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27ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 01 DE 
AGOSTO DE 2.016. 

 
Ao primeiro dia do mês de agosto 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 Waldir Siqueira 
procedeu à leitura da bíblia. Após foi colocado em discussão à ata da sessão 
ordinária do dia 25 de julho 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.  
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS: VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: 
Requerimento, dispondo sobre envio de cópia do mapa atualizado do perímetro 

urbano do município ao Corpo dos Bombeiros, bem como instalação de 
hidrantes conforme as normas vigentes em locais estratégicos. Posto em 
discussão. O Vereador Fábio da Silva Gomes:  Senhor Presidente, senhores 
vereadores, vereadora, demais presentes, boa noite.  Em visita a corporação 
dos bombeiros em São Carlos no ano passado e este ano, neste período eu fiz 
um pedido para que a Prefeitura enviasse o mapa atualizado do município aos 
bombeiros, pois lá não consta o Jardim do Bosque, o Domingos Valério, e os 
demais bairros que estão sendo implantados no município. Esta solicitação se 
faz necessária  visto que no caso de uma urgência os bombeiros não tem o 
mapa atualizado do município, o que causa uma grande preocupação. Pode 
acontecer até uma morte por falta deste instrumento de logística  que o 
bombeiro precisa ter lá em São Carlos, para que ele possa chegar até uma 
ocorrência. A Prefeitura também precisa instalar alguns hidrantes de acordo com 
as normas específicas dos bombeiros, para que quando houver necessidade 
façam o abastecimento de forma correta como é feito em São Carlos. Posto em 
votação. Aprovado. Indicação, dispondo sobre oficiar a CPFL, solicitando a 

instalação de poste para instalação de iluminação pública na Rua Mário Pistelli, 
próximo da Horta Municipal. Indicação, dispondo sobre oficiar a Prefeitura 

Municipal, solicitando a instalação de braços de luz na Rua Mário Pistelli, 
próximo da Horta Municipal. Indicação, dispondo sobre pintura do playground 

no Jardim Encanto do Planalto, bem como a finalização da instalação do 
alambrado, reposição da areia e instalação elétrica. Indicação, dispondo sobre a 

criação de um projeto para a instalação da sede da guarda municipal sobre a 
estrutura do banheiro da Praça Central, utilizando estrutura metálica e vidro para 
fechamento. Indicação, dispondo sobre manutenção em caixa de inspeção de 
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rede de esgoto no final da Rua Felício Ibelli, próximo ao número 300 na Vila 
Bandeirantes. Indicação, dispondo sobre aquisição de máquina pá carregadeira 
para o município. Indicação, dispondo sobre podar galhos de árvore, próximo à 

residência na Praça localizada na Rua Espírito Santo na Popular, devido às 
folhagens estar entupindo as calhas. Indicação, dispondo sobre instalação de 

placa “Proibido acesso de caminhões com destino à Rodovia”, utilizando a 
Avenida São Paulo, na popular como rota de acesso. Indicação, dispondo sobre 

adequar a Lei Municipal nº 2.057, de 08 de outubro de 2003, sobre a Planta de 
Projeto de Moradia Familiar às Famílias Carentes, adequando para o tamanho 
máximo de 50 m² de construção e que tenham terreno máximo de 235 m², não 
podendo fazer desmembramento. O Vereador Fábio da Silva Gomes: 

Senhores Vereadores e Vereadora existem no município uma lei que autoriza a 
dar a planta sem custos para pessoas de baixa renda. No entanto tem que se 
adequar esta lei, pois ela já tem certo tempo e hoje se consegue fazer algumas 
adequações para que  as famílias que adquirem os lotes com dificuldade, para 
que construa sua casa e para não fazer um loteamento irregular, no caso de 
construções irregulares de forma que amanhã ou depois atrapalhe o município, 
como por exemplo, jogar as aguas pluviais na rede de esgoto, problemas de 
afastamento das janelas da testada do lote ou da divisa. Porque se as pessoas 
não tem uma norma para seguir ou um engenheiro, vai sair tudo errado, e as 
pessoas mais carentes já não tem condições de fazer a construção, quanto mais 
à planta. E Assim as pessoas acabam se endividando por causa disso. Mas isso 
tem que ser algo muito bem estudado, para que as pessoas que realmente não 
tem condições e não tem outra casa ou terreno, e que seja algo de forma técnica 
da Prefeitura. Eu coloquei que a casa não pode ter mais do que 50 m², no 
entanto a popular passa um pouquinho, a da Caixa tem 42 metros, então tem 
que ser feito um estudo, ver a viabilidade disso ai. Pedimos a atualização desta 
lei, não devemos fazer por aqui, pois tem coisas que são muito técnicas e neste 
caso depende muito do departamento de engenharia e também o responsável 
técnico será da prefeitura. A pessoa irá pagar as taxas, mas as taxas não 
envolvem a prefeitura. O Vereador Waldir Siqueira: Nobre Vereador Fábio, eu 

não entendi direito o que Vossa Excelência mencionou. É para que se crie uma 
nova lei, para desmembrar? O Senhor explique melhor para mim, por gentileza. 
O Vereador Fábio da Silva Gomes: Na verdade vereador existe a legislação de 
autoria do Vereador João, do ano de 2003, que a prefeitura faz esta planta. Só 
que temos que adequar por causa da metragem, pois a metragem desta 
edificação é de 70m². No entanto as taxas hoje aqui em Ibaté, as mais baratas 
são de 60 m² para baixo. Até 60 m² você irá pagar hoje em torno de R$ 300,00, 
isso no caso da aprovação de uma casa sem o uso da lei. Precisa adequar à lei 
a esta legislação vigente em relação às taxas da prefeitura, para pegar a faixa 
menor. Tem que ser colocadas também limitações de quem pode aderir à lei. O 
Vereador Waldir Siqueira: O que o Senhor está pedindo então é que se 
adeque a nova lei. Realmente a lei de 2003 é muito antiga. Parabéns por sua 
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colocação. Muito obrigado Vereador. O Vereador Luís Marino da Silva: Senhor 

Presidente, senhores vereadores, a todos os presentes nesta Casa, uma boa 
noite. Estarei apoiando a indicação do Vereador Fábio, pois a gente já vem 
conversando há algum tempo junto com o Executivo a respeito desta situação, 
que é muito complicada mesmo. A gente vê pessoas que fez inscrições nas 
casas populares e que não foram sorteadas e que tem desejo de ter sua casa. 
São pessoas de baixa renda, que com muito esforço compraram seu terreno e a 
muitas vezes este terreno é comprado financiado. Pagar a prestação do terreno, 
pagar a planta, os impostos e tributos da Prefeitura para ter a planta em ordem, 
acabam ficando caro, e muitas pessoas não consegue pagar. Muitas pessoas 
tem nos procurado a respeito disso e existe esta lei de 2003 (O vereador leu a lei 
municipal 2.057, de 08 de outubro de 2.003). Falta ter o modelo de plantas nesta 
lei. Cabe agora ao Executivo adaptar esta lei. O Vereador Fábio da Silva 
Gomes, em aparte: Como foi colocado na indicação, já que nós já temos a 
planta da CDHU executada e da Caixa executada, que seja utilizado estas como 
modelo, visto que dá para fazer uso, pois sabe-se que tem certas plantas sociais 
que não se consegue por mobília, estas então não adiantam. Então peço que 
utilize estes modelos da CDHU e Caixa como até já tínhamos conversado, e 
teremos bairros ordenados, tendo uma uniformidade das residências, e dentro 
da legislação. Obrigado.  O Vereador Luís Marino da Silva: Obrigado pelas 
palavras vereador. Em conversa com o prefeito foi falado sobre isso. Que 
poderia estar usando os modelos de planta do CDHU, do Jardim do Bosque e do 
jardim Domingos Valério, o que falta agora é trabalhar em cima desta situação 
para que resolva este problema de moradia. Eu gostaria de ver com o jurídico da 
Casa se pudesse fazer, pode ser até em forma de indicação até aproveitando o 
gancho da indicação do Fábio, se puder da anuência de taxas e tributos em cima 
dessas edificações que são para pessoas carentes, pois tem sido cobrado o 
habite-se e outras taxas na aprovação. Que a pessoa não tenha gasto algum. 
Sem mais. O Vereador João Siqueira Filho: Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores, Vereadora e todos os presentes, obrigado pela presença de todos 
vocês. Em 2001, 2002 e 2003, existia uma lei que era de até 59 m² a isenção da 
planta de uma casa. Ai nós fizemos este projeto em 2003, passando para 70 m² 
e a família podia ganhar até cinco salários mínimos. O Prefeito da época acatou 
e virou esta lei e até que não revoga ela estará valendo. Só que o povo não está 
conseguindo esta planta e a planta particular esta caro. Fica muito caro pagar a 
planta, ligação de água, de esgoto, as taxas, e ainda construir, vai ficando muito 
difícil para a pessoa. Antigamente a gente conseguia comprar um terreno e 
construir. Com esta inflação tão grande que teve, não dá mais para comprar um 
terreno e construir e continuar pagando a prestação do terreno. Tem pessoas 
que compra o terreno  todos juntos e constroem suas casas no mesmo terreno, 
se a família não se ajudar e fizer um mutirão, hoje em dia não se constrói mais. 
O Vereador Waldir Siqueira, em aparte: Vossa Excelência disse que teve 
pessoas que já deram entrada no pedido? O Vereador João Siqueira Filho: 
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Um deles me procurou e disse que está difícil pela Prefeitura de dar a planta 
para ele. O Vereador Waldir Siqueira, em aparte: Se ele está dentro da Lei, se 
ele se enquadrar dento da lei com toda a documentação, vai ser feito. O 
Vereador João Siqueira Filho: Eu acho que o Prefeito já está tomando todas 
as medidas, porque tem gente que foi procurar ele e eu acredito que ele vai 
resolver. O Vereador Waldir Siqueira, em aparte: Eu perguntei para Vossa 
Excelência, se realmente esta pessoa quer construir, porque se ele quiser 
construir até 70 m² e estiver dentro da lei, e se enquadrar com todas as 
documentações, é um direito dele. É só ele procurar o Executivo ou a assessoria 
do Executivo que ele irá ser beneficiado sim, mas se a Casa estiver com a 
metragem maior não vai conseguir. O Vereador João Siqueira Filho: Eu sei 

que tem engenheiro que faz particular, os engenheiros da prefeitura estão 
fazendo planta lá também, mas particular e não em cima do projeto. Leva lá para 
o Senhor ver como é. Não consegue. Inclusive ele disse que vai procurar o 
Ministério Público. O Vereador Waldir Siqueira, em aparte: Se eu pegar um 

caso desse Vereador, eu vou em cima do Prefeito e da Assessoria do Prefeito e 
eu consigo resolver, é que ninguém me procurou. Precisa ver também se ele 
procurou a Prefeitura. O Vereador Fábio da Silva Gomes: Por isso que eu pedi 
que adequando a lei, coloque os  modelos de plantas, para que não tenha como  
a engenharia colocar empecilhos na planta da pessoa, assim a pessoa escolhe 
dentre aqueles modelos um deles e acabou. O Vereador João Siqueira Filho: 

A pior engenharia do estado de São Paulo é a da prefeitura de Ibaté, tem gente 
boa que quer trabalhar, mas tem gente que não faz, teve até engenheiro que 
saiu atropelado para não apanhar. Eles te enrolam e não te entregam. Procurem 
engenheiro particular e não da Prefeitura. Posto em votação a indicação. 
Aprovada. VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Indicação, 
dispondo sobre determinar seja consertada os aparelhos quebrados da 
Academia ao Ar Livre localizados na Praça do Jardim Nossa Senhora Aparecida. 
Indicação, dispondo sobre construir um redutor de velocidade de veículos 

“lombada” na Rua Orestes Del Ponte, defronte ao nº 356 no Jardim Icaraí. 
Indicação, dispondo sobre efetuar a troca das lâmpadas dos postinhos da praça 
do Jardim Icaraí. VEREADOR LINDOLFO JOVENAL DUARTE: Moção, votos 
de pesar pelo falecimento do Senhor Olávio Apréia. Posto em discussão: O 
Vereador Lindolfo Jovenal Duarte: Boa noite Senhores Vereadores, 
Vereadora e a todos os presentes. Agradeço a presença de todos. Apresentei 
esta moção de pesar pelo falecimento do Senhor Olávio Apréia que faleceu no 
dia 25 de julho e foi sepultado no dia 26 de julho de 2016. Conheço muito alguns 
familiares dele, não conheço todos, por isso apresento esta moção aos 
familiares. Senhor Olavio foi uma pessoa muito boa. Meus sentimentos aos 
familiares. Posto em votação. Aprovada. VEREADOR MÁRIO ALBERTO 
FRIGIERI JÚNIOR: Projeto de Decreto Legislativo, que dispõe sobre a 

concessão de título de honra ao mérito ao Dr. Ricardo Innecco de Castro. 
Encaminhado às Comissões. Moção, votos de congratulações com o Senhor 
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José Carlos Lourenço e família, proprietários da Livraria e Papelaria central 
pelos 62  anos de tradição e atividades no município. Posto em votação. O 
Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior:  Boa noite Senhor Presidente, Nobres 

Vereadores, Vereadora, a todos os presentes, aos que acompanham pela 
internet, boa noite a todos. Eu apresento esta moção de congratulações pelos 62 
anos da Livraria e Papelaria Central,  e lerei a justificativa da moção. “A Livraria 
e Papelaria Central está em atividade no município de Ibaté  deste o ano de 
1952. A empresa nasceu graças à garra, ousadia, luta e perseverança de 
Adelina Donatoni Zotesso, conhecida por todos nós como Dona Bia. Filha de 
italianos instalou-se na cidade de Ibaté-SP e abriu a então loja “Nossa Senhora 
Aparecida”, na qual vendia roupas, armarinhos, aviamentos, presentes em geral, 
além de ser o único comércio da cidade  a vender material escolar básico, tais 
como caderno, lápis, borracha, caneta, lápis de cor, bolsa, entre outros. Dando 
continuidade ao empenho de Dona Bia, sua filha Fátima e o genro Carlão, com 
garra e empreendedorismo, assumiram a liderança da loja, renomeando-a para 
“Livraria e Papelaria Central”, prezando sempre pela ampliação e informatização 
através da linha escolar, escritório e informática. Iniciaram suas vendas em um 
pequeno espaço medindo 12 m², dispondo apenas de sua coragem e fé, pois 
não tinham funcionários e nem estoques. Em contrapartida, contavam com uma 
excelente localização na avenida central, próxima a praça, escola estadual e 
comércio local. Com o passar dos anos, foram aos poucos conseguindo 
aumentar o espaço. Carlos, Fátima, juntos com os seus filhos, Lucas e Leny 
(desde pequenos) estão atrás do balcão na arrumação e atendimento e, após 
alguns anos de luta, necessitou-se, dado o crescimento da loja, da contratação 
de funcionários e de investimentos na infraestrutura geral da empresa. Carlão, 
seguindo o exemplo de Dona Bia,  está sempre em busca de que a sua relação 
com os clientes seja a melhor possível, pois acredita que os clientes devem ser 
valorizados, levando em consideração que estabelece anos de convivência, 
amizade e bons negócios com todos eles. Por fim, para a família da Livraria e 
Papelaria central, integridade é ter ética, responsabilidade, transparência e 
respeito com os clientes, colaboradores, fornecedores e aos princípios da 
empresa. Inovação utilizando sempre a tecnologia para otimização das 
estruturas, tanto virtual quanto física, implantando soluções diferenciadas, assim 
assegurando a competitividade. Efetividade e competência na execução do 
trabalho. Parabéns Carlão e família, por dar continuidade aos trabalhos de Dona 
Bia, sempre pensando no progresso da nossa querida Ibaté.” Peço o apoio de 
todos para a aprovação desta Moção. O vereador Luís Marino da Silva: Agora 

eu sei por que estou velho. Me lembro que eu era pequeno e eu estudava, isso 
há muito tempo atrás, a gente comprava na livraria, lápis preto e borracha, pois 
não dava para comprar outra coisa, pois a gente era muito pobre e já estava a 
Dona Bia nos atendendo. E se passou seis décadas com um trabalho sério e 
honesto, o Carlão é um grande amigo. Fica aqui meus parabéns pela moção do 
Vereador, pelos trabalhos do Carlão e da família que investiu e acreditou em 
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Ibaté.  Posto em votação. Aprovada ORADORES: O 1º ORADOR INSCRITO, 
VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, Vereadora e a todos os presentes, uma boa noite! Primeiro eu vou 
falar das minhas indicações, mas eu acho que em Ibaté tem um jornalzinho que 
está recebendo alguma coisa porque, essas indiretas servem para este vereador 
aqui sim. Porque este vereador aqui, quando foi eleito, ele sempre está andando 
no meio do povo e estas indicações sobre lombada como eu pedi no bairro do 
Icaraí, não é minha, é do povo que pediu para mim. Sobre piadinha de trave 
deste vereador que foi citado, deste jornalzinho, este vereador cobra o que o 
povo está pedindo, fui eleito para isso. Me sinto envergonhado, com estes jornal 
parcial. Eu tinha direito de resposta Senhor Presidente, a Casa não fez nada 
com meu direito de resposta. Eu queria saber até hoje a firma que estava 
instalada em, abril e até agora eu não vi. As provas já estão vindo, quem está 
contando mentira? Não é o vereador Geraldão que fala pro povo né! Quero que 
tenha respeito com meu nome. Mesma coisa desta revista que saiu aqui que 
disse que não tem custo de nada, esta revista do Carlos, do Leite. Então a gente 
já sabe também que está tendo gasto que é dinheiro do cofre público e quem 
paga é o povo da nossa cidade. Eu gostaria que cada qual respeitasse o 
trabalho de cada vereador. Quando eu lancei um projeto aqui da cidade limpa, 
eu sei que os nobres pares pediram o adiamento, eu aceitei, porque qualquer 
coisa que ia multar o povo, a culpa ia ser do Geraldão, então esse vereador aqui 
está para cobrar sim, e não adianta eu fazer um projeto para ficar engavetado e 
também não pode fazer um projeto para dar gasto para o município. Então eu 
estou aqui para trabalhar em favor do povo. Muito obrigado. O 2º ORADOR 
INSCRITO, VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Senhor Presidente, vou 

continuar sobre as indicações que não foram discutidas anteriormente. Foi 
falado sobre a guarda municipal que ela realmente mudou, sua sede está aqui 
na Praça Central, existe um pequeno espaço onde fica centralizado a Guarda, e 
é sabido que o local anterior era mais amplo, porém aquele local será usado 
para outra finalidade. O modelo ilustrativo que fiz é para que faça se for viável, 
sobre aos banheiros da praça central, uma estrutura metálica, como foi feito na 
pirâmide, por exemplo. Assim a guarda ficará no centro da cidade e num local de 
fácil acesso, e com comodidade a guarda municipal, com cofre para guarda das 
armas, espaço para que os guardas façam as trocas de roupas, banheiros na 
parte superior. Gostaria que o prefeito analisasse com carinho e fizesse um 
projeto da melhor forma possível.  Sobre o playground do Encanto do Planalto, 
falta à parte de iluminação específica dele, falta também acabar de fechar o 
alambramento e a pintura do playground. A pintura em si precisa ser feita, pois 
por mais que a madeira seja tratada, se não tiver uma pintura a durabilidade é 
prejudicada, e também a população tem me cobrado bastante. Em relação aos 
pedidos que tenho feito de iluminação no perímetro urbano, as instalações dos 
braços de luz faltam alguns pontos que precisa ser instalado o poste para 
posteriormente ser instalado o braço de luz. Gostaria de falar o motivo de pedir 



 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP 

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

 

                                                                   Sessão Ordinária de 01.08.2016 – Fls. 7 

 

 

PRESIDENTE            1º SECRETÁRIO 

 

para colocar aquela placa de proibido o trânsito de caminhões carregados na 
Avenida São Paulo. É porque os caminhões carregados do lado da agricultura, 
carregados com torta ou até mesmo laranja tem passado na Rua Floriano 
Peixoto e na Avenida São Paulo, e quando chove fica aquelas erosões no 
asfalto. A via não foi feita para tanto peso, e o pessoal está aproveitando o bairro 
e saindo para a rodovia, sendo que tem um viaduto mais a frente que eles 
poderiam fazer o retorno para não entrar na cidade. Além do perigo tem o 
desgaste do asfalto. Primeiro coloque a placa depois tem que se fazer um 
convênio com a polícia militar e fazer a orientação a essas pessoas que tem 
adentrado no município com esses caminhões. Não sei se os vereadores tem 
conhecimento, mas os moradores do residencial mariana tem me procurado 
para falar da sensação de insegurança no bairro, então a gente vai estar 
conversando com a polícia para ver como está a situação real do bairro com 
relação aos índices de criminalidade, para ver o que está acontecendo de fato, e 
pra ver o que a gente pode fazer para que possa aumentar um pouco a 
segurança daquele local. Ontem na coligação PSB e DEM, coligação respeito ao 
cidadão, ficou definido que não iremos lançar candidato a Prefeito e nem iremos 
apoiar oficialmente nenhum candidato. Os vereadores ficarão livres para apoiar 
o candidato A ou B. Ficou definido que eu não estarei apoiando nenhum 
candidato a prefeito. O partido decidiu por unanimidade não lançar nenhum 
candidato, bem como não apoiar ninguém. Eu achei muito bom, que não é a 
hora de lançar ninguém. A situação política do país não é boa. Em Araraquara 
teremos um candidato, em São Carlos também. Ontem e estive na convenção 
em São Carlos, que foi lançado o Airton Garcia como Prefeito pelo PSB, onde 
tinha muitos outros candidatos do estado. O PSB está unido, porém em Ibaté 
não é o momento de lançar candidato a campanha majoritária. Sem mais 
presidente. O 3º INSCRITO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA:  Dispensou o 
uso da palavra. O 4º INSCRITO, VEREADOR  LUIS MARINO DA SILVA: 
Gostaria de comunicar à todos que o Deputado Lobbe Neto, após ter recebido o 
requerimento de minha autoria aprovado por todos os vereadores, daquela verba 
suplementar para compra de medicamentos, ele já deu sequencia lá em Brasília 
e encaminhou ao Ministro Ricardo José Magalhães, Ministro da Saúde. (O 
Vereador leu os ofícios recebidos do Deputado Lobbe Neto). Gostaria de dizer a 
todos que a gente que está no poder público, sabe da necessidade de todas as 
pessoas. Um país que está passando por uma crise com cada vez mais pessoas 
desempregadas, cada vez mais pessoas necessitando do serviço público, e o 
governo federal, cada vez mais diminuindo as verbas. A gente que já tinha uma 
saúde difícil no ano passado, este ano com R$ 500.000,00 a menos e 
programas do governo cortando verbas destinadas a compra de medicamentos, 
só cabe a nós pedir aos nossos deputados para que pressionem lá em cima, 
pois eles tem um contato mais direto com os Ministérios para a vinda de verba 
para os municípios. Precisamos que aumente nossa quota de remédio, pois está 
faltando muitos remédios e povo vem sofrendo com tudo isso. Sobre o assunto 
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debatido aqui das plantas, o artigo 1º diz que “Fica o Executivo autorizado 
através de laudo circunstanciado do departamento de Assistência e Promoção 
Social”. Então a lei existe, se a pessoa fizer um protocolo para que seja feito a 
planta será atendido. O jurídico vai analisar e vai chamar a assistência social  e 
vai conceder. Afinal lei é lei e foi feita para ser cumprida. Queria deixar meus 
sentimentos aos familiares do Senhor Olavio Apréia, todos amigos, nós que 
somos moradores mais antigos sabemos da importância dele para o município. 
Foi também uma das primeiras famílias de Ibaté. Muito merecida esta moção 
pois foi um homem ilustre. Meus sentimentos a família Apréia. O 5º INSCRITO, 
VEREADOR, MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Novamente boa noite a 
todos, boa noite ao Paulo Melo, do Região em Destake, site de grande 
audiência, a Aline do Jornal Folha de Ibaté, grandes amigos que representam a 
imprensa ibateense com um trabalho belíssimo, gostaria aqui de deixar meus 
parabéns e agradecimentos pelos trabalhos que fazem. Gostaria de agradecer 
também os amigos da Cooperativa – COPAI, lá do Banco da Terra, que inclusive 
numa conversa rápida que tive, me apresentaram alguns pedidos no qual já 
informei a assessoria da Casa para que juntos analisemos durante esta semana 
e passaremos uma cópia a todos os vereadores. Agradeço ao Dito por ter nos 
procurado nesses pedidos. A gente está à disposição e a assessoria da Câmara 
já se colocou também prontamente para ajudar a gente. Mais uma vez venho 
aqui deixar meus parabéns ao Departamento de Esportes do Município de Ibaté 
que desta vez consagrou-se campeã a equipe feminina de futebol no torneio 
regional, que foi realizado na cidade de Torrinha. A equipe foi comandada pela 
professora Simone que é minha colega de profissão e fez um trabalho belíssimo 
com as meninas do futebol. Também quero deixar meus parabéns ao CONSEG 
de Ibaté que sempre nos orgulha com as suas iniciativas. Chegou até mim um 
convite, enviado pelo Deputado Coronel Camilo, para uma sessão solene com a 
finalidade de homenagear os CONSEGS e líderes comunitários no dia 08 de 
agosto, a partir das 10 da manhã, na Assembléia Legislativa, no Plenário JK. O 
Conseg de Ibaté  e de  mais nove cidades serão homenageados pela realização 
da Semana de Segurança Pública. Gostaria também de agradecer a 
correspondência pela posse de Dom Paulo Cezar que ocorrerá no próximo 
sábado, na Catedral de São Carlos. Gostaria de deixar o meu abraço e o pedido 
de dedicação, fé e força nos trabalhos que irá realizar na Diocese de São Carlos. 
Sobre a correspondência que chegou para nós da CPFL, na próxima sessão eu 
irei pedir que a CPFL abra um canal de relacionamento ao cliente aqui na cidade 
de Ibaté, pois a cidade cresceu muito, estamos com aproximadamente quarenta 
mil habitantes. Para finalizar vou voltar só um pouco lá na lei da planta, pelo que 
a gente viu a lei é importantíssima, ela tem que ser usada, procurada, mas 
lembrando que o artigo 1º a lei é autorizativa, então não é obrigado a fazer, 
como foi discutido aqui, o artigo 1º diz “Fica o Executivo autorizado”, então não é 
obrigado e também o legislativo não pode fazer lei obrigando. Como é 
autorizativa, vai do bom senso, da conversa para poder fazer este trabalho das 
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plantas. É muito importante fazer este trabalho, para ajudar as pessoas que 
vivem em nossa cidade, mas também temos que saber diferenciar esse detalhe. 
A indicação do vereador Fábio é muito importante, pois pode vir um projeto de 
autoria do Executivo com essas obrigatoriedades, com essas melhorias também.  
Dos pedidos que o Vereador Marino fez ao amigo e Deputado Lobbe Neto, que 
sempre nos acolhe e nos ajuda aqui em nossa cidade com os pedidos que nós 
realizamos, na próxima sexta-feira é o dia nacional da saúde e precisamos estar 
sempre olhando por ela, precisamos estar sempre correndo atrás para melhorar 
cada vez mais para a nossa população. Agradeço mais uma vez ao deputado 
Lobbe Neto e também aos profissionais da saúde pelo seu dia. EXPLICAÇÃO 
PESSOAL: O PRIMEIRO INSCRITO, VEREADOR GERALDO DE SOUSA 
OLIVEIRA: Senhor presidente e aos demais presentes nesta Casa. Este 
vereador não é parcial não. A indicação que eu e o vereador Luís Marino 
pedimos, para a Avenida Antonio Jorge, o Prefeito está fazendo o serviço lá. Fez 
também na Rua Antonio Maquedano, que o Vereador Antonio também pediu. O 
Prefeito colocou também a cobertura no ponto de ônibus na Avenida Araraquara, 
conforme a gente pediu. Agora a gente vai falar que a gente não é parcial não, a 
gente é imparcial, vê os dois lados. Esse cidadão que eu estava citando, o 
Senhor Carlos Leite, que falou desta revistinha aqui, o CNPJ está aqui, falou que 
não está dando gasto para os cofres públicos da nossa cidade. Praticamente 
esse ano já foi recebido quase R$ 10.000,00 e não está no nome dele José 
Carlos Leite, está no nome João Jorge Cotrin, então eu acho que quando ele 
falar de alguém ele tem que ter respeito, tem que ter ética, porque só isso que 
ele está fazendo é o dinheiro do cofre público. É o dinheiro do povo que paga 
imposto, então ele deveria ter respeito! E sexta-feira ele estava às 13:50hrs, ele 
e o filho dele em frente à Prefeitura. Acho que ele está querendo mais alguns 
troquinhos. Esse vereador quando fala, ele fala com as provas na mão, aqui está 
as notas dele. Vocês acham que uma Revista dessa vai ser de graça? Então 
esse vereador aqui, quando ele cobra redutor e todas essas coisas não é 
indicação minha, é indicação do povo que me elegeu. Mas tem muita gente que 
tem vontade de estar onde a gente está aqui. Mas tem que ter respeito com o 
vereador, porque todas as indicações que a gente pede é o povo que está 
pedindo. Esse vereador não anda só onde tem flor, eu ando onde tem buraco, 
espinho, esse vereador anda e é cobrado pelo povo. Senhor presidente, eu 
quero um requerimento sobre a sessão que teve sobre o Sindicato que foi a 
proposta que foi feita, dos quatro e pouco que foi aprovado, era pra vir de janeiro 
até agora. Eu gostaria de saber se foi pago ou não. Só isso, muito obrigado. O  
SEGUNDO INSCRITO, VEREADOR JOÃO SIQUEIRA FILHO: Eu queria 
agradecer o Vereador Marino por ter encaminhado o pedido de verba de 
medicamentos para o Deputado Lobbe Neto. Isso é um dever nosso, pois não é 
só subir aqui na Tribuna e cobrar da Administração, nós temos que trabalhar lá 
fora, nós temos que ajudar a trazer verbas para o município. O deputado Lobbe 
foi o Deputado  que mais ajudou Ibaté. Só no Jardim América foi R$ 
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1.900.000,00 que ele conseguiu, do pedido que eu fiz. Ele enviou o pedido para 
o governo, trabalhou em cima e conseguiu trazer. Gostaria também de 
agradecer o Deputado Paulo Maluf, que este ano nós aprovamos aqui na casa 
R$ 250.000,00 para a saúde que este vereador pediu para ele e ele conseguiu 
para o município e mais R$ 60.000,00 do Deputado Alexandre da Farmácia para 
o Hospital também. Temos que lembrar os deputados que nos ajudam, para que 
a população saiba em que votar. Tem que votar nos deputados que lembram de 
Ibaté, que nos ajudaram. Tenho aqui um pedido ao Deputado campos Machado 
de R$ 150.000,00 para o esporte, ele já mandou a resposta que já encaminhou 
para a Secretaria de Esportes e está trabalhando em cima disso e também R$ 
100.000,00 para aquisição de mais uma ambulância para o município, está tudo 
em estudo, espero que a gente consiga, pois nasci aqui em Ibaté e amo muito a 
minha cidade. Sobre o Leite, não queria nem tocar no assunto, pois no passado 
já debatemos muito com ele, mas Vereador Geraldo, se você pagar, ele fala 
bem, é o costume dele. Ele trabalhou dois anos com o ex-presidente da Câmara 
Joel, ele recebia da Câmara R$ 1.700,00 por mês, o Minhoca entrou e continuou 
pagando e eu entrei e cortei. Falei para ele e conversei com todos os 
vereadores, falei se eles queriam que continuava pagando os R$ 1.700,00 para 
ele ou devolvia esse dinheiro para o prefeito, para ajudar a saúde. Eles 
responderam para eu cortar e ajudar a saúde! E ele meteu o pau todos aqueles 
anos em nós, em todos nós aqui. Deixa ele para lá Vereador. Ele gosta de 
passear aqui. Ele gosta de Ibaté. Muito obrigado. O TERCEIRO INSCRITO, 
VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Só para deixar o registro como o 

Vereador Mário fez a colocação, sobre a homenagem que será concedida ao 
Presidente do CONSEG, ao Augusto. Fico lisonjeado Augusto de ter acatado lá 
atrás aquele pedido da Lei de Segurança Pública. Eu fiz o Projeto e a Casa 
acatou e apoiou, o Executivo, as Polícias e com o Projeto esses dois anos o 
CONSEG de Ibaté é coroado com esta homenagem na Assembléia Legislativa 
de São Paulo. Parabéns Augusto, e esta Casa fica muito feliz de poder ter 
participado, de participar, e com certeza, também participará nos próximos anos  
deste projeto. Parabéns, você merece, pois trabalhou muito para isso. Sem 
mais. O QUARTO INSCRITO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Dispensou o 
uso da palavra. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão 
lavrada esta ata, que vai assinada, depois de aprovada pelo 
Plenário.................................................................................................................... 
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