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31ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 
2.016. 

 

Aos cinco dias do mês de setembro 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  Lindolfo Jovenal Duarte procedeu à leitura da bíblia. 
Após foi colocado em discussão à ata da sessão ordinária do dia 22 de agosto 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: Indicação, dispondo sobre construir  

cobertura na área de operação da nova ETE, para que operadores fiquem 
protegidos independentemente das intempéries e mantendo “in loco” em tempo 
integral, bem como, fazer manutenção do alambrado.  O Vereador Fábio da Silva 
Gomes: Vereadores, na verdade quem conhece a nova ETE, sabe que existe a 

casa de operação como se fosse um almoxarifado, mas há um local onde fica a 
peneira que é onde o resíduo chega, e é onde o operador tem que fazer a limpeza, 
ou seja, tirar os resíduos não orgânicos. Para que isso aconteça melhor, teria que ter 
uma cobertura ali para que o operador ficasse ali integralmente, porque não seja o 
sol forte ou chuva o motivo de manutenção nas peneiras. Com esta cobertura dará 
condições melhores ao funcionário, tanto de dia, como de noite, protegendo até 
mesmo de raios nas noites e dias de chuvas. Sem mais. Indicação, dispondo sobre 
instalar passagem segura com pintura zebrada na Rua Paulino Carlos, esquina com 
a Rua Dr. Teixeira de Barros, ao lado da igreja para acesso á Praça João 
Evangelista de Toledo. Indicação, dispondo sobre avançar projeção das caixas 

receptoras e dutos de drenagem até a Rua  Angelo Perucci, esquina com a Rua Dr. 
Teixeira de Barros. Indicação, dispondo sobre cadastrar a Cooperativa para que só 
ela faça coleta de recicláveis na área do Rodeio. Indicação, dispondo sobre instalar 
lâmpadas de Led na região da passarela do Jardim Cruzado, até a Avenida 
Araraquara. Indicação, dispondo sobre instalar placa de “PROIBIDO ATEAR FOGO” 
ao lado das caçambas públicas de coleta de resíduos, nos bairros e saída para a 
região das chácaras. Indicação, dispondo sobre viabilizar sala para que entidades 
cadastradas no Ministério do Trabalho possam estabelecer no município 
capacitação ao Menor Aprendiz. VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: 
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Indicação, dispondo sobre a construção redutor de velocidade de veículos 
“lombada” na Rua Francisco Silva, defronte o nº 708,  no Jardim Mariana. 
Indicação, dispondo sobre determinar um guarda na UBS do Jardim Cruzado, bem 
como a instalação de cerca tipo concertina nos muros e colocação de um portão 
para maior segurança. O Vereador Geraldo de Sousa Oliveira: Boa noite Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora e a todos os presentes. Esta indicação 
que peço que coloque um guarda, um alambrado e um portão na UBS é porque 
antigamente tinha um guarda lá e agora não te mais e os moradores vizinhos tem 
reclamado. Eu gostaria que colocasse um guarda, o portão e a cerca, porque a 
molecada pula lá, por causa das drogas. Só isso, muito obrigado. VEREADOR 
LINDOLFO  JOVENAL DUARTE: Indicação, dispondo sobre construir redutor de 
velocidade de veículos “lombada” na Rua Sebastião Gomes, proximidades do nº 76 
e Rua Otávio Câmara, proximidades do nº 333, no Jardim América. Indicação, 
dispondo sobre determinar seja feito uma limpeza urgente nos bueiros existentes ao 
final da Rua Otávio Câmara e Rua Ivo Di Gênova no Jardim América e Rua 
Taquaritinga, defronte ao Mercadinho do Piauí, no Jardim Cruzado. VEREADOR 
LUIS MARINO DA SILVA: Indicação, dispondo sobre a construção de obstáculo 
para redução de velocidade de veículos “lombada” na Rua João Alves de Oliveira nº 
01, na Popular. VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Moção, votos 
de congratulações  com os profissionais de educação física do município, pelo “Dia 
do Profissional de Educação Física”, comemorado dia 01 de setembro. Posto em 
discussão: O Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Boa noite  Senhor 

Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora e aos demais presentes nesta Casa, 
ao Mauricio do Rota das Notícias, ao Juninho da Rádio Encanto. Esta moção que 
faço é a todos os profissionais de educação física, pois no dia 1º de setembro foi 
comemorado mais um dia do Profissional de Educação Física, e por isso deixo os 
meus parabéns a todos os profissionais de nossa cidade que assim como eu tem 
orgulho da profissão que exerce. Vou ler um pequeno texto: “Perguntaram-me na 
rua: Qual a sua profissão? E eu respondi: Eu sou Professor de Educação Física. A 
pessoa ficou olhando para mim com uma expressão estranha em seu rosto, riu e 
disse baixinho: Que profissão tão fácil! Só ficam brincando com as crianças. Eu, com 
a minha cabeça erguida, disse com firmeza: Sim, sou professor. Não trabalho numa 
empresa, mas em um espaço onde promovo conhecimentos em crianças e jovens. 
Eu não discrimino porque eu amo a todos igualmente. Eu não sou seu chefe, mas 
seu filho me vê como um líder e eu sou o seu modelo. Eu não sou psicólogo, mas eu 
posso fazer o seu filho acreditar em si mesmo. Eu não sou médico, mas posso 
diagnosticar carências em crianças e jovens. Não tenho horário de trabalho, porque 
enquanto você assiste TV ou dorme, alguns de nós professores estão planejando 
para que o seu filho tenha um melhor aprendizado. Eu não sou arquiteto para 
construir prédios, mas ajudo a construir sonhos e valores. Eu não brinco com as 
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crianças, participo da construção da sua aprendizagem. Não uso argila, mas moldo 
sonhos e valores. Um “viva” aos professores, porque para você ser “profissional” 
passou pelas mãos de um dos meus colegas. Lute por nossa profissão para que 
tenhamos dignidade e que sejamos reconhecidos como excelentes profissionais, 
pois para tornar-se engenheiro, médico, advogado, entre outras profissões, precisa-
se de um professor de educação, que sou eu! por Jorge Steinhilber” Parabéns a 
todos os profissionais de educação física. Posto em votação: (Aprovada) Moção, 
votos de congratulações com os alunos do Grêmio Estudantil da Escola Estadual 
Edésio Castanho pelo brilhante trabalho desenvolvido na elaboração, criação e 
apresentação do Projeto Troque um Abraço por um Sorriso. Posto em discussão: O 
Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Esta moção que apresento aos alunos do 
grêmio estudantil da escola Edésio Castanho pelo brilhante trabalho que realizaram 
com o pessoal da terceira idade, com o grupo de idosos que foi feito o trabalho 
dentro da escola e também dentro do Centro de Convivência do Idoso e teve um dia 
também que foram na praça os alunos com os idosos para fazer atividade física, 
alongamento, e também esta iniciativa de fazer troque um sorriso por um abraço. 
Onde eles abordavam as pessoas que passavam pela Praça e trocavam um sorriso 
por um abraço. Então minhas congratulações pela iniciativa. O Vereador Fábio da 
Silva Gomes: É uma semente que o Grêmio Estudantil do Edésio Castanho plantou 
em relação a um ato que para muitos é simbólico, mas que para o idoso que passa 
muitas vezes despercebido nas calçadas e na cidade, na verdade muitos não dão 
atenção nem quando eles falam, muito menos quando eles chamam para dar ou 
ganhar um abraço. Depois desse projeto, muitos idosos comentaram que fazia muito 
tempo que não ganhavam um abraço espontâneo de alguém. Fico muito feliz de 
esses jovens terem esta atitude e sirva de exemplo para sociedade, e para nós 
todos. Parabéns ao Vereador Mário e ao Grêmio Estudantil. Posto em votação: 
(Aprovada)  Moção, votos de pesar pelo falecimento do Senhor Raimundo Ribeiro 
Pessoa, o Juca. Posto em discussão: O Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: É 

com tristeza Nobres Pares que apresento esta moção de pesar para a família do 
falecido Juca, que era uma pessoa que tive o prazer de conhecer, tanto ele como 
sua família. Não convivi muito com ele, mas aprendi a respeitá-lo e admirá-lo por 
suas atitudes e comprometimento. Então deixo aqui meu pesar a toda família do 
Juca, em especial de seus filhos. Posto em votação: (Aprovada)  Moção, votos de 
pesar pelo falecimento do Senhor Rogério Aparecido da Cruz. Posto em discussão: 
O Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Esta moção é pelo falecimento do jovem 
Rogério, que faleceu com apenas 39 anos de idade e trabalhou com meu pai  na 
Prefeitura Municipal, trabalhou com muita dedicação, servindo o município em suas 
funções. É com muita tristeza que apresento esta moção e meus pesares aos 
familiares de Rogério.  Posto em votação: (Aprovada) ORADORES: O 1º ORADOR 
INSCRITO, VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Boa noite Senhor 
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Presidente, eu vou falar um pouquinho desta indicação que é um pedido dos 
moradores do Jardim Mariana, para fazer um redutor na Rua Francisco Silva, 
número 708, pois eles falam que as crianças estão correndo risco. Eu gostaria que o 
Everaldo, através do Executivo, fizesse este redutor. Sobre o Guarda que eu pedi na 
Jardim Cruzado, na UBS, é porque antigamente tinha um guarda lá e os moradores 
estão reclamando que a molecada está fazendo muita bagunça lá. Gostaria que 
colocasse um guarda, o portão e a cerca tipo concertina para evitar danos a UBS. 
Só isso Senhor Presidente. O 2º ORADOR INSCRITO, VEREADOR JOÃO 
SIQUEIRA FILHO: Dispensou o uso da palavra. O 3º INSCRITO, VEREADOR 
LINDOLFO JOVENAL DUARTE: Boa noite Senhores Vereadores, Vereadora e 

todos os presentes. Eu gostaria de falar sobre as minhas indicações que agora, 
acho que todos os vereadores tem sido mais cobrados pela população, pois a gente 
vai pedir votos e as pessoas lembram de pedir mais coisas para a gente. Essa 
indicação que fiz de redutor de velocidade, eu já fiz ela no início do ano ou no ano 
passado, que é na Rua Otávio Câmara que é uma rua de muito movimento e quem 
passa lá passa em alta velocidade, já houve um atropelamento de criança lá, que a 
criança foi socorrida e até foi feito ocorrência. Peço que faça um redutor lá para que 
não aconteça mais isso. Na Rua Otávio Câmara na parte de cima onde passa o 
circular foi construído um redutor, mas na altura do número 333 já teve dois 
acidentes por causa da alta velocidade dos veículos, por isso eu venho pedir 
novamente a construção de um redutor. Também venho pedir a limpeza dos bueiros, 
assim como outros vereadores vem pedindo. Peço especificamente da Rua Ivo Di 
Gênova, pois está totalmente entupido, está com um mau cheiro insuportável, e as 
pessoas tem reclamado muito, e me perguntaram se nós não estamos vendo. Claro 
que estamos vendo! Tanto é que estou indicando novamente para cobrar a atenção 
do nosso Executivo em atender os moradores. EM APARTE, O VEREADOR 
GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Eu estive falando com o Prefeito ontem, e ele 
disse que vai tomar providências em relação às bocas de lobo dos bairros da cidade. 
O VEREADOR LINDOLFO JOVENAL DUARTE: Ainda bem que o Vereador já falou 
com ele, eu até ia falar com o Prefeito, mas sei que ele é muito ocupado, e como o 
Vereador já conversou com ele fica melhor assim. E lá na Rua Otávio Câmara além 
de estar entupido a tampa está quebrada, precisa limpar e consertar. Dois bueiros 
em frente o supermercado do Piauí na Rua Taquaritinga, lá é preciso que limpe 
urgente, está cheio de lixo lá dentro e está cheirando mal. Peço que o Executivo 
atenda o mais rápido possível. Agradeço o Executivo ter atendido minha indicação, 
das canaletas e tapar buracos, porém gostaria que as canaletas fossem feitas com 
rebaixo, tipo sarjetão. Mas já resolveu o problema. Agradeço o Executivo. Sem mais. 
O 4º INSCRITO, VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Senhores Vereadores, 

Vereadora eu novamente vou falar de trânsito, o fator que dificulta é não ter pessoal 
especializado no município que trabalhe com trânsito. Na Engenharia não existe 
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pessoa capacitada para mexer com trânsito. Por isso essa demanda grande de 
pedidos de lombada e de passagem segura. A gente tem pedido, principalmente 
onde há criança e jovem com vulnerabilidade nas ruas devido ao trânsito e ao fluxo 
de pedestres, próximo às praças, próximo às escolas e muitas vezes estes redutores 
são mal feitos ou mal dimensionados e acabam atrapalhando na dispersão das 
águas das chuvas. As águas das chuvas acabam entrando nas casas e fazem na 
verdade uma lagoa nas ruas. Então na verdade teria que ter pessoal capacitado na 
Prefeitura que entenda de trânsito que faça algo que não tenha que mexer depois ou 
que tenha que demandar tudo pela Câmara, algo que nem precisaria, que são 
problemas gravíssimos de muitos redutores de velocidade. Muitos precisam ser 
feitos e muitos outros que precisam ser reformados para que fiquem dentro da 
legislação de trânsito. Em relação à drenagem urbana que está sendo feita na região  
próxima ao estádio municipal, nas ruas adjacentes, fiz a indicação hoje para que a 
projeção da linha dos dutos e das caixas receptoras das águas das chuvas, que 
subissem um pouco mais até próximo ao estádio municipal, já que a esquina da Rua 
Angelo Perucci recebe um volume muito grande de água. Volto no departamento de 
engenharia da Prefeitura, que é um grande problema, a falta de capacitação dificulta 
porque nós temos que ficar demandando de um assunto que a engenharia teria que 
ter visto lá atrás. Só que infelizmente o departamento de engenharia está uns quinze 
ou vinte anos atrasado, e isso a Câmara confirma a cada dia. Ainda bem que muitas 
das obras feitas pelo município são executadas por empresas externas que tem 
engenheiros capacitados. Pequenas obras ou até obras maiores que poderiam ser 
feitas pelo Executivo, não tem como fazer, devido à deficiência que tem no 
departamento de engenharia da Prefeitura Municipal, que acaba sendo transmitido 
para todos os outros departamentos. Deixei também indicado, que fosse cadastrado 
somente a cooperativa de catadores do município, para que somente ela pudesse 
fazer a coleta na área do rodeio. Porque se qualquer um puder coletar, não 
compensa a Cooperativa estar lá, pois o resíduo é muito dividido e como o volume é 
até razoável, somente a cooperativa coletando se consegue geral uma renda boa. 
Alguns anos atrás era sim, somente a Cooperativa podia coletar. Isso é uma 
reclamação dos cooperados e este ano tive a iniciativa de fazer a indicação. Sobre a 
indicação das lâmpadas de Led na região da passarela no Jardim Cruzado, até na 
Avenida Araraquara, gostaria que fosse feito uma faixa ligando essa região com as 
lâmpadas de led, para dar maior segurança aos pedestres. Sobre a placa de 
Proibido Atear Fogo perto das caçambas, agora virou moda. Além  do problema de 
lixo na cidade, lixo orgânico, mesmo sabendo que o caminhão passa todo dia, e do 
lixo jogado em local proibido, muitas pessoas jogam o lixo onde não deve. Agora 
virou moda pessoas atearem fogo nesse lixo ao lado da caçamba. Peço que o 
Executivo faça placas de “PROIBINDO ATEAR FOGO” para que não prejudique os 
munícipes. Na última sessão, fiz um pedido ao CIEE tenha um local no município 
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para atender e acompanhar os jovens e menores aprendizes em respeito à lei da 
aprendizagem, para que eles não tenham que se deslocar para São Carlos. Para 
que isso aconteça, o CIEE precisa ter um local aqui no município para fazer o 
acompanhamento para não só a divulgação às empresas que não são aptas ainda, 
e que não cumprem a lei da aprendizagem, mas para divulgar para a população, de 
que é um direito do jovem  que as empresas façam a contratação de aprendizes que 
agora é por faturamento. É uma oportunidade para os jovens. Recebi uma ligação 
do CIEE, que esteve um representante hoje aqui na Casa, para me explicar como 
seria tudo isso, e o primeiro passo que ele me falou é que nos próximos quarenta 
dias ou dois meses eles irão fazer um levantamento de qual a necessidade e de 
quantos menores aprendiz a cidade de Ibaté comporta. Pois a empresa contrata e 
ao mesmo tempo tem que começar o curso de aprendizagem, ou seja a 
capacitação, e juntamente com isso, teremos que ter empresas que contratem, seja 
por próprio gosto ou por força de fiscalização do Ministério do Trabalho. Então o 
primeiro passo seria este estudo, de quantas empresas poderiam contratar aqui no 
município, o segundo passo é a formação de uma turma de mais ou menos trinta 
pessoas, por exemplo, para que isso aconteça. E tem que ter também uma sala aqui 
no município, de repente o município poderia ceder ou até uma entidade poderia 
ceder para que o CIEE fizesse esta capacitação ao menor aprendiz. Lembrando que 
a Lei da Aprendizagem é dos quatorze aos vinte e quatro anos de idade, então não 
é somente ao menor, é para o jovem também. Vamos esperar esse levantamento 
todo e esperar esse sonho nosso que hoje a gente já vê que está se tornando 
alcançável. Que fique aqui registrado para todos tenham conhecimento. Queria 
comentar sobre uma indicação realizada pelo executivo, que é a iluminação da 
continuação da Rua Salve Nilo Zecchin, que é a ligação do Jardim Icaraí com o 
Jardim Menzani. Esta iluminação a gente vem pedindo faz algum tempo, era 
necessária e trouxe uma maior segurança aos moradores. Agora faremos indicação 
para que se construa calçada, ou seja passeio público, dos dois lados da rua, e até 
mesmo um redutor de velocidade no local, pois os carros estão alcançando 
velocidade altíssima. Mas agradecemos muito o executivo no atendimento de nossa 
indicação de iluminação do local, pois não é algo para nós e sim para a nossa 
população. Senhor Presidente, eu só discordo de algo que o Senhor falou. É assim, 
o senhor disse que a população na época da eleição cobra mais, eu já não posso 
dizer isso, pois para mim eles cobram iguais. É que depende muito de quanto você 
passa no dia a dia, e para mim cobram na mesma quantidade. Sem mais. ORDEM 
DO DIA: 1º) PROCESSO CM. Nº 613/2016, Projeto de Lei nº 052/2016, de 22 de 
agosto de 2016, de autoria do Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior, que 
dispõe sobre a divulgação na internet dos medicamentos oferecidos gratuitamente 
pelo Departamento Municipal da Saúde, no site do Poder Executivo. Posto em 
discussão. O Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Novamente boa noite a 



 

  

 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

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

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

 

                

                                                                            Sessão Ordinária de 05.09.2016 – Fls. 7 

 

 

PRESIDENTE            1º SECRETÁRIO 

 

todos, está ai mais um projeto de minha autoria, apresentado para que possa 
beneficiar a população  de uma maneira geral para o bem comum de todos. Vou ler 
à justificativa: “O Município precisa atender na plenitude a Lei da Informação e 
Transparência. De acordo com o artigo 5,  XXXIII o cidadão tem direito a informação 
de interesse seu, coletivo ou geral. No caso, os usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS) tem o direito de saber quais medicamentos estão à disposição por meio do 
Departamento Municipal da Saúde. Ademais, esta obrigação disciplinada pela lei 
não aumenta despesa do Poder Executivo com serviços de saúde pública.” 
Simplesmente eu quis que ficasse mais fácil para a população, pois a maioria da 
população tem acesso fácil e rápido à internet e ficaria mais fácil a população saber 
o medicamento disponível nas farmácias através da internet, sem sair de casa. Peço 
o apoio dos nobres colegas na apresentação desse projeto. O Vereador Fábio da 
Silva Gomes: Senhor Presidente, nobres Vereadores, Vereadora a informação é 
essencial, principalmente na área da saúde, o principal de tudo isso é que esta lista 
seja sempre atualizada, para que não demande a ida até o departamento, pois 
saberá se tem ou não o medicamento disponível. É importante que tenha uma 
atualização semanal. Parabéns vereador. O Vereador Luis Marino da Silva: 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, boa noite. O Projeto do 
Vereador é ótimo, espero que ele seja aperfeiçoado, que a população possa colocar 
a necessidades de medicamentos que venham a ter. Deixo aqui a minha indignação, 
contra o governo do estado, e contra do governo federal, pois a gente vê a 
dificuldade com a falda de remédios, pois cada vez está mais difícil governar o 
nosso município em relação a esta situação. Já tivemos uma resposta do Deputado 
Lobbe, quanto do Deputado Massafera, sobre o pedido de suplementação para 
aquisição de medicamentos. O Projeto é ótimo, a população terá um acesso melhor, 
mas o mais importante de tudo é o remédio na prateleira e o remédio na mão do 
cidadão. OS programas do governo se fechando, como por exemplo o Quali Mais e 
outro programa que eu não me lembro do nome já fechou as portas para o 
município,  está cada vez mais difícil. As pessoas precisam do remédio e a situação 
econômica do país está difícil, financeiramente está difícil para todos, principalmente 
com esta falta dos medicamentos gratuitos. O projeto é ótimo e iremos apoiar sim, 
mas fica aqui minha indignação com o governo em relação à nossa população. O 
Vereador João Siqueira Filho: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
Vereadora, pessoal aqui presente. Boa noite a todos. O Projeto do vereador Mário é 
um ótimo projeto, que irá ajudar a população saber a hora que tem o remédio ou se 
está faltando, mas como o Vereador Luis marino disse, o remédio tem que estar na 
prateleira. O que falta é o Governo Federal e o Governo estadual mandar estes 
medicamentos que estão faltando. São remédios caros, tem mães que já estão 
preocupadas com o corte. Eu espero que o Governo não tire, pois tem pessoas que 
realmente não tem condições de comprar. Seu projeto é ótimo Vereador. Posto em 
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votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O 
PRIMEIRO INSCRITO, VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Gostaria de 

desejar a todos vocês que pleiteiam um cargo na eleição, que tenham uma 
campanha majestosa, limpa, honrosa, uma campanha principalmente cristã, que 
Deus ilumine e dê o dom da palavra para cada um, pois os atos feitos aqui na Casa 
serão colhidos lá na frente, pela honra de cada um, mas sempre na palavra. Que 
vocês aqui e os que tiverem fazendo campanha lá fora sempre pensem no bem 
comum da comunidade, de todos e não do benefício próprio, que quem ocupar estas 
cadeiras o ano que vem, sejam pessoas Cristãs, que confiem na Justiça e na 
melhoria para a sociedade. Sem mais. O SEGUNDO INSCRITO, VEREADOR 
GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Senhor Presidente, Vereadores, Vereadora e 
demais presentes. O que eu queria dizer é que o que aconteceu nesta Casa até 
esse momento que fique. O voto é uma democracia, a gente tem que repeitar o voto 
na cidade também. Nesta Casa tivemos muita discussão, teve projeto aprovado, 
teve indicação, e a gente respeita o voto de cada um, pois é uma democracia. 
Tivemos muito bate boca, e creio que o que passou, passou. Como o Nobre 
Vereador disse, a campanha tem que ser limpa, e quem vai eleger é o povo. Vamos 
fazer um trabalho na cidade, e quem vai decidir é povo, se vamos voltar ou não. 
Tivemos projetos que votamos a favor, outros que votamos contra, teve indicação 
que todos apoiamos, que são indicações que é um trabalho de todos nós. Temos às 
vezes alguma discussão, mas estamos aqui para representar o povo de nossa 
cidade. Temos que respeitar o voto, pois o voto é democracia. Muito obrigado. O 

TERCEIRO VEREADOR INSCRITO, MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Gostaria de 
agradecer a Biblioteca Municipal pelo convite feito a nós para a apresentação da 
Exposição “Segundo Carlos Lopes”, que será realizada a partir do dia 06 de 
setembro até o dia 30 de setembro, na Biblioteca Pública Municipal Comendador 
Nello Morganti, das nove da manhã às dezessete horas. Agradeço também aos 
funcionários da biblioteca, pelo empenho junto aos departamento de esportes e 
educação e cultura para trazer a todos um pouco da História de Vida do Segundo 
Carlos Lopes, o Carlito. Sem mais. O SENHOR PRESIDENTE: Também desejo aos 

candidatos que façam uma campanha limpa e honrosa, que todos apresentem seus 
projetos sem criticar ninguém, estamos todos juntos. 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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