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41ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 
2.015. 

 
Aos dezesseis dias do mês de novembro 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 João Siqueira 
Filho e com a presença dos seguintes Vereadores: Antonio Inácio Barbosa, Fábio da 
Silva Gomes, Geraldo de Sousa Oliveira, Sidnéia Monte e Waldir Siqueira. O 
Vereador Fábio da Silva Gomes justificou a falta dos Vereadores Luis Marino da 
Silva e Mário Alberto Frigieri Junior, que estavam em missão oficial em Brasília, em 
prol do município. Iniciada a sessão foi executado o Hino de Ibaté. O Senhor 
Presidente colocou em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 19 de 
outubro de 2.015, que foi aprovada pelo Plenário. Após foi lida a correspondência 
recebida de diversos. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS: VEREADOR ANTONIO 
INÁCIO BARBOSA: Indicação, dispondo sobre recapeamento nas Ruas Sante 
Tersigni e Oreste Del Ponte. Indicação, dispondo sobre roçar a Rua João Menzani. 
Indicação, dispondo sobre fazer a limpeza atrás da Rua Nicola Hercoli. FÁBIO DA 
SILVA GOMES: Indicação, dispondo sobre adquirir geradores de energia elétrica 
com regulador AVR, para unidades de saúde. Indicação, dispondo sobre notificar 
loteador empreendedor do Jardim do Bosque, para que faça nova pavimentação 
asfáltica, bem como demais loteadores que forem necessários. Indicação, dispondo 
sobre criar equipe de bombeiro civil, objetivando auxílio em novos projetos, 
manutenções e adequações. Indicação, dispondo sobre fazer fechamento com 
cadeado no portão de acesso à área de preservação permanente na nascente do 
Ribeirão São José das Correntes. Indicação, dispondo sobre fazer a desratização 
das tubulações. Indicação, dispondo sobre convênio de curso para o departamento 
de engenharia, versando sobre manutenção e normas de qualidade de 
pavimentação asfáltica e pisos intertravados para vias públicas. Indicação, dispondo 
sobre a instalação de estrutura metálica com cobertura acrílica na área de aulas 
práticas do centro formação de condutores. GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: 
Indicação, dispondo sobre fazer redutor de velocidade de veículos na Rua 
Sebastião Gomes frente ao nº 92. LINDOLFO JOVENAL DUARTE: Indicação, 
dispondo sobre troca de poste de madeira na Rua Taquaritinga frente à farmácia. 
SIDNÉIA MONTE: Moção, de pesar pelo falecimento das Senhoras: LUZIA DE 
FÁTIMA PEREIRA e OLGA MION DONATONI. Aprovada. O Senhor Presidente 
solicita que seja lido pelo Senhor Secretário o requerimento de urgência do projeto 
de resolução 007.2015. Passa para ordem do dia. ORADORES: PRIMEIRO 
VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: O vereador fala sobre suas indicações 
apresentadas, referente os geradores no hospital, fala que é uma precaução para 
prevenir alimentos da geladeira, remédios, inclusive de demais departamentos, 
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também fala sobre os loteadores, que realmente precisa se verificar mais, que a 
pavimentação está fazendo de péssima qualidade, pois estão se soltando e indo 
para as bocas de lobo, mas o departamento de engenharia tem que verificar, para 
ser cobrado da empresa, não só desse loteamento mais de demais loteamentos, 
que realmente no loteamento d bosque o asfalto é de péssima qualidade. Referente 
à equipe de bombeiro civil, em muito irá auxiliar o município, que eles entendem das 
normas realmente, bem como qualquer incêndio na cidade será muito mais fácil, e 
diz que não pode se esperar uma grande tragédia para tomar providências. Também 
o vereador comenta sobre ratos que estão aparecendo nas redes de esgoto, 
ressalta que também é por causa das chuvas, mas precisa se fazer essa 
desratização, também fala sobre uma cobertura onde se faz exames para carta de 
veículos, que se faz necessário. Também fala sobre a resposta que recebeu da ALL, 
(o vereador leu a resposta do ofício) e, explica sobre a linha férrea. Também cita a 
resposta que recebeu da Deputada e inclusive pediu para que o nobre edil Luis 
Marino e Mário Alberto, juntamente com o prefeito passasse do seu gabinete e 
novamente cobrar. Também desejo que a filha do nobre edil João Siqueira melhore 
o mais rápido. O SEGUNDO, VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: O 
vereador fala sobre suas indicações, referente aos globinhos da praça do bairro 
Nossa Senhora Aparecida, que está muito escuro, e pede que tome providências, 
também fala que esteve junto com o nobre edil Antonio na escola Antonio Deval, e 
que demoram em atendê-los e a diretora nem perguntou o que nós estávamos 
fazendo lá, mas que a função dos vereadores é fiscalizar as obras e que não está 
aqui para defender bandeira nem de lá nem de cá, e sim ser transparente e que as 
diretoras deveriam respeitar os vereadores, mas cita que a reforma está ficando 
bonita sim. Também cita que a indicação dos geradores é de grande valia sim, mas 
que a CPFL tem que fazer mais pelo município sim e respeitar mais a população. A 
seguir foi colocado em votação o requerimento de urgência especial, que foi 
aprovado por seis votos favoráveis. ORDEM DO DIA: 1º) PROJETO DE 
RESOLUÇÃO Nº 007/2015, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2.015, de autoria do 
Vereador João Siqueira Filho, que altera a alínea b do artigo 193 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Ibaté. A vereadora Sidnéia Monte pede adiamento 
do projeto pelo menos por uma semana para analisar melhor e dois vereadores não 
estão presentes. A seguir o Senhor Presidente colocou em discussão o pedido de 
adiamento. O vereador João Siqueira Filho ressalta que esse projeto somente vem 
melhorar, que em muitas câmaras sete vereadores tem que assinar para entrar, e 
aqui é somente três, e se manifesta contrário ao pedido de adiamento. O vereador 
Waldir Siqueira também se manifesta contrário ao pedido de adiamento, e 
parabeniza o nobre edil que apresentou o projeto e que está precisando fazer essa 
mudança assim como muitas mudanças na casa, inclusive comenta de um projeto 
que foi aprovado na sessão passada, que foi contrário por ter entrado de urgência, e 
com cinco assinaturas já tem a maioria para aprovação d projeto que vai entrar de 
urgência. A seguir o Senhor Presidente colocou em votação o pedido de adiamento 
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que foi rejeitado por cinco votos contra um. A seguir foi colocado em votação o 
projeto. DECISÃO: Projeto de Resolução aprovado por 5 (cinco) votos 
favoráveis 1 (um) voto contrário. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O Vereador Fábio da 
Silva Gomes: O Vereador não fez uso da palavra. O VEREADOR GERALDO DE 
SOUSA OLIVEIRA: O Vereador não fez uso da palavra. Nada mais, foi encerrada a 
sessão lavrada esta ata, que vai assinada, depois de aprovada pelo 
Plenário.......................................................................................................................... 
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