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37ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2.016. 

 
Aos dezessete dias do mês de outubro 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  Fábio da Silva Gomes  procedeu à leitura da bíblia. Após foi colocado 
em discussão à ata da sessão ordinária do dia 10 de outubro de 2016. Colocada em 
votação, a ata foi  aprovada por unanimidade. O Senhor Secretário efetuou a leitura das 
correspondências recebidas de diversos, que ficará arquivada na secretaria da Câmara 
Municipal, bem como foi lido e entregue convite para audiência pública que a 
Câmara Municipal de Ibaté realizará no dia 20 de outubro de 2016, às 15 horas, no 
Plenário João Rossito para discussão da LOA para o exercício financeiro de 2017. 
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS: VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: 
Requerimento, dispondo sobre oficiar o Deputado Adilson Rossi, visando pleitear junto 
ao Governo do Estado verba para infraestrutura urbana para o município de Ibaté. Posto 
em discussão: O Vereador Fábio da Silva Gomes: Boa noite Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, e demais presentes. Como eu venho fazendo a cada três meses 
a gente vem demandando para os deputados e mesmo faltando três meses para o fim 
do mandato, a gente vai continuar a cobrar até as últimas sessões. Tem uma indicação 
que será lida posteriormente, que é sobre asfaltamento do Distrito Industrial, que eu 
estou fazendo novamente, não só do antigo distrito, mas do Distrito dois também, como 
também daquela nova etapa que estará apta no próximo ano a receber novas 
empresas. Por isso, estou pedindo aos deputados que enviem verbas ao município. 
Faço ao deputado Adilson Rossi, como também a Deputada Federal Keiko Ota. Sem 
mais. Posto em votação: Aprovado. Requerimento, dispondo sobre oficiar a Deputada 
Keiko Ota, visando pleitear verba para infraestrutura urbana para o município de Ibaté. 
Posto em votação: Aprovado. Indicação, dispondo sobre construir uma creche o mais 
breve possível na região entre o Jardim Icaraí e o Jardim do Bosque. Indicação, 
dispondo sobre fazer reparos para o fechamento total da ETE Palmital e o Aterro 
Sanitário Municipal, bem como a instalação de alarme para proibição e autuação de 
catadores no aterro sanitário municipal. Indicação, dispondo sobre instalação de 
semáforo com botoeira para pedestres na Rua Floriano Peixoto, esquina com a Avenida 
São Paulo, logo que a desinterdição do viaduto da ferrovia aconteça. Indicação, 
dispondo sobre fazer recape do pavimento asfáltico no trecho da Rua Floriano Peixoto 
atrás da praça, na Popular. Indicação, dispondo sobre asfaltar as ruas faltantes do 
Distrito Industrial, inclusive defronte ao setor dos novos lotes. Indicação, dispondo 
sobre criar no “Site” da Prefeitura Municipal um local para pré-cadastro das empresas 
que desejam se instalar no novo setor do Distrito Industrial, bem como, dispor no site o 
mapa do local e a distribuição dos lotes na área. Indicação, dispondo sobre fazer novo 
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pedido de sessão de uso da “Antiga Estação” para a Rumo Logística. VEREADOR 
GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Indicação, dispondo sobre pintura da sinalização 
horizontal viária de “PARE”, bem como a instalação das Placas de trânsito de “PARE” 
no Jardim do Bosque. O Vereador Geraldo de Sousa Oliveira: Boa noite Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora e demais presentes. Eu gostaria que os 
Nobres Pares assinassem esta indicação, pois  já aconteceu acidente no jardim do 
Bosque e os moradores pediram que eu fizesse esta indicação. Peço que os colegas 
assinem e que não seja só feito o PARE no chão, que também seja colocado às placas 
de sinalização de trânsito, pois já tiveram dois acidentes. VEREADOR LUIS MARINO 
DA SILVA: Indicação, dispondo sobre elaboração de  projeto de lei sobre 
Refinanciamento Fiscal, em especial da dívida ativa. O Vereador Luis Marino da Silva: 
Boa noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, boa noite à querida 
Vereadora eleita, Regina que está aqui presente nesta noite e também uma boa noite 
aos demais presentes nesta Casa. Esta indicação que faço, é para que seja feita uma 
Lei do Refis que é o refinanciamento Fiscal da Dívida Ativa, pois já terminou as eleições 
e a gente vê que a população tem sofrido muito com dívidas, não conseguindo, por 
conta da situação que o País se encontra, pagar seus impostos em dia e nós, desta 
Casa de Leis, temos que cobrar para que o executivo dê mais uma chance párea estas 
pessoas. Agora tem o décimo terceiro, e essas pessoas que não estão com os impostos 
em dia gostariam de ter mais uma chance. E esta nova chance, eu gostaria que partisse 
desta gestão, pois esta gestão batalhou muito pelas pessoas. No último mês do ano 
passado, a gestão do Dr. Alessandro veio até esta Casa, e trouxe um projeto para nós 
aprovarmos que concedeu à empresa da cidade uma isenção de impostos. Lá atrás a 
gente não pode fazer isso, e agora a gente pede para que o Prefeito analise esta 
situação e se possível, faça um Projeto de Lei, e eu gostaria ainda mais, mesmo com 
cem por cento da dívida, pudesse dar os cem por cento dos descontos nos juros, que 
pudesse parcelar pelo menos em duas ou três vezes com este desconto, para que as 
pessoas tivessem uma chance a mais para pagar. Porque às vezes mesmo com cem 
por cento de desconto nos juros e multa, acaba sendo difícil. E ficaria bom para o 
município receber esta dívida também, pois a gente vê os números que não é pouco. O 
município também passa por dificuldade financeira e estaria sendo beneficiado. Eu 
gostaria que todos os vereadores assinassem este pedido, e o prefeito pensasse com 
carinho e pensasse na população que vem sofrendo com a crise, e assim a gente desse 
mais esta parcela do nosso trabalho a toda a população de Ibaté. Sem mais. O 
Vereador João Siqueira Filho: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, 
boa noite a todos. Seja bem vinda Regina. O vereador está correto, o Prefeito eleito, o 
Senhor Zé, ele não vai dar, porque da outra vez que ele foi prefeito havia um acordo 
com nós vereadores, teve muitas reuniões e o que ele dizia é que iria beneficiar o mal 
pagador e que mal pagador tem que sofrer que ele iria penhorar a casa deles, era o que 
ele falava. Então, eu gostaria que o atual Prefeito fizesse o parcelamento para ir 
ajudando o pessoal. Porque quando a pessoa tem dinheiro ela paga, ele não é mal 
pagador. Se ele não pagou é porque teve algum problema na família dele, às vezes ele 
precisou fazer algum exame, às vezes ele tira o dinheiro do bolso para pagar exames, 
pagar consulta, comprar remédio, até remédio de alto custo que muitas vezes não tem 
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na assistência social. E vai fazer o que, vai deixando os impostos para trás. Então eu  
gostaria que o Dr. Alessandro, que ele fez uma excelente administração, que ele fizesse 
o projeto, pois é o dever dele, pois o Senhor Zé não vai fazer o parcelamento. Parabéns 
Vereador pela indicação. Indicação, dispondo sobre efetuar reparos na iluminação 
pública da Praça defronte à Escola Brasilina Teixeira Ianoni. Indicação, dispondo sobre 
solicita da CPFL reparos na iluminação pública da Rua Eduardo Apréia, defronte ao nº 
2000. Indicação, dispondo sobre tapar buraco existente em toda a extensão da Rua 
Pedro Ramos da Silva, no Residencial Mariana. O Vereador Luis Marino da Silva: 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, mais uma vez eu faço uso desta Tribuna para 
pedir para que faça um conserto lá onde foi feito o encanamento das águas pluviais no 
residencial Mariana, já passa de três meses que estão os buracos lá e nós somos 
cobrados pela população. Já fiz este pedido lá atrás e hoje, volto a fazer o pedido para 
de reparo na pavimentação da Rua Pedro Ramos da Silva, para que os moradores 
daquela rua tenham suas casas limpas, pois os carros passam e levantam muita poeira. 
Sem mais. Indicação, dispondo sobre tapar buraco na pavimentação asfáltica da Rua 
Júlio Mascagna, defronte ao nº 478, no Jardim Mariana. Indicação, dispondo sobre 
instalar semáforo no cruzamento da Rua Eduardo Apréia com a Avenida Conselheiro 
Moreira de Barros. Indicação, dispondo sobre construir redutores de velocidade de 
veículos “lombadas”, nas seguintes localidades: - Rua Marcelo Thamos, defronte ao nº 
619, no Residencial  Mariana; - Rua Tancredo de Almeida Neves, defronte ao nº 210, no 
Jardim Mariana e na Rua Frederico Bernardo Doricce, defronte ao nº 258, no Jardim 
Mariana. Moção, votos de pesar pelo falecimento do Senhor José Agostinho. Posto em 
discussão: O Vereador Luis Marino da Silva: Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, é com muita tristeza que hoje recebemos a notícia do falecimento do 
Senhor José Agostinho. Ele era um morador antigo da Vila Bandeirantes, ele e sua 
família eram amigos nosso. Peço que Deus abençoe e conforte os corações dos 
familiares e amigos. Sem mais. Posto em votação: Aprovada. Em seguida foi lido o 
requerimento de urgência para apreciação do Projeto de Lei do Executivo de nº 
038/2016, que dispõe sobre a  abertura de crédito suplementar no valor de R$ 
1.700.000,00, para atender despesas com pessoal e encargos sociais. O 
requerimento tem a assinatura de todos os vereadores e passa para a ordem do dia. 
ORADORES: O 1º ORADOR INSCRITO, VEREADOR GERALDO DE SOUSA 
OLIVEIRA: Boa noite Senhor Presidente, boa noite Vereadores e Vereadora e aos 
presentes nesta Casa. Queria falar das indicações que pedi já faz tempo e até agora 
não tomaram providências também. Deveria mudar o nome, igual o Presidente falou 
para Boca de Jacaré. Gostaria que este trabalho fosse feito, porque está chegando o 
final do ano e a Dengue e chikungunya estão por ai, então eu gostaria que tomasse 
providências, porque na Rua Gelindo Thamos, Oreste Del Ponte e várias outras ruas na 
cidade, lá perto do peixeiro no Jardim América, também. Tem bastante firma de 
terceiros né, e se não tem funcionários que contrate uma firma de terceiro para fazer 
este serviço. A gente se sente envergonhado de morar numa cidade onde a gente faz 
estas cobranças e não ser feito. Infelizmente a gente cobra da Prefeitura, mas tem um  
povo que não contribui e a gente fica indignado com a situação. As pessoas acham que 
o vereador não vê e o povo não vê certas coisas. Eu gostaria que certos porquinhos na 
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cidade, cuidassem mais da cidade, pois está chegando o final do ano, e a dengue está 
ai e a chikungunya também. Eu gostaria que tomassem providências, limpassem os 
terrenos. Sobre os buracos, como o vereador disse, não é só no Mariana que está não, 
nós passamos no Jardim Menzani e teve lugar que jogaram até tijolos. A gente está aqui 
para fiscalizar e passar para  frente, eu gostaria que tomassem providências quanto aos 
buracos também, quanto aos cachorros soltos nas ruas que dá nojo, nem dá para andar 
pelas calçadas de tanto nojo. Acho que as pessoas deveriam cuidar mais dos cachorros. 
Sem mais. O 2º ORADOR INSCRITO, VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Boa 
noite Senhor Presidente, boa noite Vereadores e Vereadora e aos presentes nesta 
Casa. Irei falar sobre as indicações que fiz, e uma delas é a creche na região do Jardim 
do Bosque e do Icaraí, que é uma reivindicação da população, principalmente agora 
com a abertura do Conjunto Habitacional do CDHU, pela densidade demográfica que 
haverá naquele setor, também por ser difícil ir longe e por não haver vaga para todas as 
crianças. É sabido que o Executivo está pleiteando e está fazendo a primeira etapa do 
muro de arrimo para a creche do Jardim Cruzado, mas que esta do Jardim Icaraí/Jardim 
do Bosque também seja feita o quanto antes. Os vereadores comentaram sobre a 
drenagem urbana, que a gente vem discutindo sobre desde 2009 sobre os reparos que 
tem que ser feito e a cultura que tem que mudar, para que a população não jogue 
comida e nem lixo nas bocas de lobo, é um problema que é crônico no município e que 
tem ser feito um trabalho grande em relação a isso, tem que ter uma equipe que  dê 
manutenção nestas caixas de drenagem urbana durante o ano todo, pois logo chega  
época do mosquito da dengue e isso é muito preocupante. Acho que a Prefeitura deve 
fazer este ano uma Campanha muito forte, uma campanha que seja junto com a 
campanha de educação em relação ao problema da Dengue, justamente por causa das 
caixas de drenagem (bocas de lobo), para que a população sinta no bolso aqueles que 
não agirem certo em relação à sujeira e aos plásticos jogados nestas caixas de 
drenagem. Pois só muda a cultura se doer no bolso. Em relação ao trânsito, aos 
redutores de velocidade, não é que a Câmara só pede redutor de velocidade, a Câmara 
quer um trânsito mais seguro. De repente não é um redutor de velocidade que precisa 
ser instalado num determinado lugar, mas sim outros dispositivos que melhore a 
sensação de segurança e que realmente dê segurança para a população. A Câmara 
pede ações para melhoria do trânsito na cidade. Sobre a reforma do viaduto da ferrovia, 
na Rua Floriano Peixoto, estamos chateados pois, está sendo feito somente um reparo 
e não teve ampliação. Só que após esta reforma, tem que ser instalado um semáforo, 
pois é um carro por vez que passa e fica aquele nó no trânsito e também é perigoso 
para os pedestres. Este semáforo tem que ter uma botoeira para o pedestre poder 
acionar, e quando não tiver ele não aciona para pedestre. Assim dará maior segurança 
aos pedestres. Também sobre a Rua Floriano Peixoto, tem um pequeno trecho ali na 
pracinha da Popular, bem próximo ao viaduto, tem que ser feito um recapeamento lá. 
Hoje eu estive no Distrito Industrial, visitando algumas empresas, e recebi muitas 
reclamações sobre a falta de pavimentação em muitas das ruas do Distrito. Por isso 
faço o pedido para os deputados, quem sabe sai a verba para infraestrutura urbana, que 
infelizmente somente um deputado do meu partido conseguiu diretamente ajudar o 
município. O deputado Adilson Rossi conseguiu R$ 100.000,00, eu agradeço muito ele 
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por isso, também deu apoio na vinda das viaturas para a polícia, ele ajudou com mais 
de R$ 1.000.000,00 para a Santa casa como eu já disse que é nossa referência, no 
entanto, para nós de Ibaté foi muito pouco, falo isso do meu partido. Mas vamos 
continuar cobrando. Eu comentei sobre um pré-cadastro no site da Prefeitura Municipal, 
é para divulgação no âmbito regional e até mesmo estadual, das áreas do Distrito 
Industrial, para que assim a Prefeitura Municipal possa escolher grandes empresas para 
se instalar no município. E também estaria divulgando os lotes, a planta dos lotes do 
distrito enumerados. Peço também que o Prefeito faça um pedido de cessão de uso da 
antiga estação ferroviária à Rumo Logística. Lá atrás o Dr. Emanoel já havia dito que 
tinha vindo uma cessão de uso para o município, mas depois da mudança do governo 
perdeu-se os documentos, não sei já estão com os documentos em mãos, por isso que 
faço o pedido. Se estiverem com os documentos tudo bem. Sabemos que é tudo bem 
burocrático em relação a Rumo Logística, só que Ibaté perdeu uma grande oportunidade 
lá atrás quando houve esta mudança de governo, de transição, quando teve toda esta 
paralisação no município, e com isso perdemos a oportunidade da estação estar 
reformada, principalmente a área de servidão da ferrovia. A grande maioria dos 
vereadores estavam na entrega das casas da CDHU, foi tudo muito bonito, a população 
ficou feliz, no entanto os moradores estão tendo que fazer os pedidos de ligação de 
água e energia e também a construtora está finalizando algumas coisas. Espero que a 
CPFL agilize estas ligações de energia elétrica. Estaremos em cima para que tudo fique 
em ordem para os moradores. Em relação à Lei da Aprendizagem, as empresas 
precisam fazer a adesão, eu estive com o pessoal do CIEE e eles foram até o Ministério 
do Trabalho para pegar a listagem para que o fiscal analise em tela para ver quais as 
empresas que tem que cumprir a Lei da Aprendizagem, para que o menor aprendiz seja 
contemplado com uma turma aqui no município.  O agente do CIEE está aguardando 
uma agenda com o fiscal do trabalho, pois as empresas que tiverem aptidão e tiverem 
que cumprir a lei, vai ter que cumprir. A prefeitura poderia contratar uns cinco ou seis 
menores aprendiz, para dar o exemplo, para a divulgação da Lei do Menor Aprendiz. 
Sem mais.  O 3º ORADOR INSCRITO, VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI 
JÚNIOR: O Vereador dispensou o uso da palavra. O 4º ORADOR INSCRITO, 
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, Vereadores e Vereadora, 
hoje a informação que tínhamos era que faltava o mapa com as Ruas para a CPFL, eu 
não sei se a informação é certa, mas que o município cobre e passe as informações 
necessárias para a CPFL para que seja instalado o mais breve possível a energia para 
os moradores do CDHU. Pois há um grande risco, já houve casas arrombadas, e pote 
ter casas invadidas também. Gostaria de dizer a todos, ao Senhor Presidente, ao 
Jurídico da Câmara também, que se possível, fosse noticiado aos órgãos de imprensa 
sobre a indicação que fizemos que foi aprovada pelos vereadores, que também foi 
assinada pelos vereadores, para que o executivo faça o projeto, pois a Câmara não 
pode fazer, mas que o Prefeito já tem o aval desta Casa, que já é um projeto pré 
aprovado caso seja feito o REFIS. E que seja noticiado. Que esta Casa está a favor da 
população e que se o Executivo tiver interesse em fazer o Projeto já tem o aval desta 
Casa. EM APARTE, O VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Salvo engano, a lei 
eleitoral tem alguns impedimentos, mesmo depois as eleições, no ano eleitoral, tem um 
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período que não pode ser feito isso ai. Isso precisa ser checado, mas em todo caso, 
deixa tudo pronto o projeto e se não puder por força de lei, na primeira legislatura 
mande para a gente votar. O VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Eu acredito que 
não aja impedimento, pois a eleição já terminou e a Prefeitura de Araraquara já está 
fazendo o REFIS, já está anunciando no rádio, eu acredito que possa sim, só se a nossa 
lei do município não permita. Mas também é só mudar a lei para favorecer a população. 
Quanto ao que o Vereador João Siqueira falou a respeito do Ex-Prefeito José Parella, eu 
não tenho conhecimento dessa situação, a gente não trabalhou juntos, espero 
trabalharmos juntos a partir do ano que vem. A população quando elege um prefeito ou 
elege os vereadores, ela quer que estes o ajudem, a população quer que eles sejam 
seus representantes. A gente não quer pessoas aqui que atrapalhem o andamento do 
município, que atrapalhem com coisas que seriam boas para a população. A população 
merece e precisa de ajuda, pois existe  uma grande parcela que está com problema de 
dívida ativa, e eu acho que nós políticos, independente de ter sido ou não eleitos, a 
gente tem que dar nossa parcela. Eu agradeço a todos os vereadores, apesar de ter 
sido reeleito só  três, todos estão dispostos a ajudar a população, por isso que eu 
gostaria que o projeto fosse feito ainda este ano. Sem mais. O 5º ORADOR INSCRITO, 
VEREADOR JOÃO SIQUEIRA FILHO: Gostaria de continuar a falar sobre o assunto 
que o Vereador Geraldo levantou dos cachorros soltos nas ruas. Isso já foi discutido 
várias vezes aqui, inclusive sobre comprar chip, instalação de chip, e a cadê estes 
chips? Em que cachorro ou gatos foram instalados estes chips? A Prefeitura comprou, 
onde está isso ai? Os cachorros continuam nas ruas, as pessoas mudam para outras 
cidades e largam os cachorros ai. E cadê o Dr. João Vitor que é responsável deste setor 
de poda de árvore, de coqueiro? Ele está ganhando para isso ai, é responsável por isso, 
para ajudar a olhar, ele não fez nada também! Quanto ao que o vereador Marino acabou 
de falar aqui, o Senhor não trabalhou com o Senhor Zé, eu falo Sr. Zé, porque ele gosta 
que chame ele de Sr. Zé, o Senhor José Luiz Parella, e é o que eu falei aqui sim que ele 
falou que o parcelamento vai beneficiar os mal pagador, e os bom pagador também vai 
deixar de pagar porque no final do ano dá cinquenta por cento, dá trinta por cento, então 
todo mundo vai largar para o final do ano, era isso que ele falava. Já discutimos muitas 
vezes sobre isso, e não tem que pensar desta maneira, pois não tem mal pagador, 
quem tem o dinheiro vai lá e paga. Eu tenho conhecimento que tem mais de R$ 
7.000.000,00 para a Prefeitura arrecadar disso ai, se fizer este Projeto as pessoas vão 
poder vir pagar, precisar ser feito um parcelamento melhor. Parcelamento foi feito sim, 
duas vezes, O Prefeito José Parrela mandou um que dava desconto de vinte por cento a 
vista  e eu fiz uma emenda ainda, para dar vinte por cento para quem pagasse 
parcelado e no mandato seguinte dele veio outro projeto sem a minha emenda. Por isso 
que eu falo da importância da união dos Senhores que irão assumir a cadeira aqui nesta 
Casa, vocês tem que trabalhar juntos, porque a Câmara Municipal manda no Prefeito. O 
Prefeito depende muito daqui, vocês tem que lutar e trabalhar juntos para conseguir 
melhores benefícios para a população. Não adianta falar eu sou situação ou oposição, 
tem que trabalhar unido e fazer o que é melhor. Eu espero que aconteça isso, porque 
nós estaremos na rua cobrando. Sem mais. ORDEM DO DIA: 1º) PROCESSO CM. Nº 
698/2016, DE 17 DE OUTUBRO DE 2016 - Projeto de Lei nº 038/2016, de autoria do 
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Executivo Municipal,  que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 
1.700.000,00 destinados  a atender despesas com pessoal e encargos sociais. Posto 
em discussão: O Vereador Fábio da Silva Gomes: Em respeito às pessoas que estão 
no Plenário, perante as anulações que foram feitas de R$ 1.700.000,00, está abrindo um 
crédito no mesmo valor das fichas que não foram utilizadas, as mesmas fichas, todo 
ano, no orçamento é deliberada sobre ela e por não utilizar faz-se o cancelamento e 
transporta do mesmo modo como foi feito no ano passado. Quanto mais justo é um 
orçamento, menos suplementação deste jeito se faz e menos anulação. Quanto mais 
exato o orçamento, menos anulação há. Sem mais. O Vereador Geraldo de Sousa 
Oliveira: Esta verba suplementar foi de urgência, e eu vou votar contra o Projeto pois, 
eu não sei de onde vai sair a verba. Só isso, muito obrigado. O Vereador Luis Marino 
da Silva: Senhor Presidente, senhores vereadores, como de costume na Casa a gente 
votar este tipo de projeto, que é um projeto de suplementação, onde o Prefeito pega 
algumas sobras de departamentos e passa para um projeto só para poder neste caso, 
fazer o pagamento dos funcionários, que no caso do final do ano tem acúmulo do 
décimo terceiro, fechamento de contas, o que é uma dificuldade maior para o município. 
Essas sobras de verbas dos departamentos são remanejadas neste projeto, e este 
projeto aprovado por nós aqui, o Prefeito faz uso para pagamento de pessoal e de 
encargos com a folha de pagamento. E isso é correto, pois não deixaremos de pagar 
nossos funcionários. Sem mais. O Vereador João Siqueira Filho: O Projeto que entra 
de última hora, todos nós vereadores sabemos o que estamos votando aqui. Eu não 
concordo com o que o Vereador Geraldo está falando. Se a sessão é às dezenove 
horas, vem uma hora antes ou meia hora antes. Tem o Dr. Nivaldo para explicar, e eu 
sou o Presidente da Comissão eu assino para vir para o Plenário, então todos nós 
temos conhecimento do projeto. Se o vereador quer votar favorável ou contra é 
problema do vereador, cada um tem sua opinião de voto. Todo projeto que entrou de 
última hora de suplementação, fui favorável aliás, todo ano tem, pois uma secretaria tem 
mais verba que outra e vai colocando aqui e ali e vai ajudando, eu sou favorável pois sei 
que está certinho o projeto e jamais eu votaria contra um projeto desse. A gente tem que 
ajudar os funcionários, tem o décimo terceiro, décimo quarto, tem que ir juntando de 
onde tem para pagar os funcionários. Tem que pagar os médicos, a gente não quer que 
os médicos atendam bem? Tem que pagar os enfermeiros, os que fazem a limpeza, 
todos os funcionários! Sem mais. O Vereador Waldir Siqueira: Boa noite a todos, eu 
agradeço à presença de todos! Quanto a este projeto de lei, ele é um projeto de 
remanejamento de verba e se a gente votar contra um projeto desse a gente vai 
prejudicar o nosso município  e nós temos que cumprir com o nosso papel. Como o 
Vereador falou, se algum vereador tiver dúvida pega o nosso jurídico e tira a dúvida, 
como eu já fiz algumas vezes. Logo que eu entrei de vereador eu não tinha experiência 
eu tinha muitas dúvidas, eu perguntava para o Jurídico ou para o Wagner que é uma 
pessoa bastante experiente também, e assim fomos trabalhando e aprendendo, e é 
assim que funciona. Com certeza sou a favor do projeto. Sem mais. 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: Aprovado por 
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sete votos favoráveis e um voto contrário. 2º) PROCESSO CM. Nº 694/2016, DE 11 
DE OUTUBRO DE 2016, Projeto de Lei do Legislativo nº 053/2016, de autoria do 
Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior, que dispõe sobre a Semana da Família a ser 
realizada anualmente na 1ª semana após o Dia dos Pais. Posto em discussão: O 
vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Boa noite Senhor Presidente, Vereadores, 
Vereadora, um boa noite especial à Vereadora eleita Regina que nos prestigia, e aos 
demais presentes. Tai mais um projeto de minha autoria para tentar ajudar a população 
de Ibaté. Vou ler à justificativa “O presente projeto de lei institui a Semana da Família, 
evento a ser integrando no Calendário Oficial de datas e eventos da Cidade de Ibaté, 
comemorada na primeira semana após o domingo do Dia dos Pais, nas escolas públicas 
municipais. A convivência familiar, antes de ser um direito é uma necessidade, pois é na 
família que se estabelece a primeira relação de afeto, sobre a qual se apoia todo o 
desenvolvimento posterior do indivíduo. A Constituição Brasileira reconhece 
expressamente, artigo 226, a família como base da sociedade. Assim, o Estado deve 
sempre protegê-la, não deixando dúvidas da importância desta primeira unidade social 
que crianças e adolescentes têm contato ao nascer. A Semana da Família é uma 
oportunidade para a rede municipal de ensino promover debates sobre a importância do 
afeto familiar na formação dos indivíduos, sobre rompimentos familiares e sobre a 
situação de abandono de crianças e jovens na nossa cidade. Em face do exposto, 
solicito a este parlamento, a aprovação da presente propositura, dada a sua relevância e 
interesse público”. Este projeto da Semana da Família eu acredito que irá a próxima 
legislatura cobrar a administração municipal para que seja realizado nas unidades 
escolares e que conscientize toda a sociedade para participar da Semana da Família. O 
Vereador leu o parecer jurídico. Sem mais. O Vereador Fábio da Silva Gomes: Falar 
de família é a base, o alicerce de todo ser humano. A família era a algum tempo atrás 
mais fortalecida, era muito mais pilar do que hoje. Hoje tudo é mais superficial, os 
exemplos a ser seguidos de família ficam mais difíceis, pois não há aquele 
entrelaçamento das famílias como era antigamente, os vizinhos eram unidos uns com os 
outros, os filhos tinham amizades e pegavam como base as amizades. Hoje a referência 
é mais superficial, por isso a importância de lutar para que sempre a família esteja à 
frente da sociedade, com mais ações assim, no âmbito municipal, para poder tratar 
desses assuntos com ações religiosas e autarquia municipal ajudando com isso, para 
que alguns conceitos sejam revistos. Família é muito importante e esse projeto também, 
parabéns pela iniciativa. Sem mais. O Vereador Luis Marino da Silva: Gostaria de 
deixar meus parabéns ao Vereador Marinho pelo trabalho que desenvolve nesta Casa 
de leis, e dizer que Família é à base de tudo. Uma família unida e bem estruturada 
vence tudo. Só nos resta estar apoiando projetos como este. Sem mais. Posto em 
votação: Antonio Inácio Barbosa (SIM), Fábio da Silva Gomes (SIM), Geraldo de Sousa 
Oliveira (SIM), João Siqueira Filho (SIM),  Luis Marino da Silva (SIM), Mário Alberto 
Frigieri Júnior (SIM), Sidnéia Monte (SIM), Waldir Siqueira (SIM). DECISÃO: Projeto de 
Lei aprovado por unanimidade. 3º) PROCESSO CM. Nº 597/2016, DE 17 DE 
AGOSTO DE 2016, Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2016, de autoria do Vereador 
Waldir Siqueira, que dispõe sobre a concessão do Título de Honra ao Mérito ao Dr. 
Milton Roberto José Sanches Alves. Posto em discussão: O Vereador Waldir Siqueira: 
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Senhor Presidente, este projeto que apresento em homenagem ao Dr. Milton, nada mais 
justo pois, é um excelente médico que temos em nossa cidade, o conheço faz muitos 
anos, como já mencionei aqui nesta Casa, aliás o conheço desde São Paulo, eu sei da 
capacidade dele e toda a população também sabe. Ele é um médico que por onde 
passa ele deixa marca, deixa saudades, pelo carinho que ele tem com as famílias e pelo 
excelente atendimento que ele faz. Por isso nada mais justo fazermos essa homenagem 
a ele. Sem mais Senhor Presidente. O Vereador Luis Marino da Silva: Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, boa noite aos demais presentes. É uma honra para 
nós aprovarmos um Título de Honra ao Mérito ao Dr. Milton, principalmente para nós 
que acompanha o seu trabalho, a sua batalha no dia a dia e a sua luta para que a saúde 
de Ibaté seja cada dia melhor, diferentemente daquele cidadão que saiu com o 
microfone, que não sabe nada, que não sabe valorizar o que é bom. O Dr. Milton cada 
dia mais nos surpreende com seu trabalho, pelo seu profissionalismo e é o mínimo que 
nós desta Casa podemos fazer em agradecimento a tudo que ele fez pelo município. O 
Vereador leu o currículo do Dr. Milton. Dr. Milton é médico e humano, pois ele toma 
parte dos problemas das pessoas para si em muitas situações. Agradecemos Dr. Milton 
por tudo que fez por Ibaté e pelo trabalho que realiza em prol de nossa população. O 
Vereador João Siqueira Filho: Eu me lembro de quando o Dr. Jorge Guimarães trouxe 
dez médicos de São Paulo para Ibaté, ele fez várias reuniões aqui nesta Casa com eles 
e só ficou o Dr. Milton. Muitas vezes quando faltava médico no hospital o Dr. Milton 
cobriu o plantão, ele trabalhou até sem receber, e está ai até hoje atendendo nós 
vereadores, foi diretor da saúde, mas quando a administração não vai bem, ninguém vai 
bem, porém ele fez o seu trabalho muito bem. Em aparte, o Vereador Luis Marino da 
Silva: Obrigado pelo aparte, só uma colocação, nessa época em que vieram estes 
médicos para Ibaté, eles vieram com as propostas do antigo prefeito, de casa, de um 
salário ótimo e acabou não acontecendo, e só o Dr. Milton ficou, abraçou e recebeu 
Ibaté e está aqui até hoje. Digo mais, hoje trabalha como assessor da saúde ganhando 
menos do que como médico e trabalhando muito mais, e merece o respeito desta casa 
de Leis. Sem mais. O Vereador João Siqueira Filho: Sempre eu comentava sobre 
troca do Diretor da Saúde com o Senhor José Luiz Parella, de colocar o Dr. Milton, mas 
ele tinha um que de não colocar, veio o Dr. Caio, veio outro, o Dr. Carlos Dentista 
também. Depois nós tivemos uma reunião com o Dr. Alessandro e falamos para ele, eu 
falei também para que ele colocasse o Dr. Milton para ajudar na área da saúde. Eu o 
agradeço por ter atendido o meu pedido através de vocês vereadores, que é um homem 
de pulso firme, que faz o seu trabalho certinho. Tenho o Dr. Milton como um grande 
amigo, como um irmão mesmo. Fico muito honrado de estar votando hoje este  título 
para o Dr. Milton, pois ele merece, ele gosta da profissão, gosta do que está fazendo. 
Parabéns para o Dr. Milton, que Deus o abençoe cada vez mais. O Vereador Geraldo 
de Sousa Oliveira: Como o Vereador João Siqueira disse, falar do Dr. Milton não tem 
nem comentários, Dr. Milton é uma pessoa guerreira, quando começou os PSFs, foi 
através do Dr. Milton com muita garra. Respeito muito o trabalho do Dr. Milton, pois 
conheço o trabalho dele lá no bairro, pois muitas vezes tinha problemas com crianças e 
a enfermeira chamava e dizia que não ia atender, ai o Dr. Milton atendia. O Dr. Milton é 
uma pessoa que vou respeitar pelo resto da minha vida. Vou apoiar o Decreto do 
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Vereador sim, não é porque eu não fiz que não vá apoiar. Quando a gente liga para o 
Dr. Milton para resolver alguma situação, se ele não resolver naquele momento, ele liga 
para a gente depois para dar uma satisfação, por isso que eu vou respeitá-lo pelo resto 
da minha vida. Em aparte, o Vereador Luis Marino da Silva:  Obrigado pelo aparte 
Vereador, estes dias em conversa com o Dr. Milton uma coisa me chamou a atenção e 
eu gostaria que ficasse registrado, ele estava preocupado. Ele me disse que estava com 
a saúde ótima, me disse que ainda joga bola, mas que fez aniversário estes dias e 
completou setenta anos e disse ainda que estava com medo de ter que par de trabalhar. 
Ele disse que quer fazer mais ainda pelo povo! Eu lhe disse que se essa era sua 
preocupação ele poderia ficar despreocupado, pois nós aprovamos nesta Casa uma lei 
que os servidores podem trabalhar até os setenta e cinco anos de idade. Ele disse: “Que 
maravilha, graças a Deus! Então vocês veem o que é a preocupação, com setenta anos 
ele poderia estar descansando, pois já fez sua parcela, mas quer continuar trabalhando. 
Então, mais uma vez sou muito grato ao trabalho do Dr. Milton. Sem mais. O Vereador 
Geraldo de Sousa Oliveira: Obrigado pelas palavras Vereador, a gente está aqui para 
apoiar sim, eu o admiro muito e ele tem meu respeito. Sem mais. Após, o Senhor 
Presidente determinou que o secretário fizesse a chamada para a votação Secreta. Os 
vereadores foram chamados um a um para assinar a lista de presença e votarem. Após 
a votação foram chamados a escrutinadores os Vereadores Mário Alberto Frigieri Júnior 
e Sidnéia Monte que após a contagem dos votos, o Senhor Presidente proclamou o 
resultado. DECISÃO: Projeto de Decreto Legislativo aprovado por unanimidade. 4º) 
PROCESSO CM. Nº 598/2016, DE 17 DE AGOSTO DE 2016, Projeto de Decreto 
Legislativo nº 005/2016, de autoria do Vereador Waldir Siqueira, que dispõe sobre a 
concessão do Título de Honra ao Mérito ao Dr. Cláudio Ricardo de Oliveira. Posto em 
discussão: O Vereador Waldir Siqueira: Senhor Presidente, está ai mais um título para 
um excelente médico que eu mesmo já o procurei várias vezes nestes três mandatos, 
pois apareceram muitos problemas na saúde, inclusive erro médico, não só um, mas 
vários. Geralmente nestes casos o médico não pega uma cirurgia para refazer, mas o 
Dr. Cláudio não vê por este lado, ele olha pelo lado do ser humano, ele vai lá e faz. Nós 
temos excelentes profissionais aqui na área da saúde, não só médicos como 
enfermeiros também, a vereadora eleita Regina é uma delas e o povo reconheceu o seu 
trabalho. É muito gratificando a gente fazer homenagem deste tipo para profissionais 
deste gabarito. Temos que valorizar estes profissionais. Sem mais. O Vereador Luis 
Marino da Silva: Senhor Presidente, senhores vereadores, mais uma vez faço uso 
desta tribuna em agradecimento ao trabalho de um profissional da saúde. Queria dizer a 
este profissional que na semana que passou a paciente Francisca que foi encaminhada 
ao Dr. Cláudio, foi operada por ele, ela ficou toda feliz pelo trabalho realizado e hoje esta 
Casa vem parabenizá-lo pelo merecido título e também vem agradecer a atitude do 
vereador Waldir. Só nos resta aprovar e agradecer o Dr. Cláudio pelo excelente trabalho 
realizado a toda população de Ibaté. Sem mais. O Senhor Presidente determinou 
novamente que o secretário fizesse a chamada para a votação Secreta. Os vereadores 
foram chamados um a um para assinar a lista de presença e votarem. Após a votação 
foram chamados a escrutinadores os Vereadores João Siqueira Filho e Fábio da Silva 
Gomes que após a contagem dos votos, o Senhor Presidente proclamou o resultado. 
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DECISÃO: Projeto de Decreto Legislativo aprovado por unanimidade. 
EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO VEREADOR INSCRITO, GERALDO DE 
SOUSA OLIVEIRA: Boa noite Senhor Presidente, vereadores, vereadora, demais 
presentes, eu gostaria de falar sobre as ligações da CPFL, eles estão colocando os 
relógios lá nas casinhas e a gente estava acompanhando o trabalho do pessoal. Outra 
coisa que eu queria falar é que eu acho que o João Siqueira está certo, ele tem a 
opinião dele. Ele disse que este vereador tem que chegar mais cedo, e o vereador que 
chega sempre primeiro aqui sou eu, ou o Vereador Fábio. Chego sempre faltando uma 
hora para a sessão, a única coisa que eu falo é que no caso que o Vereador João falou 
para no caso de dúvida, pra perguntar para o Assessor Jurídico, ele ganha muito bem 
sim, só que ele deveria explicar é por isso ou por aquilo, ou por aquilo outro motivo. Eu 
não tenho que concordar com tudo que põe para votar nesta Casa não, por isso que 
existe o voto sim e o voto não, abster o voto, eu fui criticado uma vez por uma 
assessoria, por um jornalista, pela rádio, por causa do projeto da CBT e até agora eu 
não vi nada. Este vereador aqui faz a função dele. Hoje eu sei que tem muita gente que 
está dando risada porque este vereador perdeu a eleição, mas eu saio com a minha 
dignidade. Eu acho que eu tenho que votar a favor do povo. Quando for falar deste 
vereador, meu horário eu mantenho, o vereador que chega primeiro sou eu. Muito 
obrigado. 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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