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39ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 
2.016. 

 
Aos sete dias do mês de novembro 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 Luís 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  João Siqueira Filho  procedeu à leitura da bíblia. 
Após foi colocado em discussão a ata da sessão ordinária do dia 24 de outubro 
de 2016, em seguida o Senhor Presidente colocou em votação, a ata foi  aprovada 
por  unanimidade.  O Senhor Secretário leu a correspondência recebida de diversos 
que ficará arquivada na secretaria da Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS: 
VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Indicação, dispondo sobre fazer leilão das 
telhas metálicas que forem retiradas na reforma o Ginásio de Esportes; Indicação, 
dispondo sobre adquirir cadeirinhas automotiva para transporte seguro de crianças e 
bebês, objetivando a utilização pelos departamentos que necessitem transportar na 
cidade e, também, em viagens intermunicipais;  Indicação, dispondo sobre adquirir 
lixeiras  para instalação no passeio público visando a doação às famílias de baixa renda 
e incentivar a instalação destas lixeiras defronte à todas as residências; Indicação, 
dispondo sobre contratar empresa para medição de área edificada para cálculo de 
imposto predial urbano por imagens via satélite ou imagens aéreas; Indicação, 
dispondo sobre fazer atualização cadastral de empresas e comércios do município, 
visando a criação de mapa comercial e industrial, bem como estudar as possibilidades 
de incluir no plano diretor a instalação de um novo distrito industrial particular ou público, 
próximo da divisa de São Carlos. O Vereador Fábio da Silva Gomes: Senhor 
Presidente, Vereadora, Vereadores, muito boa noite. Na verdade, a Prefeitura Municipal 
de Ibaté precisa criar um plano estratégico em relação a indústria e comércio para 
viabilizar fomento e incentivo ao comércio e a indústria do município e, pensando lá na 
frente, ou até mesmo num período mais próximo, já pensar também, em incluir um novo 
Distrito Industrial num Plano Diretor. Que seja uma expansão do município na divisa de 
São Carlos. Digo isso porque em São Carlos tem as Faculdades, existe toda uma 
logística de hotéis, e outras coisas. Aqui em Ibaté não é longe o Distrito, mas quando se 
é colocado ao lado de São Carlos, outras empresas se interessariam em instalar 
naquele distrito ali, pois é ao lado de São Carlos, por isso esta sugestão da viabilidade 
da criação deste novo distrito industrial, para que Ibaté tivesse uma competição mais 
leal com São Carlos. Em conversa com um técnico de comércio esses dias, ele me 
disse que de repente Ibaté seja uma cidade promissora a partir do momento que fizer a 
ligação dos municípios com o distrito industrial compartilhado, ou seja, duas cidades 



  
 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP 

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

   
 

Sessão Ordinária de 07.11.2016 – Fls. 2 

 

 

PRESIDENTE            1º SECRETÁRIO 

 

com o distrito industrial uma ao lado da outra.  Sem mais. Moção, dispondo sobre votos 
de congratulações com o Padre Bruno Sérgio Sedenho por ter assumido, oficialmente, a 
Paróquia de Santo Antônio em 01 de novembro de 2016. Posto em discussão: O 
Vereador Fábio da Silva Gomes: O padre Bruno Sérgio Sedenho está conosco na 
comunidade há pouco mais de dez meses, ele estava como administrador paroquial. O 
padre Bruno foi se encantando com a comunidade e a comunidade foi entendendo seu 
modo diferente de lidar com a comunidade, de montar sua equipe de trabalho. E neste 
dia 1 de novembro, o Bispo esteve na cidade de Ibaté e empossou, ou seja, deu o título 
de provisão de Pároco Bruno Sérgio Sedenho. Faço esta moção de congratulações, 
pois quando uma pessoa desta fica na cidade, é uma pessoa a mais para ajudar na 
vulnerabilidade das drogas, do alcoolismo, porque os padres são grandes 
aconselhadores, são grandes referências para a sociedade. A nossa Casa está aberta 
para ele, e o município está recebendo Padre Bruno, através da Câmara, de braços 
abertos, ratificando isso com esta moção de congratulações. O Padre Bruno também 
tem um ativo engajamento na atividade carcerária, desde 2009 ele visita o presídio de 
Araraquara e faz todo um trabalho com aqueles detentos, tendo uma vasta experiência 
em relação a isso. É merecedor desta moção de congratulações. Sem mais. Posto em 
votação: Aprovada. VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Moção, dispondo sobre 
votos de pesar pelo falecimento do Senhor Fábio Alexandre Brasil de Freitas. Posto em 
discussão: O Vereador Luis Marino da Silva: Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, Vereadora, é com muita tristeza que faço esta moção de pesar pelo 
falecimento do Fábio Brasil ou Fábio Freitas como era conhecido, e para quem não o 
conhecia, ele era irmão do Dr. Flávio de Freitas. Ficamos muito tristes com a fatalidade, 
fomos pegos de surpresa com a morte repentina e acredito que para a família, para os 
filhos, para o Dr. Flávio foi  e vai ser muito difícil. Peço a Deus que os conforte e que 
também peço a deus que dê um bom lugar para Fábio no céu, pois ele era uma pessoa 
muito boa, família, extrovertida, alegre e que foi uma perca irreparável pro nosso meio. 

Sem mais. Posto em votação: Aprovada. ORADORES: O 1º ORADOR INSCRITO, 
VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Senhor Presidente, então continuando em 
relação à indicação que eu já discuti sobre estar ai num Plano Diretor, um distrito 
industrial ao lado de São Carlos, eu não falo para a Prefeitura comprar uma área e 
ceder para as indústrias. Eu falo no sentido de no plano diretor esta área estar 
edificada por indústrias, seria áreas particulares no caso, é claro se a prefeitura vir e 
tiver provisão de comprar uma área para fazer um novo distrito da forma como é 
feito hoje, fazer doações às empresas que gerem empregos, tudo bem, mas daqui 
para frente vai ser mais difícil. Constando num plano diretor isso o donatário da área 
irá se interessar em fazer este loteamento para indústrias, a Prefeitura somente irá 
constar no Plano Diretor, e o loteador faria a área industrial do lado de São Carlos. 
Fiz esta indicação sobre as telhas metálicas do Ginásio de Esportes, pois, creio eu, 
que elas terão que ser trocadas e as que forem trocadas que seja feito um leilão 
destas telhas e com o valor arrecadado que compre uniforme para o próprio Ginásio 
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ou material esportivo. Estamos vendo que a Lei de Trânsito ficou mais dura em 
muitos aspectos, mas na minha opinião poderia ser até muito mais dura, e nós não 
sabíamos que temos no município alguns veículos que faz o transporte de pessoas 
com enfermidades para outras cidade, e muitas dessas pessoas são crianças, e o 
município não tem nenhuma cadeirinha para transporte adequado destas crianças e 
nem bebê conforto. Por isso que eu indico para a Prefeitura comprar uma ou duas 
cadeirinhas e um ou dois bebê conforto para deixar nos locais específicos para ser 
usado nos veículos de transporte da prefeitura. Graças a deus nunca aconteceu 
nada, mas pode acontecer. Também pode livrar os motoristas de multas futuras. Eu 
e o Vereador Marino estávamos discutindo outro dia sobre outro assunto que é 
arrecadação de impostos. O município precisa arrecadar mesmo, só que tem muita 
gente que não paga imposto corretamente porque sua casa não é devidamente 
medida. É difícil a Prefeitura ir medir todas as casas? Logicamente que é, por isso 
que eu cobro a prefeitura novamente para que contrate uma empresa para fazer 
esta medição do IPTU por via satélite ou imagens aéreas. Tem muita gente que 
paga certinho, mas também tem muita gente que não paga, eu tiro por mim, eu pago 
certo, mas vejo casa do mesmo tamanho da minha com valor bem menor de IPTU, 
isso porque não está medido certo. O Município está precisando de recursos e acho 
que todos tem que pagar igualmente, desde que esteja dentro do zoneamento 
urbano. Quero deixar registrado que esta semana estive na Casa do Idoso para 
comemorar uma ação social, onde teve um café da manhã muito gostoso com os 
idosos e eu estive prestigiando e pude ver a importância destas entidades que 
trabalham com os idosos. Hoje falei com a Carol no Centro Comunitário que a 
Primeira Infância é o oposto dos idosos, mas que também tem tudo a ver, pois 
começam a ter a vulnerabilidade igual as crianças. Eu conversei com uma estagiária 
da UFSCAR a semana passada e ela me disse que está fazendo um 
acompanhamento destes idosos, e que todos os idosos melhoraram a saúde depois 
que começaram a frequentar o Centro de Convivência do Idoso e as atividades. 
Trabalhar com o idoso é trabalhar com o futuro, pois o idoso vai viver cada vez mais, 
então temos que parabenizar estas ações que existem. Quero parabenizar a ETEC 
pelas ações com os idosos e ao Edésio Castanho pelo Projeto Troque um Sorriso 
por Um Abraço, que até foi enaltecido por algumas entidades do Estado. Sem mais. 
2º ORADOR INSCRITO, VEREADOR JOÃO SIQUEIRA FILHO: Boa noite Senhor 
Presidente e Senhores Vereadores. O vereador Fábio estava aqui discutindo e é 
válido o que ele estava falando sobre o Plano Diretor. Já era para ter feito algumas 
emendas no plano diretor, tinha que fazer atualizações nele para que traga mais 
empresas e mais empregos para Ibaté. Na semana passada eu pedi que um 
empresário fosse conversar com o Dr. Emanuel, pois ele está disposto a instalar 
uma empresa aqui, e ele já tem em outro município, e parece que vai dar certo, ele 
vai começar com quarenta empregados. Quando nós aprovamos o projeto de 
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reajuste e não me lembro se era a cada três meses ou dois meses que ia ter um 
novo reajuste. Então já está passando do prazo, dentro do que foi discutido aqui e 
que estava no projeto. Espero que o prefeito acompanhe o que ele mandou aqui 
para nós e faça certinho. Sem mais. O 3º ORADOR INSCRITO, VEREADOR LUIS 
MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, senhores vereadores, esta minha oratória 
aqui é sobre um assunto que me deixou um pouco preocupado em relação a saúde 
do nosso município. Um trabalho que tenho acompanhado e que os senhores 
também têm acompanhado tem funcionado, está dando certo, mas parece que tudo 
que está dando certo alguém vem e quer por o dedo no meio para poder atrapalhar. 
Eu quero dizer que enquanto eu for vereador nesta Casa eu irei brigar em cima da 
saúde, seja com quem for, e a hora que for. Por enquanto é só uma prévia, é só o 
começo do assunto, porque não tem nada oficializado ainda, mas já existem 
rumores  de conversas erradas em cima de um trabalho que está sendo feito,  e que 
eu tenho acompanhado e aprovo e dou total apoio ao Secretário de Saúde, ao Dr. 
Milton, e que eu acredito que esta Casa também o apoia pelo trabalho que vem 
sendo feito, mas é só rumores, e espero que só fique nos rumores e se a gente 
precisar sair na batalha, com certeza iremos sair. Ibaté tem coisas erradas de quinze 
anos para trás, que está errada até hoje e está tentando se acertar, e quando se 
tenta concertar uma coisa errada, se enfrenta uma batalha e isso é em todos os 
setores, mas o que está errado não pode continuar. O que está certo tem que 
permanecer e é o que está funcionando, é o que as pessoas têm elogiado da saúde 
de Ibaté, o trabalho vem sendo feito, só vou pedir mais empenho dos médicos, que 
eles tratem o próximo com muito mais amor, porque se for por uma vida nós iremos 
travar uma batalha. Se a gente tiver que entrar no hospital às sete da manhã e sair 
às duas da manhã para transferir uma pessoa, nós iremos estar lá sim, na luta. Igual 
a gente foi transferir uma criança esta semana, que foi atropelada lá naquele local 
onde a gente cobra lombada, e que não faz, onde eu já presenciei outro acidente lá 
também. A criança tem um ano e seis meses, mas graças a Deus passa bem, foi 
transferida e está sendo acompanhada pelo pediatra. Não está errado os vereadores 
estarem cobrando, não está errado vereador cobrar melhor saúde para o município, 
pois o trabalho de vereador é fiscalizar, não é só fiscalizar o executivo, é fiscalizar a 
saúde, o esporte, é a assistência social, e nós estamos fiscalizando. E se nós 
estamos pedindo é porque tem a possibilidade de fazer. O médico tem que trabalhar 
certinho, igual o lixeiro faz o seu trabalho certo. O lixeiro não entra e sai no horário 
certo? A merendeira não entra e sai no horário certo? Então o médico precisa 
também, e é só uma prévia do que a gente tem sentido e estamos acompanhando. 
Vamos continuar acompanhando e cobrando. A gente sabe das dificuldades por que 
passa o município e agora é final de ano, tem fechamento de contas, tem troca de 
prefeito, tem também a transição de governo e uma coisa que é cobrada nesta Casa 
aqui foram as canaletas. Sabe-se que precisa ser feita estas canaletas, estou 
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lembrando aqui, só não sei se vai ser possível fazer neste final de mandato, mas no 
início do mandato vai ser cobrado novamente a construção das canaletas. Hoje está 
sendo votado nesta Casa a lei orçamentária para 2017, espero que as canaletas já 
estejam no orçamento, para que possa ser construída no ano que vem. A gente 
apoia a indicação do Vereador Fábio, pois a gente sabe que o município é de 
pequeno porte e sofre muito, porque depende muito de São Carlos, e um distrito 
entre Ibaté e São Carlos seria muito útil aos dois municípios, seria uma  melhora 
muito grande na parte de empregos do nosso município, e agente tem vontade que 
isso aconteça. Uma coisa que eu gostaria é que revisse uma lei municipal que é a lei 
de doação de áreas para construção de empresas, pois a gente vê que não é que  
favorece empresas grandes, mas parece que empresa grande por ter maior 
arrecadação, maior número de funcionários, parece que acaba sendo beneficiada, 
enquanto o microempresário ou empresa de pequeno porte acaba não fazendo uso 
da área. Pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhuma empresa pequena 
que tenha ganhado área do município. Acho que a lei deveria dar preferência às 
pequenas empresas. Outra coisa eu gostaria que fosse estudado é sobre o prazo de 
dois anos, e se a pessoa ganha dois mil metros tem que construir quinhentos metros 
quadrados, acho que tem que ser analisado tudo isso e revisto a lei. EM APARTE, O 
VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Na verdade esta indicação que eu fiz é 
sobre um novo distrito, mas primeiramente na indicação eu peço um levantamento 
para o município do comércio e indústria para este plano estratégico. Seria para 
saber quantas empresas de pequeno porte pagam aluguel, e quantas estão em 
prédio próprio. As empresas menores necessitam sair do aluguel para poder 
crescer. E quanto a metragem e construção, precisamos repensar tudo isso, pois 
muitas vezes uma empresa de grande porte no município gera muitos empregos e 
arrecadação e uma empresa de pequeno porte, tem poucos funcionários mais 
trabalha para fora, e a área seria de armazenagem externa, por exemplo. Então esta 
construção deveria ser revista com profissional que entenda realmente, para que se 
tenha um distrito novo que contemple um percentual de empresas que paguem 
aluguel na cidade, como serralheria, funilaria, etc. Agradeço o aparte. O 
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: São realidades que estão acontecendo no 
município e que precisam ser adequadas. A gente vê a necessidade de cuidar do 
nosso povo, a gente vê quantas empresas que prestam serviços e chegam até nós e 
dizem que gostariam de participar de uma licitação, a gente até encaminha, mas a 
gente também sabe da dificuldade que tem, porque quem ganha normalmente são 
as empresas grandes, e estas empresas geralmente não são do município. A gente 
viu a entrega das 240 casas e foi entregue para quem não tinha casa, paga quem 
pagava aluguel, e da mesma forma tem empresas pequenas que pagam aluguel e 
que necessitam de uma área para se instalarem. Agora é um momento de se refletir 
esta situação e estar cobrando para que aja uma melhora de tudo isso em nosso 
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município. Sem mais. ORDEM DO DIA: 1º) PROCESSO CM. Nº 669/2016, DE 30 DE 
SETEMBRO DE 2016 – Projeto de Lei do Executivo nº 036/2016, que dispõe sobre o 
Orçamento Anual do Município de Ibaté para o exercício financeiro de 2017. Posto em 
discussão: O Vereador Fábio da Silva Gomes: Da proposta orçamentária, contempla a 
receita de R$ 80.520.000,00; e despesa de R$ 78.000.000,00; só para deixar registrado. 
Os créditos adicionais por decreto são de até quinze por cento do total das despesas do 
orçamento da administração direta e indireta. O prefeito também vai poder transpor 
dentro da mesma categoria, sem passar pela Câmara. O Executivo também fará os 
repasses  Estaduais e Federais, às entidades Ensino Especial FUNDEB (Estadual) R$ 
300.000,00; Assistência ao Idoso (Estadual) R$ 18.400,00; Assistência ao Portador de 
Deficiência (Estadual) R$ 47.800,40; Assistência ao Portador de Deficiência (Federal) 
R$ 16.200.00; e são objetos de repasses municipais. Desenvolvimento da Educação 
Especial R$ 180.000,00; Assistência ao Idoso R$ 84.000,00; Assistência ao Portador de 
Deficiência R$ 84.000,00. A previsão de receita de IPTU para 2017 é de R$ 
3.600.000,00. Sem mais. Posto em Votação: DECISÃO: Projeto aprovado em 1ª 
votação por unanimidade.  2ª) PROCESSO CM. Nº 734/2016, DE 04 DE NOVEMBRO 
DE 2016 – Projeto de Lei do Executivo nº 039/2016, que dispõe sobre a abertura de 
crédito adicional suplementar, referente a saldo financeiro dos recursos recebidos do 

QSE não utilizados durante o exercício de 2015. Posto em Votação: Antonio Inácio 
Barbosa (SIM), Fábio da Silva Gomes (SIM), Geraldo de Sousa Oliveira (NÃO), João 
Siqueira Filho (SIM),  Luis Marino da Silva (SIM), Mário Alberto Frigieri Júnior (SIM), 
Sidnéia Monte (SIM), Waldir Siqueira (SIM). DECISÃO: Projeto aprovado por 7 

(sete) votos favoráveis e 1 (um) contrário. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Não houve 
inscritos.  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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