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33ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2.016.
Aos dezenove 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 Mário Alberto Frigieri Júnior procedeu à leitura da bíblia. Após foi
colocado em discussão à ata da sessão ordinária do dia 12 de setembro 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
ANTONIO INÁCIO BARBOSA: Indicação, dispondo sobre efetuar limpeza em todas as
bocas de lobo existentes no Jardim Icaraí e no Jardim Nossa Senhora Aparecida, bem
como limpar as canaletas existentes nos mesmos bairros; Indicação, dispondo sobre
recolocar tampa da rede de esgoto localizada no cruzamento da Rua Cândido
Rodrigues com a Rua Rincão, no Jardim Cruzado; VEREADOR FÁBIO DA SILVA
GOMES: Indicação, dispondo determinar faça recolhimento de entulho na Rua
Francisco Lopes da Silva, no Jardim Domingos Valério, bem como que instale placa de
proibido descarte de entulho de modo irregular; Indicação, dispondo sobre construir
redutor de velocidade de veículos “lombada” na Rua Maria Klaic Mendes, defronte ao nº
399, no Jardim Mariana; Indicação, dispondo sobre seja otimizada a coleta de lixo na
Rua Nilva de Jesus Melhado Vaz; Indicação, dispondo sobre criação de grupo de
técnicos para angariar empresas fazendo visitações em suas sedes, em todo o estado
de São Paulo, bem como outros estados, de modo “on line”, para que as empresas
interessadas conheçam os potenciais logísticos do Município, almejando sua instalação
no Distrito Industrial; O Vereador Fábio da Silva Gomes: Senhor Presidente, muito boa
noite, Senhores Vereadores, Vereadora e a todos os presentes. Na verdade eu já havia
comentado sobre isso em outras sessões e o fato é a gente sabe que o ano que vem a
Prefeitura irá fazer as guias e a divisão dos terrenos corretas, das áreas aptas à
instalação de empresas no Distrito Industrial III, que a Prefeitura tem toda esta
negociação que foi feita e será separado os lotes para futuras empresas. Sabe-se que
muitas empresas da cidade desejam sair da cidade para ir ao Distrito Industrial, só que
haverá lotes para ser angariado para empresas de outros municípios, até mesmo da
grande São Paulo ou de outros estados. Que este grupo formado pela Prefeitura possa
viajar, fazer o primeiro contato telefônico ou mesmo online, para mostrar os benefícios
que temos em Ibaté, quais os potenciais logísticos, sabendo que Ibaté está bem
localizado, bem como até empresas de outros estados gostariam de estar vindo para
esta região central do Estado de São Paulo, no entanto não conhecem os potenciais e
ai, pela internet, fazendo este contato de modo técnico, de modo que possa mostrar os
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benefícios que o município pode trazer para a empresa por se instalar aqui, não só pela
área como também pela localização. Não podemos perder empresas de fora que
tenham capital para investir, então essa é minha preocupação. Peço que todos assinem
minha indicação. Indicação, dispondo sobre fazer revitalização da área de servidão ao
lado da ferrovia, localizada no viaduto da Rua Santa Iria até as proximidades da Rua
Professor Luiz Augusto de Oliveira, exemplo do que foi realizado no Jardim Popular há
alguns anos atrás; Indicação, dispondo sobre instalar placas de “PROIBIDO ATEAR
FOGO” em áreas institucionais do município que não estão edificadas, constando
telefone para urgência com problemas com queimadas urbanas, bem como dos
loteadores, nos lotes ainda em sua posse. VEREADOR GERALDO DE SOUSA
OLIVEIRA: Requerimento, dispondo sobre solicita do Senhor Prefeito Municipal, no
sentido de cobrar da Operadora Vivo/Telefônica, para que informe o mais rápido
possível, quando será instalada internet no Jardim do Bosque; Posto em discussão: O
Vereador Geraldo de Sousa Oliveira: Boa noite Senhor Presidente, Senhores
Vereadores, Vereadora e também à todos os presentes. Nós pedimos este
requerimento, pois passamos no bairro e tivemos a informação que não está instalando
internet porque lá é área rural. Então eu gostaria que os nobres Pares assinassem este
requerimento também. O Vereador Luis Marino da Silva: Boa noite Senhor Presidente,
Senhores Vereadores, iremos apoiar o requerimento do Vereador Geraldo. Eu também
já fiz esta cobrança, e foi informado que lá não constava como área urbana ainda. A
Câmara já enviou toda a documentação, todos os mapas, eles já receberam e nos
deram resposta que já estavam abastecendo o sistema deles com as novas ruas e os
novos bairros, então eu não sei o motivo da demora. Então espero que o Prefeito,
agora, através deste requerimento, possa estar cobrando e ver se está faltando algum
documento, e possa estar resolvendo esta situação o mais rápido possível, pois a gente
sabe o quanto é difícil estar sem internet e sem telefone. Numa conversa que tivemos lá
atrás eles disseram que eles não tem condições de colocar, de aumentar mais. Então a
gente não sabe ao certo o que está acontecendo, se eles não estão dando conta ou se
está faltando algum documento. Espero que tenhamos uma resposta o mais breve
possível, e se a gente não tiver, vamos cobrar novamente. Posto em votação:
Aprovado. Indicação, dispondo sobre construir redutor de velocidade de veículos
“lombada” na Rua Dourado, defronte ao nº 363, no Jardim Cruzado. Indicação,
dispondo sobre determinar seja lavado o caminhão de lixo pelo menos a cada dois
meses, por solicitação dos coletores de lixo, que estão reclamando do mau cheiro. O
Vereador Geraldo de Sousa Oliveira: Esta indicação é um pedido dos coletores de
lixo, e também estivemos perto e comprovamos que o mau cheiro está muito forte.
Antes o caminhão era lavado a cada dois meses, e já faz alguns meses que não lava
então eu gostaria que tomasse providências. Muito obrigado. VEREADOR LUIS
MARINO DA SILVA: Indicação, dispondo sobre construir redutor de velocidade de
veículos “lombada” na Rua Oreste Del Ponte, frente ao nº 305, no Jardim Icaraí; Moção,
votos de pesar pelo falecimento do Senhor José Rita Saturnino. Posto em discussão: O
Vereador Luis Marino da Silva: Esta moção que faço à família pelo falecimento do
Senhor José Rita Saturnino, mais conhecido como Zé Rita que ultimamente estava
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muito doente, e faleceu neste último final de semana. Peço que Deus possa abençoar a
família e os amigos. Para quem não conhecia o é Rita, ou não se lembra, ele era o
guincheiro da cidade há muitos anos, fazia todo o serviço junto com a polícia militar e a
polícia civil me prestou um grande trabalho junto o município de Ibaté. Posto em
votação: Aprovada. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Indicação, dispondo sobre
construir uma canaleta para escoamento de águas pluviais ou sarjetão, no cruzamento
da Rua José Gomes com a Rua José Giro. ORADORES: O 1º ORADOR INSCRITO,
VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Senhor Presidente, Senhores
Vereadores, sobre a indicação que o Vereador Luis Marino fez da Rua Oreste Del
Ponte, eu já fiz e outros vereadores já fizeram, nós vamos apoiar, porque nós estamos
aqui para trabalhar junto. Sobre a limpeza das bocas de lobo que o Vereador Antonio
fez, vários vereadores já fizeram, eu também já fiz várias vezes. O Prefeito disse que
esta semana ele irá tomar providência. Tem boca de lobo com problema, no Jardim
Icaraí, no Jardim América, no Jardim Mariana em frente ao nº 480 da Rua Maria Klaic
Mendes, estamos aqui para fazer um trabalho juntos. Sobre a indicação na Rua
Dourado nº 363, foram os moradores que pediram para que faça este redutor, pois está
perigoso. Esta indicação da Rua Oreste Del Ponte que o Vereador Luis marino indicou
novamente, tem que ser feito este redutor pois os pedestres estão correndo perigo, a
rua está sobrecarregada. Vamos aguardar. Muito obrigado. O 2º ORADOR INSCRITO,
VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Boa noite Senhor Presidente,
Nobres Vereadores, Vereadora, novamente boa noite a todos os presentes. Estive hoje
pela manhã andando pela cidade, nos bairros todos, e no meio da tarde houve aquela
chuva ou tempestade que caiu aqui em Ibaté que mais parecia um furacão. Só queria
acalmar a população, pois estive com o pessoal da limpeza e eles disseram que a partir
de amanhã de manhã eles estarão com todas as carretinhas nas ruas e vão estar com
mais funcionários nas ruas, e o mais breve possível eles estarão limpando a cidade. O
vento foi muito forte, várias árvores foram derrubadas, e o pessoal da carretinha me
atendeu super bem e disse que irá fazer a limpeza o mais rápido possível. Também, em
conversa com a assessoria do Prefeito, fui informado que foram queimadas muitas
lâmpadas no dia de hoje, devido à chuva e ao vento forte, também tiveram problemas
com braços de postinhos, e que a CPFL estará à disposição do município a partir de
amanhã para consertar os danos causados por esta forte chuva de hoje. Sem mais. O
3º ORADOR INSCRITO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Boa noite Senhor
Presidente, boa noite demais vereadores, boa noite vereadora, boa noite a todos os
presentes. Muito obrigado pela presença de todos. Eu não podia deixar de comentar
sobre a resposta da Caixa Federal, que é um absurdo o que eles falaram no último
parágrafo, que o índice de segurança no Jardim Cruzado é muito precário, que é muito
perigoso. Pelo que eu entendi pela pesquisa da Polícia Federal e a própria Caixa, eles
disseram que não há possibilidade de instalar uma Casa Loteria no bairro. O Jardim
Cruzado é um bairro muito populoso, tem mais de dez mil habitantes, e se nós formos
pensar igual eles pensam aquele bairro não vai ter nada. Podem ter certeza que nós
iremos cobrar, e o prefeito que vier irá se empenhar em fazer alguma coisa para aquele
bairro, trazendo maior segurança, pois ali precisa. Lá tem muitos comércios, mas não
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tem uma agência bancária, não tem uma casa lotérica. O bairro vem se desenvolvendo
muito com os novos loteamentos, já estão sendo construídas várias casas, logo virão
mais escolas, creches, então cada vez mais irá crescer aquele bairro, não podemos
deixar de cobrar e eu não vou deixar de fazer o meu trabalho, se Deus permitir que eu
volte na próxima legislatura, pode ter certeza que eu vou cobrar esta Casa Loteria. Vou
cobrar do Executivo, da Caixa Federal, das Agências Bancárias, do Correio, pois nós
temos que defender a população daquele bairro. Sem mais. O 4º ORADOR INSCRITO,
VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Senhor Presidente, continuando na linha de
discussão do Vereador Waldir, em relação à resposta que veio da Caixa Econômica
Federal para a instalação de uma Casa Lotérica no Jardim Cruzado, este é um pedido
que a Casa vem fazendo há anos, e de tempos em tempos a gente vem fazendo. Desta
vez eu pedi que o requerimento fosse feito em nome de todos para que tivesse mais
força. Vou reler a resposta: “Referente à solicitação do ofício que recebemos para a
instalação de uma nova unidade lotérica no bairro Jardim Cruzado, temos a informar
que, como trata-se de uma empresa privada, para abertura de uma nova unidade é
necessário que exista primeiramente um empresário interessado na atividade (acredito
que não haja) e que inicie junto a Caixa sua participação em processo de licitação, e
também o mapeamento de risco e viabilidade no local pretendido e sua aprovação.
Temos a acrescentar outro ponto importante, que é o fato de, a Caixa ter realizado tal
mapeamento antes da instalação da nova unidade usando como parâmetro, fatos que
consideram a demanda e risco, que diagnosticou que a cidade de Ibaté comporta duas
unidades lotéricas. Também para o bairro Jardim Cruzado ficou detectado neste
mapeamento e apontando pela Caixa e pela Polícia Federal elevado risco à segurança e
integridade ao patrimônio.” O risco, é muito estranho este termo que foi utilizado, e a
viabilidade, duvido muito que um bairro que é quase um terço de Ibaté não tenha
viabilidade para o negócio. Fica bem claro que eles estão desatualizados. Será que eles
sabem onde é o Jardim Cruzado, será que foram lá verificar o bairro, será que foram
verificar a densidade demográfica que existe lá? Existe muito mais gente em uma rua lá
do que em três ou quatro ruas aqui no centro, isto é fato. É uma pena esta resposta,
mas como o Vereador Waldir falou, esta Casa irá continuar fazendo a cobrança. Para
mim a resposta foi até ofensiva, não era necessário estes termos, foi feito um préjulgamento do bairro que não é nada disso. Infelizmente, esta resposta desce meio
quadrado. EM APARTE, O VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Do jeito que foi colocado
na resposta, até parece que as casas loterias aqui tem sido assaltadas constantemente,
porque se tiver que ter assalto vai ter aqui no centro. Lá no cruzado tem muitos
comércios e dificilmente tem assaltos. Essa resposta é absurda, eu fiquei indignado.
Nós vamos continuar cobrando. O VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES:
Independente da densidade demográfica que existe ali existe também a distância do
bairro em relação à região central, sem contar do bloqueio físico, que é a rodovia e a
ferrovia, isso dificulta a vinda destes pedestres. Estamos chateados com a resposta da
Caixa, acredito que todos os vereadores estão. Senhor Presidente, em relação às
indicações, sobre os entulhos é simplesmente para que a Prefeitura retire o entulho da
Rua Francisco Lopes da Silva, no residencial Domingos Valério, e após a retirada deste
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entulho fosse instalado placas para que as pessoas não jogassem mais entulhos.
Enquanto era só entulho tudo bem, mas agora começou a aparecer lixo, o que está
causando mau cheiro e também tem atraído animais peçonhentos. Sobre as empresas
eu gostaria de destacar que o grande interesse que o município tem na vinda destas
empresas, é a geração de empregos, pois com toda esta crise há muitos
desempregados e, portanto temos que ser criativos em relação à criação de empregos e
na busca de empresas. Temos que fazer algo diferente em relação aos outros
municípios. Sobre a revitalização do leito da ferrovia, já faz algum tempo que a gente
fala sobre isso, como foi feita a revitalização da popular, ficou muito bom e todo mundo
gosta, ficou apta àquela pista de caminhada da Avenida São Paulo, o pessoal da região
central que margeia até a Rua Professor Luiz Augusto de Oliveira eles cobram a mesma
revitalização. O primeiro motivo é a expulsão daqueles bandidinhos daquele local, e
segunda é a própria segurança daqueles moradores, dos que trafegam por ali, e terceiro
que a cidade ficaria muito mais bonita daquele lado. Agora na época da campanha, o
pessoal tem cobrado e almejado a vinda de pediatra nas UBS todos os dias da semana.
Estão confiantes. É um desafio aos candidatos a prefeito. E um sonho de toda a
população. Sem mais. O 5º ORADOR INSCRITO, VEREADOR JOÃO SIQUEIRA
FILHO: Senhor Presidente, nobres colegas de trabalho, pessoal presente agradeço a
presença de vocês. Para falar da Caixa Federal, eu como Prefeito Interino em 2013, o
Vereador Fábio acompanhou e o Vereador Waldir também, pois as portas sempre
estiveram abertas, eu nunca marquei horário para atender um empresário seja de Ibaté
ou de fora da cidade. Eles que marcavam o horário e eu atendia a hora que eles
queriam. Quantas vezes eu atendi o pessoal da Caixa Federal, fiz reunião com o Dr.
Mauro, pois meu sonho era trazer a Caixa Federal para Ibaté, e naqueles cinco messes
de Prefeito Interino eu consegui trazer a Caixa Federal para a nossa cidade. Senti muito,
pois no dia da inauguração da agência quem estava de Prefeita era a Lu Spilla e eu não
pude ir, pois eu tive problema na minha família com doença, mas o saudoso amigo e exvereador Donato foi me representar como Presidente desta Casa. Para levar uma casa
lotérica ou um pedacinho da caixa para um bairro, eles fazem um contrato tão grande
com a pessoa do comércio que aceita, pois o risco é tão grande que ninguém quer
contratar com a Caixa. A Caixa não quer assumir compromisso com nada, eles não
querem ajudar o município. Eu abri licitação para vinda da Caixa, eles se inscreveram
para participar e ganharam, nenhuma outra empresa se inscreveu e eu como prefeito
interino não podia perder, trouxe a Caixa para a cidade. Foi muito bom, pois muitas
coisas a gente só podia fazer em São Carlos, era muito difícil. Agora dar uma resposta
dessa não, eu moro no Jardim Cruzado, tenho respeito com toda a população de Ibaté,
de todas as vilas. A minha vila é de um povo honesto e trabalhador. Nunca ouvi dizer
que teve roubo no comércio do jardim Cruzado, e aqui na Avenida São João teve um
monte de roubo. Muito bem Polícia Federal pela sua pesquisa. Amigos trabalhadores,
eu moro lá no Cruzado desde 1997 e a maioria dos trabalhadores de roça era de lá, eu
tinha cinco ônibus e eu dava emprego na roça para o povo de Ibaté, desde 1983 até
1996, depois que a Usina Tamoio faliu eu fui para a Usina Zanin. O povo é honesto e
trabalhador e não merece uma reposta dessa. Antigamente quando falava que morava
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no jardim Cruzado, parecia que a gente era todos bandidos, eu tenho é muita honra de
falar que moro no Jardim Cruzado. Eu não admito uma resposta dessa. Muito obrigado.
O 6º ORADOR INSCRITO, LUIS MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, senhores
vereadores, a Caixa Federal foi muito infeliz pela resposta. Ela deveria ter omitido o item
três, onde fala do risco de segurança. Só nos resta repudiar uma resposta como esta,
lembrando que o bairro Jardim Cruzado tem o maior polo comercial do município,
quando falta alguma coisa aqui no centro a gente corre lá e acha. Eu acho que foi uma
falta de respeito com a população do bairro e uma falta de respeito com nós vereadores
também. Nós não estamos de brincadeira, estamos atendendo o anseio da população.
Antigamente, meu falecido pai tinha o sonho de ter uma casa lotérica no município, mas
era muito difícil, era muito burocrático. Gostaria que eles me provassem que não tem
ninguém que tenha interesse, que não tem nenhum pedido, que eles me mostrem
dados. Que me mostrem também os dados que comprovem os riscos também. Foram
muito infelizes na resposta. EM APARTE, O VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI
JÚNIOR: Obrigado pelo aparte. Realmente o município de Ibaté precisa de mais uma
Casa Lotérica. O que me causou muita estranheza nesta resposta, inclusive na próxima
sessão eu quero fazer um requerimento para a Polícia Federal, pois todo início do ano
eu faço um requerimento com o apoio de todos os vereadores e envio a Secretaria de
Segurança Pública do Estado de São Paulo pedindo o aumento do efetivo da polícia
militar e, a resposta que nos vem é que não tem criminalidade no município de Ibaté.
Então se a Polícia Federal fez esse levantamento eu irei pedir através de requerimento
que a Polícia Federal passe esse levantamento para a Secretaria de Segurança Pública,
pois tem alguma coisa errada, ou tem alguém mentindo. Quando eu li esta resposta não
achei nada plausível. Dependendo da resposta a gente vai pedir urgentemente o
aumento do efetivo da polícia militar no município de Ibaté. EM APARTE, O
VEREADOR JOÃO SIQUEIRA FILHO: Quando a gente pede para o Governo do
Estado mais uma unidade da Polícia Militar para o Jardim Cruzado ou para mandar mais
quatro policiais eles dizem que não tem criminalidade. O VEREADOR LUIS MARINO
DA SILVA: Além de toda a nossa indignação com a resposta da Caixa Federal, eu
gostaria que o Executivo intervisse também, e pedisse uma retratação da Caixa em
relação às pessoas que moram no Jardim Cruzado. Pois a população daquela região
vem crescendo muito, mais dois bairros já foram aprovados e provavelmente outro será
aprovado. Essa resposta não será aceita por esta Casa e eu gostaria que a Caixa se
retratasse em relação a esta situação, junto aos moradores do Jardim Cruzado. Quanto
à indicação do Vereador Geraldo sobre o caminhão de lixo, eu votei a favor, porém não
acredito que a situação esteja desse jeito que ele falou. Estaremos averiguando, pois
como o vereador disse, foram às pessoas que trabalham com o caminhão que
solicitaram a lavagem, e também, é uma questão de saúde pública. Gostaria de lembrar,
também, a assessoria do Prefeito para que tapassem o buraco na pavimentação da
Rua Pedro Ramos da Silva, no Residencial Mariana, pois foi aberto o buraco para
colocar os encanamentos para passagem das águas pluviais e ficou o buraco lá. Eu já
pedi para que arrumassem, faz tempo que está descansando o solo, agora já pode jogar
a massa. Espero que a assessoria do prefeito tome as providências. Peço que a
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assessoria também tome providências quanto às lâmpadas apagadas na Rua Conde do
Pinhal, pois traz insegurança aos munícipes. Quanto ao assunto que muito se fala nesta
Casa, são as bocas de lobo. A gente não tem visto uma resposta do Executivo em
relação à limpeza destas bocas de lobo. Na Rua Sante Tersigne, além do mau cheiro,
também está entupido, como também em outros pontos da cidade, e a gente vem
cobrando sempre e não temos tido uma resposta plausível. EM APARTE, O
VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Obrigado pelo aparte, eu conversei
com o Prefeito e ele me disse que irá tomar providências quanto a esta situação. O
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Certo, mas é que um vereador faz a indicação
e o executivo não toma providências e a indicação fica lá velha. Ai vem outro vereador e
faz outra indicação, e o Executivo não faz de novo, e a indicação fica velha de novo. E
vem outro e faz de novo, e o problema continua, tanto quanto as bocas de lobo, quanto
com as canaletas de águas pluviais também, que a gente sabe que foram feitas
algumas, mas não foram feitas todas que precisa. Outra cobrança da população são as
lombadas, por todo canto da cidade que a gente anda tem pedido de lombada. Todos os
vereadores fazem pedido de lombada, porém poucos foram atendidos. Existe o
problema da segurança. A gente vê lá no bairro Popular, onde fiz uma indicação há
pouco tempo, foi atropelado um animalzinho, mas quase foi atropelada a criança que
veio atrás do animal. Fica uma situação difícil esta falta de lombada. EM APARTE, O
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Obrigado pelo aparte Vereador, como o Senhor
mencionou sobre as canaletas. Eu gostaria de dizer que infelizmente, foi falha da
engenharia a falta destas canaletas. Estes engenheiros deixaram a desejar, pois não
fizeram o trabalho correto, não fizeram as canaletas para que ali não empoçasse água.
Agora para construir estas canaletas, irá gerar um custo muito grande para o município,
e a culpa é dos engenheiros. Nós estamos sendo cobrados, principalmente agora na
época de eleição. A Prefeitura precisa contratar engenheiros mais competentes. O
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Lembrando que vários problemas que o
município tinha ali na Rua Antonio Jorge, onde tinha um mau cheiro também, foi feito um
trabalho lá, após várias cobranças de todos os vereadores. Os problemas das águas
pluviais também está sendo sanado através de toda esta rede nova. A gente vê que
durante toda esta Gestão foi realizado um trabalho sério, e o que faltou pode ser
considerado insignificante, como estas lombadas, canaletas e bocas de lobo. Porque a
grande parte foi atendida. Lembrando que nesta gestão nossa iremos entregar duas
UBS, entregamos a Escola Júlio Mendes, a Escola do Icaraí, a iluminação da Rua
Eduardo Apréia, as novas casas, os novos loteamentos. Foi um governo bem produtivo,
embora a grande crise do país. Faltou o pouco, mas esse pouco a nossa população
também tem necessidade e estaremos aqui cobrando. Quanto aos médicos das UBS, a
princípio foi falado que deveria ter quatro médicos nas UBS. A gente tem orgulho, a
gente diz que seria um micro-hospital e esperamos que realmente seja desta forma, que
tenha um ginecologista, um pediatra, um clínico geral e um dentista para que possa
estar cuidando da nossa população. Sem mais. O 7º ORADOR INSCRITO, VEREADOR
LINDOLFO JOVENAL DUARTE: Boa noite senhores vereadores, vereadora e a todos
os presentes. A gente fica indignado com esta resposta da Caixa Federal, eu estava até
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arrepiado, pois o Vereador João disse que mora lá no jardim Cruzado desde 1997 e eu
moro lá desde 1989. O Jardim Cruzado não é tudo isso que as pessoas pensam e
falam, lá é uma vila normal como outra qualquer. E se for olhar pela população local, lá
é muito maior. Fica próximo à rodovia, tem fácil acesso, perto da área industrial. O que
falta para nós moradores no bairro é uma Unidade da Polícia Militar e a Caixa
Econômica. Pois as pessoas sofrem para vir aqui no centro para pagar uma conta ou
até mesmo para receber uma bolsa família. Muitos vem a pé, com criança no colo para
receber benefício, que é um pouquinho, pois nem tem dinheiro para o circular. Pois o
pessoal que mora no jardim Cruzado é humilde, simples e honesto. Claro que tem
pessoas desonestas, mas onde é que não tem, em todo lugar tem, pois o ser humano é
falho. Pelo tamanho do jardim Cruzado e do jardim América, lá já merecia uma agência
da Caixa ou Casa loteria há muito tempo. Fico indignado, estou pasmo. O vereador
Lindolfo leu o item 1º da resposta da Caixa. “trata-se de uma empresa privada, para
abertura de uma nova unidade é necessário que exista primeiramente um empresário
interessado na atividade e que inicie junto a Caixa sua participação em processo de
licitação, e também o mapeamento de risco e viabilidade no local pretendido e sua
aprovação.” Os Senhores entenderam? Eles acham que queremos que instale Caixa
dentro de supermercado? EM APARTE, O VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Pelo que
eles dizem ai, eles falam que não tem pessoas interessadas em abrir uma Casa
Lotérica. A Caixa que deveria abrir uma licitação pra ver se tem interessados. Tem
muitas pessoas com interesse. EM APARTE, O VEREADOR JOÃO SIQUEIRA FILHO:
Quando eles fizeram a licitação para a instalação desta agência do Centro eles
colocaram, por exemplo, o local, de tal local até tal local poderia ser instalado. O
VEREADOR LINDOLFO JOVENAL DUARTE: O bairro jardim Cruzado é maior que
muitas cidades que vemos por ai, não desfazendo de nenhuma cidade, mas nessas
cidades tem Polícia Militar, tem Casa Lotérica, tem Banco. Essa resposta me deixou
indignado mesmo. Quando foi construído aquele prédio na Rua Taquaritinga com a Rua
Dobrada, era para ser uma casa lotérica lá, porém eles disseram que não tinha
segurança. O Vereador Mário Alberto falou sobre segurança. A gente foi para São
Paulo, na Secretaria de Segurança Pública, com o Deputado Adilson Rossi e o
deputado nos deu até parabéns, pois na nossa cidade não há criminalidade, eu disse
que era baixo mesmo e agora vem esta resposta. Mas nós não vamos ficar quietos com
esta resposta. E também vamos cobrar mais efetivo para a polícia militar. Tem mais
problemas aqui no centro do que lá no bairro. Olhem o exemplo. Estouraram o caixa
eletrônico do supermercado Ruscito que é na rua da delegacia, aqui no centro. Lá não
tem isso. Vamos continuar cobrando. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO
VEREADOR INSCRITO, MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: É importante salientar,
como já foi dito várias vezes aqui que lá no Jardim Cruzado, bairro onde tenho vários
amigos, tem um grande comércio, com padaria, supermercado, farmácia, lojas, e o risco
elevado de ter uma casa lotérica é o mesmo risco desses empresários que tem um
supermercado, uma farmácia, uma padaria. Se for pelo problema de drogas, o problema
existe em todos os bairros e em todas as cidades, isso já é uma questão de saúde
pública. A resposta da Caixa Federal não foi coerente. Eu acho que eles deveriam ser
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humildes e reconhecer que não querem por a casa lotérica no bairro. Quero deixar meus
sentimentos à família do Senhor José Rita, um trabalhador ibateense que faleceu.
Quero lembrar também que no próximo dia 21 de setembro é o dia da árvore, peçamos
que o município cuide bem das nossas árvores e plante mais árvores. Queria deixar
meus parabéns aos funcionários públicos municipais. O SEGUNDO VEREADOR
INSCRITO, GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Eu também deixo meus parabéns aos
funcionários públicos municipais. Eu vou fazer um requerimento na próxima sessão, pois
tem um rapaz que está equivocado com o Geraldão. Desde quando foi aprovado aquele
projeto da Asa Alumínios, ele falou que o Geraldão era contra 450 (quatrocentos e
cinquenta) empregos, me chamou de mentiroso. Quem está mentindo é este jornaleco
aqui. Na sessão passada, sobre as contas, quem aprova são os vereadores da cidade.
Eu e o Vereador Fábio, votamos a favor do Tribunal de Contas. Ele está mentindo, pois
disse que me ligou duas vezes e eu não atendi ao telefone. Sobre a votação da sessão
passada, sobre as Contas da Prefeitura Municipal, e quem as aprova são os vereadores
da cidade. Eu e o Vereador Fábio votamos contra as contas e a favor do Tribunal de
Contas. Desde quando eu fui eleito em 2012, eu sempre fiz meu trabalho e também
respeito à opinião dos nobres pares, então eu também gostaria que ele respeitasse
minha opinião e o nome do Geraldão, porque até agora, do que ele falou que ia provar,
e do direito de resposta. Até agora quem é o mentiroso? Cadê os 150 empregos que ia
ter da Asa Alumínio, até agora eu não vi. Só isso. Muito obrigado. O TERCEIRO
VEREADOR INSCRITO, JOÃO SIQUEIRA FILHO: Nós fomos convidados pelo
empresário, a conhecer a fábrica dele lá em Campinas, uma empresa grande de
alumínio, teve lugar que precisamos ir de ônibus, era a coisa mais linda. A gente via que
era um negócio sério e que estava dando muitos empregos lá. Ele já tinha comprado
dez máquinas que ia trazer para Ibaté, três já tinha chegado, custava seis milhões cada
uma. Ele não mentiu para nós, ele levou a gente para ver as máquinas, levou a gente
para ver os portões eletrônicos e outros produtos. Falei para ele que já estava cansado
de Pompeu, Airton Garcia, de ver aquele elefante branco, e que tomara a Deus que ele
coloque tudo aquilo para funcionar e dê logo emprego para o povo de Ibaté. Ibaté não
tem emprego, as pessoas vão trabalhar para fora, os empregos que tem são poucos. Eu
acredito sim que ele está vindo para Ibaté e vai montar a empresa. Já descobriu
bastante barracão, ele está fazendo a cobertura. Eu não estou aqui para tacar pedra em
ninguém, e acredito que ele vai montar a empresa, apesar de toda a crise, o que está
faltando é só chegar o maquinário que ele comprou que não chegaram todos. Se vocês
quiserem ir lá na empresa, segunda-feira, nós vamos. Claro que às vezes tem algumas
coisas que atrasam, mas que vai montar a empresa vai, e vai tapar a boca de muita
gente. Vai dar emprego para os nossos filhos e nossos netos, pois ele não está com
mentira não. Sobre a resposta do requerimento que nós recebemos aqui, eu estou muito
sentido, sei que papel aceita tudo, tanto faz Polícia Federal, Juiz, Promotor, Delegado,
papel aceita tudo, cada um tem o trabalho dele e nós temos o nosso, assim como o
Prefeito tem o dele, o médico também, e em todo lugar tem crítica. Para estas pessoas
que ficam criticando todo mundo e nem sabem o que estão falando, eu só peço que
Deus abençoe, pois às vezes não sabem o que falam e só prejudicam os outros. São
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pessoas inocentes. Tem as línguas de fogo é claro, o maior chicote do corpo é a língua.
Obrigado Senhor Presidente. O QUARTO VEREADOR INSCRITO, LUIS MARINO DA
SILVA: Senhor Presidente, senhores vereadores, vereadora e aos demais presentes,
novamente boa noite. Vereador João Siqueira, eu e o Vereador Waldir Siqueira
estávamos comentando sobre os valores das parcelas que a empresa Asa Alumínio
paga ao município de Ibaté. O Prefeito esteve junto ao Senhor Felício, que é o
proprietário da Asa Alumínio, e este nos garantiu que as máquinas já estão compradas,
e já chegaram e que ele não vai faltar com o compromisso assumido conosco e com o
prefeito municipal, bem como com a população ibateense. Devido à crise que vem
assolando o nosso país, ouve sim uma dificuldade em estar implantando, assim como
também teve problema com as ferragens. Gostaria de dizer a todos os vereadores, que
o ocorrido foi um marco na história de Ibaté, pois era uma empresa que estava parada
há trinta e três anos aproximadamente, que não dava um centavo de lucro para o
município, e nós, vereadores que aprovamos no final do ano passado, uma lei que dá
incentivo, que nos dá uma esperança de que a antiga CBT voltasse a funcionar, ela está
dando lucro para o município. Além de todo o trabalho que a empresa tem de comprar
os maquinários e instalar, ela está pagando, rigorosamente em dia, parcelas de R$
112.500,00 por mês, dos quais o município de Ibaté comprou áreas, comprou área do
Fórum com dois mil metros quadrados, aprovado por nós vereadores também, no valor
de R$ 200.000,00. Comprou também uma área da parte de baixo da pista, do Distrito
Industrial, no valor de R$ 183.000,00, compramos a área do Rodeio que era da Usina,
no valor de R$ 150.000,00 o alqueire, foram três alqueires. Está sendo pago com o
dinheiro da Asa Alumínio, com o parcelamento que foi feito. Então, eu quero dizer a
todos vocês que, embora nós tenhamos esta esperança e vai ser concretizada, porque o
projeto que aprovamos é para este ano, pois demos a isenção do IPTU para este ano, já
no ano que vem a empresa irá pagar novamente. Se não tiver geração de emprego ela
voltará a pagar. Não precisa os vereadores vir aqui para aprovar novamente, já está na
lei, nós não estamos perdendo nada, só estamos ganhando com uma coisa que estava
parada, perdida. Ninguém teve a coragem de assumir isso ai, e nós encaramos esta
situação. Parabéns para todos vocês sim, porque olha o que conseguimos com este
parcelamento, tudo que eu citei que foi comprado, deu em torno de R$ 900.000,00 e
ainda vai sobrar R$ 1.800.000,00 do dinheiro que estava perdido para o município de
Ibaté. Vamos convertendo em obras para o município, temos que fazer uma nova
rodoviária, uma nova maternidade, e poderemos usar este dinheiro ai. Então, não
estamos no prejuízo, estamos no lucro, graças a Deus que este empresário comprou,
assumiu um compromisso que está cumprindo rigorosamente em dia. Se ele não
estivesse pagando as parcelas em dia, ai sim era preocupante, mas está pagando. Olha
tudo que foi adquirido! A área do rodeio não era do município, tinha que ficar pedindo,
agora é nossa. Se for pensar num município que tem uma das maiores festas do Brasil
que não tinha área própria e hoje já é de Ibaté e talvez até com esta verba do
parcelamento seja possível cercar ou murar, fazer o portal do recinto. Sem mais. O
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA, ASSUME A PRESIDÊNCIA: Gostaria de fazer
minhas considerações finais, antes de encerrar. Realmente Vereador, eu como os
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demais vereadores que estiveram naquela empresa e vimos à capacidade daquele
empresário, que tem condições de dar empregos em nosso município, assim como o
Vereador Geraldo votou contra, aliás, ele votou contra, pois não esteve presente e não
participou. Mas como eu tive interesse em ajudar o nosso município e fui até o local,
para conhecer, eu recebi uma ligação do Vereador Mário Alberto e ele me disse que
teria uma reunião na empresa que negociou a empresa com o Airton, a antiga CBT e me
perguntou se eu tinha interesse em conhecer e eu fui com certeza, pois eu fui um dos
vereadores que mais cobrei a dívida que tinha ali naquele empreendimento. Fiz questão
de conhecer para poder votar no projeto com conhecimento, pois ali tinha uma dívida
muito grande. Foi onde conheci a empresa de capacidade que irá gerar muitos
empregos em nosso município. Todos os vereadores que foram estão de parabéns, a
empresa é uma grande empresa, que até exporta e que vai beneficiar muito a nossa
população. Então se nós tivéssemos votado contra, todos tínhamos perdido muito. Hoje
o dinheiro que entra, como o Vereador Luis Marino disse, só tem beneficiado a nossa
população. Parabéns aos vereadores que foram até a empresa, parabéns ao Dr.
Alessandro que fez a negociação e está ai. A população vai ganhar com tudo isso.
Então parabéns a todos que votaram favoráveis, mas me desculpa Vereador Geraldo,
mas Vossa Excelência, se você absteve o voto você estava se acovardando. Estou no
meu terceiro mandato e sei o que é certo ou não é. Você não foi democrático e não
pensou em nossa cidade. Sem mais. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
sessão lavrada esta ata, que vai assinada, depois de aprovada pelo
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