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24ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2.016. 

 
Aos onze 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 Luis Marino da Silva procedeu à leitura da bíblia. Após foi colocado em 
discussão as atas das sessões ordinárias do dia 13 de junho de 2016 e 20 de junho de 
2016. As atas foram aprovadas por unanimidade.  O Senhor Secretário procedeu à 
leitura das correspondências recebidas de diversos que ficarão arquivadas na secretaria 
da Câmara Municipal.  PROPOSIÇÕES APRESENTADAS: VEREADOR FÁBIO DA 
SILVA GOMES: Requerimento, dispondo sobre solicitação à Triângulo do Sol que 
instale uma placa com a indicação do nome da cidade de Ibaté,  no KM 246 + 500 
metros da Rodovia Washington Luís. O Vereador Fábio da Silva Gomes: Boa noite 
Senhor Presidente, senhores vereadores, vereadora. Bom todos sabe que a Triângulo 
do Sol a gente nem precisava fazer este requerimento, pois chegando a São Carlos a 
gente vê São Carlos há 500 metros, chega a outra cidade, o nome da cidade há 500 
metros. Vocês se lembram que ali perto da popular existiam duas pilastras de aço com 
uma placa que indicava Ibaté a tantos metros e depois com o acidente com aquele 
caminhão foi arrancada. Agora só tem a placa indicando saído Km 247 com o nome de 
Ibaté bem pequenininho, muita gente passa na rodovia e não sabe que a entrada de 
Ibaté é aqui. Só quero que coloque o que foi tirado. Nada mais que isso. Aprovado 
Indicação, dispondo sobre fazer manutenção asfáltica na Rua Antonio Messias, no 
centro. Indicação, dispondo sobre instalar semáforo com botoeira para pedestre no 
cruzamento da Av. Conselheiro Moreira de Barros com a Rua Dr. Teixeira de Barros, 
bem como no cruzamento da Rua Eduardo Apréia. Indicação, dispondo sobre instalar 
redutor de velocidade de veículos na Avenida Conselheiro Moreira de Barros, próximo à 
Rua Totó Pessente. Indicação, dispondo sobre instalar iluminação com lâmpadas de 
LED nas imediações das igrejas do município. Indicação, dispondo sobre instalar 
iluminação na rede de postes da estrada Ibaté/Água Vermelha, iniciando no viaduto até 
a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).  O Vereador Fábio da Silva Gomes: Não é 
de hoje que fazemos esta indicação para iluminação no caminho das chácaras no 
caminho Ibaté/Água Vermelha, na estrada hoje, na linha existente entre o viaduto até a 
estação de esgoto, pois se precisar de uma manutenção à noite, o caminho está claro, 
as pessoas que moram nas chácaras terão maior sensação de segurança, também os 
que utilizam daquela via terão uma melhor segurança. O pedido já é antigo, como 
também das outras ruas das chácaras e do Banco da Terra. Indicação, dispondo sobre 
efetuar estudos para a contratação ou habilitação de um Engenheiro com 
especialização em drenagem urbana. VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: 
Indicação, dispondo sobre fazer faixa para pedestres na Rua Benedito Barreto, em 
frente à UBS, Centro Cultural e postinho, no Jardim Cruzado. Indicação, dispondo 
sobre efetuar o recapeamento asfáltico das ruas Descalvado e Itápolis no Jardim 
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Cruzado. Indicação, dispondo sobre instalar cobertura em ponto de ônibus localizado 
na Rua Otávio Câmara, defronte ao número 187 no Jardim América. Indicação, 
dispondo sobre instalação de redutor de velocidade de veículos “lombada” na Rua 
Floriano Peixoto, defronte ao nº 1680, na Vila Santa Terezinha. Indicação, dispondo 
sobre construir canaletas no Jardim Icaraí, nas esquinas: Rua Orestes Del Ponte com  a 
Rua Augusto Boni;  Rua José Menzani com a Rua Gelindo Thamos;  Rua João Menzani 
com a Rua Orestes Del Ponte; Indicação, dispondo sobre determinar seja feito limpeza 
em todas as bocas de lobo existentes no município. Indicação, dispondo sobre mudar a 
localização da placa de ponto de ônibus que atualmente está defronte a Loja de 1 Real 
para mais próximo da esquina da Auto Escola Opção, na Rua Visconde de Pelotas. O 
Vereador Geraldo de Sousa Oliveira: Boa noite Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, Vereadora e a todos os presentes nesta Casa. Esta indicação sobre a 
placa do ponto de ônibus em frente a Loja de 1 Real, é pelo motivo que tem um 
caminhão que fica estacionado e gostaria que colocasse a placa do ponto ou na 
esquina ou do lado de baixo da Auto Escola Opção. Os passageiros dos ônibus correm 
risco onde ela está, então ela estava mais em baixo, mudou ela mais para cima. 
Gostaria que colocasse na esquina de cima ou na esquina de baixo. VEREADOR LUIS 
MARINO DA SILVA: Indicação, dispondo sobre instalar um portão ao final da Rua 
Conde do Pinhal com a Rua Totó Pessente, mais precisamente aos fundos da EMEI 
Julio Benedicto Mendes. O Vereador Luis Marino da Silva: Boa noite Senhor 
Presidente, senhores vereadores, vereadora e todos os presentes na Casa, esta 
indicação que faço é para que coloque um portão aos fundos da pirâmide, onde ficam 
os caminhões estacionados durante o almoço, alguns carros e ali por se tratar de uma 
área pública, que faz lado com a mata do alemão, a gente tem medo que no futuro 
possa acontecer às vezes alguma coisa até com crianças da Escola  de alguém acabar 
sequestrando alguma criança.  Como é uma área do município peço que instale um 
portão ali. Moção, votos de congratulações com a equipe de Futebol Categoria Sub 12 
por ter sido campeã no Campeonato Regional de Araraquara.  O Vereador Luis Marino 
da Silva: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, esta moção que faço 
aos atletas em especial também ao professor Fábio, mais conhecido como Pelé por 
cuidar desta equipe e por trazer mais uma vez um prêmio ao município. Foram nove 
jogos e ficou invictos, tendo o melhor goleiro da competição que é o Gabriel Silva, o 
melhor artilheiro Daniel Silva, o Pelé foi o melhor arbitro da competição, a equipe 
consagrou-se campeã na categoria Sub 12 no Campeonato Regional de Araraquara. O 
Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
Vereadora, todos os presentes, agradeço a presença de todos. Gostaria de deixar meus 
parabéns ao Vereador Marino pela iniciativa desta moção de congratulação. O futebol 
sempre tem resultados expressivos nesta categoria e nesta em especial que aconteceu 
em Araraquara era do campeonato Sub-13 e a equipe de futebol de Ibaté foi à de Sub-
12 e consagrou-se invicta. É importante a valorização e o reconhecimento através desta 
Casa, incentivando os atletas e professores.Aprovada Moção, votos de congratulações 
com a equipe de Karatê de Ibaté (em nome do Professor Élcio Manoel Barbosa 
Ferreira) pela participação no Campeonato Brasileiro de Karatê. O Vereador Luis 
Marino da Silva: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, mais uma vez é motivo de 
alegria para nós, através do esporte. Ibaté foi representada por três atletas, Giovanna 
Eduarda de Souza Freitas, Silvio Rosa da Silva Junior (3º Lugar) e Luiz Miguel da Costa 
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(3º Lugar). Todos são alunos dos Projetos Sociais da Prefeitura Municipal, que atende 
no Complexo Esportivo Parrelão, na Academia Municipal e no Centro Cultural. Os 
atletas são acompanhados pelo professor Élcio Manoel Barbosa Ferreira, onde na 
ocasião representavam o município de Ibaté, através do Departamento de Esporte e 
Lazer, porém irão representar também a Federação Paulista de Karatê. O Vereador 
Mário Alberto Frigieri Júnior: Novamente eu gostaria de deixar meus parabéns a 
equipe que é comandada pelo professor Elcio, aos atletas que participaram desta 
importante competição, a Giovanna e o Silvio moradores do Jardim Cruzado e o Luiz 
Miguel que classificou para a final Brasileira Sudeste. A gente vê a importância do 
esporte na cidade para estes jovens e a importância que eles dão ao esporte tanto ao 
Judô como para outras modalidades. Fico feliz em ver as obras iniciadas do Ginásio de 
Poliesportivo de Ibaté o qual a verba foi conseguida através do Deputado Lobbe Neto 
para iniciar esta reforma e que é tão importante para a nossa cidade. O esporte é 
referência para que a gente consiga melhorar a pessoa como cidadão, para trabalhar 
pelo município, e ter uma vida mais correta possível. Queria deixar meus parabéns para 
o professor Elcio e sua equipe. O Vereador Fábio da Silva Gomes: Boa noite a todos 
que a gente sempre fala a importância do esporte para os jovens tem um lado muito 
importante que trabalhando o lado social você consegue não dar brecha a criminalidade 
ajudando esses jovens para terem uma base na vida, pois existem muitos jovens que 
tem um potencial para o esporte, por isso ficamos felizes por esses jovens que 
representam o esporte de nossa cidade. Aprovada Moção, votos de congratulações e 
agradecimentos ao Dr. Milton Roberto José Sanches Alves, Assessor Geral da área da 
saúde de nosso município, pelos excelentes trabalhos prestados. Vereador JOÃO 
SIQUEIRA: Eu não poderia deixar de falar aqui do Dr. Milton, que toda vez que faltava 
médico ele estava aqui atendendo, lugar que era para atender 35, 36 pessoas por dia, 
ele ficava atendendo ate terminar, ele foi secretario da saúde um tempo atrás, e hoje 
esta aqui atendendo e fazendo um excelente trabalho, ele passa nas vilas vendo como 
esta sendo feito o atendimento aos idosos, deficientes e cumpri com todos seus 
deveres, a saúde nossa deu um passo para frente porque temos hoje uma pessoa de 
pulso firma que resolve os problemas da saúde. Em Aparte; LUIS MARINO DA SILVA: 
Às vezes a pessoa fala que a pessoa aceita trabalhar como assessor para ganhar um 
salário acima, mas Dr. Milton trabalha ganhando menos fazendo seu trabalho com 
amor. Vereador JOÃO SIQUEIRA FILHO:Nos já cobramos de mais a presença de 
médicos e hoje com a presença do Dr. Milton a saúde esta andando, sem mais. 
Vereador GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Senhor Presidente a gente sempre 
acompanha o trabalho do Dr. Milton nos bairros e ele ajuda bastante a gente e esses 
dias precisamos dele e ele atendeu o pessoal e estamos aqui se ele precisar está aqui 
para ajudar também. Vereador FABIO DA SILVA GOMES: Sr. Presidente e vereadores 
nos sabemos que o departamento da saúde é muito complexo e com muitos problemas 
para serem resolvidos, os problemas que tem se demandado para o Dr. Milton ele tem 
resolvido, que só vai resolver ainda mais os problemas se as pessoas colocarem no 
papel para ter provas para resolver o assunto e o Dr. Milton tem sim vestido a camisa e 
resolvido todos os problemas ele quer ajudar todo o corpo médico enfermeiros para que 
esses possam dar continuidade aos serviços prestados por ele. Que é um trabalho difícil 
e complexo e depende de todos nós. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Boa noite 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores faço a minha palavra a de meus nobres 
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pares, falar do Dr. Milton é um excelente médico é uma pessoa excelente tenho 
conhecimento dele deste quando ele trabalhava no Hospital São Marcos em São Paulo 
em Ferraz de Vasconcelos, ele trabalhou junto com minha mãe que era enfermeira na 
época. VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: È com muito orgulho a que venho falar 
aqui do Dr. Milton, que vem prestado um grande serviço para a comunidade que 
depende da saúde, excelente profissional e hoje através do trabalho prestado como 
médico e hoje como diretor da saúde ele tem nos atendido muito bem ele é um remédio 
para os nossos trabalhos que tem dado certo e estando disposto a todos. Aprovada 
Moção dispondo sobre votos de congratulações e agradecimentos ao Dr. Marinaldo 
Ângelo Monte pelos excelentes serviços prestados à população ibateense, bem como 
pelo carinho que trata os seus pacientes. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: 
Sr.Presidente esse outro médico é uma benção de Deus que sempre presta serviços a 
comunidade com muito carinho e prazer parabéns Dr. Marinaldo. VEREADOR LUIS 
MARINO DA SILVA; Sr, Presidente Srs Vereadores, esse médico também é um 
exemplo de trabalho, sempre a disposição de todos, atende a todos em qualquer lugar, 
até na rua já presenciei ele atendendo. Parabéns Dr. Marinaldo pelo exemplo de vida 
que você é. O VEREADOR JOÃO SIQUEIRA: Esse médico, o  Dr. Marinaldo não é a 
primeira vez que venho falar dele, ele é uma benção ele atende muito bem nossa 
população, então hoje estou contente em ter que falar destes dois médicos que ajudam 
muito a nossa saúde parabéns. VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Não 
tenho palavras para falar deste médico que presta a nossa comunidade, um excelente 
profissional e parabéns a família Monte pelos serviços prestados a todos nós. 
Aprovada. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Indicação, dispondo sobre estudar as 
possibilidades de reativar a antiga rodoviária. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: 
Gostaria aqui estar apresentando essa indicação ao Executivo para restabelecer a 
rodoviária em nosso Município, pois trará mais empregos e facilidade aos moradores 
para ter um local onde possam tomar o coletivo e assim melhorando os trabalhos. 
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Estou aqui para apoiar a indicação do nobre 
vereador, pois devemos sim reativar a rodoviária, pois para construir uma nova hoje 
esta difícil, pois a arrecadação caiu muito e seria difícil a construção de uma rodoviária, 
sendo assim viável ser restabelecida a rodoviária VEREADOR JOÃO SIQUEIRA 
FILHO: Uma excelente indicação do vereador, mas gostaria de dizer que se as pessoas 
precisarem fazer uma viagem mais longa precisa ir ate Araraquara. Estive conversando 
com um Deputado e ele me informou que o Município não tem condições de construir 
uma rodoviária, que deveria ajudar são as empresas. Chegando às mãos do Prefeito 
que sabe ele pede a ajuda das empresas e com os Deputados para tentarmos a 
construção de uma rodoviária.  ORADORES:  O 1º ORADOR INSCRITO, VEREADOR 
GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Senhor Presidente nos indicamos esse redutor de 
velocidade na Rua Visconde de Pelotas, pois é um pedido antigo dos moradores, 
porque tem gente que passa a 80 por hora. E a boca de lobo gostaria que fizesse essa 
limpeza em todos os bairros e no jardim Américo também tem boca de lobo a ser limpa. 
As caneletas que já vem vindo desde 2013 em frente ao postinho do Icaraí falaram que 
iria fazer em 15 dias e até agora nada e na Rua Oreste Del Ponte com Augusto Boni e 
Jose Menzani com Angelino Thamos e João Menzani com Oreste Del Ponte, 
gostaríamos que fosse tomada as providências e a cobertura de ônibus no bairro Jd. 
América defronte ao número 187 porque lá bastante pessoa pega o ônibus para são 
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Carlos e da nossa cidade e da Rua Visconde de Pelotas gostaria que fizessem a 
mudança da placa para baixo e a indicação que foi feita do ponto de ônibus foi feita do 
ponto da Avenida Araraquara ficou bom e da Rua Antonio Maquedano também, estão 
fazendo estamos aqui para cobrar o melhor para nossa população, e o recape da Rua 
Descalvado e Rua Itápolis e já que estão fazendo a pintura na cidade gostaria que 
também fosse feita a faixa de pedestre nas ruas Benedito Barreto em frente à UBS, o 
Centro Cultural e Postinho.O 2º ORADOR INSCRITO, FÁBIO DA SILVA GOMES: Boa 
noite a todos, já algum tempo estamos cobrando o instalação de semáforo devido ao 
grande fluxo ali existente da Rua Conselheiro Moreira de Barros com a Teixeira de 
Barros e na esquina com a Rua Eduardo Apréia com Conselheiro Moreira de Barros e 
também as ações de trânsitos bem como as faixas de pedestres, o município tem que 
criar uma sessão de trânsito para resolver toda essa situação, como faixas, redutores, 
semáforos e lombadas, por isso essa demanda na Câmara desses pedidos. Quanto a 
reforma da rodoviária é muito importante para nosso Município. Por isso que eu digo 
nos não entendemos com relação ao transito, sendo importante ter alguém na Prefeitura 
especialista em transito para poder dar pareceres e verificar os lugares que realmente 
necessite destas solicitações. E também solicito que a Prefeitura possa ter pessoas 
especializadas na área de drenagem urbana. Para poder solucionar os problemas que 
temos hoje no Município. As canaletas são necessárias para que a água não fique 
parada evitando assim as doenças a dengue. Falando da Saúde, a única reclamação 
que temos e com relação aos remédios que o Governo não tem encaminhado para o 
Município no prazo. Com relação o asfalto a estrada da Santa Rufina e outros lugares 
que também necessitam estamos cobrando e também com relação a iluminação 
também estamos aqui sempre cobrando. Com relação a cobertura de ponto de ônibus 
também estamos cobrando. Com relação aos biombos os bancos de nosso município já 
foram providenciado. Houve a reclamação essa senha que na Caixa o emissor de 
senha estava desligado porque o funcionário da Caixa estava almoçando o que não 
pode acontecer, amanha estarei conversando com o gerente para verificar esta 
situação. O Vereador fez a leitura da moção encaminhada pela Secretaria de Estado da 
Secretaria Publica de agradecimento pela “Semana da Segurança Publica em Ibaté”. O 
3º INSCRITO VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Dispensou o uso da 
palavra. O 4º INSCRITO VEREADOR JOÃO SIQUEIRA FILHO: Senhor Presidente 
com muito respeito que tenho pelo Senhor e pelos nossos companheiros de trabalho, as 
vezes não faço indicação, mas tenho conversado com o engenheiro Everaldo para 
tomar providencias quanto ao asfalto em nosso Municipio ele me informou que a 
Prefeitura esta providenciando, então não podemos cobrar só o Prefeito mas os 
funcionários que fazem esse tipo de serviço, com relação as canaletas ele também 
informou que esta sendo feita licitação para dar andamento aos pedidos. Com relação a 
Segurança esta sendo feito um bom trabalho pela policia e agradeço o Comando da 
Policia pelo trabalho realizado no nosso Município. Tivemos a visita do Comandante da 
Policia Militar em nossa Casa, onde passamos alguns problemas a ele e que estamos 
vendo que esta sendo resolvida. Quando ao esporte Ibaté também vem fazendo um 
bom trabalho. Mas não adianta só termos educação, saúde, segurança e esporte, se as 
crianças não tem o apoio da família. O 5º INSCRITO VEREADOR LUIS MARINO DA 
SILVA: Senhor Presidente, Senhor Vereadores, hoje posso dizer que foi um dia feliz, 
porque as coisas que você batalha e você busca as vezes respostas aparecem mais 
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rápidas, ate em situação difícil  quando Deus opera é mais rápida, digo isso porque 
acompanho um caso do Negão da Porta o Senhor Pedro Francisco da Silva se encontra 
doente com enfermidade, e não tem parente na Cidade de Ibaté ele veio da Bahia uma 
pessoa conhecida de todos nós, que está com a saúde debilitada não conseguindo se 
alimentar, e semana passada pediu o auxilio nosso para poder ser internado e falei com 
Dr. Milton e ele tomou as providências para que ele fosse internado e posteriormente foi 
encaminhado para  São Carlos, e após sua internação e como ele não tem parente em 
nossa cidade e através de um trabalho da Assistente Social de São Carlos, e com os 
trabalhos que estavam de minha posse acabamos encontrando seus familiares. 
Agradeço a todos os Vereadores as palavras usadas para falar dos Drs. Milton e 
Marinaldo porque esses profissionais merecem todo nosso apoio. Agradecer aqui 
também o Professor Raul que vem fazendo um trabalho diante do esporte. Com relação 
às canaletas que o Vereador Geraldo reclama, devo informar que por conta de um erro 
não apareceu nenhuma empresa para participar da licitação quanto a esse tipo de 
serviço, mas o Município vem tomando as providências quanto a colocação de várias 
canaletas. Gostaria também de abrir aqui uma discussão sobre os problemas existentes 
em nosso município, os problemas relacionados com os ex-funcionários da CTB, que 
não estão recebendo as parcelas do acordo, e digo que se precisarem de nosso apoio 
podem nos procurar. Gostaria também, Senhor Presidente  que fique registrado que 
temos um problema aqui na Câmara e que possamos resolver. ORDEM DO DIA: 
PROCESSO CM. Nº 442, DE 05 DE JULHO DE 2016, de autoria do Vereador Mário 
Alberto Frigieri Júnior, que dispõe sobre assegurar ao aluno portador de deficiência 
locomotora permanente, prioridade na matrícula em escola municipal mais próxima de 
sua residência. O Senhor Presidente colocou em discussão: O Vereador Mário Alberto 
Frigieri Junior:  Boa noite a todos,  vou fazer a leitura do projeto para que todos, 
inclusive os que nos ouvem na internet possam saber o teor do Projeto. O Vereador leu 
também a justificativa do projeto. O Vereador Fábio da Silva Gomes: Parabenizar a 
sua iniciativa Vereador  e dizer que esta Lei vem trazer garantias para  essas pessoas 
em nosso Municipio.  O Vereador Luis Marino da Silva:  Sigo em apoio ao Vereador 
porque  esse projeto  vem dar a garantia a acessibilidade das pessoas deficientes 
garantindo seus direitos.  O  Vereador Mario Alberto Frigieri Junior, em aparte: 
Agradeço suas palavra. Só para lembrar que essa casa aprovou outros projetos nesta  
mesma linha como o da cadeira de rodas dentro das escolas de minha autoria, esse 
projeto vem incentivar as pessoas deficientes para continuar estudando. O Vereador 
Luis Marino da Silva: Desta forma estamos aqui para trabalhar para o Município e dar 
apoio a esse projeto do Vereador. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por 
unanimidade.  EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO INSCRITO VEREADOR 
GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Senhor. Presidente eu vou falar sobre o que o 
nobre Vereador falou das canaletas na época da Prefeita Lu Spilla, estamos cobrando a 
colocação de canaletas porque tem muita água parada causando um mal cheiro. Outra 
Coisa que vou cobrar o sindicato informou que iria mandar o aumento neste pagamento 
e até agora não veio, e quanto ao plano de carreira dos professores que desde 2013 
estamos cobrando, até agora não foi resolvido. A informação que as pessoas colocam 
na rede sociais é que esse Vereador ainda não tomou a linha eu acho que tudo que 
acontecer daqui para frente eu vou sair de cabeça erguida. O SEGUNDO INSCRITO, 
MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Minha explicação vai ser bem rápida. Vou 
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agradecer o apoio dos Senhores Vereadores por esse projeto que apresentei. Mas hoje 
aqui gostaria de deixar os meus parabéns pelo seu aniversário, Senhor Presidente. O 
TERCEIRO INSCRITO LUIS MARINO DA SILVA: Em relação a um requerimento que 
fiz a Vivo telefônica o Vereador fez a leitura da resposta enviada a esta Casa. Em 
relação ao questionamento feito pelo Vereador Geraldo gostaria de informar que com 
relação aos 4% (quatro por cento) o Prefeito ira enviar até a próxima sessão, com 
relação ao plano de carreira, mesmo com essa crise que o Pais esta passando  e que o 
Prefeito fez aos Professores o repasse FUNDEB, que fique o conhecimento a todos.O 
QUARTO INSCRITO, JOÃO SIQUEIRA FILHO: desistiu do uso da palavra 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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