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34ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2.016. 

 
Aos vinte e seis 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 a Vereadora  Sidnéia Monte  procedeu à leitura da bíblia. Após foi colocado em 
discussão à ata da sessão ordinária do dia 19 de setembro de 2016. Colocada em 
votação, a ata foi  aprovada por unanimidade. O Senhor Secretário efetuou a leitura das 
correspondências recebidas: Convites para audiências públicas que serão realizadas no 
plenário da Câmara no dia 28 de setembro de 2016, às 15 horas para alteração da Lei 
Municipal 2745 (PPA); e ainda às 15h30min horas alteração da Lei nº 2968 (LDO); às 16 
horas elaboração do orçamento para o exercício de 2017, no dia 29 de setembro de 
2017, às 9 horas, Audiência Pública para prestação de contas da Saúde, referente ao 2º 
Quadrimestre de 2016 e às 15 horas avaliação de Metas Fiscais referente ao 2º 
Quadrimestre de 2016, que ficarão arquivada na secretaria da Câmara Municipal.  
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS: VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: 
Requerimento, dispondo sobre solicita do Senhor Prefeito Municipal agendar audiência 
Pública na área técnica da CPFL em São Carlos, para tratar de assunto de interesse do 
município;  Posto em discussão: O Vereador Fábio da Silva Gomes: Boa noite Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora e a todos os presentes. Na verdade eu 
vou ter que falar com o Prefeito sobre isso, pois tem algumas ruas da cidade que não 
estão asfaltadas, são algumas alças de acesso, como a rua do  Mascagna, do lado  da 
ferrovia que dá acesso ao Posto Quatro Irmãos, para ver no mapeamento da CPFL se 
consta como ponto de luz pago, se é que estamos pagando, pois não há braços de luz 
lá, e em outros locais também. Precisamos saber se estão cobrando ou não, pois se  
não tiver os braços e estiverem cobrando, a prefeitura precisa colocar os braços lá. Para 
ter essa certeza tem que ir à área técnica e checar o mapa de instalação de braços que 
estão sendo cobrados. Se o Prefeito não puder ir, um de nós pode ir, só para fazer essa 
verificação, bem como tratar de outros assuntos como quedas frequentes de energia 
pós-ventos, e outros assuntos. Sem mais. O Vereador Geraldo de Sousa Oliveira: Boa 
noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora e a todos os presentes. 
Vamos apoiar o requerimento do companheiro, pois é preciso uma reunião sim, tem uns 
pontos na cidade que está muito escuro e  outros estão ficando acesos. Disseram que 
era para ligar para cadastrar que iriam resolver, mas até agora, por exemplo, na Rua 
Augusto Boni perto da igrejinha e também em outros lugares está escuro e em outros 
lugares está aceso de dia, então irei apoiar sim o seu requerimento. O Senhor está de 
parabéns. Posto em votação: Aprovado. Indicação, dispondo sobre instalar iluminação 
pública na Rua José Mascagna, nas proximidades da antiga estação ferroviária, bem 
como efetuar sua pavimentação asfáltica e drenagem; Indicação, dispondo sobre 
instalar iluminação pública nas alças de acesso à Rodovia Washington Luís, no viaduto. 
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VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Requerimento, dispondo sobre 
informações do Senhor Prefeito Municipal do motivo de a Viação Paraty não está 
cumprindo o contrato firmado com a Prefeitura Municipal, sendo que no contrato diz que 
ela iria colocar para circular dois ônibus novo e isso não vem acontecendo. Posto em 
discussão: O Vereador Geraldo de Sousa Oliveira: Senhor Presidente, este 
requerimento que faço é porque no contrato entre a Viação Paraty e a Prefeitura diz que 
a Paraty tem que colocar dois ônibus novos. Enquanto o Prefeito não oficiar eles, eles 
não vão colocar. O valor da passagem foi aumentado, e tem ônibus com ano antigo, 
quebrando pela cidade. Então eu peço providências na colocação de ônibus novos. 
Peço o apoio dos colegas. Posto em votação: Aprovado. Indicação, dispondo sobre 
solicita da Rádio Comunitária Encanto do Planalto – FM, cópia das gravações de todos 
os programas do Jornal Encanto, do mês de setembro, realizados das 07h30min horas 
às 08h30min horas; Indicação, dispondo sobre construção de redutor de velocidade de 
veículos “lombada” na Rua Miguel Ibelli, no meio do quarteirão, e também, na Rua 
Valentim Toniolo, também no meio do quarteirão. VEREADORES: Moção, dispondo 
sobre repúdio com a Caixa Federal pelo envio do ofício nº 068/2016/Agência Ibaté, em 
resposta ao requerimento desta Casa, de autoria dos Vereadores, que solicita a 
instalação de uma Casa Lotérica no Jardim Cruzado. Posto em discussão: O Vereador 
Fábio da Silva Gomes: Acho que não precisa nem esclarecer o motivo desta moção de 
repúdio, devido a esta resposta que a Caixa nos enviou em relação à pretensão de nós 
vereadores, apoiando a população, para que fosse instalado uma Casa Lotérica no 
Jardim Cruzado, nos causou espanto e indignação. As palavras utilizadas no ofício 
foram pesadas no texto do ofício. Com isso, ficamos chateados pelas palavras 
colocadas “Ficou detectado neste mapeamento e apontando pela Caixa e pela 
Polícia Federal elevado risco à segurança e integridade ao patrimônio.” Gostaria 
que fosse informado de onde foram tirados esses dados, como o Vereador Mário falou, 
fomos diversas vezes a São Paulo na Secretaria de Segurança Pública e eles veem nos 
dados que Ibaté tem criminalidade baixa. Por isso o efetivo da Polícia Militar é pequeno. 
E agora vem a agência da Caixa e nos fala que o Jardim Cruzado é perigoso para se 
instalar uma Casa Lotérica lá. Assim como os vereadores que moram no bairro e eu que 
não moro, é a mesma coisa, isso está afetando a cidade. Nunca é bom estar fazendo 
uma moção de repúdio, mas neste caso não há outra coisa a ser feita, a não ser que a 
Caixa se retrate formalmente do que foi colocado neste ofício. Que o diretor regional, 
que responde pela agência de Ibaté, ou seja, pela pessoa que assinou, que se retrate 
do que foi falado, pois foi uma ofensa a toda a população de Ibaté e não só aos 
moradores do Jardim Cruzado. Até parece brincadeira uma resposta dessa, parece que 
eles disseram: “Vamos despachar, os vereadores de Ibaté não vão nem ler mesmo, 
assim a gente já se livra da Câmara que fica enchendo o saco da Caixa e do 
atendimento”. A gente cobra mesmo, pois a gente gosta de ajudar, colaborar, os 
vereadores me conhecem, eu tento ajudar todo mundo no geral, não só nos trabalhos 
da Casa. Agora falar de uma coisa que nem tem dados oficiais, que existe perigo e risco 
ao patrimônio é inaceitável. Só espero, de verdade, que se retratem, porque ficou muito 
feio para a agência da Caixa Federal de Ibaté. Se for para continuar deste jeito, com 
desrespeito, é bom voltar para onde veio. Já foi tudo bem divulgado nas rádios e na 
imprensa e é vergonhoso o que a Caixa fez em relação à resposta. Uma simples 
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desculpa, erramos já seria suficiente. Peço que seja enviado uma cópia da moção para 
a Superintendência da Caixa Federal. Sem mais. O Vereador Waldir Siqueira: Boa 
noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora e boa noite aos demais 
presentes nesta Casa. Essa é uma resposta absurda, eles que mostrem para nós esse 
levantamento, se é que ele tem, pois nós não temos este conhecimento e nem a polícia 
militar tem este conhecimento, eu tenho certeza, até mesmo o Secretário de Segurança 
Pública não tem. Eu e os demais vereadores também já apresentamos pedido de 
aumento do efetivo da polícia militar, desde o meu primeiro mandato eu venho pedindo, 
e as respostas sempre são as mesmas, que o índice de criminalidade aqui em Ibaté é 
baixo. Agora não sei de onde foi tirado esta resposta indecente, que foi enviado para 
nós vereadores engolirmos. Isso é uma falta de respeito com nós, dá a entender que 
nós não temos conhecimento de nossa cidade, mas nós conhecemos muito bem  e 
sabemos da necessidade do bairro em ter esta Casa Lotérica. Nada mais justo eles 
enviarmos para nós o levantamento da polícia federal, porque na verdade envolveu até 
a polícia federal nesse meio, pois dificilmente se veem eles aqui na cidade. Do jeito que 
eles dizem até parece que a polícia federal não sai do Jardim Cruzado. A população do 
Jardim Cruzado é uma população carente que necessita muito de um bom atendimento. 
A resposta dada foi um absurdo. Gostaria que quem fez o rabisco, colocasse o carimbo 
na sua assinatura e respondesse esta moção de repúdio. Posto em votação: Aprovada. 
ORADORES: O 1º ORADOR INSCRITO, VEREADOR GERALDO DE SOUSA 
OLIVEIRA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, e aos demais presentes. A 
indicação que a gente fez da Rua Miguel Ibelli e da Rua Valentin Toniolo, para fazer os 
redutores de velocidade, é porque o movimento daquelas ruas é muito grande e os 
moradores vêm pedindo. A gente sabe que é difícil, os moradores cobram a gente, eu 
passei num bairro e fui cobrado, vamos aguardar vê ver o que pode ser feito para 
melhorar para a nossa população. Sobre a indicação que fiz da boca de lobo na  Rua 
Maria Klaic Mendes, foi feito o serviço, o pessoal agradeceu, então temos que 
agradecer o prefeito. E o prefeito disse também que para limpar todas as bocas de lobo 
da cidade vai ser necessário contratar uma firma, pois está faltando funcionários para 
fazer esse serviço. Tem pessoas que nos cobram e não entendem que vereador não 
pode fazer. Nossa função é fiscalizar e cobrar, então continuaremos cobrando e 
fiscalizando. Sem mais. Muito obrigado. O 2º ORADOR INSCRITO, VEREADOR FÁBIO 
DA SILVA GOMES: Dentre as indicações que fiz, tem a indicação da rua do Mascagna, 
como é chamada. A gente não sabe, de repente a gente não sabe se é pago ou não, 
então que o prefeito coloque no cronograma de instalação de braço de iluminação, pois 
aquele é um acesso importante que acaba ficando aquele trecho mais claro, dando 
maior sensação de segurança aos moradores da Rua Paulino Carlos que faz fundo com 
aquele local, e isso envolve segurança pública, espero que entre no cronograma da 
prefeitura e seja feito nos próximos meses. Sobre a alça de acesso ao viaduto principal 
que venho falando há muito tempo, também é muito importante essa iluminação, porque 
quando a gente chega ou sai do município, tanto a alça que continua a Rua Totó 
Pessente, quanto a que dá acesso ao viaduto principal, são alças escuras. Muitas vezes 
há pedestres, ciclistas ou até mesmo carros com problemas, dificultando a visualização, 
já que não tem um guard-rail separando a rodovia desta alça, o perigo aumenta pela 
falta de iluminação. Acho importante a iluminação de todo o viaduto e das alças de 
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acesso, também para a segurança pública, pois há também os assaltos relâmpagos 
quando os veículos param, e com o local escuro aumenta esta chance. Por isso esta 
preocupação nossa em cobrar a iluminação pública, pois a gente sabe que foi um 
problema que lá atrás, atrapalhou muito o município, e onde há melhor luminosidade 
tem menos criminalidade. Também a gente vem cobrando o alambramento da mata do 
Jardim Menzani, pois ali tem o grande problema de pessoas esconderem ou usarem  
drogas naquele local, e os moradores daquela região estão com muito medo. Algumas 
já sofreram tentativas de assalto, por isso, é preciso que seja alambrado aquela parte ao 
lado da continuação da Rua Agostinho Faccio. Estaremos propondo novas ideias como 
esta ao Prefeito, e estas áreas que causam perigo tem que ser resolvidas. Eu pedi que 
seja enviado a superintendência da Caixa Federal, a moção de repúdio para que não 
fique só entre a Câmara e a Agência da Caixa de Ibaté, para que a superintendência 
entenda o que está acontecendo. O Vereador Geraldo comentou sobre drenagem 
urbana, popularmente sobre as bocas de lobo. A drenagem urbana tem que ser feita no 
município e nos locais que existem há entupimentos dessas bocas de lobo, que eu 
acredito também que só contratando uma empresa irá solucionar o problema, pois tem 
que tirar a sujeira e terra destes locais e após, o pessoal da prefeitura tem que fazer 
uma limpeza constante destes locais para dar manutenção. Com a queda de 
arrecadação está um desafio fazer um monte de serviços com menos dinheiro. Em 
época de campanha as pessoas dão muitas sugestões do que elas gostariam que 
acontecesse, é na área da saúde, é a utilização dos serviços de saúde, que será um 
desafio também para o futuro prefeito, pois mais gente está deixando de pagar plano de 
saúde e voltando para o SUS. Quero ajudar, é claro, com minhas sugestões, e 
infelizmente os deputados não vem ajudando os municípios, um só ajudou Ibaté, isso é 
muito pouco em relação aos votos que tem no município. Os problemas no município, 
no âmbito do social e da saúde vem aumentando, temos tido mais pedidos judiciais de 
remédios de alto custo, e de baixo custo também, pois as pessoas não tem tido 
condições de comprar. Os problemas aumentam e o município tem menos dinheiro. 
Outro problema grave que temos enfrentado é com relação às drogas. Na campanha os 
jovens tem nos pedido, oportunidade. A gente espera que o Ministério do Trabalho 
verifique algumas empresas que tenham potencial para estar contratando Menor 
Aprendiz, mas será que isso é suficiente para ocupar o jovem? Sabe-se que algumas 
coisas tem sido feitas no município para ocupar o jovem, na cultura e no esporte, mas 
tem que aumentar. Desejo à todos um bom final de campanha eleitoral, foi uma 
campanha no geral com menos briga, mais família. A rivalidade existe, mais tem que 
haver a rivalidade sadia e não a rivalidade doentia, esta é perigosa, como aconteceu 
nas últimas eleições. Esta foi uma eleição bem mais calma para todos os candidatos e 
para os eleitores, por isso  ficamos felizes. Boa eleição à todos, que Deus abençoe à 
todos. O 3º ORADOR INSCRITO, VEREADOR JOÃO SIQUEIRA FILHO: Boa noite 
Senhor Presidente, boa noite demais vereadores, boa noite vereadora, boa noite a todos 
os presentes. Os nobres colegas vem cobrando e se tivesse feito noventa e nove por 
cento das indicações, dos requerimentos, vocês não estariam aqui cobrando desse jeito, 
mas faz parte, a gente tem que cobrar. A receita caiu em todos os municípios, a 
situação está difícil, porém a Prefeitura de Ibaté ainda está bem equilibrada em vista de 
muitas por ai, mas a gente também vê a cobrança de vocês e as cobranças nas ruas 
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com falta  de remédios, pessoas passando fome. A coisa está feita, senhores 
vereadores, e a prefeitura, só ela aguentar tudo é muito difícil. Os governos federal e 
estadual cortaram muitos recursos, e o pessoal lá fora não quer saber disso. Eles 
querem ir ao atendimento social, e a cada dois ou três meses pegar uma cesta, pessoas 
desempregadas acabam não arrumando emprego, com aluguel atrasado, sem mais 
nada para comer em casa. Andem no fundo das vilas ai para vocês verem a tristeza que 
está. Sempre fiz meu trabalho nas vilas, mas agora tá feio de mais, a coisa apertou de 
uma maneira que eu nem sei o que vai acontecer. Na nossa cidade são poucos 
empregos que tem, as usinas cortaram a manutenção do corte de cana, agora é tudo 
com máquina. Sobre os remédios, a arrecadação caiu, mas as pessoas continuam 
ficando doentes. Só por Deus. Sobre os redutores de velocidade que a gente pediu, 
poucos foram feitos, tem rua que é muito perigosa. Boca de lobo dá até dó, o lobo tem a 
boca tão linda, não do jeito que está ai, entupida, com lixo até a metade, se vier a chuva 
não sei pra onde isso vai. Vocês já viram? Eu não estou falando isso para meter o pau 
em ninguém não, entendeu! Estou falando o que a gente está vendo. Não estou 
criticando, eu sei que a coisa é difícil, a assessoria do prefeito anda na rua, queimando 
gasolina, passa por cima e nem vê. Porque quando eu falo do Vadilson aqui a turma 
acha ruim, mas ele era o olho do prefeito. Ele chegava e cutucava e o homem chamava 
e o serviço tinha que andar.  Lá na Bandeirantes, naquele pedacinho de frente com o 
setor da água, ali morre ali, depois tem aquela outra rua, lá tem uma rua que ninguém 
quase anda, nem a fiscalização. Eu parei lá e um senhor me chamou e me perguntou se 
eu era Vereador, eu disse que sim. Ele me disse que já tinha reclamado com o Horácio, 
com outras pessoas e ninguém resolve meu problema. A água está entrando na casa 
dele, deve estar um buraco enorme por baixo já. Faz vinte e quatro anos que não 
entregam uma casa em Ibaté, uma casa popular ou do Governo Federal, CDHU ou 
COHAB, e a única casinha que o homem tem vai cair. O homem pediu pelo amor de 
Deus para eu correr atrás de resolver o problema para ele, para que ele não perca a 
casa, pediu para alguém abrir a rua e ver o que está acontecendo por baixo, está 
afundando. Eu até pedi para o encarregado  que tem que abrir com a máquina e socar 
terra lá. Ele já cobrou do vice-prefeito, faz dois meses e nada. O pessoal do setor 
parece que vai amanhã lá ver o que está acontecendo, dá dó. Senhores Vereadores, 
não desanimem de cobrar não, nosso trabalho é fiscalizar e cobrar. Domingo termina 
mais uma etapa, eu não estarei mais nessa Casa, eu gostaria que todos vocês 
voltassem, pois vocês já tem conhecimento, tem pedido de verba para deputados 
estaduais e federais, eu sei como é difícil conseguir. Eu graças à Deus todo ano 
consigo, eu consegui R$ 250.000,00 do Maluf, o Alexandre da Farmácia conseguiu R$ 
60.000,00 para o hospital também. Eu não vou estar nesta Casa, mas vou estar com 
vocês de coração e na próxima, se Deus me der saúde eu estiver como hoje, eu sou 
pré-candidato a Prefeito. Que Deus abençoe todos vocês. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O 
PRIMEIRO VEREADOR INSCRITO, GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Senhor 
Presidente e senhores vereadores, neste mandato, fui para Brasília três vezes e agora 
eu tive uma resposta do Deputado Francisco Everardo (Tiririca). O vereador leu o 
conteúdo do ofício recebido, que foi incluído no orçamento da união uma verba no valor 
de R$ 250.000,00 para infraestrutura, para  o município de Ibaté, pedido feito pelo 
Vereador Geraldo. Sobre a indicação que eu fiz sobre a Rádio, este cidadão sempre 
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pegou no meu pé, não sei o que ele tem contra o Vereador Geraldão. Eu acho que um 
voto, em qualquer Casa de Lei que seja, o voto é democrático, quem vai votar a favor ou 
contra ou abster o seu voto como eu me abstive na votação. Esse jornalista, que é o 
Senhor Paulo Melo, gostaria que ele respeitasse o nome do Geraldão, porque eu acho 
que a gente tem que respeitar as pessoas. Não é porque ele está na rádio que vai ficar 
fazendo politicagem com o nome do Geraldão, ou ficar andando na sombra do nome do 
deputado ou na sombra do Prefeito. É a coisa mais feia que tem. Muito obrigado. O 
SEGUNDO VEREADOR INSCRITO, WALDIR SIQUEIRA: Dispensou o uso da palavra. 
O TERCEIRO VEREADOR INSCRITO, LUIS MARINO DA SILVA: Boa noite Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, demais presentes nesta Casa. Gostaria de hoje falar 
com vocês vereadores.  Vereadores amigos, uma família que começou praticamente à 
quatro anos atrás. Gostaria também de fazer um desabafo á todos, pois a gente sabe 
que hoje é a última sessão antes da eleição e a gente sabe também que costuma-se 
mudar vereadores, eu gostaria de firmar com vocês um acordo, um compromisso com a 
população de Ibaté. A gente sabe que existem muitos problemas, até com mau 
atendimento, problemas com funcionários que as vezes desrespeita o povo, e este povo 
desrespeitado, na maioria das vezes são pessoas carentes que necessitam do serviço 
público, pessoas humildes, pessoas que às vezes não tem uma palavra e que quando 
chegam ao serviço público recebem um não, abaixam sua cabeça e vão para casa. 
Esse compromisso que gostaria de firmar com vocês, Vereadores, é dos que voltarem, 
que mantenham o seu trabalho e continuem fiscalizando, seja o prefeito A ou B, mas 
continuem com o trabalho sério que foi feito, igual todos os vereadores desta Casa 
fizeram, porque às vezes é um descaso, e muda-se a cada quatro anos esta Casa. 
Alguns ficam, e esses que ficam, ficam com os problemas lá de trás, que cobraram 
durante os quatro anos, lutaram para obter uma resposta e que muitas vezes não 
aconteceu. Hoje conversando com uma pessoa, um funcionário se deslocou para a 
cidade de Ribeirão Preto e o paciente estava no HC e precisava passar no alto custo, 
com uma medicação de aproximadamente R$ 300.000,00 e esta porcaria de 
funcionário, eu digo porcaria porque tem que ter o mínimo respeito com um ser humano. 
Esse funcionário não deixou a pessoa ir até o alto custo, e era exatamente o dia em que 
o paciente dia que fazer a documentação, isso me deixa indignado, ele disse eu não 
posso porque vou tomar o meu café da manhã, eu não posso porque vou dormir um 
pouquinho. Ele que dormisse um pouco mais tarde ou comesse um pouco mais tarde, 
pois tem dias que a gente nem come. Foi dito ao paciente que ele só poderia fazer a 
tarde, mas a tarde não deu mais tempo. Isso é o que eu quero que quem fique nesta 
Casa cobre. Temos alguns funcionários que tratam o povo com este desrespeito, tem 
funcionário que acha que o dinheiro é dele. Embora essas palavras não saiam daqui e 
as pessoas que devam ouvir não estejam ouvindo, mas isso eu sei e vocês sabem que 
acontece. Só peço que quem fique que mantenha o trabalho da Casa, que cobre qual 
prefeito que seja, mas a Casa tem que estar fazendo o trabalho dela, tem que estar 
vendo isso ai. O Vereador João, infelizmente não vai poder estar participando do pleito, 
foi uma situação que o deixou fora, mas não teve roubalheira nem algo como 
enriquecimento ilícito, foi por conta de lei que ele está fora, mas ele fará falta nesta 
Casa, foram 28 anos de mandato de vereador, onde deu sua parcela de contribuição ao 
município. Por isso eu digo que irá fazer falta. A gente sente falta de pessoas que 
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trabalham pelo município, quando eu digo que aqui é uma família, é porque uma família 
briga também, e aqui não é diferente, pois temos visões diferentes, mas lá fora fica tudo 
bem. A gente vê onde está errado e tenta consertar, tenta acertar. A gente sabe que 
terão algumas sessões ainda para todos nós até o final do ano, e  para os que ficarem 
que continuem com a bandeira da moralidade e de cuidar das pessoas e da 
simplicidade em atender as pessoas também, e ajudar o próximo. Muito me orgulha em 
sair com o professor Raul, quando as crianças o vê, o chamam, oi professor, olá 
professor, um funcionário que é querido por todos, que nunca tivemos uma reclamação 
se quer do Raul, enquanto tem funcionário que dá vergonha de tanto que a gente ouve 
de reclamação. São esses funcionários que a gente recebe reclamações, que eu quero 
que quem fique nesta Casa, peça para mudar, porque aprendemos muito em quatro 
anos. Eu falava com um médico sobre o atendimento de bem com o paciente doente, 
praticamente metade de sua enfermidade fica curada e quando o paciente é tratado mal 
ele sai pior do que entrou do consultório. A gente vê pessoas morrendo e poucas 
pessoas fazendo alguma coisa por estas pessoas. Hoje eu internei o Senhor Pedro de 
novo, ele está muito fraco e não tem ninguém que cuide dele. A gente que corre com ele 
para lá e para cá, não tem quem faça uma alimentação para ele de duas em duas horas, 
ele não consegue. E os PSFs, e as enfermeiras, não poderiam estar resolvendo esta 
situação? Não poderiam ir ver se ele está tomando a medicação, de suas em duas 
horas, ir ver se ele está se alimentando com o leite enteral? Que todos firmem o 
compromisso com a população de Ibaté, de cuidar e de cobrar, e o que não estiver 
dando certo que se mude, e funcionário que não quiser trabalhar que de lugar para 
quem quer, pois tem um monte de gente querendo emprego. Muito obrigado á todos, 
boa sorte nas eleições e que fiquem todos com Deus. O QUARTO VEREADOR 
INSCRITO, JOÃO SIQUEIRA FILHO: Senhor Presidente, senhores vereadores, 
vereadora e aos demais presentes, novamente boa noite. Eu ainda vou usar muito esta 
tribuna até acabar o mandato, só quero agradecer as palavras do Vereador Luis Marino, 
pois senti que ele falou de coração. Fiquei até sentido de saber dessa pessoa que 
precisa do medicamento de R$ 300.000,00. A pior para uma pessoa é ela precisar sair 
da casa dela para pedir alguma coisa para alguém. É muito difícil você sair para pedir 
um leite para um filho, quando não se tem o dinheiro para comprar, e a criança está 
chorando de fome, isso já aconteceu comigo várias vezes. Aqui foi minha vida, há 
muitos anos atrás foi mais difícil ser vereador, hoje está mais fácil, mas foi gratificante 
suas palavras vereador. Hoje encontrei uma mulher que me disse que não tinha dinheiro 
para comprar o leite para a filha de R$ 36,00 a latinha que a médica tinha passado, e ela 
foi à Assistência Social e eles disseram que não sabem o dia que vão arrumar para ela. 
Ela está dando uma sopinha para a criança. É muito triste, eu fiquei com dó e a gente 
não tem condições de ajudar todo mundo, pois não somos ricos. A cirurgia da Edna, eu 
mandei um projeto para vocês votarem e foi autorizado pagar a cirurgia dela, inclusive 
eu encontrei ela esses dias e ela pediu para eu agradecer todos vocês, ela está boa, 
graças a Deus. Sem mais.  O SENHOR PRESIDENTE EM SUAS CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Como disse o Vereador Luis marino, realmente é uma pena o Vereador João 
Siqueira não poder participar do pleito de 2016. Desejo a todos boa sorte. Nada mais 
havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão lavrada esta ata, que vai assinada, depois 
de aprovada pelo Plenário................................................................................................... 


