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15ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 02 
DE MAIO DE 2.016. 

 
Aos dois dias do mês de maio 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 Senhor Presidente 
Lindolfo Jovenal Duarte procedeu à leitura da bíblia. A seguir O Senhor 
Presidente colocou em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 25 
de abril de 2.016, que aprovada pelo Plenário. PROPOSIÇÕES 
APRESENTADAS: VEREADOR ANTONIO INÁCIO BARBOSA: Indicação, 
dispondo sobre construção de redutor de velocidade de veículos “lombada” na 
Rua Nicola Hercoli, defronte ao nº 34 no Jardim Nossa Senhora Aparecida. 
VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Indicação, dispondo sobre orientar o 
Departamento Municipal de Fiscalização sobre a venda de balões infláveis 
decorativos infantis, visando à coibição da venda dos mesmos com gás 
irregular em eventos festivos e ambulantes esporádicos. O vereador Fábio da 
Silva Gomes discutiu e esclareceu o motivo pelo qual apresentou a indicação. 
Indicação, dispondo sobre instalação de chapas metálicas nas estruturas das 
novas quadras poliesportivas das escolas municipais, antes da entrega da obra 
terminar. Indicação, dispondo sobre fazer o fechamento com muro e portão na 
área pública localizada na Avenida Conselheiro Moreira de Barros ao lado da 
Mata do Alemão, isso caso se não realizada obra pública no local até data 
próxima. Indicação, dispondo sobre prever obras de extremidades no 
emissário que são os dissipadores de energia, para reduzi a velocidade das 
águas, para um escoamento tranquilo no talvegue receptor, evitando 
degradação por erosão do córrego Santa Terezinha na horta municipal, e 
demais emissária. O vereador Fábio da Silva Gomes discutiu a indicação 
apresentada. VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Requerimento, 
dispondo sobre solicita do Senhor Prefeito Municipal agendamento de uma 
audiência com representantes dos professores para tratar de Plano de 
Carreira. Aprovado. Indicação, dispondo sobre fazer redutor de velocidade de 
veículos na Rua Borborema, frente ao nº 336, no Jardim Cruzado. VEREADOR 
JOÃO SIQUEIRA FILHO: Requerimento, dispondo sobre solicita cópia 
atualizada da Planta Genérica de Valores. O vereador João Siqueira Filho 
discutiu o requerimento apresentado. Aprovado. VEREADOR MÁRIO 
ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Indicação, dispondo sobre estudar as 
possibilidades de incluir no calendário escolar do Município a Feira de 
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Ciências; Indicação, dispondo sobre implantar a Defesa Civil no município de 
Ibaté. Indicação, dispondo sobre criar o Departamento Municipal de Trânsito 
para promover a segurança do trânsito veicular no sistema viário do município, 
fazendo da responsabilidade social, exercício da cidadania e participação 
democrática em prol da preservação da vida os principais valores do 
Departamento. Indicação, dispondo sobre equipar a Guarda Municipal com 
cães treinados e armas não letais. Indicação, dispondo sobre solicita estudos 
do Presidente da Câmara no sentido de cancelar o pagamento dos subsídios 
dos vereadores até o final do ano e repassar o valor à Prefeitura Municipal, 
bem como estudar as possibilidades de devolver o restante do duodécimo da 
Câmara não utilizado no final de cada mês, para que ajude o Prefeito a dar o 
reajuste anual aos servidores públicos.  O Senhor Presidente solicitou ao 
senhor Secretário que fizesse a leitura do Requerimento de Urgência DO 
Processo CM. nº 298/2016, Projeto de Lei do legislativo que dispõe sobre a 
revogação da Lei Municipal nº 2.913, de 29 de outubro de 2.015 e dá outras 
providências. ORADORES: Os Vereadores: Geraldo de Sousa Oliveira, 
Antonio Inácio Barbosa, Fábio da Silva Gomes, João Siqueira Filho, Luis 
Marino da Silva, Mário Alberto Frigieri Junior, Lindolfo Jovenal Duarte, fizeram 
uso da palavra em oradores e apartearam os Vereadores Waldir Siqueira, 
Geraldo de Sousa Oliveira, Fábio da Silva Gomes, Lindolfo Jovenal Duarte. O 
Vereador Waldir Siqueira não fez uso da palavra em oradores. O vereador 
João Siqueira Filho solicita para que faça na próxima sessão um requerimento 
solicitando informações referentes à poda das árvores para o Senhor João 
Vitor Rosa. O vereador Luis Marino da Silva solicita para que também faça um 
requerimento para a próxima sessão referente a taxas cobradas para podas de 
árvores e rebaixamento de calçadas. A seguir o Senhor Presidente colocou em 
votação o Requerimento de Urgência que foi aprovado pelo Plenário. ORDEM 
DO DIA: 1º) PROCESSO CM. Nº 298/2016, Projeto de Lei do Legislativo que 
dispõe sobre a revogação da Lei Municipal nº 2.913, de 29 de outubro de 2.015 
e dá outras providências. O Vereador Luis Marino da Silva solicitou um 
intervalo para esclarecimento do projeto de urgência. O Senhor Presidente de 
um intervalo a pedido do nobre edil. Reaberto os trabalhos foi feita nova 
chamada onde todos responderam. O senhor Presidente colocou em discussão 
o projeto. O Vereador Luis Marino da Silva discutiu o projeto e pede adiamento 
do mesmo. O senhor Presidente colocou em discussão o adiamento 
apresentado pelo Vereador Luis Marino da Silva. Os vereadores João Siqueira 
Filho, Mário Alberto Frigieri Junior e Waldir Siqueira, discutiram o adiamento do 
projeto. A seguir o Senhor Presidente colocou em votação o pedido de 
adiamento. DECISÃO: Projeto de Lei adiado por 1 (uma) sessão por 5 
(cinco) votos contra 3 (três). Fizeram esclarecimento de voto, os Vereadores: 
Fábio da Silva Gomes, Luis Marino da Silva, João Siqueira Filho, Mário Alberto 
Frigieri Junior, Waldir Siqueira, Geraldo de Sousa Oliveira. O Senhor 
Presidente a título de esclarecimento comentou sobre o projeto.  
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EXPLICAÇÃO PESSOAL: Os Vereadores: João Siqueira Filho, Luis Marino da 
Silva e Mário Alberto Frigieri Junior, fizeram uso da palavra em explicação 
pessoal, o Vereador Geraldo de Sousa Oliveira não fez 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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