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08ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA SOLENE, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA,
DA 15ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA
EM 14 DE DEZEMBRO DE 2.016.
Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove
horas, na Câmara Municipal de Ibaté, realizou-se a presente sessão extraordinária
solene. O CERIMONIAL: Senhoras e Senhores boa noite. Neste momento vamos dar
início a sessão solene para entrega do título de Honra ao Mérito aos Senhores Dr.
Milton Roberto José Sanches Alves, Janete Donatoni Vallério e Dr. Ricardo Innecco de
Castro e Título de Cidadão Ibateense aos Senhores Dr. Milton Roberto José Sanches
Alves e Senhor José Francelin Neto, conforme Decretos Legislativos nº 169/2016 do
Vereador Fábio da Silva Gomes, 167 do Vereador Waldir Siqueira, 165/2016 do
Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior, 171/2016 do Vereador Luis Marino da Silva e
172/2016 do Vereador Fábio da Silva Gomes. PARA COMPOR A MESA DOS
TRABALHOS FORAM CHAMADOS: Vereador Lindolfo Jovenal Duarte, para
Presidir a Sessão Solene, O Excelentíssimo Senhor Horácio Carmo Sanchez, VicePrefeito Municipal, o Senhor Paulo Melo, representando o Deputado Lobbe Neto.
CONVIDOU TAMBÉM OS AUTORES DOS DECRETOS LEGISLATIVOS,
VEREADORES: Fábio da Silva Gomes, Luis marino da Silva, Mário Alberto Frigieri
Júnior e Waldir Siqueira. OS DEMAIS VEREADORES PRESENTES FORAM
CHAMADOS PARA OCUPAREM SEUS LUGARES NO PLENÁRIO: Antonio
Inácio Barbosa, Sidnéia Monte. O CERIMONIAL SOLICITOU A INTRODUÇÃO
AO PLENÁRIO DOS HOMENAGEADOS: Dr. Milton Roberto José Sanches Alves,
Senhora Janete Donatoni Vallério, Dr. Ricardo Innecco de Castro e Senhor José
Francelin Neto. O CERIMONIAL: Agradecemos aos demais convidados, todos os
familiares presentes e a imprensa. Peço a todos que em pé cantemos o Hino Nacional
Brasileiro e o Hino do Município de Ibaté. O SENHOR PRESIDENTE: “Boa noite:
Quero agradecer a presença de todos, cumprimentar as autoridades mencionadas pelo
protocolo, em especial aos nossos homenageados, Senhores Dr. Milton Roberto José
Sanches Alves, Janete Donatoni Vallério, Dr. Ricardo Innecco de Castro e José
Francelin Neto e declarar aberta a presente sessão Retorno a palavra ao cerimonial.
CERIMONIAL: Na condição de propositor da homenagem de Honra ao Mérito a
Senhora Janete Donatoni Vallério e Cidadão Ibateense ao Senhor José Francelin Neto,
usará a tribuna o Vereador Fábio da Silva Gomes: O VEREADOR FÁBIO DA SILVA
GOMES: Boa noite a todos, primeiramente eu gostaria de agradecer as autoridades
mencionadas pelo protocolo, os vereadores presentes, os homenageados desta noite,
bem como seus familiares e amigos aqui presentes. Esta sessão é muito especial para
mim, pois são os títulos que eu fiz no meu mandato, o da Sra. Janete e do Sr. Francelin,
e o do Augusto Neto que foi entregue na semana passada, são pessoas muito
importantes para mim. O vereador leu o histórico da Sra. Janete e do Senhor Francelin.
Acredito que vocês são pessoas que fizeram muito pelo município e merecem muito
este título de honra ao mérito. Sem mais. O CERIMONIAL: Como autor da proposta
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de Título de Honra ao Mérito ao Dr. Milton Roberto José Sanches Alves, usará a
palavra o Vereador Waldir Siqueira. O VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Boa
noite as autoridades presentes, boa noite aos homenageados e aos demais presentes.
Nada mais justo esta homenagem ao Dr. Milton que tem feito um excelente trabalho em
nossa cidade, desde o ano de 1997, tenho também uma grande estima pela sua pessoa,
por isso fiz esta simples homenagem, o Senhor merece muito mais, pois faz muito pela
população de Ibaté. Só temos que agradecer a pessoa do Senhor, pelo que o Senhor é,
minha mãe trabalhou com o Senhor lá em São Paulo e gosta muito do Senhor também.
Onde o Senhor passa o senhor deixa marcas, o Senhor é um pai para todo mundo e não
só um médico. Muito obrigado por fazer parte da nossa família, da nossa vida e da
nossa cidade. Que Deus o abençoe. O CERIMONIAL: Para suas considerações, o
autor do Título de Cidadão Ibateense ao Dr. Milton Roberto José Sanches Alves, o
Vereador Luis Marino da Silva. O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Boa
noite Senhoras e Senhores cumprimento o Presidente desta Casa e em seu nome estendo
à todos os vereadores. Cumprimento o Vice-Prefeito Horacio Carmo Sanchez, em seu
nome estendo à todos os servidores públicos, cumprimento os homenageados, em
especial o Dr. Milton a quem ofereço esta honraria em nome do povo de Ibaté.
Cumprimento os familiares e a imprensa. Nesta noite encerro meu primeiro mandato
com chave de ouro e me sinto realizado, meu último ato é participar desta significativa
sessão e poder em nome da comunidade ibateense homenagear este conceituado
profissional da medicina Dr. Milton que a partir da data de hoje passa a ser um Cidadão
Ibateense com Honra ao Mérito pelos relevantes serviços prestados a esta cidade, a este
país e a este estado. (Foi lido o histórico do Dr. Milton que está há 20 anos no
município de Ibaté e hoje é o Assessor Geral da Saúde de Ibaté). Para encerrar as
considerações, estendo as homenagens aos familiares que ao lado do profissional Dr.
Milton, participam e ajudam a vencer uma profissão tão digna em nossa sociedade e
ampararam nos momentos difíceis, a família é o alicerce e o esteio em qualquer
profissão. Dr. Milton, sinta-se homenageado pelos vereadores e pela comunidade
ibateense, obrigado por tudo que fez pelo nosso município nestes vinte anos. Um
abraço. O CERIMONIAL: Na condição de proponente do Título de Honra ao Mérito
ao Dr. Ricardo Innecco de Castro, usará a Tribuna o Vereador Mário Alberto Frigieri
Júnior. O VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Boa noite à todas
as autoridades mencionadas pelo protocolo e aos homenageados, boa noite aos
familiares e a imprensa em geral. Gostaria de pedir desculpas e quebrar o protocolo, e
que nossos funcionários ajudassem a colocar o Garoto Ícaro, seu pai e sua mãe no
plenário antes do meu discurso. Essa homenagem ao Dr. Ricardo, é justamente o Título
de Honra ao Mérito ao qual me sinto orgulhoso em fazer parte desta entrega, e esta
família é o motivo de eu ter proposto o Título. Vou quebrar novamente o protocolo e
chamar o autor da matéria que me levou a fazer o Projeto, o meu amigo Paulo Melo. O
PAULO MELO: Boa noite à todos, boa noite Senhor Presidente, boa noite ao VicePrefeito Horácio, aos demais vereadores, aos familiares, aos familiares e aos
homenageados. Antes de eu começar a ler eu vou explicar. A Dona Dalva me procurou
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através do facebook e me disse que as autoridades da cidade precisavam reconhecer o
que o Dr. Ricardo fez, a boa ação de solidariedade que ele fez ao seu neto. E a minha
felicidade foi grande, pois o Dr. Ricardo é meu amigo, já trabalhamos juntos em São
Carlos. É um prazer, em nome do Deputado Lobbe Neto, o qual eu represento hoje,
poder estar fazendo hoje esta homenagem à você e aos demais homenageados desta
noite. O Paulo Melo fez a leitura da matéria publicada no site Região em Destaque, no
dia 29 de julho de 2016. “Dr. Ricardo Innecco de Castro realiza cirurgia em criança
de Ibaté. Menino com paralisia cerebral recebe doação de órtese norte-americana
Criança de seis anos passou por cirurgia na Santa Casa de São Carlos-SP. Ícaro
Igor de Souza agora precisa de prótese para o lado direito do quadril. Após dois
anos à espera de uma cirurgia, o menino Ícaro Igor de Souza, de seis anos, ganhou uma
órtese norte-americana e pôde ser submetido ao procedimento. Nascido com paralisia
cerebral, o garoto de Ibaté (SP) teve o lado esquerdo do quadril operado pela equipe da
Santa Casa de São Carlos e está se recuperando em casa, onde também aguarda uma
definição sobre a cirurgia que deve fazer do lado direito. O menino precisa ser operado
em breve e agora a família aguarda outra doação ou a aquisição da prótese pelo Poder
Público. Segundo Dr. Ricardo Innecco de Castro, médico que comandou a cirurgia, o
menino vinha desenvolvendo má formação na articulação que liga a coxa à bacia, o que
o impossibilitava de andar. Ele explicou também, que o valor de todo o procedimento
ficaria em torno de R$ 18 mil e, por conta do alto custo, a órtese não foi liberada pelo
SUS. Além disso, de acordo com Dr. Ricardo, os modelos usados no Brasil são voltados
para adultos e para realizar a operação na criança seria necessária uma adaptação. “A
cirurgia duraria em torno de 7 horas e a recuperação seria duas vezes mais lenta”,
contou Dr. Ricardo. Já com o modelo importado, não oferecido pelo SUS, o
procedimento foi simples demais. “A cirurgia foi um sucesso, realizada em 4 horas. O
paciente está bem e em duas semanas já podemos retirar o gesso”, ressaltou o médico.
Segundo Dr. Inecco, a doação ocorreu de um encontro com o vice-presidente de uma
empresa norte-americana de equipamentos ortopédicos, durante um congresso realizado
no mês de julho em Belo Horizonte. Dr. Innecco relata: “Estava passando pelos
estandes quando ele me abordou. Começamos a conversar e, ao saber que eu era de São
Carlos, ele comentou que também nasceu na cidade. Durante o papo, ele acabou me
oferecendo a órtese para ser usada em algum paciente infantil que estivesse aguardando
por cirurgia pelo SUS”. A notícia da doação foi recebida pessoalmente pela família. “O
doutor nos ligou e pediu para irmos ao consultório. Ficamos alegres e espantados
porque foi de repente, tudo muito rápido, em menos de uma semana ele já foi operado.
Ficamos felizes que deu tudo certo. Meu filho já está sorrindo e brincando.
Agradecemos muito a Deus e toda a equipe da cirurgia”, disse o pai de Ícaro, Jeverson
José de Souza. Com essa cirurgia, Ícaro soma três operações e ainda precisa passar por
pelo menos mais um procedimento. Ícaro precisa operar o lado direito, mas dependemos
do município para conseguir a outra órtese ou de outra doação. É o mesmo caso do lado
esquerdo, tem um prazo para ser realizado para não atrofiar e ele poder sentar e andar, já
que ele só senta por meio de ajuda. Segundo Dr. Ricardo Innecco, é preciso que o
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paciente receba a outra órtese em até seis meses. “Como ele já teve um lado operado,
essa parte será corrigida, a cirurgia não é perdida, porém, se não fizer a cirurgia do outro
lado, pode criar um problema secundário de difícil resolução depois”. Quando eu peguei
esta matéria eu entrei em contato com o Marinho e pedi a ele que fizesse alguma coisa,
e ele apresentou este título de honra ao mérito que foi aprovado pela Câmara Municipal
por unanimidade, e eu me lembro que o Senhor foi muito elogiado Dr. Ricardo nesta
Tribuna, em especial pelo Vereador João Siqueira, que também tem uma filha
deficiente. Estou muito feliz em estar nesta sessão hoje, representando o Deputado
Lobbe Neto e aproveitar para parabenizar os demais homenageados Dr. Milton
Sanches, que tenho amizade com seus filhos, já tive a oportunidade de falar isso para o
Senhor, seus filhos são pessoas formidáveis. Esse reconhecimento já deveria ter
acontecido antes, pois o Senhor é uma pessoa que vem realizando um grande trabalho
na cidade, e que o Senhor é muito elogiado nas sessões desta Casa. A Dona Jane
Valério representa muito na educação de Ibaté e toda região, o trabalho que a Senhora
realizou na Diretoria Regional de Ensino foi um marcante trabalho, parabéns pelo
reconhecimento, que digo também que deveria ter acontecido antes. Ao Senhor
Francelin, eu conheço o seu filho, o Padre Marcelo, conhecia o Senhor somente de vista,
não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas parabéns ao Fábio, pois é merecido o
título. Agradeço em nome do Deputado Lobbe Neto e transmito o abraço dele que está
em Brasília. Agradeço ao Vereador Marinho pelo espaço e digo que embora você não
tenha sido reeleito, você foi um dos vereadores mais atuantes nesta Câmara Municipal,
o número de projetos que você apresentou e o número de projetos aprovados que fazem
parte do cotidiano da população, não foi qualquer vereador que fez isso aqui não, então
levante a sua cabeça e saia de cabeça erguida, pois daqui a quatro anos você estará de
novo nesta Casa. Obrigado e boa noite a todos. O VEREADOR MÁRIO ALBERTO
FRIGIERI JÚNIOR: Desculpem a quebra do protocolo, mas de todos os projetos que
apresentei e aprovamos juntos com os vereadores, quando chegou esta matéria do Dr.
Ricardo e do menino Ícaro me emocionou muito, e decidi apresentar. Esta não é uma
homenagem política e sim uma homenagem verdadeira de honra ao mérito, nem tenho
palavras para descrever, este título é uma homenagem pelo feito em si. Gostaria de usar
uma frase desde o dia 08 de agosto, quando foi aprovado o título: “Um espírito nobre
engrandece até o menor dos homens, e hoje perto do Senhor estou me sentindo grande,
devido seu Espírito Nobre”. Em nome da Câmara Municipal de Ibaté e da população
ibateense eu quero dizer muito obrigado. O CERIMONIAL: Convido agora o
Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Horacio Carmo Sanchez, para o seu
pronunciamento. VICE-PREFEITO, HORACIO CARMO SANCHEZ: Boa noite à
todos, estou hoje representando o Prefeito Municipal Dr. Alessandro magno de Melo
Rosa, que por motivos particulares não pode participar desta sessão solene. Quero
cumprimentar o Presidente da Câmara Lindolfo Jovenal Duarte, o Senhor Paulo Melo
que representa o Deputado Federal Lobbe Neto, os Vereadores Fábio da Silva Gomes,
Waldir Siqueira, Luis Marino da Silva, Sidnéia Monte, Antonio Inácio Barbosa e Mário
Alberto Frigieri Júnior, o qual quero agradecer pelos projetos que fez que dignificando o
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trabalho de pessoas que representam a nossa população. Dr. Milton dos oito anos que
estou na Câmara e Prefeitura conheço bem o seu trabalho, um excelente trabalho e hoje
na direção da saúde. A Dona Jane, que eu não consigo chamar de Janete, porque eu
tenho cinquenta e cinco anos de Ibaté, sempre conheci como Dona Jane e sempre vai ser
para mim, a grande educadora de Ibaté e da região. Dr. Ricardo eu não o conhecia, mas
o Marinho me falou muito bem do Senhor, parabéns pela atitude e isso dignifica o
trabalho do homem realmente. O Senhor José Francelin, conheço de muito tempo, é
uma excelente pessoa, tenho a grata satisfação de trabalhar com seu filho Eduardo,
conheço seus netos. O Senhor foi um pai para as famílias da Santa Rufina que
trabalhavam lá. Quero agradecer aos familiares que estão aqui nesta noite. Parabéns aos
homenageados e aos propositores. Muito obrigado. O CERIMONIAL: O
VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR JUNTAMENTE COM O
GAROTO ÍCARO E SUA MÃE DONA DALVA, FARÃO A ENTRAGA DO
TÍTULO DE HONRA AO MÉRITO AO DR. RICARDO INNECCO DE
CASTRO. CERIMONIAL: NESTE MOMENTO PEÇO AO DR. MILTON
ROBERTO JOSÉ SANCHES ALVES PARA QUE RECEBA ODS TÍTULOS DE
HONRA AO MÉRITO E CIDADÃO IBATEENSE DAS MÃOS DOS
VEREADORES PROPOSITORES WALDIR SIQUEIRA E LUIS MARINO DA
SILVA. CERIMONIAL: PARA RECEBER O TÍTULO DE HONRA AO
MÉRITO DAS MÃOS DO VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES, SOLICITO
QUE VENHA A FRENTE A HOMENAGEADA JANETE DONATONI
VALLÉRIO. CERIMONIAL: PEÇO AO HOMENAGEADO JOSÉ FRANCELIN
NETO, QUE SE DIRIJA A FRENTE PARA RECEBER DAS MÃOS DO
VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES O TÍTULO DE CIDADÃO
IBATEENSE. CERIMONIAL: Para suas considerações e agradecimentos, convido a
Senhora Janete Donatoni Vallério a usar a tribuna, se assim desejar. SENHORA
JANETE DONATONI VALLÉRIO: Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Ibaté, Lindolfo Jovenal Duarte, Excelentíssimo Senhor Horácio Carmo
Sanchez, Vice-Prefeito Municipal, Ilustríssimo Senhor Paulo Melo, representando o
Deputado Lobbe Neto, demais autoridades presentes, demais homenageados nesta
solenidade, Senhoras e Senhores a quem agradeço a honrosa presença. Boa noite. É com
muita alegria e gratidão que recebo o título de Honra ao Mérito que esta Casa teve a
generosidade de me oferecer. Não imaginava ser merecedora de tamanha homenagem,
pois nada realizei de extraordinário, nada além do que tinha que ser feito, nada além
daquilo que se faz para se atingir os objetivos propostos. Se tive de alguma forma uma
atuação razoavelmente bem sucedida, credito-a
colaboração dos que comigo
trabalharam na educação e pela educação. Muitos mereciam estar no meu lugar,
portanto gostaria de dividir com eles esta homenagem. Agradeço a Deus e a meus pais,
exemplo que procurei seguir em minha vida, a quem devo tudo e dedico este título.
Estou muito feliz de ser agraciada com este prêmio, não tanto por mim, mas pelo
orgulho que daria à eles. Agradeço ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ibaté
e ao Vereador Fábio das Silva Gomes autor do projeto que ora me concede este título e
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aos demais vereadores que o aprovaram. Agradeço especialmente a Angela Maria
Guaratini, vice-diretora à época, a Silvia Maria Contiero Diretora da Escola Estadual
André Donatoni, que solicitaram e embasaram esta indicação e a colaboração da Ana
Maria Guaratini Ibelli à frente da Biblioteca Pública Municipal que tanto tem
contribuído para o acesso à leitura e difusão da cultura em nossa cidade. Agradeço
também aos meus familiares, meus mestres, meus colegas e minha colega Norma que
não foi citada aqui, representando o dirigente regional de ensino de São Carlos.
Obrigada. Aos organizadores deste evento, aos meus amigos e à todos que aqui hoje se
fazem presentes. Parabenizo os demais homenageados, Dr. Milton, Dr. Ricardo e
Senhor José Francelin, pessoas dignas de reconhecimento, respeito e consideração.
Muito obrigada à todos, que Deus os abençoe e lhes dê a Paz. Tenham um feliz Natal.
CERIMONIAL: Da mesma forma, convido o Dr. Milton Roberto José Sanches Alves
para suas considerações e agradecimentos. O SENHOR DR. MILTON ROBERTO
JOSÉ SANCHES ALVES: Boa noite, a emoção é muito grande, uma cidade que eu
sempre amei e agora amo muito mais. Estou muito emocionado com a presença de meus
filhos e a ausência de minha esposa que há dez anos me deixou e adorava esta cidade, e
um dia eu perguntei para ela, porque será que trabalho tanto e estou sempre com minhas
dívidas, sempre devendo, sempre no final do mês correndo atrás do dinheiro e tantos
outros colegas nadando em dinheiro, e eu não consigo. E ela me disse, a sua riqueza não
é deste mundo, a sua riqueza é de outro mundo. Que ela esteja em Paz e me proteja.
Agradeço á todos, em especial ao Presidente da Câmara, Lindolfo Jovenal Duarte, ao
Vice-Prefeito Horacio Carmo Sanchez, aos autores das homenagens Vereadores Fábio,
Waldir, Luis Marino e Mário Alberto, ao representante do deputado Lobbe Neto, o
Paulo Melo, aos demais vereadores, agradeço a presença da Dra. Katia, das minhas
secretárias do posto de saúde Lucimar e Rosa e à todos que compareceram nesta
homenagem que é extremamente significativa para mim. Agradeço a homenageada
Professora Jane, ao grande de coração e de tamanho, meu colega Dr. Ricardo e ao
Senhor José Francelin. Peço desculpas pela emoção, sou assim. Espero que Ibaté
continue dando exemplos na área de saúde apesar das críticas, pois a gente está acima
de muitos municípios no atendimento, posso dizer isso de coração. Temos muitas coisas
a fazer e corrigir, mas vamos conseguir com a ajuda de todos, do atual e do futuro
prefeito, do nosso querido vice-prefeito e desta Casa que nos ajudará. Vamos corrigir as
falhas, sim. Agradeço de coração a todos, que Deus nos proteja muito obrigado.
CERIMONIAL: Convido o homenageado, Dr. Ricardo Innecco de Castro para fazer
uso da palavra, se assim desejar. O SENHOR, DR. RICARDO INNECCO DE
CASTRO: Boa noite a todos, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal
Senhor Lindolfo Jovenal Duarte, Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Municipal
Horacio Carmo Sanchez, Paulo Melo representando o Deputado Federal Lobbe Neto,
todos os Vereadores, em especial ao Mário Alberto o qual tive a oportunidade de
conhecer hoje e tenho muito que agradecer por esta honra que recebo no Município de
Ibaté. Faço das palavras da Dona Jane as minhas palavras, digo que não fiz nada mais
do que eu amo fazer. Herdei esta paixão do saudoso meu pai, o ortopedista em São
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Carlos, Luis Gonzaga, que há cinco anos atrás me deixou e que me deu a vontade de ser
médico, e eu tive a oportunidade de estudar na Faculdade de Medicina de São José do
Rio Preto há 20 anos trás, e aprendi a gostar muito de crianças, por isso realizei minha
especialização em ortopedia infantil em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina e lá
aprendi com uma das maiores sumidades em crianças, que é o Dr. Alexandre Lourenço,
que me ensinou a cuidar do que o nosso garoto Ícaro tem. A história realmente parece
contos de fadas, e eu não poderia deixar de agradecer ao Senhor Aparício que é o VicePresidente de uma Indústria Ortopédica que está entrando no Brasil, que
coincidentemente é São Carlense e me ofereceu a placa para ser doada a uma criança
exclusivamente que esperava pelo SUS. E eu havia conhecido o Ícaro há alguns meses
atrás, a gente tinha conversado que eu realizaria a cirurgia sem problema nenhum, só
que precisaria do material adequado, e também por problemas burocráticos, eu já sei
como funciona isso, eu já trabalhei por isso Dr. Milton tem razão eu sei como é difícil
estar sentado na frente da Diretoria da Saúde, o Senhor é realmente um guerreiro, tenho
que parabeniza-lo. É uma honra receber este título, sou Ribeirão-pretano de nascimento,
São-carlense de coração e agora um pouquinho de ibateense também, onde escolhi
trabalhar e há cinco anos exerço a ortopedia no centro de especialidades. Quero
agradecer as pessoas que trabalham comigo lá, e dizer que Ibaté é realmente uma cidade
fora do que o Brasil vem passando hoje, ela é fundada no respeito e valorização dos
profissionais médicos, isso eu posso falar com certeza, dado o gabarito do corpo clínico
que Ibaté tem e a valorização que o município dá. Gostaria de parabenizar a Câmara e a
Prefeitura por isso, espero continuar com vocês por muito tempo, e que logo, logo a
gente consiga realizar o outro procedimento que o Ícaro aguarda, eu já soube que a
prótese está liberada pelo município, já entrei em contato com a empresa e o Senhor
Aparício já se propôs a vir dos EUA acompanhar o procedimento. Eu queria agradecer
uma pessoa importante em minha vida, que é minha esposa que está aqui do lado, e
meus filhos que raramente eu consigo vê-los, e como o Dr. Milton disse, a gente acaba
tendo que trabalhar e trabalhar para ver se consegue pagar as contas no fim do mês, mas
graças a eles que eu estou aqui. Muito obrigada a todos e uma boa noite.
CERIMONIAL: Da mesma forma, solicito ao Senhor José Francelin Neto para que
faça as suas considerações e agradecimentos. O SENHOR JOSÉ FRANCELIN
NETO: Meu boa noite a todos quero agradecer o Presidente da Câmara, o Vice-Prefeito
Horácio e todos os demais vereadores que estão presentes. Só quero pedir a vocês que
conservem a nossa cidade do jeito que ela vai indo, ela está bem administrada, vai indo
tudo muito bem. Ibaté é um exemplo para muitas cidades que já passei. Só tenho que
agradecer o título que me foi dado. Boa noite a todos. CERIMONIAL: Retorno a
palavra ao Presidente da Câmara, Senhor Lindolfo Jovenal Duarte para o encerramento
desta Sessão Solene. O SENHOR PRESIDENTE: Agradecendo a presença de todos
que compareceram a esta sessão solene, faço o necessário o registro de que a Câmara
Municipal de Ibaté muito se orgulha em promover uma solenidade como esta, tão
repleta de significado e grandeza, e de poder render as justas homenagens aqui prestadas
aos senhores Dr. Milton Roberto José Sanches Alves, Dr. Ricardo Innecco de Castro,
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Senhora Janete Donatoni Vallério e Senhor José Francelin Neto. Muito obrigado e boa
noite a todos. Nada mais, o Presidente declarou encerrada a sessão, lavrada esta ata, que
será assinada, depois de lida e aprovada........................................................................
.............................................................................................................................................
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