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42ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE
2.016.
Aos vinte e oito dias do mês de novembro 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 21 de novembro de 2016, em seguida o Senhor Presidente
colocou em votação a ata que foi aprovada por unanimidade. O Senhor Secretário
leu a correspondência recebida de diversos que ficará arquivada na secretaria da
Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS: VEREADOR FÁBIO DA SILVA
GOMES: Indicação, dispondo sobre instalar placas denominativas de ruas no
Jardim Primavera e Residencial José Giro, bem como reparar pavimentação
asfáltica de algumas vias; Indicação, dispondo sobre encaminhar ao Departamento
Municipal de Engenharia cópia das leis Municipais nº 2790 e 2906 para que sejam
observadas nos processos de aprovação de habite-se; Indicação, dispondo sobre
encaminhar ao Departamento Municipal de Fiscalização cópia da Lei Municipal 2770
para que seja observada nos processos de autuação, bem como para informação
aos contribuintes; Indicação, dispondo sobre instalar placas nas áreas verdes no
perímetro urbano com os dizeres “PROIBIDO CAÇA DE PÁSSAROS”; Indicação,
dispondo sobre criar nova rede de canalização de esgoto ao lado da área verde na
Avenida São João, defronte ao futuro Paço Municipal; Moção, dispondo sobre
congratulações ao atleta Gilberto Donizetti da Silva por ter sido campeão no
Campeonato Paulista de Handebol Adaptado. Posto em discussão: O Vereador
Fábio da Silva Gomes: Senhor Presidente, Vereadores, Vereadora, uma boa noite.
É a segunda semana seguida que a gente faz moção de congratulações às atletas
de nosso município, que realmente merece esse reconhecimento. O Gilberto
merece, principalmente por ser cadeirante, ele participa de várias competições e
agora foi campeão paulista de handebol adaptado. Fiquei muito feliz e resolvi fazer
esta moção. Ele é um guerreiro, tentou ir para as Olimpíadas e é um orgulho ter um
esportista deste nível em nosso município. Gilberto também chamado de Tiozão
pelo pessoal de fora, e nós o conhecemos aqui como Gilbertinho, ex-vereador desta
Casa. É o mínimo que possamos para esses atletas de nossa cidade. Peço o apoio
de vocês e que todos assinem a moção. O Vereador Luis Marino da Silva: Boa
noite Senhor Presidente, Vereadores, Vereadora e demais presentes. Esta moção
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para o Gilberto, também conhecido como Giba, ex-vereador, portador de uma
deficiência, mas um guerreiro que nos orgulha, um medalhista. Quero dizer que me
sinto muito feliz em estar aqui podendo congratular-me com ele, através desta
moção do vereador Fábio, e queria lembrar que neste sábado que passou ele esteve
na UNIP em Araraquara em reunião com o pessoal da Cutrale e também com o
pessoal do Projeto que já está funcionando em nosso município, que é o Bola
Bacana, e ele esteve tentando trazer mais este esporte para as pessoas com
deficiência do nosso município. Esperamos que dê tudo certo e que venha
realmente acontecer isso em nosso município. Parabéns vereador Fábio pela
iniciativa e parabéns Gilberto por suas conquistas no esporte. Sem mais. O
Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Senhor Presidente, Nobres Vereadores,
Nobre Vereadora, a todos os presentes uma boa noite para todos. Gostaria de
deixar meus parabéns ao Vereador Fábio pela iniciativa desta moção ao Gilberto. Eu
tive a grata satisfação de poder acompanhar um treino dele na UNICAMP e
realmente ele é chamado de tiozão pelos colegas, professores e técnicos. Ele é um
dos que mais se destaca no time, ele é goleiro do handebol adaptado, uma tarefa
que não é fácil. Gilberto foi ex-vereador desta Casa, uma pessoa muito disposta em
ajudar os que precisam também, uma pessoa muito amiga, e um guerreiro. Quero
deixar meu apoio e parabenizar o Vereador Fábio. Sem mais. Posto em votação:
Aprovada por unanimidade. VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA:
Indicação, dispondo sobre determinar seja arrumado com urgência, à cadeira do
dentista da UBS do Jardim Icaraí. O Vereador Geraldo de Sousa Oliveira: Boa
noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores e Vereadora. Esta indicação sobre a
cadeira do dentista da UBS do jardim Icaraí, a Nobre Vereadora Sidnéia me disse e
eu também achava que já tivesse sido tomado às providências. Não estão marcando
dentista lá porque a cadeira está quebrada, então eu gostaria que tomasse as
providências. A Vereadora Sidnéia está de parabéns por ter me falado, está
indicação não é minha, é do povo através da Sidnéia Monte. Eu peço que vocês
acompanhem esta indicação. Muito obrigado. O Vereador Luís Marino da Silva: O
Vereador Geraldo está de parabéns pela indicação, eu também tenho conhecimento
que faz tempo que esta cadeira está com problema, parece que já foi consertada,
mas volta e quebra de novo, então eu gostaria de falar das informações que tenho a
respeito disso. A cadeira vai ser trocada, não vai mais ser trocada a cadeira do
dentista, espero que seja esta semana, para que na próxima semana eu já venha
com a informação de que ela foi trocada por uma nova cadeira. Mas parabéns pela
indicação vereador. Sem mais. O Vereador João Siqueira Filho: Faz tempo que
estava quebrada esta cadeira, Vereador Geraldo? Nossa eles esperam quebrar para
depois resolver o problema. É igual um carro, você está vendo que tá dando defeito,
manda arrumar e com a cadeira é a mesma coisa, estava dando defeito, mandava
ver o que estava acontecendo, pois o povo usa. Se tivesse quebrado só há três dias,
tudo bem, mas será que não tem ninguém para ir lá e ver isso, para comunicar o
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Prefeito ou o chefe? Tem muitas coisas que acontecem que não chega ao
conhecimento do Prefeito, o chefe não traz para o conhecimento do prefeito e quem
sofre é a população. Sem mais. Posto em votação: Aprovada por unanimidade.
VEREADOR LINDOLFO JOVENAL DUARTE: Indicação, dispondo sobre tapar
buraco na pavimentação asfáltica da Rua Ibitinga, no Jardim Cruzado. VEREADOR
LUIS MARINO DA SILVA: Indicação, dispondo sobre tapar buraco na
pavimentação asfáltica da Rua Albano Buzo, defronte ao número 169; Indicação,
dispondo sobre efetuar reparos na iluminação pública do canteiro central da Rua
Eduardo Apréia. VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Projeto de Lei
do Legislativo, dispondo sobre a instituição da Semana Cultural da Consciência
Negra, a ser comemorada, anualmente, na semana do dia 20 de novembro, Dia de
Zumbi dos Palmares. As Comissões. Projeto de Resolução, dispondo sobre a
alteração de dispositivos da resolução nº 069, de 25 de janeiro de 1991 (Regimento
Interno) e dá outras providências. As Comissões. Moção, que dispõe sobre votos
de apoio ao Juiz Federal Sérgio Moro no combate à corrupção. Posto em discussão:
O Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Nobres Pares peço apoio e
solidariedade ao Juiz Federal Sergio Moro, responsável pela condução do processo
relativo às investigações promovidas pela Polícia Federal na “Operação Lava Jato”.
Sérgio Fernando Moro, é juiz Federal lotado na 13ª Vara Criminal Federal de
Curitiba, o Magistrado ganhou destaque nos últimos meses conduzindo a Operação
Lava Jato, prendendo políticos e grandes empresários ligados a desvios de dinheiro
e outros crimes contra a Petrobras e outras estatais brasileiras. Sérgio Fernando
Moro tem 43 anos é natural de Maringá no Paraná, e é Juiz Federal desde 2006. É
um dos principais especialistas do país em lavagens de dinheiro, crime bastante
comum relacionado à corrupção. É necessário o registro de que a Câmara Municipal
de Ibaté apoie medidas moralizadoras de combate à corrupção e à lavagem de
dinheiro, e não se curve a nenhuma manobra contrária à democracia. Novamente
peço que apoiem e assinem a moção de apoio ao Juiz Sergio Moro, que tanto vem
sendo criticado pelo alto escalão da política nacional, e na verdade o que nós
precisamos é de mais Sérgio Moro em nosso país, pois assim teremos mais políticos
honestos futuramente. Somos todos Moro. O Vereador Luis Marino da Silva:
Parabéns Vereador Marinho pela moção, é com muita satisfação que o Poder
Legislativo de Ibaté também faz a sua parcela de apoio ao Juiz Sérgio Moro. Sérgio
Moralidade né, que infelizmente são poucos iguais a ele, mas existe sim. Um juiz
que estudou fora do país e que a gente até teme pela vida dele, a gente pede a
Deus que o proteja. A corrupção neste país esta cada vez pior, e agora estão
tentando mudar tudo através da política nacional, dando anistia aos envolvidos na
corrupção, a política podre deste país, que nos deixou numa situação difícil, onde
todas as pessoas de bem sofrem, pois roubaram bastante e agora estão tentando
esconder. Estão tentando achar um jeito dentro da lei de esconder. O Juiz Sergio
Moro tem trabalhado muito para que isso não aconteça, e os brasileiros devem se
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unir e ficar contra o que está acontecendo na política nacional. O eleitor deve
acompanhar mais tudo de perto, ver os deputados que votam em coisas erradas, e
nas próximas eleições dar seu voto contrário á estes políticos. Hoje o povo sofre,
não tem saúde, não tem uma educação de qualidade, não tem segurança, tudo por
conta destes ladrões, que roubaram tudo que podiam. Segue meu apoio à moção do
Vereador Marinho. Sem mais. O Vereador Geraldo de Sousa Oliveira: O vereador
Mário Frigieri está de parabéns pela moção de apoio ao Juiz Sérgio Moro, porque
ele não está apoiando a cor ou bandeira, ele está defendendo a Nação Brasileira. Eu
acho que todo corrupto tem que ser preso, então você está de parabéns sim. Não é
só PT, tem vários partidos. Não é uma bandeira que é azul ou a outra que é
amarela. Irei apoiar a sua moção. Parabéns. O Vereador Fábio da Silva Gomes:
Vereadores, não tem como não fazer uma moção neste aspecto, já que o Juiz
Sérgio Moro acabou culminando como um divisor de águas no país, dando
encorajamento até a outros juízes, mostrando também à população que há um
caminho. Parece que no final de semana houve um pronunciamento do alto escalão
do governo, tentando recuar um pouco em relação à Lei da Anistia aos crimes de
lavagem de dinheiro, isso é importante e mostra a força que este juiz tem e a
população apoiando, nas redes sociais, toda essa comoção social em relação à
tentativa de enfraquecimento do juiz, o que não pode ocorrer. Nós estamos muito
felizes de a população estar reconhecendo o trabalho do juiz Sergio Moro, no
entanto ele sozinho é difícil de aguentar por muito tempo, então que o Brasil tenha
muito mais juízes com este encorajamento, e a partir deste momento em que houve
este divisor de águas em relação à fiscalização, à apuração de crimes de lavagem
de dinheiro, de corrupção no país. Parabéns ao Juiz é o mínimo que podemos dar e
vamos torcer para que continue esta limpeza em nosso país. Sem mais. O
Vereador/Presidente Lindolfo Jovenal Duarte: Boa noite Senhores Vereadores,
Vereadora, Boa noite a todos que nos acompanham pela Rádio Encanto e pela TV
Câmara. Parabéns Vereador pela moção, você tem todo meu apoio. O juiz Sérgio
Moro está fazendo o cero em nosso Brasil, e como disse o Vereador, precisava ter
outros iguais a ele para moralizar a nossa política, pois está desmoralizada, tirando
os corretos, se todos trabalhassem corretamente nosso país seria um país de
primeiro mundo, porque temos riqueza de alimentos, de minério, tudo se exporta
para fora do país, e infelizmente esses corruptos deviam dinheiro para outros
caminhos. Deixo meu apoio ao Juiz Sergio Moro, e peço a todos que orem, pois
quem sofre neste país é quem anda certo. Sem mais. Posto em votação: Aprovada
por unanimidade. Moção, dispondo sobre votos de congratulações com o atleta
ibateense Valdecir Gustavo pela conquista do 1º lugar na Meia Maratona de Baurú.
Posto em discussão: O Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Esta Moção que
apresento de congratulações ao atleta ibateense Valdecir Gustavo, o qual tem
sempre o apoio integral do Prefeito Dr. Alessandro, do Diretor Municipal de
Esportes, o Raul Seixas, e de toda a Câmara Municipal. Ele é um exemplo, tem uma
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dedicação tremenda, é um garoto formidável, e que merece de qualquer maneira o
reconhecimento desta Casa, do município, pois suas conquistas são
impressionantes, ainda mais vendo as dificuldades por que ele já passou e vem
passando. Peço que todos assinem a moção. Peço também que no ano que vem o
departamento de esportes continue apoiando o Valdecir. Sem mais. O Vereador
Luis Marino da Silva: O trabalho desenvolvido pelo nosso Diretor Municipal de
Esportes, não somente através do Valdecir, mas também através de outros atletas
ibateenses a gente tem visto resultado, temos colhido frutos. São várias medalhas,
vários títulos e o ibateense Valdecir Gustavo, toda vez que ele participa ele traz
medalhas para o nosso município. A gente o conhece e sabe de todas as
dificuldades, mas apesar de todas as dificuldades ele sempre vence. Só nos resta
apoiar o Valdecir e agradecer o Departamento Municipal de Educação, através do
Raul Seixas. Sem mais. Posto em votação: Aprovada por unanimidade. Moção,
dispondo sobre votos de pesar pelo falecimento do vereador são-carlense Senhor
José Luis Rabello (Zé do Mato). Posto em discussão: O Vereador Mário Alberto
Frigieri Júnior: Gostaria de deixar meus sinceros sentimentos e meus pesares à
família e amigos do Vereador José Luis Rabello, mais conhecido como Zé do Mato.
Muitas pessoas de Ibaté acompanharam o trabalho que ele fazia fora da Câmara.
Deixo aqui meus sentimentos à família e a Câmara de São Carlos. Sem mais. Posto
em votação: Aprovada por unanimidade. ORADORES: O PRIMEIRO ORADOR
INSCRITO, VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Senhor Presidente, Senhores
Vereadores, rapidamente eu irei falar sobre minhas indicações. Sobre a criação de
uma nova canalização de esgoto próximo ao novo paço da Prefeitura Municipal, é
onde teve aquela grande erosão, ali ao lado tem uma rede de esgoto que sempre
acaba vazando e contamina a nascente. Então que não seja somente uma
manutenção e sim que seja construída uma nova linha da rede de esgoto ali com
uma caixa de segurança. Foi recebido o convite para Sessão Solene de entrega do
título de Policial Civil e Militar do ano de 2016, e de Guarda Municipal do ano de
2016. Parabéns aos escolhidos pelos seus superiores, pelo trabalho realizado
durante todo o ano de 2016, iremos com muita honra fazer a entrega no próximo dia
dois de dezembro, aqui na Câmara Municipal, a partir das dezenove horas. Senhor
Presidente, teve uma matéria do site Região em Destake, na última semana, que é
em relação ao Plano Municipal de Saneamento Básico, que eu venho falando há
muito tempo aqui na Câmara, que nós votamos um projeto autorizando um convênio
com o Governo do Estado, de autoria do Executivo, e este Plano consiste em
planejar como será o futuro de Ibaté nos próximos anos em relação ao saneamento
básico. Da ordenação de como fazer o trabalho da melhor maneira possível em
relação à coleta de lixo, de resíduos sólidos, mas também que possamos gerar
renda. Dentro da discussão do plano de saneamento básico, por que não pensar em
se discutir uma mini usina de reciclagem aliada à cooperativa, de modo gradativo, e
por setor. Isso é algo que será um divisor de águas para o município, pois pela Lei
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Federal de 2007, depois do decreto que foi feito em 2010, deu um norteamento em
relação à logística reversa em relação aos pneus, lâmpadas, pilhas e baterias, e
tudo isso tem que haver um recolhimento e ser enviado de volta para o fabricante, à
parte mais complexa deste plano é isso, do restante é a parte do esgoto que em
Ibaté já está coletando quase cem por cento. Nós temos uma estação recém
colocada em funcionamento e também à antiga estação de tratamento de esgoto
situada na Fazenda Palmital, que tem que ser reformada e adequada às normas
vigentes. Em relação aos encanamentos de amiantos da cidade, nós não sabemos
se é preciso trocar ou não, pois não temos estudos, não sabemos se é bom ou ruim.
O município quase teve êxito numa verba para troca. Eu venho falando também,
sobre a drenagem urbana, no manejo da drenagem das águas pluviais, não é
somente fazer a canalização, também que diminuir a degradação por erosão por não
ter dissipadores das águas das chuvas, assim como aconteceu ao lado da Avenida
São João e em todas as bacias do município há problemas em relação à drenagem
urbana. Então tudo isso esse Plano Municipal tem que ser contemplado, e essa
discussão com a sociedade para que se discuta as políticas públicas de ideias do
município ou de outros municípios que deram certo. É um plano que tem que ser
muito bem elaborado, que de repente não tenha outra chance de uma facilidade de
criar um plano assim, já que é um pessoal especializado que fará este laudo mais
técnico inicial e depois vai ser colocado em relação à realidade do município. Fico
feliz em ver que tudo que eu venho cobrando nestes últimos anos, venho falando,
agora o Prefeito esta fazendo a execução de toda a parte jurídica para depois
colocar em discussão com a sociedade para ter conhecimento da realidade do
município de Ibaté, é algo que não tem como escapar, a partir de agora quem não
fizer este Plano verbas não virão. É um Plano complexo, não é fácil, é uma matéria
nova para muitos, os problemas existentes hoje vem de muitos anos atrás, a
prefeitura errou lá atrás num Plano que não existia de toda uma drenagem urbana
que não foi pensada para o desenvolvimento da cidade, e agora tem que ser feita a
solução disso ou pelo menos um Plano Municipal que gradativamente possa atender
toda essa demanda em relação à rede de esgoto, a água, a resíduos sólidos, e
também aos resíduos produzidos pela Prefeitura, se ela vai ter uma área própria ou
se ela vai contratar alguém para fazer a coleta, se terá uma usina da Prefeitura para
os entulhos. É algo muito grande, que tem que se nortear no município e eu estou
muito feliz, pois lá atrás o pessoal me dizia que eu era um ambientalista muito chato,
que eu pegava muito no pé, e hoje eu entendo que as coisas devem ser mais
cadenciadas, mas por esta raiz de ambientação que tenho ainda, eu fico muito feliz
por este início de Ibaté em relação ao Plano Municipal de Saneamento, que é algo
muito importante para o município e Ibaté está muito à frente de outros municípios
em relação à coleta de esgoto, mas tem que mudar a cultura do povo em muitos
aspectos, um exemplo são as águas pluviais jogadas por muitas pessoas na rede de
esgoto, que eu mesmo já denunciei, e que isso coloca em crise a rede de esgoto, o
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esgoto volta para as casas. Um bom plano terá que comtemplar isso também para a
conscientização das pessoas em relação à água das chuvas, como tem que ser toda
esta drenagem. Será um grande desafio para o município e eu estarei à disposição,
quero somente somar. O PRESIDENTE EM APARTE: Eu estive em Brasília com o
Deputado Dr. Sinval, ele esta na Secretaria da FUNASA e ele prometeu ajudar a
gente, mesmo eu terminando meu mandato eu vou ajudar os vereadores que
estiverem aqui, a gente está pedindo em nome do partido PTN, o Dr. Sinval é o
presidente estadual e juntamente com ele nós vamos atrás desta verba que
perdemos o ano passado, que não é pouca não, o ano passado foi seis milhões e
agora é muito mais. Ele disse que está pronto para ajudar a cidade de Ibaté, eu falei
para ele dos encanamentos de água potável e ele disse que tem verba para isso
também através da FUNASA, ele prometeu nos ajudar. Mesmo não estando aqui o
ano que vem eu estarei lutando por minha cidade. Muito obrigado. O VEREADOR
FÁBIO DA SILVA GOMES: Na última quinta-feira ouve reunião do Conseg, no
Centro Comunitário, onde eu estive representando o Legislativo, estiveram
presentes o delegado, o tenente o pessoal do Conseg, e lá discutimos algumas
políticas públicas, foi feito o balanço do que aconteceu e os novos desafios em
relação da juventude e as drogas. O único caminho é ocupar esses jovens na
educação e no esporte e lazer em período integral. Hoje está acontecendo neste
mesmo horário da sessão, a audiência pública da polícia militar. Para finalizar eu
gostaria de agradecer o Deputado Lobbe pelo trabalho que ele vem fazendo para o
município de Ibaté, agora com mais esta liberação de verba de duzentos mil reais.
Ele sempre vem defendendo Ibaté e vem angariando verbas para o nosso município,
parabéns ao deputado e muito obrigado. Sem mais. O SEGUNDO ORADOR
INSCRITO, VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: O vereador Fábio
tem razão, o Deputado Lobbe Neto sempre abraçou nosso município, esta verba de
duzentos mil foi solicitada pela ex-prefeita Lu Spilla junto ao Governador Geraldo
Alckmin e o Prefeito Alessandro também veio cobrando essa verba, e com a ajuda
do Deputado Lobbe neto a gente vem conseguindo a liberação para as benfeitorias
do Ginásio Municipal. Além do mais o deputado Lobbe me representa muito bem e
também a região toda, inclusive ele anunciou no Plenário da Câmara dos Deputados
que é a favor das dez medidas e contra qualquer tipo de anistia. É isso que a gente
espera do nosso deputado. Sobre o Valdecir Gustavo e o esporte de nossa cidade,
como eu disse na semana passada, só vem melhorando a cada dia, a partir do
momento que o Dr. Alessandro deu carta branca ao assessor Raul Seixas, e ele
vem desempenhando um excelente trabalho no departamento de esportes. Inclusive
eu gostaria de passar alguns resultados para vocês, da evolução do esporte: A
equipe de voleibol foi vice-campeã na copa Pró Vôlei, da APV, na categoria adulto
masculino, venceu Paulínia na semifinal e perdeu para Américo Brasiliense na final.
No próximo final de semana vai para Porto Ferreira disputar a final da categoria
infanto-juvenil adulta, semifinal contra Paulínia, se vencer enfrenta Artur Nogueira
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ou Franca. No domingo participa do festival de vôlei mirim feminino que será
realizado na cidade de São Carlos. Tem um atleta ibateense também, o Alexandre
Ribeiro, mais conhecido como Cabeça que venceu o desafio de Supino no último
sábado, ele ergueu duzentos e dez quilos. A meia maratona de Baurú, a qual eu
comentei que o Valdecir Gustavo ficou em primeiro lugar geral, meu sonho é que a
Prefeitura e o departamento de esportes continue ajudando, para que eles se
destaquem ainda mais. Vou esperar para ver a colocação do Valdecir na São
Silvestre. O Artur Donizete foi primeiro lugar na categoria de 40 a 44 anos e décimo
na categoria geral, o Mário Rodrigues, mais conhecido como Mudinho, ficou em
décimo segundo na categoria geral, e segundo na categoria 35 a 39 anos, o
Genivaldo Barbosa ficou em segundo lugar na categoria 45 a 49 anos, e décimo
sexto na categoria geral, o Nivaldo Almeida ficou em primeiro lugar na categoria 55 a
59 anos e o Luis Carlos Cangelar ficou em terceiro lugar na categoria 65 a 69 anos.
Também no atletismo, com o professor Ronam os meninos e meninas do projeto
que participam do atletismo, irão participar de três etapas do circuito da Federação
Paulista de Atletismo, nas cidades de Santo André, Pirassununga e Baurú, quero
deixar meu apoio aos nossos atletas que irão competir com atletas profissionais. Já
no futebol feminino, temos uma categoria nova a sub dezessete, jogaram o primeiro
torneiro no sábado, contra o Velo Clube de Rio Claro, e perderam por dois a um,
mas é somente o início desta categoria. No domingo teve torneio no Parrelão de
futebol adulto e no sub dezessete, cerca de quarenta meninas participaram do
torneio, houve sorteio das equipes, premiação e distribuição de lanches. Devemos
lembrar e reconhecer o trabalho da professora Simone, que faz um belíssimo
trabalho com essas meninas e tem o apoio de seu esposo que vem lhe ajudar como
voluntário, o William, e o Djairo, que é professor de vôlei. O futebol masculino, da
equipe sub doze, classificou para a final, venceu o Corinthians na cidade de Ribeirão
Preto e agora na final enfrenta o Salesianos na cidade de São Carlos. Esse time que
disputou cinco campeonatos, e destes cinco foram campeões em três com o
comando do Pelé e do Professor Raul. A evolução do esporte sob o comando do
Raul Seixas, foi imensa, não podemos deixar de lembrar da importância da
academia municipal, e que a próxima legislatura dê total apoio ao departamento de
esportes, é preciso cada vez valorizar mais este departamento e os profissionais que
ali estão, pois não é fácil ser professor de educação física, não é fácil lidar com os
jovens, adolescentes e também com os adultos. Sabemos o momento que é critico,
a disputa com o narcotráfico, e às vezes o esporte perde e sem o apoio da
administração pública fica praticamente impossível de se conseguir alguma coisa no
esporte. É importante que continue este apoio, que as pessoas acreditem no
esporte, assim como faz o Professor Raul Seixas, o qual eu deixo meus parabéns.
Para finalizar eu gostaria de deixar meus parabéns ao Dr. Alessandro pela abertura
das festividades de final de ano, que ocorreu no último sábado, a inauguração da
iluminação de natal, a inauguração do presépio da igreja antiga, e as festividades
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continuam até o início de janeiro todas as sextas, sábados e domingos. E como o
Vereador Fábio disse, hoje está sendo realizada a audiência pública da polícia
militar, que é muito importante para todos nós ibateenses, mesmo depois do final da
legislatura eu vou acompanhar. Hoje recebemos o convite para a sessão solene do
dia dois de dezembro, que já é na próxima sexta-feira, que será para a entrega da
homenagem do guarda municipal do ano de 2016 e das policias militar e civil do ano
de 2016, que terá inicio às dezenove horas. Devemos homenageá-los. Sem mais. O
TERCEIRO ORADOR INSCRITO, VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Senhor
Presidente, senhores vereadores, hoje quando eu vinha vindo para a sessão eu fui
procurado por uma mãe em desespero, pois seu filho havia tido uma queda numa
cachoeira e ferido gravemente a cabeça, e esta internado no hospital municipal com
convulsões, e o que sempre ocorre é a demora na transferência. E a mãe estava
muito preocupada pelo fato de ele estar tendo muitas convulsões, ela me procurou e
eu fiz um contato com o diretor do hospital, o Dr. Milton, que interviu prontamente,
ele ligou no hospital e teve conhecimento que o paciente já estava estabilizado, e a
vaga estava sendo solicitada via CROS, não sei se já ocorreu à transferência ou
não, o paciente é um jovem de dezoito anos, tem que correr mesmo, pois aqui no
município ainda não se tem suporte para uma situação dessa, não comporta uma
UTI no município, o que comportaria numa situação dessas seria o SAMU, mas
infelizmente também não aconteceu no município, se tivéssemos o SAMU o
paciente já teria ido direto para a Santa Casa de São Carlos. A nossa parte é cobrar
para que médico atualize o CROS, e o pessoal de São Paulo vê que tem uma
situação de risco de vida no município e eles abrem uma vaga para que esta
transferência ocorra o mais rápido possível para um hospital com mais recursos.
Sobre o que foi falado pelo vereador João Siqueira da cadeira do dentista da UBS
do Jardim Icaraí, esta cadeira já foi consertada diversas vezes, por isso que houve a
necessidade de estar trocando esta cadeira, porque está gastando dinheiro e não
está resolvendo o problema. Espero que esta semana já tenha uma cadeira nova lá,
pois o pessoal do Jardim Icaraí não pode ficar sem atendimento do dentista na UBS.
Hoje em reunião com o Prefeito, foi levado para o conhecimento dele mais um
problema que ele não tinha conhecimento, que é o reparo de algumas ambulâncias,
que o Prefeito já disse de pronto que irá fazer o reparo, pois saúde tem que estar em
primeiro lugar, pois uma ambulância em más condições pode causar sérios
acidentes. O que eu não entendo é porque os funcionários deixam chegar nesta
situação, porque o prefeito atende quando chega para ele. E quando não chega
como que fica? É caso para a chefia resolver, não é para o vereador ter que chegar
no prefeito, ou o motorista ter que levar o caso para o prefeito ou até mesmo o
cidadão, pois o prefeito sabe que é prioridade este reparo e já mandou fazer. Logo
as ambulâncias estarão de volta para atender a nossa população. Hoje tivemos a
notícia que a UBS do Jardim mariana já está funcionando, é mais um ponto de
atendimento para a nossa população, o que nos deixa feliz, mas eu estou muito
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infeliz com o PSF do Jardim Mariana, pois está tendo muita reclamação e não dá
para ficar quieto, pois se está tendo reclamação tem que melhorar. Já levei estas
reclamações para o Dr. Milton, que entendeu estas reclamações do PSF do Jardim
Mariana. Quero dizer que na semana passada eu tive uma reclamação de que um
médico vascular pediu para que fosse feito curativo duas vezes ao dia num paciente
a domicílio, e só foi feito porque eu intervi junto ao Diretor da Saúde e ele entrou em
contato com o PSF do Mariana e assim resolveu, mas não precisava de tudo isso,
pois funcionário público é para servir a população. Eu e a Vereadora Sidnéia
estávamos comentando sobre uma paciente que está causando medo, ela está com
os nervos atrofiando e ela está com pedido de encaminhamento assinado pelo Dr.
Marinaldo chegou até onde se marca consulta, para que se encaminhe para
referência que é Ribeirão Preto e já se passaram três ou quatro meses e nada. Ai
precisou que vereador intervisse para resolver, agora a paciente vai ser atendida, e
isso não precisava acontecer, pois o funcionário é pago com o dinheiro do povo, tem
que correr pelo povo, ser digno de seu emprego e não deixar o povo mais carente
sofrer. A gente vai cobrar sim. Eu gostaria que da mesma forma que existe mutirão
para cirurgia eletivas, que fosse feito mutirão para as consultas também, pois quem
marcou consulta em agosto será atendido em dezembro em janeiro, e quem está
doente hoje, está doente hoje e não amanhã ou o mês que vem ou daqui a quatro
meses, então os médicos podiam fazer um mutirão e atender esses pacientes que
estão na fila de espera, é muito tempo para uma consulta, quem tem dinheiro paga e
quem não tem como faz? Quero deixar meus agradecimentos ao professor Raul, a
gente tentou encaixar um trabalho social de corte de cabelos e a gente soube que
você também interviu, e a pessoa que estava tentando fazer, que é o Gil não estava
achando os caminhos. A gente encaminhou para a Teka e ela passou para o Raul e
parece que vai dar certo, que vai ter um trabalho voluntário de corte de cabelo no
Jardim Cruzado. Agradeço sua ajuda Raul e às pessoas que vem ajudando a nossa
população. Sem mais. O QUARTO ORADOR INSCRITO, VEREADOR JOÃO
SIQUEIRA FILHO: Boa noite Senhor Presidente, Senhores vereadores, Vereadora e
demais presentes. Sobre o Samu que o Vereador Luis Marino citou aqui, quando eu
estava de prefeito interino, eu assinei um convênio para trazer o SAMU e a base ia
ser onde ficam as ambulâncias lá perto do ambulatório, a base ia ser aqui. Ia ter um
custo de vinte e três mil reais por mês, e esse valor para o município não era muito,
e num caso como este que o vereador comentou, o SAMU já se responsabiliza em
arrumar a vaga, e como nós não temos UTI aqui na cidade, jamais poderia ter
perdido o SAMU, não sei de quem foi o erro, mas foi muito grande este erro de ter
perdido isso. Se as pessoas não tivessem convênio, imagina se toda a população
nossa utilizasse os serviços do hospital, não dava para suportar. Quem tem um
convênio nem passa pelo hospital, vai para fora, porque nosso hospital é um pronto
socorro. Quanto às consultas que a gente vem discutindo que demora três ou quatro
meses, e depois demora mais um ou dois meses para levar os exames para o
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médico ver, é porque falta médico. O Dr. Marinaldo atende vinte trinta consultas, dá
até dó, fora as outras coisas que ele corre atrás, fora aqueles pacientes que ele
atende em casa, isso assim é um médico que dá gosto, que resolveu se formar para
salvar vidas. Eu acho que tem que contratar médicos, porque tem médicos aqui que
só quer ganhar dinheiro. Primeiro o governante tem que ver é a saúde, depois a
educação e depois fazer festa para a população. Até mais Senhor Presidente.
ORDEM DO DIA: 1º) PROCESSO CM. Nº 763/2016, DE 22 DE NOVEMBRO DE
2016 – Projeto de Decreto Legislativo nº 010/2016, de autoria do Vereador
Lindolfo Jovenal Duarte, que dispõe sobre o Título de Cidadão Ibateense ao
Senhor João Batista Muller. Posto em discussão: O Vereador/Presidente Lindolfo
Jovenal Duarte: Senhores, é com muita honra que eu apresento este projeto de
título de cidadão ibateense ao João Batista Muller. João Muller nasceu em Santa
Eudóxia em 24 de junho de 1964, trabalhou com seus pais no comércio dos treze
aos dezoito anos. Formou técnico em mecânica e estagiou na Faber Castel. Depois
constituiu comercio próprio no ramo de calçados em Santa Eudóxia. Em 1992, foi
eleito Vereador e chega em 2016 ao quarto mandato no município de São Carlos.
De vendedor de sapatos virou Presidente da Câmara Municipal de um município de
duzentos mil habitantes. João Muller, foi Secretário Municipal durante dez anos, de
Governo, Esportes e Habitação. Uma pessoa de graduação em Direito, duas pósgraduações em gestão e extensão em direito constitucional. Em Ibaté, a meu convite
trabalha como Chefe de Gabinete da Presidência desta Casa de Leis. Quando
chegou, em junho de 2015, nosso município passava por uma forte tensão na
relação entre o poder legislativo e o executivo, com seu tom conciliador, calmo,
sereno e voltado ao interesse público, desde o começo defendeu a estabilidade
política na cidade. Nesses dezoito meses auxiliou a todos os vereadores, ajudou a
estruturar o Legislativo e a aprovar assuntos de interesse do município. Emitiu
pareceres, analisou orçamentos, proferiu palestras, por tudo isso e pela sua história
de vida, desejo transformá-lo em Cidadão Ibateense. Persona grata ao nosso meio
político. Ele é uma pessoa boa, o conheço desde o primeiro mandato de Vereador,
ele também ajudou muito na Igreja. Aqui na Câmara também ele nos ajudou muito.
Peço o apoio de todos. Sem mais. O Vereador Luis Marino da Silva: Senhor
Presidente, Senhores Vereadores, gostaria de parabenizar o Vereador Presidente
pela iniciativa do título ao João Muller, uma pessoa que conheci na vida política só
agora, aprendi muito com ele e estou aprendendo ainda, e ele merece dignamente
este título de cidadão ibateense, pois ele contribuiu e contribui para o crescimento
do nosso município, que recebeu Ibaté com carinho, ajuda o município, a gente tem
muito que aprender com o João. A gente vai perder ele novamente para São Carlos,
mas iremos estar juntos sempre com ele. O Presidente está de parabéns e o João é
realmente um merecedor. Sem mais. O Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior:
Como o Vereador Luis Marino disse, o João nos ensinou muito, só tenho que
agradecer a ele por tudo, e como o Senhor Presidente disse agora a pouco que o
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Legislativo e o Executivo estava em crise, eu discordo, eu acredito que somente o
legislativo estará em crise, aliás estava totalmente à deriva, inclusive eu briguei
muito com o Senhor por causa disso, eu e alguns outros colegas ficamos num
estado de nervos que não tinha mais condições. A Câmara não tinha condições de
ser tocada, faltava gerência, passamos por uma provação muito grande e com a
chegada do João Muller deu uma estabilizada muito grande e voltou à união para
que juntos a gente lute para o crescimento de Ibaté. Quando O João se afastou a
Câmara deu uma desestabilizada novamente, veio uma pessoa totalmente
descomprometida com a cidade e só causou desconforto na Casa. Quero agradecer
o João pelo período que pude trabalhar ao lado dele, pude aprender muito com ele,
com seus ensinamentos, com suas orientações. Tenho certeza que a população de
São Carlos estará bem representada com o João na Câmara de São Carlos. Sem
mais. Vereador Waldir Siqueira: Boa noite Presidente, boa noite Vereadores,
Vereadora e aos presentes nesta noite. Quero deixar meus parabéns a Vossa
Excelência, pois nada mais justo dar este título ao João Muller que é uma pessoa
que vem ajudando muito aqui nesta Casa, inclusive eu fui uma das pessoas que citei
o nome dele quando o Senhor Presidente estava precisando de alguém para auxilialo, pois eu tenho conhecimento da capacidade dele, pois o conheço de muitos anos,
e eu tinha certeza que ele iria nos ajudar muito. Sem contar à honestidade que ele
tem, da sensatez, ele nos ajuda e também ajuda o executivo com orientação nos
projetos. Só tenho que agradecer pela ajuda que ele vem dando em nosso
município. Muito obrigado. Sem mais. O Vereador João Siqueira Filho: Senhor
Presidente, eu agradeço em nome de todos os vereadores e de toda a população de
Ibaté pelo título de cidadão ibateense ao João Muller. Ele vem trabalhando aqui com
nós e o que a gente passou aqui, como o Vereador Mário disse está certo, pois
quando o Wagner Aprêa se aposentou, quando ele deixou esta Casa, isso aqui virou
de ponta cabeça, e eu era o Presidente da Câmara. Foi um vazio perder o Wagner
Aprêa, uma pessoa honesta, trabalhadora, que entende de lei e que dava
sustentação para todos nós vereadores. Ficou difícil só com o Dr. Nivaldo e eu
contratei o Plínio, ele não tinha tempo de ficar aqui e não resolveu nada, só arrumou
mais confusão ainda, e eu não tinha como mandar ele embora porque estava no
final do mandato. Quando o Lindolfo assumiu o João veio trabalhar e eu só tenho
que agradecer ele, pois a Câmara está em paz. É isso que a gente precisa. Mas a
perca do Wagner foi muito dura para esta Casa e quando o João Muller veio aqui à
paz voltou novamente e a gente vinha para o Plenário sabendo o que ia votar, ele
fez várias reuniões com a nós. Parabéns Lindolfo pela iniciativa, o João Muller
merece ele é um companheiro e um amigo. Quem sabe ele possa ficar trabalhando
nesta Casa. Sem mais. O Vereador Geraldo de Sousa Oliveira: Boa noite Senhor
Presidente, senhores vereadores, vereadora e aos presentes. Este vereador vai
apoiar este título de cidadão ibateense ao João Muller. Eu o conheci através do
Deputado Newton Lima, apesar do Newton ser criticado por muitas pessoas, mas eu
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acho que não é pela bandeira do PT, acho que é o que ele ajudou na cidade através
do João Siqueira sobre a USB, a gente vai apoiar. O João Muller foi um grande
companheiro, o que eu não sei eu pergunto para ele, e ele dá informação. Como o
vereador disse, quando ele veio para esta Casa teve mais união, pois estava como a
Casa da Maria Joana. Com respeito ao Legislativo e a toda Cidade a gente vai dar o
Título ao João Muller. Parabéns. Muito Obrigado. O vereador Fábio da Silva
Gomes: Boa noite a todos. A maioria de nós conheceu o João Muller quando ele
veio trabalhar na administração da Casa, e juntamente com os funcionários ele
acabou dando novamente a harmonia que antes existia na Casa. Com o jeito
harmônico que o João tem de trabalhar na política, ajudou muito em ter o equilíbrio,
independente das ideologias partidárias de um e outro, ele conseguiu fazer com que
todos entendessem que cada um tem o seu território, que cada um tem seu jeito de
pensar, mas que a Câmara tinha que rodar. O João somou nisso, no meu ponto de
vista. O meu contato com ele é mais nos dias de sessões, o grande feito foi criar
novamente esta harmonia na Casa e os funcionários abraçaram todo este trabalho,
a equipe toda funcionou, mas a sua harmonia e conhecimento político e experiência
nos ajudou. João já é um cidadão ibateense, pelas oratórias que tivemos, já é um
coirmão, seja bem vindo. Não há motivo para não reconhecê-lo como cidadão
ibateense. Sem mais. Posto em votação Secreta: O Secretário fez a chamada
nominal e todos votaram. Foram escrutinadores o Vereador Antonio Inácio Barbosa
e a Vereadora Sidnéia Monte. O Presidente proclamou o resultado: DECISÃO:
Projeto de Decreto aprovado por unanimidade. 2ª) PROCESSO CM. Nº
766/2016, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016 – Projeto de Resolução nº 003/2016 –
de autoria do Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior, que dispõe sobre alteração
de dispositivos da Resolução nº 121/2015 (Parlamento Jovem Ibateense) e dá
outras providências.Posto em discussão: O Vereador Mário Alberto Frigieri
Júnior: Este projeto é somente para melhorar o Parlamento Jovem que já tivemos a
primeira edição neste ano, a maioria dos vereadores pode acompanhar e pudemos
aprender muito com aqueles jovens. Só estou fazendo uma modificação para que
possa entrar os cursos técnicos, no caso a ETEC, que eles venham somar e que o
parlamento fique melhor. Eu estou alterando o parágrafo segundo do artigo segundo
da resolução, que vai passar a ter a seguinte redação: “O Parlamento Jovem
Ibateense será constituído por estudantes do ensino médio e técnico, matriculados
em escolas públicas ou privadas do município de Ibaté em idade própria.” Então só
estou adaptando aos alunos do curso técnico. Peço o apoio de todos para o
crescimento do parlamento Jovem. O Vereador Fábio da Silva Gomes: Se é um
modo de melhorar a política e colher bons frutos da política, é incentivando os
jovens a ingressarem na política. O Parlamento Jovem nada mais é do que isso, dar
a primeira sementinha ao jovem para ele entender o que é a política, logicamente
um dos que passaram por aqui será um vereador, prefeito ou quem sabe um
deputado no futuro, mas irá usar o conhecimento na política e na vida social.
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Parabéns pelo projeto, é uma mudança essencial para que os alunos do curso
técnico estejam participando juntos. Que em 2017 o Parlamento Jovem esteja ai
com tudo novamente. Sem mais. Posto em votação: DECISÃO: Aprovado por
unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO VEREADOR INSCRITO,
JOÃO SIQUEIRA FILHO: O Vereador dispensou o uso da palavra. O SEGUNDO
VEREADOR INSCRITO, GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Novamente boa noite
senhores vereadores. Minha explicação pessoal é sobre uma imprensa que está
com mentiras e a partir de segunda–feira eu vou entrar com um requerimento e vou
provar para o povo, porque eu ainda sou um fiscal deste mandato. Ele está dizendo
que não está recebendo nada da Prefeitura, mas recebe do povo. Então este
vereador vai pedir um requerimento, porque ele está jogando piadinhas neste
Trabuco e eu vou provar para ele que este Vereador vai fiscalizar até dia 31 de
dezembro. Só isso, muito obrigado. O TERCEIRO VEREADOR INSCRITO, MÁRIO
ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Serie breve, só para não fazer injustiça eu queria
deixar registrado meus parabéns, além do Prefeito Municipal pela iluminação
pública, também aos funcionários que trabalharam para que isso acontecesse, aos
eletricistas, ao pessoal da biblioteca, à guarda municipal e a todos os demais
funcionários envolvidos, pois a iluminação está linda e será referência regional nas
festividades de final de ano, com certeza faz parte do calendário de festividades
municipal, eu não poderia deixar de fazer meus agradecimentos ao prefeito e a
estes funcionários. Sem mais. O QUARTO VEREADOR INSCRITO, LUIS MARINO
DA SILVA: Eu gostaria de fazer uso da Explicação pessoal para dizer que lamento
muito a perca de um amigo que tivemos estes dias e comunicar para quem soube do
falecimento do Senhor Pedro Francisco da Silva, também conhecido como Negão da
Porta, que travava uma batalha contra o câncer e infelizmente ele não conseguiu
vencer. Ficamos muito triste pela perca, pois ele estava na cidade a pelo menos uns
quarenta anos. Sem mais. O Senhor Presidente avisou aos Vereadores que a
próxima sessão ordinária será realizada no dia seis de dezembro, pois na
segunda-feira dia cinco o Exmo. Senhor Juiz Eleitoral fará a Diplomação do
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores eleitos às dezenove horas e trinta minutos
no GREI. 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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