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Sessão Ordinária de 26.10.2015 – Fls. 1
38ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE
2.015.
Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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. O Senhor Presidente colocou em discussão e votação asa atas das sessões
ordinárias de 28 de setembro, 05 e 13 de outubro de 2.015, que foram aprovadas
pelo plenário. Após foi lida a correspondência recebida de diversos. PROPOSIÇÕES
APRESENTADAS: VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Projeto de Decreto
Legislativo, que dispõe sobre a concessão de título de honra ao mérito à Senhora
Janete Donatoni Vallério e dá outras providências. As Comissões. Indicação,
dispondo sobre instalar placa na pista de MotoCross com dizeres: “Proibido
Utilização da Pista sem Autorização Prévia”. Indicação, dispondo sobre medidas de
proteção em relação ao Crime Sequestro de Banco de Dados. Indicação, dispondo
sobre instalar placa de sinalização de trânsito proibindo estacionamento na Rua
Ceará ao lado do Centro Esportivo, bem como um redutor de velocidade de
veículos. VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Requerimento, dispondo
sobre informações da CPFL qual o motivo que vem faltando energia elétrica nos
bairros Jardim Icaraí e Nossa Senhora Aparecida. O VEREADOR GERALDO DE
SOUSA OLIVEIRA: O vereador discuti providências da CPFL, sobre as quedas de
energia, bem como o Vereador Fábio da Silva Gomes, também ressalta que a tempo
se cobra essa queda de energia e que tem que resolver esse problema urgente, que
os moradores estão ficando sem energia. O vereador Luis Marino da Silva também
parabeniza o nobre edil pelo requerimento e solicita uma analisem os
transformadores, para que possa evitar essas quedas de energia, e que solucionem
esse problema urgente. O vereador João Siqueira filho cita que também já
apresentou esse requerimento, e que disseram que haviam trocado os
transformadores, mas que tomem providências. Aprovado. Indicação, dispondo
sobre arrumar passeio público frente à Escola Municipal Brasilina Teixeira Ianone. O
Vereador Geraldo de Sousa Oliveira, ressalta que o muro está com risco de cair, e
solicita providências. Indicação, dispondo sobre fazer recapeamento na Rua
Antonio Barbano com a Rua Pedro Ronchin, no Jardim Icaraí e na Rua Itápolis com
a Rua Dobrada, no Jardim Cruzado. Indicação, dispondo sobre reparos na
iluminação pública na Praça Nossa Senhora Aparecida. Novamente o Vereador
Geraldo ressalta que tomassem providência com a iluminação que está tudo escuro.
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Indicação, dispondo sobre encaminhar
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ofício para a Secretaria de Segurança Pública no sentido de inserção de telefonia
disk 147, para denúncia no município de Ibaté. Indicação, dispondo sobre instalar
placa de sinalização de trânsito de Proibido Estacionar, na frente da Delegacia Civil,
exceto veículo oficial. O vereador Waldir Siqueira, parabeniza o nobre edil pela
indicação, que realmente tem que cobrar o secretário para que tomem providências
nessas mudanças que é uma vergonha. O Vereador Luis Marino da Silva solicita um
aparte e ressalta que realmente primeiramente vai para outras cidades para depois
vir para cá, e que ajuda é os bandidos. O vereador João Siqueira também diz que
sempre estão discutindo sobre segurança, e que já foi aprovado vários projetos
referente a isso, e ressalta que a cidade está crescendo e que tem que ter mais
policiais no município. Moção, dispondo sobre Congratulações com a Senhora Maria
do Carmo Perussi Grosseli, pelos trabalhos prestados na Câmara Municipal. O
vereador Luis Marino da Silva discuti sua moção, ressaltando sua honra por essa
funcionária pelos relevantes trabalhos prestados para a população. O vereador João
Siqueira Filho também, parabeniza o nobre edil pela moção e destaca também os
trabalhos da funcionária. O Vereador Mário Alberto Frigieri Junior também elogia os
trabalhos da funcionária e parabeniza o nobre edil pela moção. Aprovada.
ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: O
vereador fala sobre suas proposições apresentadas e explica o porquê apresentou
cada uma delas. O SEGUNDO, VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: O
vereador fala sobre suas indicações apresentadas, falando sobre os roubos de
dados, que é um risco muito grande que estamos correndo e que hoje sem
computador ninguém faz nada. O vereador também fala sobre a pista de Motocross,
que muitos usam a pista sem ser molhada, e trás muita poeira, então para que
coloque placas. O vereador Mario Alberto, ressalta que é fundamental essa placa,
bem como com um disque denúncia para que as pessoas denunciem. O vereador
Fábio concorda. O vereador também cita que os moradores da popular estão
reclamando do uso bem como tráfico de drogas de pessoas no Parrelão, que tem
que tem medidas para evitar isso no local. O vereador fala também sobre sua
participação de reunião com o CONSEG, que foi discutido várias medidas a serem
implantadas, uma delas é sobre placas de carga e descarga frente aos comércios,
fala também sobre anel viário na popular, uma nova entrada para a cidade, que
parece que está dando esse andamento, a construção desse viaduto, cita também
sobre a inauguração da lagoa de esgoto, e fala sobre a população que muitos jogam
água no esgoto, e que é algo a ser estudado. Também fala sobre a moção da exfuncionária que o nobre edil apresentou, e elogia também os seus trabalhos. O
TERCEIRO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: O Vereador não fez uso da palavra.
O QUARTO, VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JUNIOR: O vereador
agradece a presença de todos no plenário, também parabeniza ao nobre edil
Geraldo pelo requerimento com a CPFL, e que necessita urgente a CPFL tomar
providências. O vereador também fala que esteve fazendo visita nas obras do
município junto com o prefeito, uma delas que foi a escola em construção que está
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para ser entregue e cita todas as obras que esteve, e esclarece o andamento de
todas. Também fala sobre a reunião do CONSEG, e ressalta que poucas pessoas
participaram, e diz que foi muito boa à reunião, mas que a população deveria
participar mais, assim como os comerciantes e cita que o CONSEG fez reuniões nas
escolas na semana de segurança pública. Em aparte o vereador Fábio, diz que foi
feito um trabalho muito bonito do CONSEG, da polícia, e demais. O vereador Mário
Alberto cita todos os que participaram desse evento da semana de segurança
pública. O vereador Fábio agradece por ter se lembrado desse evento. O vereador
Mário Alberto ressalta a importância dessa união de poderes. Também fala sobre a
ampliação da creche do Jardim América, também diz que esteve junto com o
prefeito em uma reunião das pessoas que ajudam a cuidar dos animais do
município, que vão fazer uma parceria para que o município ajude a melhorar sobre
esses animais soltos na rua. O vereador também agradece o prefeito pela entrega
das residências da minha casa minha vida e agradece a presença do deputado
Lobbe neto e o assessor do Massafera, que o deputado não pode estar presente. O
QUINTO, VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: O vereador ressalta sobre a Rua
João Ibelli, que sempre procurou solucionar o problema, e que já falou com o
prefeito que deveria ser feito uma fiscalização melhor, referente às casas que
inundam, que o problema é antigo, mas que está sempre cobrando para fazer o
melhor para a população, que hoje foram resolver o problema, mas que a sujeira era
demais, que as pessoas deveriam tomar mais cuidado com que deixam ir para o
esgoto, e que ainda terá que fazer uma fiscalização nas casas e parabeniza a
equipe que esteve no local resolvendo o problema e cita os nomes dos funcionários.
Também fala sobre um projeto de suplementação que a casa irá votar em que façam
o pagamento dos funcionários. Também cita sobre a reunião que participou com
uma equipe que ajuda a cuidar dos animais soltos na cidade e deixa o seu apoio ao
grupo que trabalha voluntariamente. Também fala sobre a poeira da pista de
Motocross, que usam sem autorização, e ressalta que o Chefe da Guarda já está
providenciando essa placa, para que não façam uso indevido da pista. Também fala
que vai solicitar do prefeito para que tome providência sobre a rede de esgoto, dos
encanamentos do jardim mariana, que vai requerer informações sobre o loteamento.
O vereador Mário Alberto em aparte, ressalta que todos os loteamentos terá as
bocas de lobos, que irá melhorar. O vereador Luis Marino diz que sempre estará a
disposição da população e diz que foi eleito para trabalhar para o povo. O SEXTO,
VEREADOR JOÃO SIQUEIRA FILHO: O vereador não fez uso da palavra. ORDEM
DO DIA: 1º) PROCESSO CM. Nº 453 DE 21 DE JULHO DE 2.015, Veto Aposto
pelo Executivo Municipal ao autógrafo de Lei nº 063/2015, que dispõe sobre a
reorganização administrativa do Poder Legislativo de Ibaté. O Vereador Mário
Alberto Frigieri Junior, leu seu parecer que fez referente ao veto. O vereador Luis
Marino da Silva pede atenção dos vereadores, e ressalta que o que originou a
reorganização da Câmara, foi um comunicado da promotoria em relação a alguns
cargos, ressalta que se trata de um projeto complexo, e pede que no momento fosse
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atendido somente o pedido da promotoria, que fosse feito o concurso somente para
os cargos de: Contador, Procurador Jurídico, que são os cargos que o Ministério
Público pede, ressalta que o executivo também passa por uma situação semelhante,
(o vereador leu o ofício enviado para a promotora da prefeitura). O Vereador diz que
o prefeito vetou pois fere a Lei Municipal, (o vereador faz a leitura do artigo 78 da lei,
inciso 12), e explica que os salários dos cargos estão fora dos cargos do executivo,
(o vereador explica todos os cargos citados um por um, e diz que está totalmente
fora, tanto na parte de salário, quanto na parte das horas trabalhadas), então
mediante a tudo isso o vereador diz que o projeto fere a lei orgânica do município, o
qual ele já procedeu à leitura, também o vereador fez a leitura dos artigos da lei
estadual e da lei federal, referente ao projeto e diz que só lhe resta acatar o veto do
prefeito e pede para que os vereadores analisem bem antes de votar e acate o veto
apresentado pelo prefeito, o vereador fez a leitura do parecer da assessoria Fênix,
inclusive diz que quer questionar, porque está sendo bem paga para dar uma
parecer desta forma passando por cima da lei estadual e federal, e que cita
isonomia, e que não está falando de isonomia e sim de infringir leis e fala que os
vereadores deveriam seguir o veto do prefeito, e com tempo mais apropriado fazer
um projeto adequado, e que se não acatar o veto, poderá acabar criando uma
situação com os servidores da prefeitura, e cita que os servidores da Câmara que já
tem a ação ganha pela justiça, que não perderão seus direitos que ganharam em
noventa e sete, e pede novamente que os vereadores pensem antes de votar, para
não trazer transtornos ao município, podendo causar até mesmo uma greve dos
funcionários. Em discussão o Vereador Waldir Siqueira, ressalta que é contrário ao
veto do prefeito, e que reorganização foi realizada a pedido do Ministério Público e
ao Tribunal de Contas. Em aparte o Vereador Luis Marino da Silva, ressalta que o
nobre edil está contrário na ao veto e sim as leis federal e estadual, e que a
promotora solicitou apenas alguns cargos. O vereador Waldir Siqueira, novamente
diz que é contrário ao veto e que se tiver que fazer algumas mudanças poderão ser
feitas por emendas, e cita que o nobre edil desde quando o projeto esteve na casa,
não apresentou nenhuma emenda, e que se tem algo para mudar poderia ter
apresentado, também ressalta que se algum funcionário tiver que entrar na justiça e
tiver seus direito, tem que receber, e que se o vereador tivesse apresentado
emenda, com certeza teria sido favorável. O vereador Mário Alberto Frigieri Junior,
em aparte, diz que também assim como o nobre edil Marino, não apresentou
emenda, pois acha que se a casa contratou uma empresa para fazer isso, e estão
pagando quase setenta mil reais, tem que ser correto o projeto, que não acha justo
fazer emenda para arrumar o projeto, que não apresentou a emenda, pois a
empresa deveria fazer um projeto sem correções. O vereador Waldir Siqueira
ressalta que o nobre edil solicitou adiamento do projeto por oito semanas, para que
o prefeito analisasse e fizesse o da prefeitura e não foi feito nada até a presente
data. O vereador Mário Alberto, diz que o prefeito esteve na Casa e questionou ao
Senhor Natal o que ele achava que estava errado no projeto. O Vereador Waldir
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Siqueira, ressalta que o prefeito deveria ter vetado parte do projeto não o projeto
todo. O Vereador João Siqueira Filho, ressalta em sua discussão, que cada um vota
de acordo com que entende ao projeto, tem sua posição, e cada um tem que
respeitar a votação do outro. Em aparte o Vereador Luis Marino da Silva, diz que o
vereador Waldir peca, quando diz que o projeto foi adiado para se melhorar e que
continua errado e diz que já havia votado contrário ao projeto, e diz que o Legislativo
tem que ter o salário dos funcionários igual ao do Executivo, que está indo contra a
três leis. O Vereador João Siqueira, mostra o seu ponto de vista, que nunca foi
contrário a nenhum prefeito, e nenhum funcionário, e que se os funcionários da
Câmara ganham mais que alguns funcionários da Prefeitura, é que eles ganharam
na justiça, direito adquirido e que faz de tudo para ajudar o município, que nem a
receita total esta Casa não pega, e ainda devolve no final do ano dinheiro para a
prefeitura. Em aparte o Vereador Waldir Siqueira, ressalta que se o projeto é ilegal,
que entre na justiça e anula o projeto. O vereador João Siqueira Filho, diz que se o
projeto for acatado, pode ser mudado. O vereador Fábio da Silva Gomes em
discussão, ressalta que votou favorável ao projeto, pelo que entendi, e procurei
saber por assessores, que sabe que os cargos que ganharam na justiça, é um
direito adquirido, e ressalta que o ponto conflitante é desrespeitar a lei federal, mas
que existe sempre uma brecha, e cada parecer puxa para seu lado, que os
pareceres conflitaram, mas que não pode é votar contra a constituição, e que se
derrubar o veto que se mude o que tem a ser mudado e se acatarem o veto que o
senhor presidente faça vendo todos os pontos de uma forma que seja unânime, que
o que não pode acontecer é só ficarem criando polêmicas, e ressalta que não pode
ir contra a lei federal e que cada um tem sua ideologia, tem o seu voto e todos tem
que respeitar. O vereador Lindolfo Jovenal Duarte em discussão, ressalta e explica o
porquê foi apresentado essa reorganização, que foi a pedido da promotora, e que foi
contratado a firma para fazer o projeto e todos os vereadores analisarem, que nada
foi feito por debaixo dos panos, foi adiado por cinco sessões, para que analisassem,
que o prazo vence, e tem que ser votado e que é favorável a todos os funcionários,
e que os direitos adquiridos, tem que ser acatado. A seguir o Senhor Presidente
colocou em votação secreta por ordem de chamada. O Senhor Presidente chamou
como escrutinadores os Vereadores: Fábio da Silva Gomes e Sidnéia Monte.
DECISÃO: Veto rejeitado por 5 (cinco) votos contra 4 (quatro). 2º) PROCESSO
CM. Nº 659 DE 20 DE OUTUBRO DE 2.015, Projeto de Lei nº 033/2015 de autoria
do Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor
de R$ 2.760.000,00 (dois milhões setecentos e sessenta mil reais). O vereador
Mário Alberto Frigieri Junior, explica o projeto em pauta, que é a segunda parcela do
décimo terceiro e a folha dos funcionários. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por
unanimidade. 3º) PROCESSO CM. Nº 571 DE 22 DE SETEMBRO DE 2.015,
Projeto de Lei nº 036 de autoria do vereador Fábio da Silva Gomes, que dispõe
sobre a obrigatoriedade da instalação de reservatório de detenção de águas pluviais
“Poço de Infiltração” em edificações em condomínios fechados e edificações
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localizadas em loteamento que margeiam a bacia do córrego São José das
Correntes, pertencentes à zona 3 B e novas obras públicas. O vereador Fábio da
Silva Gomes em discussão explica com detalhes o projeto e ressalta a situação dos
córregos, e deixa claro a sua preocupação e pede apoio aos vereadores. O vereador
Luis Marino da Silva, ressalta que o projeto é bom, mas que tem uns pontos a ser
verificado e cita alguns artigos do projeto que precisa ser revisto, e pede adiamento
do projeto. Em aparte o Vereador diz que concorda com o adiamento e esclarece
alguns artigos do projeto. O Senhor Presidente colocou em votação o adiamento do
projeto. O vereador Fábio da Silva Gomes, em discussão novamente esclarece o
projeto e os artigos em dúvidas e concorda com o adiamento do projeto e pede para
que todos acompanhem o adiamento. O vereador Mário Alberto Frigieri Junior, em
aparte, agradece pela explanação do nobre edil pelas fotos, e que está a disposição
para que na reunião da comissão faça o melhor no projeto. O vereador João
Siqueira Filho, se manifesta favorável ao adiamento até ressalta que faz tempo que
o projeto está na Casa, fala sobre as fotos que foi mostrada pelo nobre edil, mas que
tem que ver o lado que os rios estão secando, que realmente tem que analisar
direito. O vereador Fábio da Silva Gomes em aparte explica ao nobre edil que não
vai secar os rios por causa disso, e sim irá filtrar. O vereador Geraldo de Sousa
Oliveira, se manifesta favorável ao adiamento, mas que está certo em analisar
melhor o projeto e ver o melhor. DECISÃO: Projeto de Lei adiado pelos
Vereadores por 45 (quarenta e cinco) dias. 4°) PROCESSO CM. Nº 660 DE 22
DE OUTUBRO DE 2.015, Projeto de lei nº 037/2015 de autoria do Presidente da
Câmara Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar no orçamento
da Câmara Municipal no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). O Vereador
Luis Marino da Silva em discussão esclarece que assim como o executivo necessita
de crédito suplementar o legislativo também, e se manifesta favorável ao projeto. O
vereador Mário Alberto Frigieri Junior, também se manifesta favorável ao projeto e
esclarece o projeto, como explicou o da prefeitura. DECISÃO: Projeto de Lei
aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O VEREADOR LUIS
MARINO DA SILVA: O vereador diz que fez sua votação hoje em cima da lei
federal, estadual, que no calor da discussão se discuti, mas que todos prevalecem à
amizade. O vereador João Siqueira Filho, agradece aos trabalhos dos nobres edis
pela votação de hoje e se tiver algo de errado, será verificado e analisado pelos
órgãos competentes, também agradece a presença do senhor presente no plenário
da Rua Américo Brasiliense e que está tentando resolver o problema que ele
reivindica, e que o prefeito irá resolver sim. O senhor Presidente faz um comunica a
mudança de data da audiência pública do orçamento do município. O VEREADOR
JOÃO SIQUEIRA FILHO:. O SENHOR PRESIDENTE: Nada mais, foi encerrada a
sessão lavrada esta ata, que vai assinada, depois de aprovada pelo Plenário.............
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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