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26ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 25 DE
JULHO DE 2.016.
Aos vinte e cinco 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 a Vereadora Sidnéia
Monte procedeu à leitura da bíblia. Após foi colocado em discussão as atas das
sessões ordinárias do dia 11 e 18 de julho de 2016. As atas foram aprovadas
por unanimidade. O Senhor Secretário informou que não há correspondências
recebidas de diversos para ser lida. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS:
VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Requerimento, dispondo sobre oficiar
o SESI para agendamento da carreta Alimente-se Bem com cursos gratuitos de
gastronomia. Posto em discussão: O Vereador Fábio da Silva Gomes: Boa
noite Senhor Presidente, Vereadores, Vereadora e a todos os presentes. Mais
uma vez a gente envia este ofício ao SESI, nos últimos anos a gente não tem
conseguido esse agendamento, é sabido que a carreta esteve aqui em 2012 se
não me engano, só que mesmo assim a gente envia o ofício. A carreta está no
interior de São Paulo e a carreta, e com o curso de gastronomia na prática, a
iniciativa tem o objetivo de fornecer curso sobre prática de alimentação nutritiva,
saudável e de baixo custo, além de receitas fáceis e gostosas. Os alunos
também aprendem a escolher alimentos por seu valor nutritivo, preço e
apresentação, aproveitamento integral dos alimentos para reduzir o desperdício.
Preparar refeições observando a limpeza e preservando o sabor, e consumir os
alimentos em quantidades adequadas, promovendo a melhoria da renda da
família. Façamos novamente este pedido, para que quem sabe esta vez o
município tem a sorte de conseguir. Irei fazer pessoalmente este pedido,
também e peço o apoio dos senhores vereadores neste requerimento.Aprovado
Requerimento, dispondo sobre oficiar a Caixa Econômica Federal, no sentido
de obter informações sobre as possibilidades da abertura de uma Casa Lotérica
no Jardim Cruzado. Posto em discussão. O Vereador Fábio da Silva Gomes:
Na verdade Senhor Presidente, eu gostaria que este requerimento fosse feito em
nome de todos os Vereadores. Eu acabei me esquecendo de avisar, mas peço
que o transforme, no decorrer da sessão em nome de todos os vereadores. Nós
fizemos o pedido para que fosse instalada outra casa lotérica e foi instalada esta
outra aqui na Avenida. Então o intuito, após esta instalação é para que uma
Casa Lotérica abra no Jardim Cruzado, é uma vontade bem antiga da
população, pois sabe-se que o número de populares que residem no bairro é
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bem grande em relação aos demais moradores do restante da cidade. Só
saberemos quando poderá ser instalada uma casa lotérica no bairro a partir do
momento que questionarmos a Caixa federal em relação a isso. Sem mais. O
Vereador Waldir Siqueira: Boa noite Senhor Presidente, demais Vereadores,
Vereadora, e demais presentes. Agradeço a presença de todos. Parabéns
Vereador Fábio pela sua colocação, infelizmente foi instalado uma Casa Lotérica
aqui na Avenida e seria mais justo ter sido instalado no Jardim Cruzado. O Povo
de lá não foi beneficiado, lá tem mais de dez mil habitantes e nada mais justo a
instalação desta Casa Lotérica naquele bairro que é praticamente uma cidade.
Temos que estar cobrando sim da Caixa Econômica a agilidade para a
instalação da Casa Lotérica, pois o povo é merecedor, pois o bairro é distante do
centro e fica muito difícil para os moradores pagarem suas contas, tendo que se
deslocarem até aqui no centro para pagarem suas contas. Precisa também de
um posto Policial e de agências bancárias no bairro, mas parabenizo novamente
e apoio o requerimento. O Vereador João Siqueira Filho: Boa noite Senhor
Presidente, Vereadores, Vereadora e boa noite a todos os presentes nesta noite.
Eu como morador do Jardim Cruzado já debati várias vezes nesta Tribuna sobre
Casa Lotérica no bairro. Nós já tínhamos um local adequado para a instalação
de uma casa lotérica, e quando saiu a licitação eu entrei em contato com o dono
do terreno, e saiu a metragem que teria que ser na Avenida. Não tem nada com
nós Vereadores ou com Prefeito, já vem lá de cima. Discutimos bastante e no
fim abriu naquele lugar apertadinho ali na Avenida, porque os donos de loja não
iam se desfazer de seu comércio para abrir uma lotérica. A gente queria que
fosse instalado no Jardim Cruzado mas eles instalam onde eles querem. Em
aparte, o Vereador Fábio da Silva Gomes: Lembrando que foi importante a
vinda desta nova lotérica para Ibaté, porque era um problema enorme uma só
lotérica na Rua Visconde de Pelotas e é muito importante a instalação de uma
Casa Lotérica no jardim Cruzado pois a população do bairro está ficando
afunilada lá, tendo que pagar as contas, fazer seus jogos aqui no centro, mas
temos que fazer esta cobrança. O Vereador João Siqueira Filho: Eu sou
favorável ao pedido e há uns quatro meses atrás eu estive conversando com o
gerente da Caixa e ele disse se conseguisse arrumar, em qualquer vila, para
instalar a Caixa Federal para receber eles iriam. Mas a gente achou quem quer?
Não achei! Fui no Dono do Via Mata e ele estava meio na dúvida, ai levei o
gerente para falar com ele, mas as condições que a Caixa oferece são poucas e
a segurança? Então fica difícil. Uma hora acontece de instalar lá. Assim como o
posto policial, uma hora a gente consegue. O Vereador Lindolfo Jovenal
Duarte: Boa noite Vereadores, vereadora e a todos os presentes nesta noite. O
vereador teve a gentileza de colocar o Requerimento em nome de todos os
vereadores e eu irei apoiar, pois há dois anos atrás já cobramos esta Casa
Lotérica. Quando foi instalado na Avenida a gente achou que seria no Jardim
Cruzado, pois assim era o pedido nosso. Claro que deu uma desafogada essa
nova loteria, foi bom, mas continua o problema dos moradores do Jardim
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Cruzado. Pois há muitas mães que tem que vir a pé ou de ônibus pagar contas
ou receber e fica apertado. Se fosse lá no Jardim Cruzado seria mais fácil. Como
disse o Vereador João, precisamos ter segurança no bairro para poder ter a
Casa Lotérica. Espero que seja respondido o requerimento e seja atendido o
mais rápido possível. Em aparte, o Vereador João Siqueira Filho: E o correio
como vai ficar? Está o prédio para o correio pronto, o cara fez como pediram!
Aprovado Indicação, dispondo sobre manutenção em galerias de águas
pluviais na Rua Rio de Janeiro, na popular. Indicação, dispondo sobre
cercamento com alambrado no alinhamento da área verde da nascente do
Córrego Santa Terezinha, próximo à Escola Jovina de Paula Pessente, tanto na
Rua Fioravante Tagliatela, bem como na Rua Frederico Bernardo Doricci, no
Jardim Mariana. Indicação, dispondo sobre a criação de estacionamento para
motocicletas na Rua Santa Iria, esquina com a Avenida Conselheiro Moreira de
Barros, bem como na Avenida São João defronte a Praça João Evangelista de
Toledo. Indicação, dispondo sobre fazer fechamento com muro de alvenaria no
final da Rua Arnaldo Ceratti, na Popular. Indicação, dispondo sobre parceria
público privada para viabilização da criação da Orquestra Sinfônica de Ibaté,
lincando com a construção do anfiteatro municipal. VEREADOR GERALDO DE
SOUSA OLIVEIRA: Indicação, dispondo sobre notificar o proprietário do terreno
localizado na Rua Washington Luis, esquina com a Rua José Donatoni, para que
faça limpeza no referido terreno. VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA:
Indicação, dispondo sobre efetuar reparos na pavimentação asfáltica da Rua
Pedro Ramos da Silva. Indicação, dispondo sobre estudar as possibilidades da
aquisição de equipamento de ginástica para a Academia Municipal do Jardim
América. VEREADORES: ORADORES: O 1º ORADOR INSCRITO,
VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES : Senhor Presidente, vou rapidamente
comentar sobre as indicações que fiz, já que os requerimentos foram discutidos.
Quero cumprimentar o Vereador João em relação aos correios, e dizer que as
respostas que a gente tem sobre a mudança para o novo prédio são sempre aas
mesmas, parece até que nós somos obrigados a achar um prédio para eles,
sendo que está tudo bem encaminhado e só está dependendo de uma liberação
em Brasília, o que falta é boa vontade dos correios em mudar para um novo
prédio. Sobre o cercamento da área verde atrás da Escola Jovina, a população
tem cobrado este cercamento, pois pessoas adentram na mata e se escondem,
e é perigoso, devemos pedir mais segurança, devendo assim colocar o
alambrado no local e também em outros lugares que tem a necessidade.
Derepente entre o alambrado e a calçada daria para fazer uma pista de
caminhada também, com piso intertravado. Sobre o estacionamento de moto é
necessário para que as pessoas criem uma cultura para estacionar as motos em
locais apropriados e com segurança, pois as motos estacionam no lugar de
carros e ocupam um espaço maior dificultando o estacionamento. A construção
de um muro na rua Arnaldo Ceratti, lá na Popular já é uma discussão antiga.
Sabe-se que existe um problema muito grande com tráfico de drogas ali, e com
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a construção deste muro eles não passariam mais por ali. Por isso, a população
pede a construção deste muro, e eu fiz esta indicação, inclusive fiz até um croqui
com o desenho do muro para que entendam como ficaria aquela rua. Audiência
publica do conselho municipal da criança e do adolescente que tivemos aqui fui
muito importante para entendermos a situação de segurança e o uso de drogas
pelos jovens, o que chamou a atenção é que os jovens não tem a cultura de
ouvir músicas clássicas, por isso é importante se o município pudesse criar uma
orquestra sinfônica, pois é muito importante para que os jovens tenham
convivência com esse tipo de cultura. Devemos então dar toda a oportunidade
para os jovens para ter acesso a música, esporte, todo tipo de cultura para
angariar todos os jovens de nosso município. Precisamos de parcerias com
empresas e num futuro construir um anfiteatro pensando que caiba uma
orquestra sinfônica, é mais uma idéia e quem sabe aparece uma empresa que
faça parceria com o município. Na semana passada estive ali em um dos
viadutos que fica perto do pesque-pague e no último viaduto a ALL está fazendo
o reforço e manutenção do mesmo. Também vi hoje no site Região em destaque
que a All irá começar fazer a reforma e reforço no pontilhão da Rua Floriano
Peixoto, que é uma cobrança de todos nós vereadores que já deveria ter sido
feito há muito tempo atrás e que graças a Deus não aconteceu nada mais grave.
Agora será feita a interdição do viaduto, será um transtorno de alguns meses,
porém necessário. Também estive sábado com a família de Diogo Antonio de
Barros que foram os donos da Fazenda Santa Rufina até 1963, Estela Maria
Rebeca de Barros que morou na Cidade até 1969 e ela me presenteou com dois
livros de poesia chamado de “Terra Roxa”, escrito por Dona Estela na década
de 1980 que fala sobre a história da cidade, falando mais da Fazenda e que
doarei um para a biblioteca municipal, este livro servirá de mais um subsídio
para a História do Município. Sem mais. O 2º ORADOR INSCRITO, VEREADOR
GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Boa Noite Senhor Presidente, Senhores
Vereadores, Vereadora e aos demais presentes, vou falar sobre a indicação que
fiz da Rua Washington Luís com a Rua José Donatoni, é um terreno que está
cercado com grade e o mato está alto, é na esquina da horta, e já que o dono
não faz a limpeza eu gostaria que o fiscal da Prefeitura notificasse o dono, se o
dono não fizer a limpeza para a prefeitura fazer a limpeza e mandar a conta para
o proprietário. Sobre as indicações que fiz na sessão passada e o Vereador
Antonio também fez para desentupir as bocas de lobo e construir as canaletas,
peço porque as pessoas também me pedem. E fico triste por a prefeitura não
estar fazendo o serviço. Passo sempre não só no Icaraí, mas também no Jardim
Mariana e na Rua Maria C. Mendes, em frente ao número 480, está uma
vergonha a boca de lobo lá, precisa desentupir sim, e também lá perto do
peixeiro também, precisa manter a limpeza na cidade. Eu vou cobrar sim, fui
eleito para cobrar, eu sou representante do povo. Tem coisas que eu acho que
os cargos de confiança tem que fazer o serviço, não é para este Vereador
Geraldão, é para a população que nos elegeu. Eu liguei na horta, porque estava
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com um problema na Rua Oreste Del Ponte, era um monte de galhos
amontoados na rua. E me disseram que tinha que pagar uma taxa para recolher.
Mas e se os moradores não tem condições? A Prefeitura tem que recolher. A
taxa a gente sabe que tem que pagar na Prefeitura, mas tem famílias que não
tem condições. Tem caminhão que passa por lá, e tem caminhão que presta
serviço para a Prefeitura que ganha muito bem. O trator tira alguma coisa, os
galhos é o caminhão que tira. EM APARTE, O VEREADOR JOÃO SIQUEIRA
FILHO: Vereador hoje é assim, a pessoas que cortar a arvore tem que recolher
a taxa e avisar a Prefeitura, se não recolher e avisar não recolhe. Mas fica difícil
tem pessoas que corta a árvore e não avisa a Prefeitura, fica difícil assim.
VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: E tem casos que não precisa
chegar ao Prefeito, mas tem cargos de confiança de que não atende, e fala que
não vai atender porque foi pedido do Vereador Geraldão. Quando a gente foi
eleito, foi pelo povo. Fico revoltado com essas coisas, gostaria que fossem feitas
essas limpezas das bocas de lobo e vou continuar cobrando. Só isso, muito
obrigado. O 3º INSCRITO, VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR:
Boa noite Senhor Presidente, Vereadores, Vereadora e a todos os presentes.
Sobre o assunto da ALL, doo pontilhão da popular o qual foi muito discutido
nesta Casa, inclusive eu apresentei um requerimento que foi aprovado por
Vossas Excelências, para ser interditado tanto para passagem de carros quanto
para passagem de locomotivas. Espero que amanhã seja mesmo iniciado a
reforma e melhora do pontilhão. Agradeço também a Prefeitura Municipal que
tanto correu atrás para que essa melhoria ocorresse, inclusive entregamos no
DNIT os pedidos para que além das melhorias no pontilhão, o mesmo fosse
alargado para a passagem de dois veículos ao mesmo tempo, como também
fizesse uma passagem para pedestre ali, dando maior segurança para todos.
Sobre a Casa Lotérica no Jardim Cruzado, acho muito importante e sou a favor
sim. Queria que a Câmara cobrasse a Caixa federal da cobrança que fiz sobre
instalação de mais dois caixas eletrônicos na agência e não foi feito, e toda vez
que a gente vai na agência dos três caixas que tem, um deles está quebrado.
Gostaria de deixar meus parabéns à toda a Coorporação da Guarda Municipal
de Ibaté a qual eu tenho uma grande admiração. Esta semana a guarda pegou
um meliante furtando alimentos de uma escola municipal, recuperando estes
alimentos e encaminhando o indivíduo para as autoridades competentes para
que fosse tomada as medidas cabíveis. Acho desumano e uma maldade
enorme saquear alimentos de nossas crianças, principalmente nas escolas onde
está tendo o almoço das férias para a população mais carente ao redor.
Também gostaria de deixar meus agradecimentos e parabenizar toda a equipe
do departamento municipal de esportes, desde o Diretor Raul Seixas, os
professores e demais funcionários. Também queria agradecer as merendeiras,
faxineiras que participaram da copinha que terminou neste sábado, com as finais
sendo realizadas no estádio municipal. Também quero parabenizar os guardas,
os professores, ou seja à todos os funcionários envolvidos, aos funcionários do
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departamento de água que molhava os campos para deixar os campos mais
agradáveis para os nossos jogadores praticarem os esportes. Agradeço a
imprensa da cidade de Ibaté que esteve acompanhando, e as diretoras e os
professores que receberam esses jogadores de fora para participarem da
copinha Sul Americana de Futebol. Hoje dia 25 de julho é dia de São Cristóvão,
protetor dos motoristas. Gostaria de deixar aqui meus parabéns a todos os
motoristas, em especial aos motoristas da Prefeitura Municipal, em especial ao
meu pai. E dia 27 é dia do Motociclistas, parabéns à todos os motociclistas.
Parabéns ao motorista da Câmara também. O 4º INSCRITO, VEREADOR LUIS
MARINO DA SILVA: Boa noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores,
Vereadora e demais presentes na Casa. Gostaria de iniciar minha oratória
falando do pontilhão também, igual o Vereador Marinho disse aqui, é uma vitória
a mais para a população, não só do bairro popular mas para todos nós também
que fazemos uso daquele pontilhão. Esta obra foi muito cobrada por esta Casa e
pelo Executivo também, agora vai sair a ampliação e esperamos que seja bem
sucedida. Sobre a copinha, graças a Deus foi um sucesso, parabéns ao Raul,
Assessor do Departamento de Esportes e aos demais funcionários do
departamento envolvidos, como também os atletas e as pessoas diretamente e
indiretamente envolvidas. Foi um sucesso enorme e uma alegria imensa.
Infelizmente não pude participar nem na abertura nem no encerramento, por
motivos de falecimento de familiares. EM APARTE, O VEREADOR MÁRIO
ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR. Gostaria de deixar meus sentimentos a você e a
sua família, pelos falecimentos ocorridos nas duas semanas seguidas.
Aproveitando o aparte, gostaria de agradecer os protagonistas da copinha, os
jogadores das categorias SUB 11, SUB 12, SUB 13, SUB 14 e SUB 15 e
também agradecer ao clube GREI por ter cedido o campo para os jogos. O
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: O que pudemos ver durante o evento
foi que o evento que começou um ano atrás está crescendo e está melhorando,
também vemos o bom relacionamento do GREI com o executivo, nesta nova
diretoria, tudo isso tem dado certo. Agradeço o Steigue por ter cedido o clube
para a realização deste evento internacional. Gostaria de falar um pouco sobre a
saúde, hoje estive falando com o Dr. Milton, que passou na semana passada por
uma cirurgia, mas já está bem, já está trabalhando, praticamente não parou. O
trabalho do Dr. Milton é um trabalho que tem dado certo, ele tem se desdobrado,
tem trabalhado muito, e a saúde, com o Dr. Milton tem ido muito bem, temos
visto resultados positivos. Temos tido respostas rápidas através deste
profissional. Fica aqui meus parabéns ao Dr. Milton. Hoje tive o prazer de
conhecer a irmã do Sr. Pedro, que veio visita-lo de longe. Sr. Pedro está
enfermo, que há praticamente 40 anos não via seus parentes e através da
assistência social foi localizado seus familiares e vieram visita-lo, fiquei muito
feliz. Hoje tramita pela Casa o tão almejado aumento aos funcionários públicos
municipais, o projeto do prefeito é um projeto sério. Quando ele fez um acordo
com os funcionários e com o sindicato, não era brincadeira, era sério, só estava
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esperando sair o fechamento do mês, os números, e hoje estaremos votando
com muita alegria este aumento aos funcionários. Quanto ao correio, não está
parado gente. Está sendo feito um trabalho através do Deputado Lobbe, ele
está com toda a documentação e também está buscando recursos lá em
Brasília. Sabe-se que mudança de governo muda tudo. Mudou a presidência dos
Correios, então por conta disso está tudo mais atrasado do que costuma ser,
mas existe políticos correndo atrás desta situação sim, e o deputado Lobbe Neto
é um deles. A pessoa dona do prédio tem nos procurado, está aberta a
negociação, tudo dentro do que é previsto para que logo, logo, o correio possa
estar funcionando numa nova agência. A respeito do requerimento da Lotérica, a
gente vê que o Cruzado tem um polo comercial muito forte, as vezes nos finais
de semana, a gente precisa de alguma coisa e aqui no centro está tudo
fechado e lá no Cruzado tem, Lá o comércio é forte e precisamos cobrar
melhorias para o bairro, pois está crescendo muito. Se tivesse uma casa lotérica
no bairro até os filhos poderiam ajudar seus pais e mães indo pagar suas contas.
Vamos apoiar neste requerimento sim. Semana passada eu e o vereador
Marinho tivemos uma reunião com líderes políticos, debatendo assuntos
relacionados ao município e entre os assuntos foi a construção do Paço do
Legislativo na próxima gestão, a gente vê a necessidade da construção de uma
nova Câmara com mais acessibilidade. Gostaria de deixar um forte abraço à
minha família e que Deus possa confortar à todos. ORDEM DO DIA: 1º)
PROCESSO CM. 523/2016, DE 21 DE JULHO DE 2016, Projeto de Lei nº
034/2016, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre reajuste
salarial aos servidores públicos municipais de 4,4163%, conforme o acumulado
da variação do IPCA do período de janeiro a junho de 2016. Posto em
discussão: O Vereador Luis Marino da Silva: Boa noite a todos. Vou ler a
exposição de motivos do projeto. O presente projeto de lei visa à concessão de
reajuste salarial ao funcionalismo público municipal, em percentual equivalente a
4,4163% (quatro virgula quarenta e um sessenta e três por cento) com eficácia a
partir de primeiro de julho de 2016. Estabelece os novos valores referentes aos
ganhos dos servidores e que serão os constantes da folha de pagamento
correspondente à competência – julho de 2016. Tal reajustamento, na sua
proporção projetada, é adequado aos recursos financeiros municipais,
enquadrado na legislação aplicável à espécie, e recompõe os salários dos
funcionários da municipalidade em relação à inflação do período de acordo com
a possibilidade legal contida na legislação eleitoral. Infelizmente, pelas limitações
legais contidas na lei de Responsabilidade Fiscal relativas às despesas com
pessoal e na Legislação Eleitoral, não há possibilidade de concessão de reajuste
maior que o constante no presente projeto de lei. Desse modo, submete a
presente iniciativa à apreciação dessa Colenda Câmara Municipal e propugna
pela sua aprovação mediante a votação pela Edilidade. DECISÃO: Projeto de
Lei aprovado por unanimidade. 2º) PROCESSO CM. 524/2016, DE 22 DE
JULHO DE 2016, Projeto de Lei nº 051/2016, de autoria da Mesa da Câmara,
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que dispõe sobre reajuste dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores,
de 4,4163%, conforme o acumulado da variação do IPCA do período de janeiro
a junho de 2016. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por unanimidade. 3º)
PROCESSO CM. 472/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016, Projeto de Lei nº
016/2016, de autoria do Vereador Fábio da Silva Gomes, que dispõe sobre
alteração da Lei Municipal nº 2.875, de 05 de agosto de 2015 (denominação da
Rua Trabalhador Francisco da Silva Gomes passa a denominar Rua Francisco
da Silva Gomes). DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por unanimidade. 4º)
PROCESSO CM. 473/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016, Projeto de Lei nº
017/2016, de autoria do Vereador Fábio da Silva Gomes, que dispõe sobre
denominação da Rua G do Jardim Primavera de Rua Enéas Dias Torres.
DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por unanimidade. 5º) PROCESSO CM.
474/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016, Projeto de Lei nº 018/2016, de
autoria do Vereador Fábio da Silva Gomes, que dispõe sobre denominação
das Ruas I e J do Jardim Primavera de Rua Antonio Domingos Aprea.
DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por unanimidade. 6º) PROCESSO CM.
475/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016, Projeto de Lei nº 019/2016, de
autoria do Vereador Fábio da Silva Gomes, que dispõe sobre denominação da
Rua A do Residencial José Giro de Rua Joaquim Antonio Silva. DECISÃO:
Projeto de Lei aprovado por unanimidade. 7º) PROCESSO CM. 476/2016,
DE 19 DE JULHO DE 2016, Projeto de Lei nº 020/2016, de autoria do
Vereador Fábio da Silva Gomes, que dispõe sobre denominação da Rua I do
Residencial José Giro de Rua Gervásio Hernandes. DECISÃO: Projeto de Lei
aprovado por unanimidade. 8º) PROCESSO CM. 477/2016, DE 19 DE
JULHO DE 2016, Projeto de Lei nº 021/2016, de autoria do Vereador Fábio
da Silva Gomes, que dispõe sobre denominação da Rua M do Residencial José
Giro de Rua Patrocinio Furtado. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por
unanimidade. 9º) PROCESSO CM. 484/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016,
Projeto de Lei nº 022/2016, de autoria do Vereador Geraldo de Sousa
Oliveira, que dispõe sobre denominação da Rua E do Jardim Primavera de Rua
Arlindo Bispo dos Santos. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por
unanimidade. 10º) PROCESSO CM. 485/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016,
Projeto de Lei nº 023/2016, de autoria do Vereador Geraldo de Sousa
Oliveira, que dispõe sobre denominação da Rua H do Jardim Primavera de Rua
Miguel Eleodoro de Oliveira Filho. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por
unanimidade. 11º) PROCESSO CM. 486/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016,
Projeto de Lei nº 024/2016, de autoria do Vereador Geraldo de Sousa
Oliveira, que dispõe sobre denominação da Rua H do Residencial José Giro de
Rua Joanna Tiozzo de Moraes. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por
unanimidade. 12º) PROCESSO CM. 488/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016,
Projeto de Lei nº 025/2016, de autoria do Vereador João Siqueira Filho, que
dispõe sobre denominação da Rua A do Jardim Primavera de Rua João de
Arruda Leite. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por unanimidade. 13º)
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PROCESSO CM. 489/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016, Projeto de Lei nº
026/2016, de autoria do Vereador João Siqueira Filho, que dispõe sobre
denominação da Rua B do Jardim Primavera de Rua Gabriel Ribeiro. DECISÃO:
Projeto de Lei aprovado por unanimidade. 14º) PROCESSO CM. 490/2016,
DE 19 DE JULHO DE 2016, Projeto de Lei nº 027/2016, de autoria do
Vereador João Siqueira Filho, que dispõe sobre denominação da Rua M do
Jardim Primavera de Rua Aldebrando Boni. DECISÃO: Projeto de Lei
aprovado por unanimidade. 15º) PROCESSO CM. 491/2016, DE 19 DE
JULHO DE 2016, Projeto de Lei nº 028/2016, de autoria do Vereador João
Siqueira Filho, que dispõe sobre denominação da Rua D do Residencial José
Giro de Rua Nivaldo Fondato. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por
unanimidade. 16º) PROCESSO CM. 492/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016,
Projeto de Lei nº 029/2016, de autoria do Vereador João Siqueira Filho, que
dispõe sobre denominação da Rua E do Residencial José Giro de Rua
Waldomiro Rodrigues Simões.DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por
unanimidade. 17º) PROCESSO CM. 493/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016,
Projeto de Lei nº 030/2016, de autoria do Vereador João Siqueira Filho, que
dispõe sobre denominação da Rua J do Residencial José Giro de Rua Geraldo
Rodrigues Leme. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por unanimidade. 18º)
PROCESSO CM. 494/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016, Projeto de Lei nº
031/2016, de autoria do Vereador João Siqueira Filho, que dispõe sobre
denominação da Rua O do Residencial José Giro de Rua Estanislau Apréia.
DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por unanimidade. 19º) PROCESSO CM.
496/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016, Projeto de Lei nº 032/2016, de
autoria do Vereador Luis Marino da Silva, que dispõe sobre denominação da
Rua K do Jardim Primavera de Rua Antonio Jorge. DECISÃO: Projeto de Lei
aprovado por unanimidade. 20º) PROCESSO CM. 497/2016, DE 19 DE
JULHO DE 2016, Projeto de Lei nº 033/2016, de autoria do Vereador Luis
Marino da Silva, que dispõe sobre denominação da Rua L do Jardim Primavera
de Rua Davina Maria Ambrosino. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por
unanimidade. 21º) PROCESSO CM. 498/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016,
Projeto de Lei nº 034/2016, de autoria do Vereador Luis Marino da Silva,
que dispõe sobre denominação da Rua B do Residencial José Giro de Rua
Davina Maria Ambrosino. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por
unanimidade. 22º) PROCESSO CM. 499/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016,
Projeto de Lei nº 035/2016, de autoria do Vereador Luis Marino da Silva,
que dispõe sobre denominação da Rua F do Residencial José Giro de Rua
Raphael Alves Cabrerizo. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por
unanimidade. 23º) PROCESSO CM. 500/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016,
Projeto de Lei nº 036/2016, de autoria do Vereador Luis Marino da Silva,
que dispõe sobre denominação da Rua L do Residencial José Giro de Rua
Antonia Benedito Mendes Aleixo. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por
unanimidade. 24º) PROCESSO CM. 501/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016,
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Projeto de Lei nº 037/2016, de autoria do Vereador Luis Marino da Silva,
que dispõe sobre denominação da Rua T do Residencial José Giro de Rua
Geraldo Molina. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por unanimidade. 25º)
PROCESSO CM. 502/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016, Projeto de Lei nº
038/2016, de autoria do Vereador Luis Marino da Silva, que dispõe sobre
denominação da Rua U do Residencial José Giro de Rua José Gomes.
DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por unanimidade. 26º) PROCESSO CM.
506/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016, Projeto de Lei nº 039/2016, de
autoria do Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior, que dispõe sobre
denominação da Rua D do Jardim Primavera de Rua José Arnaldo de Brito.
DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por unanimidade. 27º) PROCESSO CM.
510/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016, Projeto de Lei nº 040/2016, de
autoria da Vereadora Sidnéia Monte, que dispõe sobre denominação da Rua
F do Jardim Primavera de Rua Alice Ernesta Monti de Oliveira. DECISÃO:
Projeto de Lei aprovado por unanimidade. 28º) PROCESSO CM. 511/2016,
DE 19 DE JULHO DE 2016, Projeto de Lei nº 041/2016, de autoria da
Vereadora Sidnéia Monte, que dispõe sobre denominação da Rua N do Jardim
Primavera de Rua Marta Boni Drapé. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por
unanimidade. 29º) PROCESSO CM. 512/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016,
Projeto de Lei nº 042/2016, de autoria da Vereadora Sidnéia Monte, que
dispõe sobre denominação da Rua C do Residencial José Giro de Rua Reinaldo
Rodrigues Pereira. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por unanimidade.
30º) PROCESSO CM. 513/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016, Projeto de Lei
nº 043/2016, de autoria da Vereadora Sidnéia Monte, que dispõe sobre
denominação da Rua G do Residencial José Giro de Rua Marta Boni Drapé.
DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por unanimidade. 31º) PROCESSO CM.
514/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016, Projeto de Lei nº 044/2016, de
autoria da Vereadora Sidnéia Monte, que dispõe sobre denominação da Rua
K do Residencial José Giro de Rua Érika Eleutério Menzani. DECISÃO: Projeto
de Lei aprovado por unanimidade. 32º) PROCESSO CM. 515/2016, DE 19
DE JULHO DE 2016, Projeto de Lei nº 045/2016, de autoria da Vereadora
Sidnéia Monte, que dispõe sobre denominação da Rua Q do Residencial José
Giro de Rua Pedro Peira. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por
unanimidade. 33º) PROCESSO CM. 516/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016,
Projeto de Lei nº 046/2016, de autoria da Vereadora Sidnéia Monte, que
dispõe sobre denominação da Rua R do Residencial José Giro de Rua Leonardo
Petrocelli. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por unanimidade. 34º)
PROCESSO CM. 517/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016, Projeto de Lei nº
047/2016, de autoria da Vereadora Sidnéia Monte, que dispõe sobre
denominação da Rua S do Residencial José Giro de Rua Valdomiro Graziano.
DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por unanimidade. 35º) PROCESSO CM.
519/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016, Projeto de Lei nº 048/2016, de
autoria do Vereador Waldir Siqueira, que dispõe sobre denominação da Rua
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C do Jardim Primavera de Rua José Nunes da Silva. DECISÃO: Projeto de Lei
aprovado por unanimidade. 36º) PROCESSO CM. 520/2016, DE 19 DE
JULHO DE 2016, Projeto de Lei nº 049/2016, de autoria do Vereador Waldir
Siqueira, que dispõe sobre denominação da Rua N do Residencial José Giro de
Rua Armando Gimenes. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por
unanimidade. 37º) PROCESSO CM. 521/2016, DE 19 DE JULHO DE 2016,
Projeto de Lei nº 050/2016, de autoria do Vereador Waldir Siqueira, que
dispõe sobre denominação da Rua P do Residencial José Giro de Rua Arnaldo
Ceratti. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO
PESSOAL: O PRIMEIRO INSCRITO, VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES:
Dispensou o uso da palavra. O SEGUNDO INSCRITO, VEREADOR GERALDO
DE SOUSA OLIVEIRA: Senhor Presidente, minha explicação pessoal é que a
imprensa, um cidadão no dia que teve a esquadrilha da fumaça ele citou meu
nome nesta revista aqui. Ele disse que esta revista aqui, eu creio que ele não
cobra nada, mas ele deveria ter um pouco de respeito com o nome do Vereador.
Porque aqui ele está dizendo que o Vereador está com o bumbo desafinado.
Este vereador foi eleito para fiscalizar e cobrar. Aqui ele está falando do projeto
que eu votei contra, eu fui eleito para fiscalizar e cobrar sim. Vocês acham que
uma revista dessa aqui é barato? Aqui está o CNPJ dele e olha as notinhas da
Prefeitura aqui, olha o CNPJ, Antonio Carlos Leite. Então eu fui puxar o CNPJ.
Ele deveria ter respeito, fica falando o nome de pessoas que foram candidatos
na outra eleição. Eu acho que quando a pessoa está com medo, que quando ela
quer falar das pessoas ela primeiro tem que mostrar seu caráter. Ele está
recebendo da prefeitura, as notas estão aqui, foi puxado o CNPJ, porque a gente
tem uma assessoria, a gente não está sozinho não. Gostaria que este cidadão
tivesse respeito com o Geraldão e com o candidato que perdeu a eleição da
outra vez. Ele deveria ter respeito, porque se eu levasse estes papéis no
Ministério Público e também no Cartório Eleitoral isso aqui é propaganda
política. Tem nota de três mil e novecentos, tem de setecentos, tem de dois mil,
tem de setecentos, tem de setecentos e de mais setecentos. Dá quase dez mil.
Acha que esta Revista Trabuco está de graça? Então, eu gostaria que ele tinha
respeito com este Vereador. Para ele falar deste vereador ele tem que ter
respeito e ética. Porque este dinheiro que ele está recebendo não é dinheiro da
Prefeitura é dinheiro do povo. Muito obrigado. O TERCEIRO INSCRITO,
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Dispensou o uso da palavra. O QUARTO
INSCRITO, VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Gostaria de dizer que de
todos os projetos de rua aprovados por esta Casa hoje, é uma pequena
homenagem da casa a essas pessoas que passaram por este município e
deixaram sua parcela de contribuição e conhecimento. Fica aqui nossos
agradecimentos aos familiares que nos procuraram e que nos deram a honra de
nomear com seus entes queridos estas ruas. Sem mais. 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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