bem breve, só gostaria de salientar que neste último final de semana, nós 
tivemos uma equipe de boxe participando do Campeonato Brasileiro de Boxe, 
tendo um atleta de Ibaté, o Luciano que ficou em terceiro lugar no campeonato 
brasileiro e com isso ele conquistou a bolsa atleta. A partir do ano de 2017 ele 
será contemplado com esta bolsa atleta para poder se manter no esporte. 
Gostaria de deixar meus parabéns a funcionária desta Casa, Andréa que ela 
tenha muitos anos de vida. Desde que entrei aqui que tenho muita admiração 
por seu trabalho. Queria lembrar a todos que podem andar pela cidade e 
observar a nova iluminação de LED que está sendo instalada em alguns pontos 
da cidade, como praças  e outros pontos. A primeira foi instalada no viaduto. 
Agora tem também no trevo e no trevo da usina.  Além de ser mais bonita é mais 
econômica. Parabéns ao Executivo. Queria lembrar que as lâmpadas antigas 
serão utilizadas em outros pontos. Parabéns à administração municipal pela 
iniciativa. No dia 20 de julho é comemorado a data em que o homem pisou a 
primeira vez na Lua. E como foi dito em 1969: “É um pequeno passo para o 
homem, mas um grande passo para a humanidade”. De lá para cá já tivemos 
outras idas ao espaço. Sem mais. O 4º INSCRITO, VEREADOR LUIS MARINO 
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DA SILVA:  Senhor Presidente, senhores vereadores, só gostaria de voltar um 
pouco lá na sessão passada onde eu não tinha muita certeza ou informação, 
pois a gente havia acabado de receber uma informação, mas a gente não sabia 
como estaria a situação. É a respeito do repasse do FUNDEB dos professores, 
realmente foi repassado sim e nós havíamos sido questionados que não havia 
tido o repasse por uma professora, por isso fui ver certinho e foi feito o repasse. 
Só não recebeu quem não cumpriu os cem dias de jornada dos professores. 
Quem cumpriu certinho, conforme a lei recebeu de R$ 3.000,00 a R$ 6.000,00. 
Também participei de uma audiência no Tribunal de Contas na semana 
passada, onde o Presidente Dimas Ramalho esteve presente, e quem fez a 
palestra foi o promotor Marcio Elias Rosa, o tema foi a respeito de funcionários. 
A gente vê que tem muita coisa errada ainda no funcionalismo, que não funciona 
direito. Muitas vezes a gente tem muitas reclamações de funcionários que não 
atende o povo direito, e foi esse assunto que foi tratado. Entre os temas foi 
falado sobre Legalidade e Moralidade, Impessoalidade, Eficiência e Publicidade, 
falado também do Controlador Interno, que tem que ter mesmo, pois o município 
não é do Prefeito, nem dos Vereadores e sim do Povo, e por isso tem que saber 
gastar o dinheiro do povo. A gente vê a necessidade do controle interno para o 
Executivo e Legislativo no sentido de economizar. De dar curso aos funcionários 
para que se aprimorizem cada vez mais, capacitação, e também sempre 
medindo a efetividade. Foi falado sobre afastamento de servidores na época de 
eleição. Muitos de afastam para concorrer e o prefeito tem que pagar este 
funcionário, às vezes até contratar outro, ou até mesmo pagar hora extra para 
outro funcionário. Mas a lei vai ser bem rígida, e em certos casos o funcionário 
terá que devolver o dinheiro, principalmente se for provado que ele não vai 
concorrer às eleições. Tem que ter responsabilidade. Tem um erro da Justiça 
Eleitoral, do servidor se afastar em três meses se a campanha vai ser só de 
quarenta e cinco dias. Foi lembrado também que o serviço público, o gestor, os 
vereadores devem controlar os gastos de quem está a frente da prefeitura, ver 
todo o trabalho que é feito, porque tem que gastar igual é feito na iniciativa 
privada, na empresa privada não se gasta de qualquer forma e no serviço 
público também. A gente vê o prefeito economizando e vemos muitas pessoas 
as vezes criticando, porque não está gastando com isso ou aquilo, mas o 
prefeito entende que não é necessário aquilo naquele momento, porque ele está 
fazendo cumprir a responsabilidade, gastando certo o dinheiro público. Foi muito 
eficiente esta reunião. As pessoas acham que o serviço público é terra de 
ninguém e não é bem assim.  São nessas horas que entendemos como funciona 
todo o serviço. Aos que irão sair candidatos, que saiam sim. Que se forem 
eleitos, que honrem os votos, que façam um bom trabalho, porque o dinheiro do 
parlamentar é o dinheiro do povo. Que façam todos uma eleição honesta, e que 
se forem eleitos que trabalhem para o povo que realmente precisa. EM 
APARTE, O VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Só para salientar, os 
presidentes dos partidos estiveram com o Juiz eleitoral, na última sexta-feira, o 
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juiz foi bem tácito em dizer  que ele irá visitar as escolas pessoalmente, vai tirar 
fotografia e os montes de papel no chão que tiver ele vai processar um por um. 
Isso vai ser muito bom. Um jogava, o outro jogava também. Isso vai acabar. 
Cabe agora os partidos fiscalizarem também. Lá atrás foi feito errado, agora é a 
chance de acertar, de não fazer aquela sujeira. Não poderá ser usado adesivos 
em placas de PVC, vai ter que ser usado papel, no máximo papel plastificado. O 
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Tivemos oi conhecimento que o juiz de 
Ibaté vai pegar firme, para que não aconteça como na eleição passada. Vai ser 
muito legal o trabalho que o Juiz se declarou a fazer na eleição de Ibaté. 
Ficamos feliz com todo o trabalho que vem sendo feito e esperamos ter uma 
eleição de paz. Sem mais. ORDEM DO DIA: 1º) PROCESSO CM.  467/2016 ,  
DE 18  DE JULHO DE 2016,  de autoria do Legislativo Municipal, que dispõe 
sobre Abertura de Credito Suplementar no orçamento da Câmara Municipal no 
valor de R$ 80.000,00. O Senhor Presidente colocou em discussão: O 
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Só para falar um pouco sobre o projeto, 
é uma abertura de crédito suplementar para a contratação de uma empresa para 
que possa nos dar suporte tanto jurídico quanto contábil, vai ser aberta uma 
licitação para que as empresas possam participar. É o que a gente vem 
cobrando do legislativo, para que não pare os trabalhos da Câmara, existe sim a 
necessidade de fazer esse projeto para que faça esta licitação e que uma 
empresa possa estar assinando a parte jurídica e contábil da Câmara Municipal 
de Ibaté. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado pelos Vereadores(a). 
EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO INSCRITO, VEREADOR GERALDO 
DE SOUSA OLIVEIRA: Boa noite, eu primeiramente vou dar meus parabéns 
para a Andréa. Que Deus abençoe sua vida. Tudo que a gente pede para você 
fazer para a gente, então a gente agradece. Muitos anos de vida. Sobre as 
eleições que os nobres pares estão dizendo que este ano a eleição vai ser 
disputadíssima, e quem está com propaganda antes de camisas ou outra coisa, 
se pegar vai ser cassado. Meu nome este ano não pode ser Geraldão do Icaraí, 
então vai ser muito rígida. Depois eu explico o motivo. A disputa vai ser acirrada. 
Boa sorte a todos. Boa noite..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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