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42ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 
2.015. 

 
Aos vinte e três 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. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS: VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: 
Indicação, dispondo sobre abrir prolongamento da Rua 10 no Jardim do Bosque. 
Indicação, dispondo sobre tornar taxa da água de residenciais em chácaras como 
moradia, classificação residencial. Indicação, dispondo sobre fazer instalação de 
grade sobre a caixa de inspeção de águas pluviais ao lado da ferrovia, próximo da 
Rua Professor Luis Augusto de Oliveira, e canalização. Requerimento, dispondo 
sobre solicita da CPFL reunião com vereadores, sobre frequentes quedas de energia 
no Jardim Icaraí e Popular. O vereador Fábio da Silva Gomes ressalta que o 
morador tem reclamado muito das quedas de energia, então foi por isso que pede 
essa reunião para saber o que realmente está acontecendo nos bairros, para que 
possa passar à população o que está ocorrendo. O vereador Geraldo de Sousa 
Oliveira parabeniza o nobre edil pelo requerimento, e fala que já fez indicação 
referente a esse problema, e que será de grande valia essa reunião para saber o 
que realmente está acontecendo, acha que é um descaso para com ma população, 
e que moradores estão perdendo seus eletrodomésticos, e que está aqui para 
cobrar o melhor para a população. O vereador Waldir Siqueira, ressalta que essa 
queda de energia já faz tempo que acontece e que sempre esta casa está cobrando 
sobre os danos que vem acontecendo com a população por causa desse problema, 
e acha que deveria divulgar mais para que a população saiba que podem entrar e 
pedir ressarcimento dos eletrodomésticos e que se continuar assim irá piorar com as 
novas casas. O vereador Luis Marino da Silva, também parabeniza o nobre edil, e 
que tem seu apoio, bem como assinará o abaixo assinado do nobre edil Geraldo, e 
diz que isso causa um transtorno, as pessoas ficarem sem energia, que tem seu 
total apoio. Aprovado. GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Indicação, dispondo 
sobre fazer limpeza no terreno da caixa d’água do Jardim Icaraí. Indicação, 
dispondo sobre fazer tapa buraco na Rua José Periane, defronte aos nºs. 77, 83 e 
37 no Jardim Menzani com o bairro Jardim tamoio. Indicação, dispondo sobre fazer 
redutor de velocidade na Rua José Menzani e na Rua Salve Zechin. Indicação, 
dispondo sobre fazer canaletas nas Ruas Orestes Del Ponte com a Rua Augusto 
Boni, com a Rua Pedro Ronquim, Gelindo Thamos com a Rua José Menzani e 
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Orestes Del Ponte com a Rua João Menzani. LUIS MARINO DA SILVA E MÁRIO 
ALBERTO FRIGIERI JUNIOR: Moção, de pesar pelo falecimento do Senhor Waldir 
Rodi Marcatto. O vereador Mário Alberto Frigieri Junior, deixa seus mais sinceros 
pesar a família do Senhor Waldir, que era funcionários da prefeitura, que já 
trabalhou com ele, e que era uma pessoa que sempre estava à disposição de todos. 
O Vereador Luis Marino da Silva também deixar seus sentimentos a família e pede 
que Deus de forças a família. O Vereador Geraldo de Sousa Oliveira também deixa 
os sentimentos à família do Senhor Waldir, e fala que também perdeu um primo em 
Sã Paulo, mas que não pode ir. Aprovada. Moção, votos de congratulações e 
agradecimentos ao Deputado federal Antonio Carlos de Mendes Thame, pela 
emenda parlamentar de R$ 150.000,00 de equipamentos para Atenção Básica nas 
Unidades Básicas. O Vereador Mário Alberto Frigieri Junior, agradece a verba que o 
deputado Thame conseguiu para o município, por ter ajudado a liberar essa emenda 
e equipar as UBS e mais uma vez agradece o deputado. O vereador Luis arino da 
Silva, diz que é com grande satisfação que apresenta essa moção juntamente com o 
nobre edil e graças a Deus essa verba veio para o município, que então só tem a 
agradecer ao Deputado, e deixa seus agradecimentos e ressalta que se tem sempre 
que ir atrás de verbas, e ressalta que o fato de sempre estar indo, estará sendo 
lembrado. E pede para que o Senhor Presidente veja as possibilidades dos 
vereadores ter um uniforme para quando forem atrás de verbas nas assembleias. O 
vereador João Siqueira Filho, agradece ao Deputado e ressalta que não é fácil não 
conseguir verba não, e parabeniza a esse deputado por tão rápido conseguir essa 
verba ao município e diz que briga não trás nada para ninguém e sim cada vez se 
unir mais. O vereador Waldir Siqueira, também parabeniza o nobre edil e cita um 
deputado de Araraquara que teve muitos votos do município e nem vai agradecer, e 
esse teve poucos votos e não mediu seus esforços para conseguir essa verba para 
a cidade de Ibaté. Aprovada. Moção, votos de congratulações ao Instituto 
Tiradentes pelo 95º Seminário. Aprovada. MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JUNIOR: 
Moção, dispondo sobre congratulações com a Senhora Ana Maria Guaratini Ibelli, 
pela participação do 8º Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas 
Comunitárias. O vereador Mário Alberto Frigieri Junior, diz que foi ao curso em São 
Paulo e parabeniza o Instituto Tiradentes pelo curso realizado. O Vereador Fábio da 
Silva Gomes, fala sobre o curso e ressalta que é importante a participarem desses 
cursos, e ressalta que todos ano é realizado pelo Instituto uma votação por telefone, 
e que recebeu dois anos consecutivos que foi eleito, destaque dos vereadores, 
como o vereador Mário e Luis Marino, mas que não foi buscar sua medalha, e tem 
muito valor a participação desses eventos. O vereador Luis Marino da Silva apoia o 
nobre edil, e que esse seminário foi muito bom, de grande valia aos que 
participaram, (o vereador cita todas as palestras e nome dos palestrantes que houve 
no seminário). Aprovada. MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JUNIOR: Moção, dispondo 
sobre congratulações com a Senhora Ana Maria Guaratini Ibelli, pela participação do 
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8º Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas Comunitárias. O vereador Mário 
Alberto Frigieri Junior, parabeniza a bibliotecária pelo 8º seminário internacional, de 
um projeto da cidade que tem um reconhecimento, parabeniza mais uma vez a 
Teca. O Vereador Luis Marino da Silva, diz que falar da Teca é muito fácil, uma 
pessoa que está sempre com um sorriso no rosto e não mede esforços para fazer o 
melhor pelo município, diz que ela é merecedora dessa moção. O Vereador Fábio da 
Silva Gomes, também ressalta de ser fácil falar da Teca, e que fica feliz pelo 
trabalho que ela tem desenvolvido na cidade na biblioteca, uma pessoa que não 
mede esforços em seus trabalhos. O Senhor Presidente pede para que fosse lido o 
requerimento de urgência do projeto de decreto 008/2015 da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de Ibaté e o projeto de lei d legislativo nº 038/2015. Passa para 
ordem do dia.  Aprovada. ORADORES: PRIMEIRO VEREADOR FÁBIO DA SILVA 
GOMES: O vereador esclarece suas indicações apresentadas, referente à tampa 
que pede para que coloque na caixa, que está sendo lugar de fuga de ladrões, bem 
como cortar as árvores para inibir as pessoas que no local usam drogas, torna-se 
esconderijo. O vereador também fala sobre a reunião com o prefeito, onde ele 
esclareceu aos vereadores sobre os projetos que serão apreciados na ordem do dia, 
referente à escola Antonio Deval, o vereador ressalta sobre os tapumes que a tempo 
pede, e que agora está sendo feito, para inibir os pombos, e agradece ao executivo 
por atender ao pedidos da Casa. Também o vereador novamente apoia a moção do 
nobre edil para o Deputado Thame, que é merecida a homenagem e parabeniza 
novamente o nobre edil. O vereador cita novamente o que aconteceu no estado de 
Minas gerais, e pede que se punam os responsáveis pela tragédia e que não 
aconteça mais isso em lugar algum, que é muito triste todo isso. O vereador cita 
também a resposta que foi enviado pelo correio, sobre o prédio, e diz que é 
brincadeira a resposta que enviaram, e falam que não tem nada certo de prédio, e 
fala que para todos isso já estava sendo resolvido, também fala sobre a resposta da 
Casa sobre a acessibilidade, (o vereador leu a resposta da presidência). O Senhor 
Presidente esclarece que no prédio que hoje a Câmara se encontra não dá para 
fazer nada, mas que está vendo se consegue uma área e começar a ver o que se 
pode fazer. O SEGUNDO, VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JUNIOR: O 
vereador começa agradecendo o prefeito municipal por ter vindo fazer explicações 
sobre projetos que estão na Casa, então agradece pelas as explicações, bem como 
fala da viagem a Brasília que foi juntamente com o Prefeito, o advogado d IPREI, o 
nobre edil Marino e outro assessor, para resolver alguns problemas do município, 
um deles foi do IPREI, (o vereador falou de todos os protocolos feitos nos ministérios 
e gabinetes dos deputados), também fala sobre o seminário que participou junto 
com os nobres edis Marino, Sidnéia e a secretária Administrativa Josiane, e ressalta 
que cada vez tem que aprimorar os conhecimentos tantos dos vereadores e 
funcionários. O vereador também fala sobre o evento realizado e cita a banda 
marcial. O vereador Fábio da Silva Gomes, em aparte ressalta que provavelmente 
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essa banda será a banda oficial do município de Ibaté. O vereador Mário Alberto 
Frigieri Junior, confirma, e diz que o prefeito irá fazer o projeto sim. O vereador 
também agradece a Fábrica da Alegria que todos os anos participam das 
festividades de final de ano, deixa um grande abraço a toda equipe da fabrica da 
alegria. Também fala sobre as comemorações que são realizadas sobre o dia da 
consciência negra, bem como as comemorações do dia da bandeira, que é muito 
importante ser comemorado. (o vereador esclarece e comunica programação e as 
comemorações de natal a serem realizadas). Também deixa os sentimentos pelas 
enchentes que São Carlos teve nesses dias, e deixa seu carinho a todos os 
comerciantes que foram atingidos. O TERCEIRO, VEREADOR GERALDO DE 
SOUSA OLIVEIRA: O vereador fala sobre suas indicações apresentadas, referente 
às canaletas nos bairros, (o vereador cita as ruas que solicitou), bem como cita 
todas as ruas que solicitou a instalação de redutores de velocidade de veículos e 
pede que façam as reivindicações. Também fala sobre os globinhos na praça, e 
pede para que seja atendido, que a praça encontra-se no escuro Também fala sobre 
a poda da árvore na Rua Paulino Carlos, e em toda cidade, também fala sobre o 
abaixo assinado referente à queda de energia, bem como os postes de madeira, que 
a população está correndo o risco, que a CPFL deve respeitar mais a população. O 
QUARTO, VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: O Vereador fala sobre a escola 
Antonio Deval, e cita a grande reforma que a prefeitura está realizando e agradece o 
prefeito municipal, pela reforma e demais reparos na escola. Ressalta também que o 
município está disposto a fazer uma arrecadação de água, e o que precisarem, no 
município de Mariana, pela tragédia acontecida. Também fala sobre a situação da 
agência do correio, que realmente precisam resolver, referente ao IPREI, justifica até 
sua falta da sessão, por ter ido para Brasília e irem junto com o prefeito para 
resolver o problema d IPREI. Em aparte o Vereador Fábio da Silva Gomes, cita que 
eles passaram do Denit, para resolverem o que município necessita, que é a 
adequação dos dois viadutos, o vereador também agradece prefeito pelo carinho 
que ele trata o nosso município, e o que ele faz sem medir esforços para sempre ter 
o melhor para a cidade. O vereador cita todos gabinetes que estiveram em Brasília, 
e o que foram reivindicar em cada um deles e ressalta que em Brasília tudo é muito 
corrido. O vereador também cita sobre essa verba que veio para as UBS, e cita a 
obra da estação de tratamento de água, que acha uma das maiores obras do 
município e espera que de tudo certo e que possa inaugurar o mais breve possível. 
Também fala sobre as festividades de natal e parabeniza a todos os funcionários 
organizadores e colaboradores para esse evento de natal, que todos os anos já 
estão no calendário da cidade. Em aparte o Vereador Mário Alberto Frigieri Junior, 
fala sobre os corais que virão se apresentar na praça, e agradece a todos os 
funcionários. O vereador Luis Marino da Silva também agradece a presença do ex-
prefeito José Luis Parella, que esteve na inauguração das festividades de natal, bem 
como antes passou para ver se estava tudo em ordem, agradece o carinho que ele 
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tem pelo município. O vereador também comunica um convite da biblioteca de 
evento que será realizado na praça central. O vereador também fala de dois atletas 
que estiveram, no Rio de janeiro para fazer testes, que eles tenham sorte. O 
vereador também fala sobre projeto de reorganização da Câmara Municipal, explica 
todo o andamento do processo na Casa, o vereador fala sobre a 
inconstitucionalidade do projeto. ( o vereador leu o parecer). O QUINTO, 
VEREADOR JOÃO SIQUEIRA FILHO: O Vereador fala sobre a agência do correio, 
que é um absurdo não ter resolvido até agora essa situação, fala sobre o prédio que 
deram uma área, mas não fizeram o prédio, e fala que o povo é que se prejudica, 
fica na rua, no sol, que agora tem que tirar foto e chamar quem for preciso, que isso 
é uma vergonha, ele tem que resolver esse problema do prédio o quanto antes. 
Referente à queda de energia, que a CPFL também , está sendo um descaso com a 
população, que está uma vergonha lá, que existem vários locais que precisam tomar 
providência, e quando chamam eles não vem atender as chamadas. Também fala 
de uma árvore na Avenida Araraquara, que precisa podar a árvore, e precisam 
tomar providência, que o vice-prefeito prometeu ir cortar, e até agora não foram. O 
Vereador também fala sobre o IPREI, (o vereador cita os valores das dívidas do 
IPREI) e acha que realmente tem que parcelar a dívida. 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 pelo Plenário. ORDEM DO DIA: 1º) PROCESSO CM. Nº 
726/2015 – Projeto de Lei nº 038/2015, de autoria do Legislativo Municipal, que 
dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento da Câmara 
Municipal de Ibaté no valor de R$ 20.000,00. DECISÃO: Aprovado. 2º) PROCESSO 
CM. Nº 708/2015 – Projeto de Decreto Legislativo nº 038/2015, de autoria do 
Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior, que dispõe sobre instituir o Certificado 
Ordem do Servidor Público “Domingos Daniel” da Câmara Municipal de Ibaté, 
destinado aos servidores públicos beneficiários de aposentadoria e dá outras 
providências. DECISÃO: Aprovado. 3º) PROCESSO CM. Nº 724/2015 – Projeto de 
Lei nº 036/2015, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura 
de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.460.000,00. DECISÃO: 
Aprovado. 4º) PROCESSO CM. Nº 613/2015 – Projeto de Lei nº 030/2015, de 
autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o Orçamento Anual do 
Município de Ibaté para o exercício financeiro de 2016. (Segunda discussão e 
votação). DECISÃO: Aprovado em segunda discussão e votação. Os 
Vereadores: Mário Alberto Frigieri Junior, Fábio da Silva Gomes, Geraldo de Sousa 
Oliveira e Luis Marino da Silva, fizeram esclarecimento de votos dos projetos 
aprovados. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O VEREADOR GERALDO DE SOUSA 
OLIVEIRA: O vereador fala sobre a CPFL, e ressalta novamente sobre a queda de 
energia, que precisa urgente tomar providência. Também fala sobre o aumento das 
passagens da Paraty, e pede para que todos se unissem para que melhore para a 
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situação da população. O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: O vereador 
também fala sobre a Empresa da Paraty, que também chegou para ele à 
reclamação, que realmente tem que verificar, e fala para o vereador que pode contar 
com seu apoio, e que a Paraty tem que ter mais consideração com a nossa 
população, que eles têm deixado muito a desejar. Também fala sobre a ida a 
Brasília, e explica sobre os cargos, contratação, sobre o IPREI, (o vereador explica 
sobre as dívidas do IPREI), o vereador explica que tudo isso que está acontecendo 
no IPREI hoje não é de agora, é de outras gestões bem lá trás, sumiram com o 
dinheiro e até agora ninguém foi punido e o povo de Ibaté tem que pagar, e que 
dinheiro público tem que ser tratado com decência, com responsabilidade. O Senhor 
Presidente comunicou aos vereadores a sessão extraordinária para o dia 26 de 
novembro de 2.015 às dezesseis horas, bem como uma reunião antes da sessão no 
mesmo dia com os vereadores às quinze horas.  Nada mais, foi encerrada a sessão 
lavrada esta ata, que vai assinada, depois de aprovada pelo 
Plenário.......................................................................................................................... 
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