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21ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2.016.
Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às nove 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 Geraldo de Sousa Oliveira procedeu à leitura da bíblia. Não
houve correspondência para ser lida em expediente. PROPOSIÇÕES
APRESENTADAS: VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Indicação, dispondo
sobre instalar placas de “ÁREA ESCOLAR” próximo às escolas, bem como adição
de mais sinalização de solo e outras placas necessárias; Indicação, dispondo sobre
construir passagem segura na Rua Tancredo de Almeida Neves, frente à Igreja
Santo Antonio; O Vereador Fábio da Silva Gomes discutiu sobre a indicação:
Bom dia Senhor Presidente, senhores vereadores, vereadora e a todos presentes,
essa passagem na verdade ou redutor em frente à igreja santo Antonio já tem um
tempo que a gente vem fazendo a indicação quase todos vereadores pediram assim
como outros locais que são propícios a acidente e isso nos preocupa porque quase
todo dia tem acidentes e solicitamos que a prefeitura faça uma passagem segura
para que todos que façam uso da praça tenham mais segurança e agradeço a todos
o vereadores que tem feito indicações e peço que todos assinem a indicação. O
Vereador Luis Marino da Silva discutiu sobre a indicação: Bom dia Senhor
Presidente, Srs. Vereadores, Vereadora e a todos os presentes na Casa, a
indicação do vereador Fabio também é um pedido nosso feito lá atrás, nos resta
apoiar sim, eu também fui cobrado, acredito que outros vereadores também foram
cobrados e até está em pauta com o Senhor Prefeito, é um local de estrema
urgência onde deve ser feito essa lombada, onde tem um fluxo muito grande de
crianças onde teria que ser feito uma lombada para redução de velocidade, existe
sim essa necessidade, e até que possa fazer em mais pontos da cidade, e tem o
apoio deste Vereador que quero assinar sim junto com os demais. Moção, dispondo
sobre congratulações com as famílias que fazem parte da exposição de fotografias
“UMA VIAGEM NA HISTÓRIA”, em homenagem a Fazenda Santa Rufina, e
empresas apoiadoras culturais, imprensa, Guarda Municipal, Departamentos
Municipais envolvidos e Prefeito Municipal; O Vereador Fábio da Silva Gomes
discutiu sobre a Moção: Senhor Presidente a exposição de fotografias da Fazenda
Santa Rufina na verdade virou mais um subsidio para a cidade de Ibaté indo ao seu
terceiro ano, venho agradecer todas as famílias que a mais de setenta e cinco anos
ou cem anos até, vêem preservando os acervos da fazenda Santa Rufina, que foi
um dos pilares do nascimento da vila de Ibaté. Hoje trouxe esses dois banners que
fala um pouco da historia do café, do hino da cidade, do algodão, que são fotografias
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históricas da fazenda, mas nada disso aconteceria se as famílias não tivessem
preservado esse material e cedido isso a própria população que pode ter acesso a
esse material uma vez por ano, bem como as empresas de nossa cidade e outros
apoiadores, aos vereadores, a Prefeitura Municipal. É um agradecimento não meu e
sim da historia município para que possamos colocar a disposição de todos já que
toda a população de Ibaté tem envolvimento, onde mais de quatrocentas pessoas
acabaram passando pelo evento. Agradeço de mais a todos, e agradeço Presidente
o Apoio de todos os funcionários que deram apoio a exposição da Fazenda Santa
Rufina. Ser visto trazer a historia de Ibaté, O Vereador Luis Marino da Silva
discutiu sobre a Moção: Senhor Presidente Srs. Vereadores estive presente no
evento e que cada vez melhora a exposição de fotografias. Só nos resta apoiar o
Vereador Fabio e que reconhecemos o seu trabalho como um trabalho necessário
para historia de Ibaté, nós que buscando uma cidade de interesse Turístico,
estiveram presentes famílias de São Paulo-SP com grande acervo de fotos de 1940,
onde hoje essas fotos fazer parte deste acervo, parabéns Vereador Fabio, parabéns
o Sr, Prefeito que nos ajudou a proporcionar esse evento em nossa cidade.
Aprovada VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Indicação, dispondo
sobre colocar manilha e tapar buraco na mata (brejo) da Rua João Menzani com a
Rua Gotardo Zotesso. Bom dia Senhor Presidente a todos os presentes, sobre a
erosão esta faltando dois metros a dois metros e meio para chegar ao asfalto e
pedimos para colocar as manilhas. Em aparte: Vereador Fábio Gomes: O vereador
Geraldo é verdade que as águas pluviais do Jardim Icaraí desembocam ao lado da
rua e acabam indo no São José das Correntes e que foi apresentada no telão todos
as erosões que existem no município é um problema crônico e que vem se
agravando de muito tempo e que esse receptores que fazem dispersão das águas
da chuva acabam causando essas erosões. VERADOR GERALDO DE SOUSA
OLIVEIRA: Então vereador um morador chamou para verificar a erosão com mais
de dois metros e tá chegando no asfalto e vai prejudicar as casas que tem que ser
tomada providências urgente pelo engenheiro e gostaria do apoio de vocês.
Aprovada. VEREADOR LINDOLFO JOVENAL DUARTE: Indicação, dispondo
sobre pintura da rampa de acesso à deficientes na Rua Sebastião Gomes nº 172,
bem como construir uma vaga para deficiente. Aprovada VEREADOR LUIS
MARINO DA SILVA: Indicação, dispondo sobre fazer redutor de velocidade de
veículos “lombada” na Rua Santa Catarina, frente ao nº 101 na Popular. O Vereador
Luis Marino discutiu sobre a indicação: Os moradores do local reclamam que os
ônibus passam com muita velocidade e que é necessária a “lombada” no local
porque a vida das pessoas é muito mais importante, do que o atraso dos ônibus. O
Vereador Fabio da Silva Gomes discutiu a indicação: Concordando com as
palavras do vereador Marino e informando que é muito mais importante a segurança
das pessoas do que o atraso dos ônibus. O Vereador Waldir Siqueira discutiu
sobre a indicação: Concordando também com os Vereadores e solicitando que
seja feita a lombada sim neste local, e que na ultima reunião feita com a empresa à
mesma informou que as lombadas atrapalham a empresa, mas as lombadas teem
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que serem feitas inclusive em vários lugares porque é segurança para nossas
crianças e para toda a população, e estaremos aqui cobrando sim. Aprovada
VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JUNIOR: Moção, votos de pesar pelo
falecimento da Senhora Luiza Mendonça Pereira. Aprovada Moção, votos de pesar
pelo falecimento do Jovem Daniel Caires Andrade. Aprovada ORADORES: O 1º
INSCRITO VEREADOR FABIO DA SILVA GOMES: Senhor Presidente, hoje acho
que vai ser mais rapidamente falar sobre a exposição onde no Sábado e Domingo
onde teve a apresentação do telão estiveram varias pessoas e presente também a
Sra. Silvia de 84 anos que é filha Osvaldo Varia de Paula,que foi patrão de Manoel
Lopes, que teve a indicação de que foi um bom funcionário, e que visitou a
exposição e também esteve visitando a Fazenda, e agradecendo a cortesia da
Família, de todas as demais Famílias e a presença de todos. Parabenizo o Vereador
Marino pela apresentação do Parlamento Jovem e também parabéns a todos os
Professores e alunos que participaram deste importante projeto e a todos que
ajudaram; Também falar sobre o convite recebido pela ETC que nos dias 27 e 28
ocorreu referente apresentação do TCC e que é muito interessante, que, pois existe
varias pessoas capazes de montar empresa após a apresentação e que é muito
importante e que poderia ter em nosso Município uma incubadora para essas
empresas jovens mesmo que ao lado da ETC, para uma melhor formação melhor na
pratica, para também com relação de renda criadas na incubadora no Município.
Redutor de velocidade existe vários problemas em nossa Cidade, todos nos
Vereadores fazemos indicação para colocação de Redutor, que os mesmos devem
ser feitos nas normas legais para que assim não cause problemas para os
motoristas e pedestres, para que não causem problemas para o município. Com
relação à limpeza muitas pessoas jogam o lixo em lugares impróprios e que o
município passa com as carretas fazendo a limpeza, a população tem que ajudar
com a limpeza em nosso Município. A educação com relação a isso tem que ser
mudada, as pessoas precisa entender que todos têm que colaborar, colocando o lixo
no horário que passa a carreta, não jogando o lixo em lugar impróprio pois é um
problema de saúde.Sem mais agradecendo o apoio de todos, pois sem esse apoio
não poderia ter feito a exposição. O 2º INSCRITO VEREADOR GERALDO DE
SOUSA OLIVEIRA: Senhor Presidente todos os presentes nesta casa, vou
continuar cobrando as indicações sobre as bocas de lobo as águas estão
empossadas, pois muitas pessoas não estão colaborando e pedindo para o pessoal
da Prefeitura fazer a limpeza, porque a dengue ta por ai, e sobre a limpeza atrás da
Rua Nicola Hercílio vou continuar cobrando sim que é meu papel como Vereador,
porque nesta Casa o voto é uma democracia tem muita gente que acha que tenho
que votar tudo a favor quando fui eleito fui eleito para representar o povo de nossa
Cidade não partido político vou continuar cobrando a limpeza sim, depois em
explicação pessoal vou falar sobre os boatos da Cidade. O 3º INSCRITO
VEREADOR MARIO ALBERTO FRUGIERI JUNIOR: Bom dia Senhor Presente Srs.
Vereadores e Vereadora e a todos os presentes, e deixar os parabéns a
comunidade Santo Antonio pela belíssima quermesse e a todos que participaram, e
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deixar também os parabéns ao Vereador Fabio Gomes pela importante exposição
da Fazenda Santa Rufia e deixando os parabéns a todos que participaram e
colaboram com a exposição e ao Prefeito que cedeu o local para a realização do
evento. Deixar também os parabéns ao pessoal da Caixa Federal pela entrega das
129 casas do Residencial Domingos Valério na ultima sexta feira e presente também
junto com o Prefeito, Vice Prefeito e o Deputado Federal Lobbe Neto que ajudou na
entrega das casas. Para finalizar agradecer aos jovens que participaram do
Parlamento Jovem que fui muito importante a todos em especial aos jovens pela
participação deixando meu abraço a todos que participaram e se empenharam pela
Semana do Parlamento Jovem, agradeço a tos os funcionários desta Casa, aos
Professores, Diretores e alunos, foram muito importantes o comprometimento com o
evento, a única baixa que me entristeceu fui à falta do Senhor Presidente no
comprometimento com as crianças pela não assinatura dos diplomas, que seriam
entregues aos Jovens no final do Parlamento o qual precisei que o aluno devolvesse
os diplomas para a assinatura e agradecer a Presença do Deputado Lobbe Neto que
se comprometeu com sua presença para a entrega dos certificados do Prefeito do
assessor Paulo Mello que me ajudou na elaboração do logotipo e as marcas do
parlamento Jovem, e agradeço a todos os alunos e professores e vereadores. O
QUARTO INSCRITO, VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Senhor Presidente
Srs. Vereadores gostaria de agradecer aqui o comprometimento e trabalho do
Senhor Prefeito pela conquista do Banco do Povo para o Município. Estivemos
também presente na entrega das Casas do Domingos Valério onde estiveram
presentes também os Deputados Federais Lobbe Netto, o Senhor Prefeito, a
Presidente do Parlamento Jovem Camila o qual fica meu agradecimento. Gostaria
aqui dizer que graças ao trabalho do Prefeito não haverá greve dos funcionários com
relação ao aumento salarial. Vejo aqui sim a necessidade de serem feitas a
construção de redutores de velocidade, gostaria que esses redutores igual esse que
tem em frente em todos os órgãos e com relação projeto que votaremos hoje
trabalho feito pelo Sr, Vereador João e agradecer os trabalhos do Vereador Geraldo
que tem sempre cobrado os serviços de limpeza, e que estão sendo feitos pela
Prefeitura e que alguém vem sujando esses lugares e que a empresa vem fazendo
seu trabalho de limpeza, são pessoas que vem sujando esses lugares e não
colaborando com o Município e dizer sim que a empresa vem fazendo corretamente
a limpeza nas ruas. O QUINTO VEREADOR JOÃO SIQUEIRA FILHO: Senhor
Presidente Srs. Vereadores e Vereadora e a presença de todos e agradecer o
Deputado Federal Maluf que ajudou com esse projeto para a saúde estaremos aqui
aprovando. E dizer que aqui eu ando por toda a cidade e dizer que a limpeza em
algum lugar é mais bem feita que outro, mas a empresa esta sim fazendo o serviço
de limpeza e que todos temos que ajudar a fazer a limpeza. A respeito de boca de
lobo é que tem algumas que estão quebradas e deve ser feito alguns ajustes.
Agradecendo a presença e trabalho de todos os vereadores. ORDEM DO DIA: 1º)
PROCESSO CM. Nº 384, DE 09 DE JUNHO DE 2.016 – Projeto de Lei nº
028/2.016 de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre dar nome de
PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ
Encanto do Planalto
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP
Fone/Fax: (16) 3343-1233
Sessão Ordinária de 20.06.2016 – Fls. 5
PRAÇA DOS JEQUITIBÁS. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por
unanimidade. 2º) PROCESSO CM. Nº 385, DE 09 DE JUNHO DE 2.016 – Projeto
de Lei nº 029/2.016 de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre dar
nome de “APARECIDO MESSIANO – XODO”, a Unidade Básica de Saúde,
localizada no Jardim Domingos Valério. O Vereador MARIO ALBERTO FRIGIERI
JUNIOR, fez a leitura da exposição dos motivos. O VEREADOR LUIS MARINO DA
SILVA fez o uso da palavra: Senhor Presidente e Senhores Vereadores, nos que
estamos aqui fazendo um trabalho serio às vezes eu vejo coisas de pessoas que
não tem conhecimento, “Xodo” tem que ser lembrado sim todas a pessoas podem
ser lembrados em prédios públicos, é um trabalho sim de vereadores do Prefeito em
dar nome de ruas e prédios públicos é um trabalho sério dos vereadores ninguém
esta aqui por brincadeira. O VEREADOR FABIO DA SILVA GOMES, fez o uso da
palavra: Na verdade o povo também tem que ser lembrado nos nomes de ruas e
prédios públicos, onde lá atrás muitas pessoas foram importantes para o Município
na historia do Município, outras pessoas também foram importantes na área social,
não só prefeitos ou pessoas importantes que também tem o direito de ter seus
nomes inseridos em ruas e prédios, são as famílias que fazem esses
pedidos.DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por unanimidade. 3º) PROCESSO
CM. Nº 405, DE 16 DE JUNHO DE 2.016 – Projeto de Lei nº 030/2.016 de autoria
do Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de
R$ 25.069,28 (vinte e cinco mil sessenta e nove reais e vinte e oito centavos).
DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por unanimidade. 4º) PROCESSO CM. Nº
406, DE 16 DE JUNHO DE 2.016 – Projeto de Lei nº 031/2.016 de autoria do
Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). . O VEREADOR FABIO DA SILVA
GOMES, fez o uso da palavra: O pedido de verba por nós Vereadores é muito
difícil, por isso é muito importante esse projeto e o trabalho nosso de Vereadores em
especial ao Vereador João que se empenhou com esse projeto junto com o
Deputado e parabenizo pela conquista. O VEREADOR JOÃO SIQUEIRA FILHO fez
o uso da palavra: Agradeço a palavra do Vereador e dizer que realmente é difícil
conseguir esse tipo de projeto e dizer que outro projeto que solicitei ao Deputado
Alexandre da Farmácia também endereçado ao nosso Município e que tenho mais
dois pedidos a Deputados que acho que vamos ganhar o ano que vem. Agradeço a
todos. O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA fez o uso da palavra: Senhor
Prefeito, senhores vereadores, a gente fica feliz com o trabalho que o prefeito vem
desempenhando e a Prefeita Lu Spilla na época que destinou a verba na época para
a compra de equipamentos. Eu, o Vereador Marinho e o Prefeito nos deslocamos ao
final do ano passado até Brasília onde fizemos o pedido de R$ 150.000,00 para o
término das UBS e agora mais essa verba para equipar as UBS para que possa ser
entregue a população. Ibaté tem trabalhado para colocar mais pontos de
atendimento à população, juntamente o trabalho do Prefeito e a Câmara Municipal
sempre aprovando os projetos. Aproveito para agradecer os deputados que sempre
nos apoiaram, Lobbe Neto, Massafera, Alexandre da Farmácia, Paulo Maluf, Adilson
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Rossi também, são deputados atuantes no município. Que acreditam no município
pela sua credibilidade. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por unanimidade.
EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO INSCRITO VEREADOR GERALDO DE
SOUSA OLIVEIRA: Senhor, Presidente, nobres Vereadores, eu queria começar
falando sobre os acontecimentos da Câmara na sessão passada, acho que não teve
respeito nem com o Senhor como Presidente e nem comigo. Não somente as
palavras verbais, como também fui agredido fisicamente sexta-feira. Fico muito
revoltado com uma situação dessas, acho que como fomos eleitos, temos que
respeitar desde o gari até o professor, mas o professor tem que ser um professor
que educa e que seja educado e não com as palavras que eu fui atingido na sessão
passada e ainda ser atingido fisicamente. Não tenho nada contra os funcionários,
estão tentando me jogar contra os funcionários, dizendo que eu chamei eles de
vagabundo. Sobre as bocas de lobo que eu tirei a foto, tirei sim, eu vou fazer meu
trabalho, não tenho nada contra ninguém. Sobre as bocas de lobo, vou cobrar a
limpeza das bocas de lobo vou continuar meu trabalho, tem muitas pessoas que não
colaboram com a limpeza, tenho que ser imparcial ver os dois lados. Igual ontem
que teve com os funcionários sobre o aumento é uma batalha deles que são
batalhadores fui uma vitória deles sim, e estamos aqui para mostrar a verdade para
o povo. O SEGUNDO INSCRITO, VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI
JÚNIOR: Queria deixar aqui meu agradecimento ao Coronel Figueiredo que esteve
aqui na ultima quinta-feira para fazer uma reunião conosco, que vai comandar 93
cidades, e que vemos o bom trabalho que é feito pela Policia Militar, apesar do baixo
efetivo, viaturas e material em nosso município, como foi comentado. Gostaria de
deixar o agradecimento ao Coronel Fiqueiredo e a Policia Militar pelo trabalho que
estão realizando, desde a audiência pública, até esse trabalho de conhecer todas as
cidades, essa nova proposta da Polícia Militar. O TERCEIRO VEREADOR
INSCRITO, LUIS MARINO DA SILVA: Gostaria aqui de deixar o convite a todos
que na quinta-feira gora vai ter um evento sobre merenda escolar, encontro
nacional, vou deixar ai o site e o número do contato, estrará presente o FNDE, o
Ministério de Desenvolvimento Agrário e o Tribunal de Contas e será no Bazuá em
São Paulo. O Senhor Presidente: Agradece o Coronel Figueiredo, o Comandante
da Polícia Militar e pede que o Secretário faça a leitura do convite da ETEC que nos
dias 27 e 28 de junho de 2016 a partir das 19 horas para os trabalhos de conclusão
do curso TCC da Etec. O Presidente comunica que a próxima sessão será em
horário normal, às 19 horas. 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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