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23ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 04 DE 
JULHO DE 2.016. 

 
Aos quatro 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/Presidente Lindolfo Jovenal 
Duarte procedeu à leitura da bíblia. Após foi colocado em discussão a ata da 
sessão ordinária do dia 06 de junho de 2016. A ata foi aprovada por 
unanimidade.  O Senhor Secretário procedeu a leitura das correspondências 
recebidas de diversos que se ficará arquivada na secretaria da Câmara 
Municipal.  PROPOSIÇÕES APRESENTADAS: VEREADOR FÁBIO DA SILVA 
GOMES: Requerimento, dispondo sobre ofício ao Deputado Adilson Rossi para 
que efetue gestões junto ao Governo do Estado no sentido de viabilizar verbas 
para a implantação de guias e sarjetas no Distrito Industrial. Posto em 
discussão, o vereador Fábio da Silva Gomes: Senhor Presidente, senhores 
vereadores, vereadora, todos presentes. Na verdade na última sessão fizemos 
um pedido igual ao deputado Ed Thomaz, pois sabemos que o valor pedido é 
insuficiente para que cubra todos os gastos com guia e sarjeta e depois o 
asfalto. Uma hora o município será contemplado. Aprovado Indicação, 
dispondo sobre a criação de “Incubadora de Empresa” para oportunizar 
formandos da ETEC – Ibaté e pequenos empreendedores do município. 
Indicação, dispondo sobre adequação da Guarda Municipal em atendimento à 
Lei Federal nº 13.022 de 2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais).  
Indicação, dispondo sobre instalação de tampa em caixa receptora de águas 
pluviais em frente a Escola Municipal Jovina de Paula Pessente. Indicação, 
dispondo sobre melhoria na eficiência, utilizando iluminação em LED, na quadra 
e arredores da pista de MotoCross, melhorando assim a sensação de segurança 
da vizinhança. Indicação, dispondo sobre encaminhar aos Departamentos de 
Engenharia e Meio Ambiente o Modelo de Projeto para implantação de Cortina 
Verde ao redor da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE.  O Vereador 
Fábio da Silva Gomes: Foi indicado por este Vereador para que na nova ETE 
fosse feito uma cortina verde com uma espécie de vegetação e árvores ao redor 
da lagoa, para que o vento não leve o mau cheiro às residências mais próximas. 
Estou anexando um modelo de projeto que foi feito em algumas cidades, para 
que o Departamento de Engenharia e Meio Ambiente tenham conhecimento e 
possam usá-lo como base já que é necessário fazer algo para  minimizar o mau 
cheiro pela proximidade das vilas e chácaras. Precisa fazer um estudo em 
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relação a situação geográfica do município, altitude também, pois cada 
município é diferente um do outro. Mas com certeza o cinturão minimizará o mau 
cheiro da lagoa. VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Indicação, 
dispondo sobre a troca das lâmpadas dos postinhos na Praça do Jardim Icaraí. 
VEREADOR LINDOLFO JOVENAL DUARTE: Indicação, dispondo sobre 
construir canaleta na Rua Ibitinga, esquina com a Rua Antonio Jorge, pois está 
acumulando água parada. Indicação, dispondo sobre tapar buraco existente na 
calçada da Rua Antonio Gardini, com a Rua Antonio Jorge. Indicação, dispondo 
sobre tapar buraco existente na pavimentação da Rua Nova Europa, 
proximidades do Centro Cultural. VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI 
JÚNIOR: Projeto de Lei do Legislativo, que dispõe sobre assegurar ao aluno 
portador de deficiência locomotora permanente, prioridade na matrícula em 
escola municipal mais próxima de sua residência. As comissões 
VEREADORES(A): Requerimento, dispondo sobre oficializar a CDHU para que 
antecipe o cronograma da obra, agilizando a entrega das moradias, bem como 
informe os suplentes contemplados. Posto em votação, o Vereador Fábio da 
Silva Gomes:  Na verdade, como eu já havia conversado com alguns , é um 
requerimento que seja enviado à CDHU para que agilize a obra. Acho que todos 
os vereadores lá atrás foram a São Paulo pedir que a CDHU agilizasse as obras 
né, assim como o Poder Executivo., cada um fez sua parte. Nós fizemos nossa 
parte e é o que cabe. Que é pedir para agilizar para ver se comove a CDHU, 
nada mais. Peço que todos assinem. O Vereador Waldir Siqueira: Boa noite, 
senhor Presidente, senhores vereadores, vereadora e a todos os presentes: 
Realmente as informações são muito importantes para a nossa Casa para que 
possamos passar as informações à nossa população, gostaria que colocasse no 
requerimento sobre o andamento dos nomes que eles estavam levantando e dos 
que estavam na fila de suplência. Pessoas me disseram que foram chamadas 
como suplentes já, no caso um deles me parece o de número quatorze. É muito 
importante a informação do CDHU. Boa noite Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores e a todos os presentes, é uma situação complicada, difícil que acaba 
atingindo até O Vereador Luis Marino da Silva:  Boa noite Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, Vereadora, todos presentes, para nós é triste saber que o 
país encontra-se numa situação complicada que acaba afetando as pessoas que 
através do sorteio adquiriram suas casas. A gente tem cobrado muito, todos os 
vereadores aqui, hoje está sendo feito mais um trabalho de cobrança ao CDHU 
em relação às casas, o Prefeito tem ido incansavelmente à  CDHU, em São 
Paulo e em Araraquara também. Gostaria de confortar as pessoas que 
conseguiram as pessoas através de sorteio, que foram contempladas através de 
sorteio, que vocês terão suas casas, dentro de poucos dias e não só para o ano 
de vem como pessoas vêm falando. Foi falado que iria entregar somente uma 
quadra, o prefeito não aceito e está certo. Tem que ser igual para todo mundo. 
Tem pessoas que mudaram de endereço e nos procuraram e nós fomos no 
CDHU para regularizar a situação. Temos que parabenizar o trabalho do CDHU, 
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eles fazem um trabalho sério. O Vereador João Siqueira Filho: Sr. Presidente, 
Srs. Vereadores,Srs. Presente, nos somos favoráveis a este requerimento, a 
CDHU esta fazendo o trabalho certinho, se as pessoas que pegaram estas 
casas apresentaram os documentos estão esta tudo certinho, se a pessoa não 
tem nada em seu nome é certo pegar a casa, as ultimas casa que foram 
entregues aqui em Ibaté, foi na época do Prefeito Mauro Teles, a pessoa de 
baixa renda tem o direito de comprar as casas, essas casa nos vereadores 
fizemos a trabalho para a conquista destas casas eu acredito que as casas vão 
ser entregues ate antes da resposta deste requerimento, gostaria que o Governo 
continuasse a dar o apoio para construção de mais casas. O Vereador Geraldo 
de Sousa Oliveira: Boa noite Srs. Presidente, Vereadores  e a todos os 
presentes, sobre as casas que o Vereador esta pedindo informação eu estive em 
São Paulo falando com o secretario e ele informou que estaria entregando as 
casas até agosto e agora outra informação que é até  depois de outubro. Com 
relação as pessoa que pegaram as casas que tem outra casa no nome, falaram 
que não vão levar os documentos, nos vereadores se soubermos que alguém já 
tem casa nos vamos denunciar, então vamos aguardar se ate agosto ou depois 
da eleição vão entregar as casas. Aprovado ORADORES: O  1º ORADOR 
INSCRITO, VEREADOR FABIO DA SILVA GOMES: Sr. Presidente só para 
confirmar minhas indicações, a ETC forma os pessoal que sai preparado para o 
trabalho, a parceria com empresas é importante aos pequenos empreendedores 
e formandos, seria uma ajuda a sociedade para o emprego e renda é uma idéia 
para a ajuda o incentivo da incubadora. Sobre a guarda Municipal existe lei 
federal que regulamenta e da apoio a guarda e que o Prefeito regularize a 
situação da guarda com a lei federal, acertando o estatuto da guarda que 
possamos ainda neste mandado conseguimos regulamentar o estatuto. Sobre a 
iluminação de LED, dá uma segurança maior a toda a comunidade, não só neste 
local mais em todos os lugares. Sobre a cortina verde segue é algo 
importantíssimo que segue ao setor de engenharia meio ambiente que deve 
fazer uma reestruturação colocando pessoas especializadas no meio ambiente e 
com visão maior no assunto, contratando empresa especializada ou separando a 
engenharia do setor de meio ambiente.A audiência publica do conselho 
municipal dos adolescentes que ira acontecer nesta Casa no dia 14, é 
importante sabermos como esta o conselho para saber qual o acompanhamento 
e como esta sendo prestados os serviços e, nosso município, pois é muito 
importante a audiência publica para tomarmos conhecimento e dar sugestões ao 
conselho com relação ao acompanhamento aos jovens . A resposta do Ministério 
do Trabalho e emprego a pedido deste vereador e dos senhores informando  
com relação ao pedido de uma agencia de Departamento do Trabalho em nosso 
Município, que para instalar uma agencia o Município tem que ter mais de 40 mil 
habitantes, e que existe na cidade mais  próxima que é São Carlos-SP uma 
agencia. Estive no curso sobre transparência publica em Araraquara, e que este 
tipo de transparência tem que ser de fácil acesso a todos, para conhecimento. 
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Estive presente também na ETC na entrega do TCC aos alunos, deixando aqui 
os parabéns a todos.O 2º ORADOR INSCRITO, VEREADOR GERALDO DE 
SOUSA OLIVEIRA: Sr.Presidente falar sobre a indicação que fiz sobre a 
iluminação da praça Manoel Lopes do Icaraí, não tem muito tempo que fui 
arrumado e fui destruído por vândalos pedindo assim que arrumem os postinhos 
e da praça Aparecidinha tem bastante gente deveria ser colocado mais 
iluminação globinhos e também em vários lugares que precisam de iluminação 
adequada. Sobre a boca de lobo que esse vereador vem pedindo para fazer a 
limpeza e já faz tempo tem que deveria ser feita a limpeza na  boca de lobo 
perto do peixeiro  não tem um mês nem dois meses já faz tempo, que não foi 
limpa, no jardim Mariana também tem lugar que esta feio não é só no Icaraí. Fui 
chamado de lixo por um ex Vereador desta Cidade eu sei que ele é pau 
mandado, mas deveria ter respeito com esse Vereador. Na explicação pessoal 
eu esclareço melhor. O 3º INSCRITO, VEREADOR MÁRIO ALBERTO 
FRIGIERI JÚNIOR: Sr. Presidente Srs. Vereadores, Sra.Vereadora, gostaria de 
iniciar aqui falando sobre as visitas que fiz em São Paulo, assim como o 
vereador Fabio estava no curso em Araraquara, eu levei o oficio que ele fez ao 
Deputado Ed Thomaz assim também como com o Deputado Roberto Massafera 
e com o Deputado Coronel Telhada onde fizemos o Pedido ao Deputado para 
incluir a Semana de Segurança Publica no curriculo escolar. Em Aparte 
Vereador Fabio da Silva Gomes: agradecendo a ajuda do Vereador  pelo envio 
dos documentos e pedido deste Vereador aos Deputados. O secretario Jose 
Renato Nalini elogiou muito o trabalho nosso no Parlamento Jovem, o Vereador 
fez a leitura de oficio enviado pelo Secretario José Renato Nalini, agradecendo o 
convite feito pela nossa Casa.O Parlamento Jovem  2016 foi destaque no Jornal 
dos Deputados Federais, em Ibaté Deputado Lobbe Neto prestigia o primeiro 
Parlamento Jovem de Ibaté, agradecendo o Deputado Lobbe Neto pela 
lembrança feita.  Para encerrar ate estranho encaminhei um requerimento de 
informação ao presidente da Casa não foi me entregue no prazo legal recebi no 
dia 28 e me entregou no dia 1ª. na sexta feira ultima, fora do prazo regimental, o 
requerimento me foi respondido dizendo que o registro de ponto estava 
quebrado e foi enviado a empresa para troca de registro de ponto, o que é 
estranho é que no dia 15 de outubro de 2014 fui aprovado Resolução 216/14 no 
seu artigo primeiro coloca que  por esta casa que o funcionamento e 
atendimento ao publico será das 8hs as 18hs, com registro de ponto, respeitado 
o concurso publico de cada funcionário e os ocupantes de cargos em comissão 
ALEM DO HORARIO DISPOSTO NOS DIAS DE SESSÃO ACOMPANHARAM 
ATÉ SEU TERMINO, no registro de ponto do funcionário que eu pedi não 
cumpriu os horários o mesmo cumpriu somente 6 horas, o que a gente quer é 
que venham trabalhar e se comprometendo com esta Casa, o que estamos 
sabendo é que alguns funcionários se aposentaram e que deste então viemos 
solicitando as providencias no sentido de resolver essa situação e para que 
fosse feito o concurso publico e estranho é que foi contratado uma empresa 
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Phoenix para prestar serviços nesta Casa e que recebeu mais de seis mil reais 
por mês e essa empresa não fez nada para resolver, e parece que não prestou 
os serviços e assim como os funcionário que não trabalharam eu vou pedir a 
devolução do dinheiro recebido mais de 60.000,00, porque não prestou os 
serviços, e gostaria que me  mostrasse o mais tarde no prazo de 3 dias levantar 
a documentação dos serviços prestados mesmo porque vários funcionários 
aposentaram e não temos segurança nesta casa quero a informação desta 
empresa quais os serviços prestados e também dos funcionários que não 
trabalharam eu vou pedir a devolução destes valores sim, porque não é justo 
com os funcionários que trabalham. O 4º INSCRITO, VEREADOR LUIS 
MARINO DA SILVA:  gostaria de relatar aqui um fato com relação a guarda 
municipal que a lei deve ser cumprida a lei do estatuto da guarda municipal, 
peço que o Prefeito olhe com carinho essa situação, para regulamentar a guarda 
municipal.Essa situação tem que ser revista sim em apoio a guarda municipal. O 
Vereador Marinho comentou os questionamentos junto com o presidente eu vejo 
a nossa Casa desfalcada em relação a funcionários. Nós estamos aqui 
trabalhado para resolver os problemas e não vejo a solução por parte do Sr. 
Presidente, mesmo porque  hoje não temos o concurso do contador, da 
secretaria administrativa que aposentou sexta feira, procurador jurídico, 
protocolo e arquivo o motorista também que ta com tempo de aposentar e nada 
tem sido feito, O Vereador Fabio vem pedindo também para solução o que a 
gente vê que aparece projetos criando outros cargos e o que acontece que esse 
estava difícil fazer as atas com a secretaria imagina sem, agora piorou 
mais,outra vaga em aberto, e nada de concurso, e assim a casa fica sem poder 
prestar serviços, só vejo a criação de cargos de Chefe de gabinete,Assessor 
legislativo, assessor de Imprensa o qual vinha trabalhar quando queria, 
denunciado pelo Vereador Marinho, a Casa esta ficando manca, logo vai ficar 
igual a Câmara de Américo sem funcionário vamos dizer assim, como vamos 
organizar as sessões como os vereadores vão trabalhar, esta uma coisa que o 
Senhor tem que sentar com a mesa diretora para rever tudo isso,  e a assessoria 
que o senhor contratou parece que o trabalho não deslancha talvez no futuro o 
senhor possa responder por isso, digo aqui que a Câmara falta com 
responsabilidade para manter os trabalhos em dia, o Sr deveria estar vendo isso, 
deveria respeitar o nosso regimento. Muitos dos atos ou todos os atos não tem 
participação da mesa, pois não estamos sabendo o que esta sendo feito aqui, 
gostaríamos que o Sr.Presidente verificasse essa situação e que junto com a 
mesa rever toda essa situação para que não tenhamos funcionários 
competentes para prestar os serviços aos vereadores e a comunidade.Para que 
assim prestem um serviço de qualidade para a comunidade. E algumas ocasiões 
alguns projetos foram rejeitados por esta Casa por falta de orientação aos 
vereadores e que acabou causando prejuízo ao Município. Assim solicito as 
providencias. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO INSCRITO,VEREADOR 
FÁBIO DA SILVA GOMES: Sr. Presidente somente para cumprimentar o Diretor 
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de Base o Sidnei, que é aqui de Ibaté, seja bem vindo a esta Casa O SEGUNDO 
INSCRITO,  VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Sr. Presidente boa 
noite a todos, a minha explicação deixo aqui meus sentimentos pelo falecimento 
do Sr. Manoel que morava no Cruzado, e falando sobre o Vereador do passado 
de 1992, quando estava aqui em uma sessão polemica, ele chamou o nosso 
companheiro falecido de doente, e ai percebia queda de nosso 
companheiro,estou revoltado pela situação, se ele chamar nos Vereadores de 
lixo, ele que venha falar na minha cara e não colocar nas redes sociais e ele 
falou que somos um lixo todos os vereadores e ele foi mandado por alguém, ele 
falou que todos os vereadores que votaram aquele projeto de aumento são um 
lixo e esse vereador vai cobrar o lixo que esta essa cidade. O TERCEIRO 
INSCRITO,  VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Só para 
encerrar, quando eu fiz a denuncia dos funcionários que não vinham trabalhar eu 
fui muito criticado e esta ai o que aconteceu.Precisamos de funcionários 
comprometidos com esta Casa, como o Sr. Disse esta em andamento o 
concurso que eu também não sabia, então que tudo começou errado e eu 
sempre fazendo o pedido para que o Presidente venha tomar as atitudes, e que 
o Presidente não tem tomado providências eu vejo que nas demais legislaturas 
tudo andava em ordem. Eu que venho a esta Casa todo dia, até a limpeza da 
fachada da Câmara eu pedi e nada fui feito. Mas infelizmente do inicio  até aqui 
esta  casa vem andando para traz. O QUARTO INSCRITO, VEREADOR JOÃO 
SIQUEIRA FILHO: Sr. Presidente, eu fui três vezes Presidente desta Casa, o Sr. 
Se torna um juízo aqui  e o segundo representante do município e eu gostaria 
sim que o Sr. marcasse uma reunião com a mesa e com todos os vereadores 
para podermos ajudar eu sei que é difícil o trabalho do Presidente, eu acho sim é 
muito difícil, a Josiane trabalhou muitos anos aqui e aposentou e esta a 
disposição  também do Sr. se precisar dela ajudar ela vem e esta na hora de 
ajudar, nos estamos aqui de passagem as vezes as pessoas cobram da 
administração melhores trabalhos, então estamos aqui para ajudar e estamos a 
sua disposição.O QUINTO INSCRITO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Nobre 
Vereador geral esta com razão mas não podemos levar em consideração as 
palavras daquele ex-vereador, eu já fui muito criticado em vários jornais e radio e 
graças a Deus fui o Vereador mais bem votado, que faz a critica é político não é 
a população, muitas pessoas que não me conheciam ficaram me conhecendo e 
fui o mais bem votado. O Senhor Presidente quando assumiu a presidente eu 
falei que é um trabalho muito difícil é muito cobrado e será responsabilizado 
pelos atos, então é um compromisso muito grande e que deve sempre estar em 
reuniões com a mesa o que não aconteceu com Vossa Excelência, que não fez 
nenhuma reunião e tomando decisões sem comunicar a mesa e tudo isso ai esta 
caindo sobre Vossa Excelência e o nosso trabalho é trabalhar unido e eu sou um 
vereador que não vou ficar passando a cabeça em Prefeito e vereador se fizer 
coisa errada. E estamos aqui perdendo nossos funcionários e estamos sempre 
cobrando o concurso publico e então Sr. Presidente eu fico triste pelo que esta 
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acontecendo o Sr. contratou uma empresa para ajudar na administração e esta 
empresa acabou fazendo um projeto de lei que acabou em tudo isso, então 
precisamos colocar nossa casa em ordem, fazendo reuniões então vamos ver o 
que Vossa Excelência, vai resolver. O SEXTO INSCRITO, VEREADOR LUIS 
MARINO DA SILVA: Dizer a todos os Vereadores que foi uma sessão muito 
boa, o que a gente sente é que passaram quatro anos e esta casa teve a perda 
de funcionários, desde a aposentadoria do Diretor desta Casa, o que eu vejo é 
que todos os que vêm outra contratação é de forma errada contratados pelo 
Presidente e essa pessoa contratada veste uma cor asa parece que é só 
funcionário do presidente e não atende vereadores, o vereador queria viajar não 
poderia viajar depois acabou acertando, então existe isso e a câmara perdeu 
mais de 50% dos funcionários e agora entramos no período eleitoral e não 
podemos trabalhar então esta marcada uma reunião às 15 horas para ver o que 
pode ser feito e seria bom o atendimento ao regimento e chamasse todos os 
vereadores para conhecimento de todos. Para que não mais acontece igual ao 
que aconteceu com o Vereador Marinho que foi desrespeitado. Então vamos 
juntos ajudar para que tenhamos uma assessoria para podermos trabalhar 
mesmo porque logo virão novos vereadores para que não tenhamos perca de 
projetos que possam vim a prejudicar o município, para que assim darmos 
andamento do trabalho legislativo. 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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