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14ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2.017. 

Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às dezenove horas, no 
Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida pelo Vereador 
Valentim Aparecido Fargoni, secretariada pelo Vereador Carlos Eduardo Galdiano e com a 
presença dos seguintes Vereadores (as): Antonio Inácio Barbosa, Ivani Almeida da Silva, Luis 
Marino da Silva, Regina Célia Alves de Queiróz,  Sidnéia Monte, Silvano Vaz do Carmo e 
Steigue Jones Ronchini Fáccio. Iniciada a sessão foi executado o Hino de Ibaté. A seguir o 
Vereador Steigue Jones Ronchini Fáccio, procedeu à leitura de um trecho da bíblia. Foi 
aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 12 de junho de 2017. Por 
solicitação do Vereador Luis Marino da Silva, foi observado um minuto e silêncio pelo 
falecimento do guarda municipal Aguinaldo Cirino Mendes. O Senhor Secretário fez a leitura 
das correspondências recebidas de diversos, que ficará arquivada na secretaria da Câmara. 
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (AS): VEREADOR CARLOS 
EDUARDO GALDIANO: Indicação, dispondo sobre instalar na rede de informática o 
prontuário eletrônico dos pacientes. Indicação, dispondo sobre instalar placas denominativas 
de ruas no Jardim Primavera. VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Projeto de 
Decreto Legislativo, dispondo sobre revogação do Decreto Legislativo nº 132/2015, de 24 
de novembro de 2015. DECISÃO: Encaminhado as Comissões Permanentes. Indicação, 
dispondo sobre construir faixa elevada para pedestres na Rua João Fassina nº 191. 
Indicação, dispondo sobre adquirir novos aparelhos para a academia municipal de Jardim 
América. Moção, dispondo sobre pesar pelo falecimento do guarda municipal Aguinaldo 
Cirino Mendes. O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Em primeiro lugar eu gostaria de 
parabenizar a Vereadora Ivani pela moção. A gente sente a perda de mais uma vida em 
nosso município, entre tantas outras né, cada dia vem acontecendo está acontecendo em 
nosso município, e este ato, esta moção de pesar faz com que a gente reflita, e ao refletir a 
gente vê o valor do funcionário, que às vezes por ser crítico, por ser polêmico, que a gente vê 
que não só batalhava pelos direitos da guarda municipal e sim pelos direitos de todos os 
funcionários públicos. A gente pode contemplar naquele velório uma recepção mais afetiva 
do poder executivo, e a gente começa a pensar qual o valor de um funcionário, um 
funcionário quem se dedica, que trabalha, que as vezes põe sua vida em risco, pois o 
trabalho da Guarda é um trabalho de risco, a gente sabe que a partir do momento que uma 
pessoa veste uma farda ela corre um risco de vida, e a gente ficou triste com a situação que 
aconteceu naquele momento ali. Então, eu deixo meus parabéns a Ivani pela moção, não 
levando em conta a polêmica que ele criava em cima de algumas situações, ele era uma 
pessoa crítica, mas uma pessoa que lutava por um ideal, por um melhor, por um serviço 
público melhor para todos. Então a gente fica entristecido com aquele ato que aconteceu ali, 
onde eu não vi uma recepção sabe, um dado valor  apesar  que se tem que dar valor as 
pessoas é na vida né, não na morte, mas na morte também eu não pude sentir isso. Então eu 
fico pensando, o que vale um servidor público, qual que é o valor que ele tem. Peço a Deus 
que conforte o coração de todas as pessoas ligadas a ele, das pessoas que batalharam com 
ele, dos familiares, da esposa, dos filhos, duas filhinhas né, para que consigam suportar esta 
perda, que a gente também sente, pois é como se ele fosse um coirmão nosso e que, com o 
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tempo, tudo isso possa ser mudado, que a gente possa ver a representação de um 
funcionário ser mais afetiva, mesmo na hora de dor. Que seja representado de uma forma 
diferente, porque foi prestado serviço ao município, a gente viu que teve até uma dificuldade 
na hora do enterro, quando foi solicitado o serviço público, e em se tratando de um 
funcionário público e lhe foi negado também, independente de quem seja, se fosse 
funcionário ou não, o tratamento tem que ser igual, assim diz o artigo quinto da Constituição 
Brasileira. Então a gente ficou entristecido com toda essa situação ai, e que Deus possa 
abençoar grandemente esta família pela perda repentina, ninguém esperava e não sabe 
direito o que aconteceu, mais infelizmente aconteceu e aconteceu em nosso município. Sem 
mais. A VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Para mim é uma perca como amigo e 
como funcionário público. Com relação aos trâmites da Prefeitura, eu entrei em contato com o 
Dr. Alessandro e ele me deu algumas informações que foi passada para a família, onde a 
família entrou em contato e hoje foram até a Prefeitura com o atestado de óbito, porque deu 
problema no atestado de óbito, porque saiu em um endereço e tinha que ter saído em outro. 
Sem mais. DECISÃO: Aprovada (unanimidade). Moção, dispondo sobre pesar pelo 
falecimento do Senhor Clarindo Vieira. DECISÃO: Aprovada (unanimidade). VEREADOR 
LUIS MARINO DA SILVA: Indicação, dispondo sobre tapar buraco na pavimentação 
asfáltica da Rua Francisco Silva, próximo ao número 90. O VEREADOR LUIS MARINO DA 
SILVA: A gente vê que a operação tapa buracos começou e a gente agradece todo o 
trabalho do Executivo por estar fazendo mais este projeto em nosso município, a gente havia 
cobrado em algumas sessões atrás e logo em seguida, no outro dia a gente viu uma 
operação tapa buracos na rua de casa, na Francisco Silva com a Horácio Petrille, depois 
vimos que se estendeu no bairro popular também com o recape, que a gente já vinha 
cobrando o recape daquela rua desde a gestão passada, uma rua bem complicada ali, do 
lado da Floriano, ou mesmo até a Floriano  que é um pedaço de rua, ao lado da praça, então 
a gente vê que o trabalho que a gente faz que é cobrar é válido né, a cobrança vem numa 
hora legal e eu acho que o importante é isso ai, o Prefeito está fazendo e a gente tem 
acompanhado isso ai e agora através desta indicação espero que seja realizado também um 
serviço de tapa buraco, mais acima, defronte o número 90, na Francisco Silva, bem pero da 
casa do ex-vereador Marinho que existem umas crateras ali e em outros locais também. 
Acredito que logo será feito mas, fiz a indicação para que não seja esquecido aquele pedaço 
ali né, pois o ex-vereador Marinho prestou grandes serviços aqui na nossa cidade e não pode 
ser esquecido. Sem mais. A VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: É verdade Senhor 
Vereador Marino, hoje também recebi da Professora Sandra Elaine que é residente neste 
número, onde eu também já havia feito a solicitação diretamente para o Vadilson, que ele 
cuida mais dessas partes junto com o Everaldo. E eu conversei com eles, e foi me dito que 
assim que terminar o recape das ruas maiores, que hoje eu estive acompanhando no Jardim 
Cruzado, na Rua Itápolis e na semana passada na Rua Rincão e na Rua Américo 
Brasiliense, e hoje estava na Rua da minha casa que era uma das ruas mais prejudicadas de 
Ibaté. Estou feliz por todos nós vereadores, por termos aprovados este projeto de R$ 
800.000,00 para recape, e feliz também pelo Prefeito José Luiz Parella, porque o que ele fala 
ele faz, ele cumpre. Então eu quero parabenizar o Prefeito José Luiz Parella e também o 
técnico que está acompanhando, o Paulo, junto com todos os operadores que trabalham 
nesta empresa, pois estão fazendo um serviço de qualidade sim e algumas esquinas ficaram 
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algumas poças d´água, onde eu acabei passando e conversando novamente com eles e eles 
me disseram que vão dar uma olhadinha para ver o que pode estar sendo feito. Na popular 
também estive presente na ocasião do recape, então quero dizer que estou acompanhando 
sim o recape que aprovamos e com relação ao número 90 da Rua Francisco Silva, hoje 
conversei novamente com a Sandra que me fez a solicitação e também com o Vadilson, 
assim também como vocês também já haviam feito o ano passado, parabéns. Indicação, 
dispondo sobre construir canaleta para escoamento de águas pluviais na esquina da Rua 
Maria Klaic Mendes com a Rua Horácio Petrilli. Moção, dispondo sobre congratulações com 
os coveiros José Pessine e José Luiz Oliveira da Cruz. O VEREADOR LUIS MARINO DA 
SILVA:  É uma grande alegria poder homenagear esses funcionários, esses coveiros, que 
fazem um serviço que não é nada fácil, um serviço de dor, um serviço que é prestado por 
eles com carinho, enterrando nossos entes queridos e a gente sabe que um dia, um coveiro 
irá nos enterrar também, Deus queira que demore. São funcionários que merecem nosso 
agradecimento por estarem ali prestando este tipo de trabalho, que não é um trabalho fácil, 
embora tenha pessoas que achem que seja simples de tudo, mas não é um trabalho fácil. Eu 
gostaria de poder agradecê-los de uma outra forma, não só através de uma moção, porque 
são verdadeiros guerreiros. Peço o apoio de todos na aprovação da moção. DECISÃO: 
Aprovada (unanimidade). VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Indicação, 
dispondo sobre construir calçada e ciclovia na Rua Salve Nilo Zecchin. Indicação, dispondo 
sobre pavimentar a estrada municipal entre o final da Avenida Santa Rufina e o Jardim Icaraí. 
VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Moção, dispondo sobre apoio a Frente Parlamentar em 
Defesa das Guardas Civis Municipais. A VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Faço esta moção 
em apoio ao Deputado Estadual Chico Sardelli, Presidente da Frente Parlamentar em Defesa 
das Guardas Municipais da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, pelos trabalhos 
desenvolvidos na luta pela extensão do direito de aposentadoria especial, no curso da 
Proposta de Emenda Constitucional em tramitação na Câmara dos Deputados, em benefício 
dos servidores municipais que se dedicam como profissionais da segurança pública 
exercendo atividade de risco decorrente do exercício de poder de polícia ostensivo e 
preventivo. Como é de conhecimento amplo e irrestrito, há tempos as Guardas Civis 
Municipais deixaram de figurar no contexto sócio-político brasileiro apenas como entidade de 
proteção ao patrimônio. A realidade social dos municípios fez com que esta corporação 
passasse a ser compatibilizada com a necessidade local, com a falta de ação dos demais 
entes federados na segurança pública, e com o aumento e migração da criminalidade sentido 
ao interior. Então faço esta moção de apoio ao Deputado que é presidente da Frente 
Parlamentar e peço aos vereadores que assinem junto comigo e com o presidente da Casa, 
sem mais. A VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA:  Nem tenho muito o que falar, 
simplesmente quero parabenizá-la pela iniciativa, pois nossos guardas estão a frente do 
patrimônio público, corendo os riscos, principalmente nos bairros de periferia, mas não 
somente na periferia, mas em toda a cidade, parabéns pela indicação e conte comigo. 
DECISÃO: Aprovada (unanimidade). VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Indicação, 
dispondo sobre solicitar da CPFL a remoção de postes localizados na Rua Paulino Carlos nº 
389. VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo sobre 
determinar ao Departamento Municipal de Saúde a realização de um mutirão para realização 
de cirurgias de catarata. VEREADORES (AS): Requerimento, dispondo sobre concessão de 
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urgência especial para apreciação do processo CM. nº 222/2017, de 07 de julho de 2017, de 
interesse da Prefeitura Municipal, altera os anexos do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, para inclusão da construção de biblioteca na Escola Municipal Julio 
Benedicto Mendes. Encaminhado para Ordem do Dia. ORADORES: A PRIMEIRA, 
VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: A indicação que fiz da calçada no 
Jardim do Bosque, na Rua Salve Nilo Zecchin, aquele bairro é um bairro grande, muito 
povoado e vemos a necessidade de calçar aquela rua principal e também da ciclovia. 
Também há a necessidade da rua principal ser pavimentada, onde liga a Avenida Santa 
Rufina ao Jardim Icaraí, vemos esta necessidade, pois tanto há um grande movimento de 
carros, quanto de pedestres, por isso fiz esta indicação. Obrigada. O SEGUNDO, 
VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO: Primeiro gostaria de deixar meus 
parabéns a todos os vereadores que fizeram as indicações e moções, estão de parabéns 
pelo que foi falado aqui viu. Também quero deixar um agradecimento especial a Vereadora 
Regina, porque esta semana passada ela fez um jantar beneficente que levanta fundos para 
tratar dependentes químicos, sei que é um trabalho muito difícil e ela está a frente junto com 
um pessoal, parabéns. Gostaria de agradecer também ao Prefeito José Luiz Parella pela 
faixa elevada que eu havia pedido para ele, lá na frente do GREI, ele me chamou, conversou, 
e implantou esta faixa elevada lá. Era muito necessário esta faixa, pois o pessoal da APAE 
está sempre passando por lá, crianças, pessoal da ETEC, das escolas, o pessoal da terceira 
idade que saem dos eventos, sem dizer a rua que o pessoal trafegava muito rápido e a faixa 
era essencial naquele lugar ali. Então, quero deixar meu agradecimento. Também quero 
agradecer pelo recape que vem sendo feito na cidade, que a gente já havia pedido, o 
Vereador Marino acabou de falar, a gente j´pa tinha feito o pedido nas semanas anteriores e 
logo de prontidão a prefeitura tomou a postura e começou a fazer o recape. Parabéns ao 
Executivo que vem dando andamento a nossa cidade. Sem mais. O TERCEIRO, 
VEREADOR ANTONIO INÁCIO BARBOSA: Primeiramente eu quero agradecer a Deus e ao 
povo ibateense por me eleger. Eu quero dizer que para meia dúzia de pessoas este cargo 
não vale nada, mas para mim, foi a alegria maior que tive na minha vida. Quero agradecer 
todo o povo ibateense e todo o povo que vieram de outros estados pelo apoio que me deram. 
Quero também agradecer aos funcionários desta Casa, todos os Vereadores e Vereadoras 
pelo apoio a minha pessoa e, quero dizer a este Paulo Colchão, que me acusou, que já 
perdeu em São Carlos  e também em São Paulo que ele viva e deixe os outros viver, quero 
falar para esta pessoa que saiba perder, e que ele espere a sua vez. Quero dizer que eu 
perdi quatro eleições, mas soube perder. Quero dizer ao meu povo, eu fiquei feliz de ter 
ganhado, mas por outro lado eu fiquei triste por esta pessoa me acusar. Gastei dez mil conto 
com advogado e este dinheiro era para ajudar quem mais precisa, mas tudo bem, Deus é 
maior, Deus é o povo e está do meu lado e neste momento quero pedir para Deus iluminar 
todos vocês e todos nós. Fiquem todos com Deus. A QUARTA, VEREADORA IVANI 
ALMEIDA DA SILVA: Companheiro, eu não tenho nem o que te falar cara. Simplesmente eu 
quero te dar os parabéns por eu ter voltado a esta Casa e ter você como companheiro de 
trabalho, um cara honesto, pelo menos é o que representa até o momento em que estamos 
juntos, nestes seis meses e pouquinho. Parabéns mesmo e felicidades e que você continue 
fazendo o seu bom trabalho. Se você retornou a esta Casa foi porque o povo quis, e quem 
colocou nós foi o povo, e quem tem o poder de nos tirar é simplesmente o povo e o grandão 
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lá de cima, Deus, porque o resto é merda. Parabéns. Quero também deixar uma mensagem a 
população de Ibaté, porque algumas pessoas vieram me questionar com relação a Rua XV 
de novembro, onde foi toda asfaltada, muitos vieram me falar que foi para beneficiar o posto 
de Zé Parrela. Em reunião a semana passada, eu, o Steigue, o Tonho Pernambuco e o Du da 
Auto Escola, eu tive a capacidade de fazer esta pergunta para ele, se foi ele mesmo que fez 
este asfalto com o dinheiro nosso ou com o dinheiro de outras pessoas, ou com o dinheiro 
próprio deles. Ai ele me deu uma resposta. “Vereadora, pode utilizar a tribuna para você dar a 
resposta para quem está te questionando desta maneira.” Então a resposta é a seguinte, 
para as pessoas que estão me questionando: A rua XV de Novembro foi asfaltada pela RPS 
Nezão, com uma entrada de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil Reais), um carro Discovery e 
ficou um restante de mais dez parcelas de R$ 34.700,00 que futuramente teremos em nosso 
município mais novecentos lotes pela Master Plan. Quero simplesmente agradecer ao 
Prefeito, e se o posto dele foi beneficiado já é problema dele, ele tem dinheiro, pois o Posto 
dele foi construído bem no final da rua XV de Novembro. Se o posto dele foi beneficiado, 
parabéns para ele, mas a nossa população também foi. E o que nós estamos precisando hoje 
lá  é de obstáculos, porque eu adoro obstáculos e precisamos de obstáculos, assim como já 
teve vereadores que pediram obstáculos, mas alguém já fez a solicitação e precisa sim, 
porque o povo está aproveitando que ali é extenso, e está correndo. Então a gente pede para 
que o povo vá mais devagar, porque no futuro a gente terá loteamento para beneficiar o 
nosso povo. Sem mais.  O QUINTO, VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Como é bom 
estar vivo na presença de Deus e cheio da saúde porque sem Deus nada  podeis fazer. 
Quero agradecer os Vereadores pelas indicações, a Regina também pelo canto do Jardim 
Icaraí e da Avenida Santa Rufina, por esta indicação,  Deus abençoe sua vida. Ao Marino 
também que falou da popular, que na verdade a cidade toda está sendo recapeada, parabéns 
ao Prefeito e parabéns ao nosso presidente da Câmara que tem se empenhado nos trabalhos 
e por dar atenção para nós e que Deus possa abençoar você também. Quero pedir uma 
atenção especial para o nosso povo da saúde, não é verdade? No nosso hospital tem 
ocorrido algo ali e eu quero mais informações sobre isso, para a gente ter certeza do que a 
gente está falando, para a gente não temer, não é verdade, para a gente falar o que é real. 
Quero mais informações para a gente organizar mais o nosso hospital de Ibaté. A cidade está 
ficando bonita, tá tudo maravilhosa, mas está faltando alguma coisa para o nosso povo, que é 
empenhar um pouco mais na saúde de Ibaté, mais atenção para o povo de Ibaté em todos os 
hospitais e em todos os postinhos da nossa cidade. Escolas estão bonitas, tá tudo bonito, 
mas a saúde em primeiro lugar para o nosso povo da cidade de Ibaté. Então precisa de 
saúde, sem saúde não trabalha, sem médico não tem como resolver a tua saúde e , então eu 
tenho certeza que junto cokm os nossos vereadores e o nosso prefeito, Ibaté vai melhorar a 
saúde e são poucos os tempos que nós estamos nesta gestão e eu tenho certeza que o 
prefeito vai nos enxergar vai batalhar junto conosco.     A VEREADORA IVANI ALMEIDA DA 
SILVA, EM APARTE: Obrigada pelo aparte. Com relação a nossa saúde, ela está precária no 
país inteiro e toda vez que a população tem me procurado e eu tenho chegado até algumas 
outras pessoas que resolvam os problemas imediatos estão sendo sanados. Oriento o 
Senhor para que faça o mesmo se não tem feito ainda, faça isso, procure a assessoria da 
saúde, a Elaine que ela está a disposição e conversando com ela, ela irá te encaminhar para 
outros lugares. Às vezes a gente não consegue de imediato, mas ela irá de dar um norte para 
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que você chegue e dê uma satisfação à pessoa que te procurar. Obrigada pelo aparte, 
senhor vereador.  O ORADOR: Vamos procurar sim, vamos procurar resolver, mas é muito 
importante que o nosso prefeito dê uma volta no hospital, isso é muito importante para ver o 
que está acontecendo.  A VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Eu gostaria 
de dizer ao nobre Vereador que o nosso hospital, em vista de muitas outras cidades, tem 
caminhado sim e, nós estamos com um administrador agora em nosso hospital, que é o 
Senhor José Ailton, que tem feito um grande trabalho não só no hospital, mas também nos 
postinhos, onde ele tem ido e tem procurado saber das necessidades. E junto com a Elaine, e 
com as nossas enfermeiras, eles tem procurado nos ajudar sim, ajudar a cidade e a 
população sim. Inclusive esta semana eu estive falando com mo Dr. Alessandro sobre 
médicos, e graças a Deus está caminhando. Então, eu acho a sua preocupação importante 
sim e que todos nós devemos nos preocupar com a saúde da nossa cidade, mas, tem 
caminhado sim e, eu agradeço a Deus e a todos que estão a frente da administração, porque 
eu ouço de amigas que trabalham em outros lugares as necessidades que são precárias e 
aqui na nossa coidade as coisas tem acontecido, tem favorecido muito a população e a 
saúde de Ibaté. Obrigada. O ORADOR: Realmente a saúde está ótima, não estou falando 
que está ruim a saúde em vista de outras coisas, mas estou dizendo que precisa melhorar um 
pouco mais em tudo. Qual o Estado ou Município que não precisa melhorar em tudo, não é 
verdade? E nós estamos lutando para melhora, e eu tenho certeza que vai caminhar para 
melhora, tenho certeza que esta Casa vai lutar para melhora. Quero dizer que em vista de 
outros lugares, tudo bem, só que há uma atenção maior é para o nosso hospital, para a 
nossa saúde, para os nossos postinhos, para o povo que realmente precisa. Eu não estou 
dizendo que não está sendo atendido, está sendo atendido sim, está entendendo? Mas eu 
tenho certeza que juntamente com esta Casa de Leis, juntamente com o Prefeito, que gosta 
de ver tudo funcionar como o povo gosta dele, saúde em primeiro lugar. Sem mais nem 
menos. O SEXTO, VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Quero dizer a todos que a saúde 
nossa está doente ou pode ser que ela esteja boa para alguns Vereadores. Eu já denunciei 
nessa Casa a situação na qual eu estive internado ali por umas seis horas, na qual em vi uma 
situação que médico plantonista que ganha um salário muito maior do que salário de 
funcionário, do que coveiro, do lixeiro, do que padeiro, muito maior que muitos salários, 
enquanto um dorme o outro trabalha, o outro trabalha sufocado e lá na frente, na recepção 
está cheia, cheia de gente esperando. Parabéns Vereador Silvano, parabéns, tem que 
cobrar, eu não consigo ver de outra forma, eu já fui proibido no ambulatório para cobrar 
alguma melhoria para o povo, mas, eu não me importei com isso, eu sou Vereador e 
enquanto Vereador eu entro onde eu quiser nessa Prefeitura, nessa Casa, em qualquer 
serviço, em qualquer setor e eu quero ver quem vai barrar de entrar. Quando eu precisar 
entrar, eu vou entrar. Tem pessoas morrendo e não são poucas, tem pessoa que entra com a 
pressão dezoito por dez no hospital, faz uma medicação para que sane aquele problema, 
naquele momento e sai daquele hospital sem um encaminhamento para o médico 
especialista e eu sou testemunha disso. Eu tive esse problema essa semana com uma 
pessoa e vu dizer mais, sem um atestado médico, só com uma declaração que compareceu 
no hospital, uma pessoa com a pressão dezoito por dez é normal? Com dor no peito é 
normal? Sair de lá, igual eu mesmo sai e só resolveu o problema ali e nem um 
encaminhamento para um especialista não foi me dirigido e essa pessoa também. Gente, 
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vamos parar de fazer com que as coisas não estão acontecendo debaixo de nossos olhos 
gente. Regina, você trabalha na área de saúde, sabe do que eu estou falando. Eu sei que o 
nosso hospital não é o pior, igual o Vereador falou, igual a Vereadora falou, não é o pior, tem 
problemas, tem pessoas morrendo gente. Quantas mortes tivemos essa semana também? 
Que demora, sem aparte Vereadora, sem aparte, depois você usa no seu horário, no seu 
tempo, eu não consigo entender que esteja as mil maravilhas, eu não consigo ver isso, com 
pessoas sofrendo. Tem pessoas que entram ali e é só por Deus, se Deus estiver com a mão 
em cima ta cuidado, mas, se não está complicado. Mil e duzentos reais, mais ou menos, é 
pago por plantão e as pessoas as vezes vem de outras localidades, de outras cidades e já 
trabalhou em outra cidade durante o dia e faz um plantão a noite, ai vem e dorme em nosso 
hospital, come no nosso hospital, enquanto enfermeiros não tem ali uma marmita, né. Igual 
esses duas foi denunciado ai várias notas de pessoa comendo no município, já vou deixar 
claro aqui também e essa Casa tem que estar vendo essa situação. Os funcionários do 
hospital que trabalham não podem comer no hospital e tem pessoas comendo ai, dentro do 
município, coisa que não pode fazer também. Quando você sai para prestar um serviço fora é 
claro que você pode comer, mas, dentro do município vai na sua casa. Seria injusto eu 
morando em Ibaté ir lá no restaurante comer, não tirando o mérito dos restaurantes, que 
prestaram o serviço e tem que receber sim, mas, esse tipo de pessoa que está fazendo essa 
tal coisa, está errado e não consigo ver seriedade nisso, enquanto nossos funcionários, as 
vezes num atendimento de emergência não pode sair dali, dentro do seu horário de almoço, 
tem que acabar de atender um a pessoa ali né, com um salário bem defasado também, bem 
defasado. O Vereador sabe disso também, que o salário é bem defasado no hospital e sem o 
almoço acaba sendo mais defasado ainda, porque tem que comer fora as vezes e hoje a 
alimentação não é barata. Não era sobre isso que eu ia falar, mas, como esse assunto veio a 
tona, que a gente ta vendo que não é do jeito que fala né, a gente vê muita coisa que esta 
errada e tem que ser cobrado e então o Vereador está certo de cobrar, viu Vereador, cobra 
sempre que puder, cobra sim, ta errado cobra, porque se não tiver ninguém cobrando nunca 
vai se melhorar. Eu acho uma injustiça se pagar mil e duzentos reais, mais ou menos, para 
um médico, para ele não prestar o serviço. É dois médicos para atender e tem que estar os 
dois médicos ali atendendo. Um médico descansa e o outro vai lá e acaba fazendo o serviço 
do outro e está errado. Eu acho que tem que cobrar sim, eu acho que os médicos tem que 
ver toda essa situação ai que não forneceu o atestado e não forneceu o encaminhamento 
para a pessoa. Eu já tive reclamações aqui de uma empresa que disse que talvez não 
contrate mais pessoas de Ibaté, por conta dessa situação, porque médico de postinho acaba 
dando muito atestado e não acaba encaminhando para o especialista também. Se ele não 
sabe resolver e quem resolve é o especialista, o especialista que dê o atestado para ele 
encaminha. Agora prejudica as empresas lá, os bons funcionários acabam pegando também 
raiva e acabam não indo trabalhar também, pegando atestado também, contaminando os 
outros também. A empresa chegou ao ponto de falar que talvez não contrataria mais 
funcionários de Ibaté, por conta dessa situação. Isso aconteceu no Jardim Cruzado, que 
dificuldade. Um não dá encaminhamento e o problema continua e eu Vereador estou aqui e 
não estou vendo o que faz e como não estou vendo! Cobrei, já pedi para que fizesse uma 
reunião com o Prefeito e o Prefeito não atendeu o empresário. Quando o Prefeito falou com 
ele uma vez, você vai ter a terra, mas, eu peço para você, contrate gente de Ibaté, mas, a 
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empresa não agüenta ficar pagando atestado, dá atestado de três dias, cinco dias, quatro 
dias e como vai ser isso gente? É difícil heim? Gostaria também de comentar a respeito de 
um problema que eu não tenho conhecimento, eu não consigo entender, não sei como 
funciona, mas, eu gostaria que a Prefeitura Municipal de Ibaté fizesse um estudo em cima do 
castelo. O castelo é a caixa central nossa, uma caixa d’água com trincas, uma caixa d’água 
antiga, uma caixa d’água que só Deus saber quanto tempo pode durar mais, uma caixa 
d’água que a meu ver acho que deveria ser desativada, porque uma caixa d’água com um 
volume de água ela acaba não suportando, uma caixa d’água com a idade dessa. Então eu 
gostaria que fizesse um estudo em relação a essa situação para a gente não ter problema 
como tivemos no Jardim América né, com aquela caixa d’água e graças a Deus não 
aconteceu nada. Araraquara teve um problema semelhante com uma caixa d’água e tirou 
vida de pessoas e a gente como fiscalizador está aqui pedindo para que seja feito um estudo 
com engenheiro, com pessoas e que o estudo possa chegar até nós Vereadores aqui, para 
que traga as condições dessa  caixa d’água. É uma coisa que me dá medo e imagina as 
pessoas que estão ali perto, quem estaria passando, caso acontecesse uma tragédia? O 
Vereador fala demais, eu não estou falando demais não, essa caixa d’água ai, eu tenho 
certeza que é muito mais velha que o muro que foi reformado. Necessitava de uma atenção 
especial sim e o muro é baixo né. A caixa d’água deve ter pelo menos uns trinta ou quarenta 
metros de altura, com peso, com rachadura e então que isso não fique no esquecimento, que 
possa ter um estudo e que possa chegar até nós, nessa Casa aqui, com técnicos que 
conheçam do assunto de que eu estou falando, porque eu não tenho conhecimento e eu não 
sou eu que vou avaliar, mas, sim estamos ai na fiscalização dessa situação. Gostaria também 
aqui no uso da palavra e já se passaram sete meses e todas as cidades aderiram ao refis e 
Ibaté ainda não. A nossa população sofre com isso. A nossa população hoje está sendo 
atormentada com cobranças né, que não consegue pagar o que tem e nada de refis até hoje. 
São Carlos já fez. Todas as cidades vizinhas já fizeram e nós nada e essa Casa aqui já fez 
cobrança na gestão passada, já fez cobrança nessa gestão e eu e a Vereadora Ivani já 
falamos com o Prefeito que pediu para que o Marcos Strozi fizesse um estudo em relação e é 
hoje esse estudo não saiu, até hoje nós não temos informação e a população ta ai sofrendo 
caso não pague e como pagar uma dívida de seis, como pagar uma dívida de trinta, como 
pagar uma dívida de quinze, como pagar uma dívida de seiscentos sem o parcelamento? Eu 
pergunto como pagar? Quem o elegeu? O povo. A quem se deve trabalho? Ao povo. Quase 
seis milhões de dívidas, se não me falhe a memória. A pouco tempo ai demos um desconto 
de sete milhões e meio aproximadamente a ASA Alumínio, na promessa, promessa só, 
porque emprego não gerou e a população cada vez mais pobre, cada vez mais necessitada, 
cada vez mais carente, um país que o número de desempregados chega a catorze milhões e 
o que os gestores estão fazendo? O que nós estamos fazendo? Sem emprego, mas, eu fui 
muito burro mesmo, quando falou cem empregos, não eram cem empregos, era sem nada. 
Não tinha emprego gente, era nada, era sem emprego, só pode ser né. Eu que não soube 
entender. Agora como estou no direito né, fazendo direito a gente começa a entender como é 
as coisas gente. É de dar risada mesmo, mas, também é de chorar né. Quem foi beneficiado 
com isso? Só a empresa né. Sete milhões e meio de desconto e nenhum emprego. Nenhum. 
Fizemos uma correria, um trabalho, vem prá cá, vai prá lá e nada e sem emprego ainda. 
Passaram um ano, passaram seis meses, passaram mais sete meses e a minha população 
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continua desempregada. Nada de refis para o povo, para as pessoas de fora tudo, mas, 
graças a Deus eu vi uma luz no fundo do túnel. Um empresário resolveu asfaltar uma via 
nossa, doou né e eu vou fazer um pequeno pedido ao empresário, dois pequenos pedidos. 
Um é na Rua São Carlos, prestem atenção povo da Rua São Carlos, Rua São Carlos que 
inunda, Rua São Carlos que a pessoa chega do trabalho, serviços as vezes rural, cansado, 
porque muitas vezes fica até as dez horas da noite limpando água de sua casa, por conta das 
enchentes. Vinte e cinco mil reais. Eu peguei o engenheiro na época, fizemos o levantamento 
que custava para arrumar a Rua São Carlos, vinte e cinco mil reais e resolvia esse problema 
de várias famílias. Outra doação que eu gostaria do empresário, seria no bairro Residencial 
Mariana, onde as pessoas vivem com um problema enorme de esgoto. Cansei de brigar, 
cansei. Quatro anos de luta, quatro anos cobrando e nada. Obras debaixo da terra ninguém 
vê, o povo não vê né. Fez, enterrou, já era. Quatro anos brigando pelo residencial e muitas 
vezes você vê no facebook lá o esgoto correndo a céu aberto, caindo dentro da nascente. 
Tudo errado e o que temos feito sobre isso gente? Esse empresário que caiu do céu, que 
veio investir em nosso município ai, que asfaltou e espero que ajude também nessas obras 
ai. É pouco, também é o encanamento da rua, se não me engano, me falha o nome agora e 
eu não me lembro o nome da rua lá no Residencial Mariana né e na Rua São Carlos, pouca 
coisa. Uma gestão se passou e nada, já estamos quase no primeiro ano ai da gestão e nada 
também. Eu gostaria de entender o porque as vezes as pessoas deixam as pessoas 
sofrerem, porque é um sofrimento você pagar os seus impostos, pagar a sua água, o seu 
IPTU, se humilhar por uma melhoria no seu bairro, na sua rua e não ter. Agora eu imagino 
também como que é a vida dessas pessoas na Rua São Carlos que até barragem, uma 
paredinha de cimento foi feita para que a água não adentre em suas casas. Ah! Mais os 
moradores compram as casas lá e na época fizeram as casas, não tinha asfalto e a casa foi 
feita num lugar baixo e ai para que serve o serviço público? Para resolver problema. Abaixa a 
rua, aumenta a tubulação, corta lá em cima, corta lá embaixo. Tem engenheiro trabalhando ai 
e tem engenheiro que não está trabalhando muito não, já vou falar aqui também, para o 
município. Não está trabalhando muito não, porque é impossível não saber o problema 
daquela rua lá, não ter levantado, não ter alertado. O Prefeito a gente sabe que é muito 
ocupado, o Prefeito é muito ocupado e tem muita coisa para resolver e outra, cuidar de uma 
cidade toda não é fácil, mas, os seus confianças poderiam alertar dos problemas que estão 
tendo no município, porque eles andam na rua, eles sabem o que está acontecendo, eles 
chegam e as pessoas reclamam e cobram. Bom outra coisa que eu queria falar a respeito 
também, é sobre informações a respeito do banco do povo né, a gente vive numa época de 
crise, uma época difícil e o dinheiro ta ai parado e ainda a gente não soube de alguém que 
conseguiu fazer com que utilizasse o dinheiro que pra ele foi cedido né, assim o projeto diz 
que é para a pessoa usar e a gente não viu ninguém beneficiado. Prá que segurar o dinheiro 
do povo gente. Prá que atrapalhar, prá que dificultar. Faz política com isso, libera o dinheiro 
do povo. Já pensou o povo com sete mil e quinhentos reais no bolso para poder pagar as 
suas contas, para pagar até a conta da Prefeitura? Pelo amor de Deus, paga a água, mas, 
libera o dinheiro caramba, mas, agora não dá parcelamento, não libera o dinheiro, não faz 
nada, é difícil. Espero que um dia todas essas coisas mudem né, comece a mudar e a gente 
pede a Deus, ora a Deus para que guie a cabeça dos nossos dirigentes né. A eleição acabou 
lá em outubro, agora é administrar para o povo, pelo povo, para o povo. É difícil gente. As 
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vezes eu fico pensando como é difícil, as vezes as pessoas falam, nossa, você é Vereador, 
mal sabe a dificuldade que é vocês que entraram novos ai, difícil né? Hoje até pedi para fazer 
uma indicação e sabia que a Vereadora Ivani tinha feito, uma lombada, um redutor lá enfrente 
da Assembléia de Deus, no Jardim Cruzado, na Rua Taquaritinga, mas, eu vou reforçar o 
pedido lá e ai Marino fez? Foi aprovada? Foi aprovada, mas, nós não temos poder para fazer. 
É isso Pastor, nós não temos poder para fazer. A gente pede, a gente sabe que é 
necessidade, mas, a gente não pode fazer um projeto de trezentos e cinqüenta reais. Nós 
não podemos, nós não podemos gastar setecentos e pouco lá no restaurante, não podemos 
gastar mil e quatrocentos no restaurante. Tem gente que pode, mas nós não podemos 
Vereadores né. Difícil, como é. A gente sabe do trabalho, a Vereadora veio aqui, pediu, a 
gente aprovou né. Falei pra ele, pastor ela pediu, ela fez a indicação e foi aprovada, mas, e 
ai, o legislativo faz lei, fiscaliza e quem faz a obra é o Executivo, Pastor, executa obra, vai lá e 
bate o martelo, faz. Eu disse aqui outro dia, tem coisas que Vereadores da gestão nossa 
passada pediu e está sendo feito agora, mas, parece que não quer que o Vereador apareça, 
não quer que o Vereador brilhe. Pediu para o Vereador ele foi lá e fez. Olha a Vereadora, fez 
a lombada lá e vou falar Vereadora, se você conseguir fazer uma lombada mesmo, uma 
indicação sua, nessa gestão, porque eu falo a verdade, eu consegui fazer três lombadas no 
município de Ibaté e isso eu dou graças ao João Siqueira, quando Prefeito Interino e quando 
a Vereadora dessa Casa sabe da necessidade e ninguém faz. Acredito que outros 
Vereadores também fizeram lombadas também ai, na gestão do Prefeito Interino, Prefeito 
que foi Vereador, Prefeito que conhece as dificuldades da Casa, do trabalho do Vereador, 
porque nunca mais consegui e olha que tem pedido. Marcelo Thamos, aquela rua lá que liga 
os bairros Jardim Icaraí, Aparecidinha com o Residencial Mariana é um perigo total, vários 
acidentes. A Luiz Piccinin então, a turma já sai da rodovia e já tem pedido e a Vereadora 
também já fez lá, um perigo total. É complicado heim? Ali perto do loteamento onde fiz, onde 
consegui fazer uma com o Prefeito Interino João Siqueira, quando saia no residencial e 
entrava aqui no marianinha em cima ali, era um local terrível e vários Vereadores antigos 
pediram, um monte de Vereador pediu. Eu pedi na época do Prefeito Interino e foi feito. Eu 
acredito que ele merecia ganhar uma honra ao mérito, porque fez mais de trezentas 
lombadas em nosso município, o Prefeito Interino João Siqueira, mais de trezentas. Se hoje 
você passa em uma lombada você pode falar que foi o João Siqueira, pode falar, porque foi o 
João Siqueira. Tô falando mentira gente? Não to. Já pensou ganhar um mérito por fazer 
lombada? Gente, a coisa é séria. Gostaria também de fazer um convite: O Departamento de 
Esportes, Turismo e Lazer vem através deste convidar aos Vereadores da Câmara Municipal 
de Ibaté e família para prestigiar a cerimônia de abertura da Terceira Copa Panamericana de 
Futebol, fase internacional Ibaté 2017. É uma maravilha essa copinha e eu gosto heim, que 
será realizada dia 16 de julho de 2017, domingo agora, as nove horas, no Estádio Dagnino 
Rossi, com a presença das equipes do Brasil, entre elas Corinthians Futebol Clube, Paraguai, 
Bolivia, Chile e os Estados Unidos. Olha que maravilha uma cidade pequena, um evento de 
porte internacional, graças ao trabalho do nosso diretor que está ai, que a gente acompanha, 
muito bom trabalho, fico feliz e aproveitando aqui também, os trabalhos estão em andamento 
lá diretor? Aquela limpeza? Porque eu passei lá outro dia estava ainda meio, mas, eu sei o 
pessoal apressa e faz, mas, da medo heim? Você vê gente de fora, uma cidade modelo, uma 
cidade orgulho igual a nossa, a gente lembra dos alunos quando ficaram aqui alocados em 



 

 

 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

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

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

 

 

Sessão Ordinária de 10.07.2017 – Fls. 11 

 

PRESIDENTE  1º SECRETÁRIO 

 

nossas escolas, ficaram abismados de ver. Achavam que era escola particular, como eles 
ficaram maravilhados de ver, olha as carteiras, olha tudo, era tudo bonito para eles. Então a 
gente pensa assim né, em outras cidades, cidades as vezes o tipo de trabalho que é prestado 
as crianças e a nossa cidade, raças a Deus tem um trabalho maravilhoso, bonito mesmo e a 
gente vê que as nossas escolas são bem cuidadas mesmo. A gente vê todo o trabalho que é 
feito ai. O Terceiro Ibaté Copa será realizado pela Prefeitura Municipal de Ibaté e Mercosul 
eventos e promoções ltda. e acontecerá de 16 de 22 de julho de 2017, com 
aproximadamente novecentos e trinta participantes. Os jogos serão sediados nos campos do 
Estádio Municipal Dagnino Rossi, Jardim Cruzado e no Clube GREI. Eh! Steigue é isso ai, 
tem que ajudar mesmo ai, porque a gente sabe todo o trabalho que tem feito ai, ajudando o 
município também. O GREI é um clube de potencial tamanho e ele tem ajudado muito e a 
gente vê toda a participação do Steigue ai e parabenizar você também Steigue, porque se 
cada um não fazer a sua parte, se cada um não ajudar, tudo que é bonito acaba e cada um 
fazendo a sua parte a gente acaba tendo um evento maravilhoso. Parabéns e esperamos que 
tudo de certo e que tudo ocorra bem né. O Raul ai, Bruno, como o pequenino lá de casa fala, 
Raul, grita Raul e já pequeno gosta do Raul, já é fã. Vai ser difícil de tirar aquele voto no 
futuro NE. Já gosta do Raul, Raul, mas, ta bom. Quero agradecer pelo espaço da gente expor 
o que a gente pensa e a tribuna e por isso, para a gente debater, apara a gente falar sobre o 
que acontece e as vezes eu tomo alguma postura aqui em cima, as vezes não dar aparte, 
porque eu não quero entender de uma outra forma, achar que não está acontecendo, quando 
os meus olhos estão vendo o que está acontecendo. Tem coisas que chegam na gente e 
vocês que são novos Vereadores, tem coisas que vão chegar para vocês, já chega 
arregaçando, falando, brigando e não sei o que, mas, a gente tem que ver se é aquilo que a 
pessoa está falando, porque as vezes é só do contra, as vezes não é. Então a gente tem que 
ter essa sabedoria de procurar saber, de ver, você entender, de ficar interessado ali um 
pouco de tempo para poder ver. Ah! Você vai ficar hoje, fico, to sendo medicado, to no 
sorinho, fico e ver o que está acontecendo. Enquanto lá atrás as coisas parecem que estão 
boas, lá na frente tem um monte de gente sofrendo. Já pedi aqui outro dia para que fosse 
elaborado um cartão para pessoas com deficiência ai e chega lá e não consegue ser 
atendido, a pessoa com deficiência tem que ter prioridade e é por isso que a gente cobra e 
cobrar não é feio, viu gente. É só através da cobrança que as vezes você vai ser atendido. 
Então eu acho que cada um tem que fazer o trabalho dele, cada um acha que a melhor 
fórmula de fazer o trabalho que faça também. Então a gente ta hoje aqui, nessa postura de 
estar cobrando dessa forma e não é só por conta desse mandato não, na gestão passada 
uma das maiores bandeiras que eu levantei foi a saúde e já tive várias brigas aqui em cima, 
com médico, porque não tem jeito. O Vereador falou, sem saúde não tem trabalho e sem 
trabalho não tem comida na mesa e sem comida na mesa, meu Deus do céu é difícil né, 
porque na assistência também, comida diminuiu tudo também, o que era para ser aumentado 
né. Remédio também, lembra que a gente brigou aqui Vereadora Néia para abrir a farmácia 
até as seis horas da tarde, para o povo que chegava da roça, descia ali enfrente para pegar o 
remédio e era cinco horas e não dá bem, descia e tinha que descer até o Icaraí a pé, com 
roupa de trabalho, não é vergonha, mas, as vezes a pessoa sinta e é difícil né. A gente tem 
que ajudar as pessoas e ai conseguimos que a farmácia ficasse aberta até as seis horas. 
Hoje pelas conversas que a gente tem ai, fecha ao meio dia, fecha as cinco, difícil né, ta tudo 



 

 

 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

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

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

 

 

Sessão Ordinária de 10.07.2017 – Fls. 12 

 

PRESIDENTE  1º SECRETÁRIO 

 

difícil, mas, a gente tem que ir cobrando uma hora. Não a gente já tem então vamos 
cobrando. Sem mais, obrigado.  ORDEM DO DIA: Foi aprovado requerimento de urgência 
especial para apreciação do Processo CM. nº 222/2017. PROCESSO CM. Nº 221/2017, DE 
03 DE JULHO DE 2017. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre 
abertura de crédito especial no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), destinado ao 
Programa Criança Feliz. DECISÃO: Aprovado (unanimidade). PROCESSO CM. Nº 
203/2017, DE 13 DE JUNHO DE 2017. INTERESSADO: Vereador Luis Marino da Silva. 
ASSUNTO: Dispõe sobre conceder o título de honra ao mérito ao Senhor Fábio da Silva 
Gomes, pela autoria da lei que instituiu a Semana de Segurança Pública. VEREADOR LUIS 
MARINO DA SILVA: É um projeto de Decreto de Honra que eu faço ao Ex-Vereador Fábio, 
que fica até difícil depois de uma discussão calorosa dessa inverter os ânimos, porque a 
gente se exalta as vezes. Peço até desculpas. Este Título de Honra ao Ex-Vereador Fábio ele 
vem de encontro a todo um trabalho desenvolvido durante os seus oito anos aqui. Quando 
entramos aqui nesta Casa não tínhamos uma amizade e durante o tempo surgiu uma 
amizade como vereador e a gente pode acompanhar o seu trabalho que era um trabalho que 
vinha de encontro em ajudar a população, daí veio a vontade de homenageá-lo, através da 
semana de segurança, este projeto no qual ele encabeçou e é um projeto que a gente vê que 
ele consegue reunir pessoas. Hoje em dia para se conseguir reunir pessoas é uma 
dificuldade muito grande, a gente vê nesta Casa, que são apenas trinta assentos, mas é duro 
de preenchê-los, hoje graças a Deus tem um número razoável de pessoas nos assistindo, 
mas teve época de a gente fazer sessão e não tem nenhuma pessoa assistindo, então é duro 
de reunir pessoas, e esse trabalho da semana de segurança pública que é um trabalho de 
honra mesmo, ele merece mesmo todo este mérito, porque reúne alunos, polícia, guarda 
municipal, apesar que desta vez a Guarda não pode participar não é mesmo Vitor Reis, mas 
a Guarda sempre participa, faz um belo trabalho, cabe a guarda municipal participar também, 
mas foi um erro da parte da elaboração não deixar que a nossa Guarda que é tão presente 
participasse, cuida de tudo, de todo patrimônio, às vezes cuida até do que não é patrimônio, 
cuida até do que não cabe a ela, mas ela faz. Mas desta vez não participou deste evento, e 
digo mais, não participou porque a Guarda não quis, é que não deixaram a Guarda participar, 
é claro, não tem nem o que questionar. Mas o trabalho do ex-vereador reúne todas essas 
pessoas ai e este evento consegue muitas vezes levar o jovem o conhecimento das drogas, 
que a droga não é legal, não é boa, que traz um problema para o resto da vida, quando não, 
a droga encerra a vida, e quando a droga encerra á vida encerra junto a vida dos familiares 
que ficam, porque fica aquele pensamento negativo para o resto de suas vidas. Só tenho que 
agradecer o ex-vereador Fábio pelo excelente trabalho que fez ai e eu acho que para nós 
vereadores que estamos nesta Casa é uma honra também poder homenageá-lo pelo trabalho 
e espero que nós também façamos trabalhos maravilhosos e lá na frente alguém possa 
reconhecer nossos trabalhos e através desta Casa de Leis, alguém possa nos dar uma 
homenagem por algo que a gente faz, não para que se engrandeça para que muitas pessoas 
tenham vida e vida em abundância, porque uma pessoa que sai das drogas ou uma pessoa 
que consegue tirar uma única pessoa das drogas ela salvou como se fosse o mundo, imagina 
se a gente conseguisse salvar dez ou vinte. Então para mim o trabalho foi marcante e a gente 
vê que merece. Vou falar um pouco sobre o Fábio.  “Fábio da Silva Gomes, nasceu em Ibaté 
na Fazenda Santa Rufina em 1981, onde residiu até os 11 anos de idade. Mudou-se para a 
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cidade devido o grande êxodo rural que houve no início da década de 90. Fábio é filho de 
Lourenço da Silva Gomes e Eni de Matos Silva,. Em 2011 casou-se com Meire Aparecida 
Luiz, com quem tem um filho com nome de André, nascido no mesmo ano.  Fábio chegou a 
ser atleta nas equipes representando o município de Ibaté pela região, tendo ganhado 
medalhas em vários esportes diferentes, como: atletismo, salto em distância, salto em altura, 
futebol , vôlei e futsal. Participou de várias equipes das Gincanas do Batata, sendo um dos 
líderes da equipe Clube do Laço. Aos 13 anos já trabalhava como vendedor de sorvete para 
o Senhor Volpiano e depois para o Senhor Salvador e sorveteria Branca de Neve. Também 
trabalhou no depósito de bebidas do Senhor Paulo Carlino e depois como servente de 
pedreiro, vendedor de anúncios em folhas de horários de ônibus, balconista e vendedor na 
extinta loja de brinquedos Brink Bike. Foi recenseador do IBGE no ano de 2000, vendedor 
autônomo de artigos eletrônicos  e brinquedos, vendedor de móveis modulados, onde 
também projetava em 3D e fazia montagem dos móveis, montador autônomo para loja 
Bernasconi e particulares, vendedor de pré moldados. Hoje é desenhista cadista 3D 
arquitetônico e promotor de venda. Foi candidato a vereador pela primeira vez nas eleições 
de 2008 e depois em 2012, onde foi eleito e exerceu dois mandatos de Vereador na Câmara 
Municipal de Ibaté, obtendo 306 votos na no mandato 2009 a 2012, e 311 votos no mandato 
2013 a 2016. Nesses oito anos fez grande volume de indicações de projetos para melhorias 
em diversas áreas no município, diversas destas foram realizadas, inclusive obteve conquista 
de emenda parlamentar de deputado para compra de macas cirúrgicas do Hospital Municipal. 
Hoje Fábio Gomes é um dos dirigentes do PSB de Ibaté, bem como suplente de uma das 
cadeiras do seu partido na Câmara. Seus principais projetos na Câmara foram a 
Obrigatoriedade da instalação de Biombos, senha e acentos nas agências bancárias para 
melhor segurança em operações nos caixas,  a Semana da Segurança Pública que em 2017 
está na sua terceira edição, e  a Semana de Homenagem a Fazenda Santa Rufina, que é 
uma exposição fotográfica que conta com grande acervo, onde resgata o histórico rural do 
município, este ano estará na quarta edição. Em 2016 Fábio da Silva Gomes foi agraciado 
pela Polícia Militar com a Medalha Emérita Definitiva MMDC da Sociedade dos Veteranos da 
Revolução de 1932, sendo esta a maior honraria feita pela Polícia Militar de estado a um 
cidadão.  Hoje Fábio faz parte do CONSEG de Ibaté e é membro suplente do Comitê do 
Plano Municipal de Saneamento Básico.” Então Senhores Vereadores, eu peço o voto de 
vocês para esta honraria, pois a gente vê que o Fábio é um batalhador e está sempre 
trabalhando mesmo quando tem eventos,não sendo mais vereador está nos locais 
prestigiando, colaborando e ajudando, então gostaria de contar com o apoio de todos. Sem 
mais. VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI FÁCCIO: Primeiro eu quero parabenizar o 
Vereador pela homenagem, não porque o Fábio vem ser do meu partido (PSB)  mas pelo que 
ele fez nos oito anos, que eu acompanhei, eu pude acompanhar o trabalho dele e a 
homenagem que o Marino fez é de bom grado pelo que ele fez nesta Casa aqui e eu pude 
acompanhar um pouco do trabalho dele. O Projeto de Segurança Pública que a gente trouxe 
para o clube (GREI) eu pude acompanhar de perto o trabalho que ele fez em relação a essas 
crianças e também todo o trabalho que ele fez m relação a Câmara, então, eu quero deixar 
meus parabéns ao Fábio Gomes por ter passado por esta Casa e por todo trabalho que ele 
fez e também ao Marino por ter trazido a tona toda esta situação, parabéns. O VEREADOR 
SILVANO VAZ DO CARMO: Quero também dar os meus parabéns ao Vereador Marino e 
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também para o Fábio pelos projetos maravilhosos que ele fez na gestão passada, e é uma 
pessoa que teve um desempenho muito grande quando passou por esta Câmara, eu tive 
acompanhando vários trabalhos dele, no partido PSB junto com o Steigue nós temos 
batalhado e o Fábio Gomes faz parte deste partido, quero parabenizá-lo. Sem mais nem 
menos. VOTAÇÃO SECRETA: O Senhor Presidente Chamou para Escrutinadoras as 
Vereadoras Regina Célia Alves de Queiróz e Sidnéia Monte. DECISÃO: Rejeitado 
(quatro votos favoráveis e cinco votos contrários). PROCESSO CM. Nº 222/2017, DE 07 
DE JULHO DE 2017. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre 
alteração nos anexos do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para inclusão 
da construção de biblioteca na Escola Municipal Julio Benedicto Mendes. VEREADORA 
IVANI ALMEIDA DA SILVA: Este projeto é de suma valia para a nossa escola Julio 
Benedicto Mendes, porque se já começar desde já instituindo alguma biblioteca dentro das 
escolas, futuramente estará melhorando para o município e futuramente o nosso 
departamento de educação terá uma nova biblioteca, assim como o prefeito já disse, mas se 
pode estar incluindo e não terá custos e o custo será dos quarenta por cento do FUNDEB 
com certeza, nada mais justo. É uma coisa que vem a calhar para que as nossas crianças 
possam estar estudando dentro de seu próprio ambiente. Parabéns Prefeito José Parella. 
VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Este Projeto é ótimo para as crianças e para a 
escola, principalmente dentro da escola. Parabéns Prefeito de Ibaté. DECISÃO: Aprovado 
(unanimidade). EXPLICAÇÃO PESSOAL: A PRIMEIRA, VEREADORA IVANI ALMEIDA 
DA SILVA: Com relação ao loteamento Master, este que terá os 900 (novecentos) lotes a 
RPS fará no futuro 400 (quatrocentas) casas para o nosso município e essas casas será 
vendidas por R$ 110.000,00 (cento e dez mil Reais), isso foi o que o Prefeito falou para nós 
né Steigue, Du, Antonio, naquela reunião que estivemos na semana passada. Só vim 
novamente confrontar com isso, porque será defronte a Rua XV de Novembro, esse 
loteamento onde sairão essas quatrocentos casas que serão no valor de R$ 110.000,00 
(cento e dez mil Reais) construídas pela RPS. Sabemos também que todas as verbas são 
destinadas para cada projeto, então cada dinheiro que entra em nosso município tem um 
destino e as vezes não sobra muito para a saúde, mas na nossa última audiência pública que 
tivemos, né Vereadora Regina, que você estava aqui presente, o nosso orçamento ficou um 
pouquinho estourado novamente na área da saúde, não foi isso vereadora? Eu acredito que 
tenha sido isso, esses documentos todos ficam arquivados aqui na Câmara e todos tem o 
direito de ver onde está sendo enfiado o nosso dinheiro público. Com relação a dívida ativa, 
já foi conversado com o Prefeito Zé Parrela, ele gostaria muito de fazer o REFIS, assim como 
o Vereador Marino falou, nós estivemos conversando com ele, mas como ele falou, a casa do 
pobre ele jamais estará tirando. Enquanto faz os parcelamentos, os pobres vão lá e fazem 
suas parcelinhas fiéis, todos os meses, enquanto alguns ricos, alguns, isso quer dizer, não 
todos, só resolvem sua situação de imediato e depois breca, para de pagar os seus 
financiamentos. Então é isso que o Prefeito vem falando para nós, que REFIS ele não vai 
fazer e que ele nunca fez parcelamento na dívida ativa do município. Ele nos instruiu junto  
com o Marco Strozzi  da seguinte forma: Se tiver alguma pessoa que não tenha informação 
que procure algum de nós vereadores, ou que se desloque até a Prefeitura II e procure pelo 
Marco Strozzi, o mesmo estará dando instruções de como as pessoas podem fazer os seus 
pagamentos, os juros não serão tirados e nem as multas, mas poderão estar pagando uma 
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parcela velha e uma parcela nova para que assim não venha atrasar as parcelas de 2017. 
Sem mais. A SEGUNDA, VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Me sinto 
uma autoridade nesta cidade, desde que 369 (trezentos e sessenta e nove) pessoas 
confiaram em mim, não por isso que eu não deixo de respeitar à todos. Esta posição que 
ocupo hoje é em respeito ao povo, ao povo que acredita que pode haver uma mudança   
nesta cidade, e eu quero fazer parte disso. Respeito à todos, amo o que faço, trabalho em 
nossa cidade desde 1990 no Hospital Municipal de Ibaté. Respeito o Silvano e resposta que 
eu dei para você é que continua e nossa cidade está caminhando. Eu não sou a dona da 
saúde de Ibaté, mas junto com vocês nós vamos mudar a saúde de Ibaté para melhor do que 
já está caminhando. Então, este povo,  esta população de Ibaté merecem o meu respeito e o 
meu melhor e o nosso hospital tem caminhado sim. Essa situação de médicos, de atestados 
não é para eu questionar a conduta médica, mas eu posso chamar as autoridades e 
conversar e chegar numa conduta possa melhorar a nossa cidade. Então é o que eu quero 
deixar claro aqui, que juntos nós podemos ajudar nosso Prefeito a melhorar Ibaté, tanto que 
eu faço uso desta Tribuna sempre, eu vou dizer a todos vocês nesta noite, com muito 
respeito. Com todo respeito a toda população que acreditou em cada um de nós, uma 
população que acreditou no Prefeito José Luiz Parella. Eu faço uso desta tribuna com muito 
respeito, eu quero deixar bem claro à todos, eu não quero fazer uso desta tribuna para criticar 
alguém, mas sim, quando eu ver que há necessidades de melhoria, de consertos, eu tenho 
certeza que eu estou apta a chegar diante de qualquer um de vocês meus amigos e 
conversar. Então eu posso citar cada um de vocês aqui o que eu tenho de respeito, o que eu 
tenho aprendido com vocês, ao nosso prefeito que tem feito desta cidade, uma grande 
cidade. No hospital de Ibaté existe como melhorar? Existe sim, como em todos os lugares e 
nós estamos vendo e agora nós estamos com um diretor em nosso hospital, o Senhor José 
Ailton, que já deixou bem claro à toda população, à todos os vereadores que vão até lá e dão 
sugestões à ele e conversem com ele, ajudem no trabalho, como o Vereador Eduardo esteve 
conversando com ele, e está aberto à todos nós, podemos juntos conversar e melhorar sim a 
situação. Hoje, indicar alguém, apontar alguém eu acho que não vai resolver o problema da 
nossa cidade, como eu já fiz indicação aqui, com certeza, sem medo do que eu estava 
falando e relação a guarda, porque foi um ponto que eu achei que era necessidade e eu não 
tive medo para fazer. Esse é meu primeiro mandato, e nesses quatro anos eu estou sendo 
vereadora nesta cidade, e eu peço a Deus que seja quatro anos de muito respeito à 
população de Ibaté, porque esta cidade merece, a população merece, os meus amigos 
vereadores merecem, o Prefeito José Luiz Parella merece o meu respeito. Obrigada. O 
TERCEIRO, VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA:  A gente bem sabe que a saúde é um 
dos locais que mais deveria ser investido. Todos sabem que a saúde é o local que mais se 
investe. Ninguém vai tirar o mérito disso. Saúde é para se investir 15% do orçamento, se 
investe 32%, 28% e não da conta, é um buraco enorme. Quanto a melhora, uma melhora só 
há quando se cobra, porque passar a mão na cabeça, se tivesse passado a mão na cabeça e 
tivesse feito o encanamento lá na Rua São Carlos, lá da Paulo Regolão, lá da Nicola Hercoli, 
uma esquina que a Prefeitura tem que fazer o calçamento, que faz até vergonha, porque 
passou-se quatro anos e a campanha passada nem passei lá para pedir votos, porque é 
impossível, quatro anos para fazer uma guia, foi feita e a gente defendia aqui esse governo e 
como defendia e não aconteceu. Então cobrar aqui nessa tribuna que é o local que a gente 
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tem a cada quinze dias, a cada quinze dias se cobra aqui e as vezes se cobra muito, porque 
quinze dias demora-se muito a chegar e eu não sei se todo mundo está ouvindo, mas, uma 
boa parte e a quem interessa vai chegar essa conversa. Isso a gente sabe. Então se gasta 
32%, o dobro e não se resolve o problema, o problema continua, os médicos atendem 
daquela forma, os pacientes ficam esperando, as pessoas queimando de febre, as pessoas 
com pressão alta, pessoas chegam lá e o médico não vai, não atende e teve caso de o 
marido falar com o médico, Doutor e a minha esposa, o senhor vai mandar ela prá casa 
desse jeito? O médico falou assim: Ela ta querendo ficar internada? Se quem está indo em 
um hospital não está querendo ser medicado? Não está querendo ser cuidado? Não estão 
querendo ser tratados? Ficasse em casa então. Ninguém vai no hospital para voltar para 
casa, vai para ser cuidado, não é isso? É difícil entender, viu? E o médico falou isso. Vamos 
internar ela então. Ela foi internada, fez transferência para São Carlos, foi cuidada, foi 
medicada em São Carlos, tudo e graças a Deus, pela bravura desse marido que foi lá e 
brigou, ela está fazendo um tratamento ai. Agora imagina você Vereador Presidente dessa 
Casa, aquela pessoa simples e humilde, quando chega ao hospital é mal atendida, pelo 
servidor que deveria servir, vamos falar assim. Mal atendida as vezes, sai dali só com a 
medicação que só tira a dor naquele momento e não se resolve o problema, porque é isso 
que acontece e não estou falando besteira aqui. Você vai no hospital, toma uma medicação. 
Rosana, eu estou falando mentira? Sua filha tava lá e a gente vê o que acontece. As pessoas 
são medicadas temporariamente, cuidadas temporariamente. E a gente ocupar um cargo 
aqui, eleito pelo povo, igual foi dito nessa Casa e fazer de conta que não estamos vendo, 
embora eu fico sozinho nessa Casa e nunca vou deixar de cobrar, pode confiar no Vereador 
Marino Motos, isso fiz lá atrás, no passado, na outra gestão, as vezes me cobravam, mas, eu 
sempre fiz o meu trabalho, portanto fui eleito novamente e a gente vai estar cobrando sim, 
igual eu falei aqui no primeiro dia, a gente segue no firme propósito de tudo que é bom 
aprovar para o município e você vê que hoje nem questionamentos os trinta mil reais que a 
Câmara libera para o Executivo cuidar das obras né, vai fazer uma biblioteca lá, a gente 
também não questiona, a gente quer o bem da cidade, que as crianças aprendem mais, 
estudem mais e que fiquem bem inteligente crianças, vamos falar assim e quando chegar na 
vida adulta possa subir numa tribuna aqui e cobrar a quem de direito, não é Vereador Jovem? 
Cobrar é assim que funciona. Tem que se cobrar aqui nessa tribuna sim, gente. A gente aqui 
não desrespeita Vereador, o fato da gente não dar um aparte é um direito nosso, as vezes de 
não aceitar uma defesa daquilo que a gente acha que não está certo, aquilo que a gente 
entende que não está certo e vou dizer mais, se você sair e perguntar para quem está 
fazendo uso, você vai encontrar muita gente reclamando, muita gente vai reclamar. Não é 
todo mundo, as vezes você vai com um simples problema lá, beleza, resolve, fui bem 
atendido, nossa primeiro mundo. Tá com um problema sério lá gente, se perde um parente lá 
dentro, quantos casos a gente já não viu ai. Na gestão passada, né Vereadora, a gente 
debateu nessa tribuna aqui, pessoas que perderam. O caso da irmã da Vereadora Regina, 
que precisou fazer um projeto, passar pela Casa, para que pudesse ser atendida no 
município, que coisa. Se não se fizesse o projeto ela não teria sido atendida pelo município. 
Foi feito aqui, nós defendemos, aprovamos o projeto para ser medicada, fazer a cirurgia do 
problema quando ela tinha na época e Vereador era Presidente da Casa, foi Prefeito Interino 
e ele enviou o projeto, nós aprovamos. Coisa que se fosse de outra forma, de outro jeito, 
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acredito, com toda certeza do mundo, falo aqui, porque a gente já está aqui a um tempo e a 
gente vê o que acontece. Não seria atendida, não seria, porque teve caso ai de prótese de 
mão que não foi atendida, que a gente pediu, depois a pessoa ficou com seqüela ai. A gente 
vê as dificuldades das pessoas que quando precisam do sistema esse sistema não funciona 
para algumas pessoas. A gente sabe também que essa batalha dos estudantes ai, no qual 
encabeçaram eu como líder. Eu não sou líder de ninguém, as pessoas vêm, chegam na 
gente e pedem informação e a gente passa. Do transporte, a gente sabe que tem pessoa do 
município que foi e recebeu, se formou e continua recebendo até poucos dias. Depois de 
formado continuava recebendo. Tá certo? Já se formou na faculdade e continua recebendo o 
transporte e a maioria não recebe. O que o artigo quinto diz? É difícil. Eu posso estar errado. 
Eu acho que a banana quer comer o maçado, igual a um velho ditado que a gente aprendeu 
ai, hoje ta ao contrário, a banana que quer comer o macaco. A gente vê coisas ai que a gene 
não consegue entender, mas, funciona no nosso meio ai. Então a gente fica ai pensando. Eu 
gostaria que se reunisse aqui nessa Casa de Lei, muitas pessoas que, não para ficar 
constrangido não, para cobrar os seus direitos dentro dessa Casa, cobrar de nós Vereadores, 
do marino Motos, o parcelamento da dívida. É legal, pode ser feito por lei. Você vir reivindicar 
os seus direitos, você não está tendo condições. Fosse mais legal ainda, se pudesse dar 
anistia para que ninguém pagasse mais nada ai e continuasse daqui para a frente. Daqui 
para a frente tem que pagar, mas, não pode, ai a gente sabe que é ilegal, mas, seria legal 
fazer um projeto que beneficiasse essa população, que viesse aqui e cobrasse dessa Casa 
de Leis para que fizesse o trabalho de cobrar o Executivo para que faça esse projeto para 
beneficiar as pessoas. Eu vou fazer um pequeno exemplo aqui de matemática, eu não sou 
muito bom em matemática não, mas, uma pessoa que deve sete mil reais no município de 
Ibaté, ela é chamada para poder negociar a sua dívida lá. Bonitinho vai lá, tem 
parcelamento? Não tem, mas, você pode ir pagando, a gente faz um  acordo verbal. Assim 
que se fala lá, um acordo verbal.Você deve sete mil reais, você paga quinhentos reais. 
Caramba, quinhentos reais, não é uma parcela barata não, mas, feliz vou me esforçar e vou 
pagar. Sete mil reais, pago quinhentos reais, estou devendo, na minha cabeça, quem sabe 
fala ai? Sabe falar Vereador? Você tem sete mil reais, paga quinhentos reais, quanto você 
deve? Seis mil e quinhentos reais, mas que soma fácil heim? Ai seis mil e quinhentos fica ali, 
nem juro que eu não acredito da onde que é. Sinceramente eu não acredito de onde é esse 
juro. Não é do Banco do Brasil, é pior que o juro do cartão de crédito, vamos falar assim, não 
é da Caixa, não é do Bradesco é o juro da Prefeitura Municipal de Ibaté. Você pagou 
quinhentos reais, você ta devendo sete mil, na sua cabeça você deve seis mil e quinhentos e 
ai você vai lá e tem seis mil e oitocentos e se alguém duvidar, faça as contas e vai lá ver. Seis 
mil e oitocentos reais. Você nunca vai pagar a sua dívida, você vai ser escravo do município e 
vai viver sob pressão o resto da vida ou estou falando errado? Já procurou, Vereador Silvano 
isso aí?Procura saber, vai lá e pergunte se está conseguindo pagar. Não consegue. Se não 
houve parcelamento, pessoal contribuinte de Ibaté, tente fazer, sei lá se consiga, um 
empréstimo num banco privado, empresta lá os seus sete mil reais, paga em vinte e quatro 
meses com parcelas fixas, mas, não fecha acordo sem um parcelamento, sem uma lei. Tem 
que ser feito uma lei, sem lei não façam nada. Paga a parcela desse ano, não deixa atrasar 
desse ano, se esforça, atrás que se cobra em juízo. Senta com o juiz, melhor do que sentar 
com o Marcos Strozi, muito melhor. Senta lá com o juiz, passa a sua situação para o juiz, fala 



 

 

 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

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

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

 

 

Sessão Ordinária de 10.07.2017 – Fls. 18 

 

PRESIDENTE  1º SECRETÁRIO 

 

que você mora no Brasil, fala que o Brasil está em crise, fala que você mora em Ibaté, que 
Ibaté não gerou emprego, fala que você tem pessoas desempregadas em sua casa, fala que 
você tem crianças, mostra, leva lá. Cabe ao juiz decidir isso ai também. É difícil gente. Eu 
acho que está na hora do povo, se o povo soubesse a força que tem, infelizmente não 
acontece, mas, se o povo soubesse. É igual ao boi, que quando vai para o abatedouro, se ele 
soubesse a força que ele tem, jamais ele seria morto. Se o povo soubesse a força que tem! 
Quantas vezes nós enchemos essa Casa e coisas que eram para serem aprovadas e não 
foram aprovadas, porque o povo estava presente. E hoje a gente vê uma situação ai difícil, o 
povo sofrendo, sofrendo, é complicado. Bom vou me manifestar um pouco a respeito da 
situação de agora, a respeito do projeto, quero e peço desculpa ao Vereador Fábio por não 
ter êxito na sua aprovação da sua honraria. É o que eu disse antes, se alguém foi sábio que 
entenda, qual é o valor de um servidor? Seu Antonio, qual o valor? Nome de Rua? Tem 
Prefeito aqui, que foi o melhor Prefeito dessa cidade e nem nome de rua tem, Nelson 
Rodrigues. Ter um professor, que foi Vice-Prefeito, foi fundador da APAE, foi um dos 
criadores de projetos ótimos aqui no nosso município, não tem o nome na escola ainda. 
Psicologia, ego, superego. As vezes as pessoas não dão valor as devidas pessoas e muitas 
vezes dão valor a pessoas que nem conhecem Ibaté. Foi o caso aqui do CDHU, que nós 
aprovamos e não tivemos tempo nem de debater, porque se não seria ruim para nós 
Vereadores, se a gente segurasse aquilo ali, mas, eu questionei. Antonio Moreira nunca veio 
em Ibaté gente, não sabe nem, tem nome lá no CDHU. Difícil trabalhar dessa forma. Nunca 
veio em Ibaté e tem um nome de um bairro, enquanto pessoas lutaram para Ibaté, não tem 
nada. Tinha um comunicador que era bem conhecido, que fazio o coretinho da nossa praça 
antigamente, quem é um pouco mais velho sabe disse, Sérgio Murilo e merecia ter uma 
honraria ai, mas, vai ser difícil passar alguma coisa. Ainda me lembro que comentaram 
comigo que não faz requerimento Vereador, porque você fazer não passa, não passa 
mesmo, hoje eu tive a prova que não passa, mas, eu quero dizer a vocês Vereadores que 
não existe só esse meio de recorrer a requerimento não. Vereador aqui tem conhecimento e 
não é só por aqui não e se a gente não conseguir tem outras formas de se conseguir 
também. A gente testa para ver como funciona as coisas e numa simples coisa a gente não 
tem êxito, não desmerecendo o Vereador, porque o Vereador foi brilhante, porque a gente 
sabe disso, a cidade sabe disso, as policias sabem disso, a guarda sabe disso, as escolas 
sabem disso, a Secretaria de Educação sabe disso e tenho a certeza que vai ficar muito 
chateado com esse resultado, que a cidade vai ficar chateada com esse resultado, que pais 
de alunos vão ficar chateados com esse resultado. Exatamente, aquela medalha MMDC, da 
Revolução, dos revolucionários, o cara ganhar uma medalha dessa. Outro dia o Vereador fez 
uma moção, o Vereador Eduardo, aprovada também, trabalho bonito, heim. Quero ser 
Vereador bom assim também, conseguir fazer projetos cada vez mais. É uma barra ser 
Vereador em Ibaté, mas, a gente fica feliz com tudo que acontece e até me lembro de uma 
passagem de Deus, por tudo dar glória e glória a Deus por isso né. Não é porque foi 
reprovado que você tem que mal dizer não, a gente entende, eu já passei por isso aqui, com 
o servidor José Riccó e pensa num senhorzinho bom que andava engravatado, dirigia para 
as pessoas, levava o pessoal da fisioterapia e um dia essa Casa rejeitou também uma 
honraria para ele e ainda lembro que o jornal fez uma matéria e ele se emocionou e chorou 
com oitenta  e poucos anos. O que eu fiz para esse povo? Fica feliz senhor José Riccó, o 
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senhor é dez, o senhor é pessoa formidável. Não votaram contra o senhor, votaram contra o 
Vereador, igual hoje também, votaram contra o Marino Motos, a gente sabe disso. Não foi 
contra o Fábio, o Fábio é bom, a gente sabe disso, porque as vezes a gente fala umas 
verdades aqui nessa Casa, que a gente não concorda e a Câmara é isso, viu gente, porque 
que tem que ter treze Vereadores, porque que tem que ter nove Vereadores, ter vinte e um 
Vereadores? Porque cada um pensa de uma forma e cada um explora a sua e cada um tem 
que acreditar o que o cara pensa aqui, o que o cara acha também. É a minha idéia, é o que 
eu penso e o que eu acho e é o que vivo. Você acha que é para ficar feliz ver que a minha 
rua está toda pintada lá de amarelo, sabendo que o cruzamento do Ruscito, no cruzamento 
da Bandeirantes e Mariana está tudo sem pintura. Eu sou merecedor disso? Não sou. É lá 
que precisa de sinalização. É lá que tem acidentes. Tá atrapalhando a igreja lá e não está 
nem ai né, mas, ficou bonito, gastou lá uns cinco mil reais eu acredito, para pintar aquela 
frente lá. Poderia ter gastado lá na Vila Bandeirantes, na Eduardo Apreia, no Supermercado 
Ruscito, na Mariana lá e pode ter certeza que o povo de lá ia ficar feliz e fazer política lá, já 
pensou? Prefeito é bom mesmo, pintou aqui e o Vereador passado pedia, pedia e ele não fez 
nada e até semáforo foi pedido lá e nada, mas, nem uma pintura de cal tem lá, agora em 
frente da casa do Marino Motos está lá, tinta de primeira qualidade, tinta cara, pintadinho, 
tudo bonito. Quarenta e três metros de faixa pintada, bonito e fiquei com dó também da 
clínica que está lá agora, abriu clinica de fisioterapia, kangle jump e está sofrendo também lá, 
as alunas não param lá com medo de serem multadas, mas, pode parar lá que não multa 
não, para multar tem que ter motivação, tem que ter placa né, tem que ter motivação, não é 
só por placa também e para poder por a placa tem que ter motivação também, tem que ter 
um motivo porque vai colocar a placa lá, porque o transito ali, de repente sai da oficia do 
Marino e vai para o shopping, que é do outro lado e então tem que atravessar na faixa. O 
único local que tem faixa nos bairros é ali e eu falo a verdade, Vereador é, o senhor ta dando 
risada, mas, o senhor não tem lá não, o senhor não tem faixa não. Eu falo é difícil. Eu sei que 
o senhor não tem, sabe porque? Porque reclamam de bueiro que está tudo entupido lá no 
Icaraí e a pessoa está com pneumonia, já imaginou? Aquela mal cheiro? O Icaraí está assim. 
De bueiro não compensa em falar muito, porque quatro anos pedindo a limpeza dos bueiros e 
a gente não conseguiu ter êxito nisso também. É duto ser Vereador em Ibaté, é bem 
complicado. Então quero dizer ao ex Vereador Fábio que se sinta honrado pelo trabalho que 
fez no município. Eu reconheço e tenho a certeza que todo mundo reconhece esse trabalho, 
a Casa não, mas, a cidade sim aprovou, porque teve o primeiro, teve o segundo, teve o 
terceiro e não vamos saber se vai ter o quarto agora, porque agora complicou um pouco, 
mas, pode sentir honrado. As famílias que participaram do evento da semana de segurança 
pública, a gente vê toda a movimentação, toda alegria, cada vez melhor o evento ai e é o que 
eu digo, foi plantado uma sementinha e se não for plantada nunca vai acontecer nada. Talvez 
hoje seja uma sementinha plantada né e até com os erros a gente tem que aprender. Então a 
gente respeita o voto de cada um, cada um tem o seu direito de votar, mas, gostaria que os 
Vereadores que votaram contra, que começassem a pensar um pouco mais. A Câmara é 
assim, a gente as vezes discute, tem alguma situação ai, mas, não pode levar uma coisa com 
a outra, eu não levo, se tem que votar projeto, eu voto, não sou contra o projeto porque 
votaram contra, vou trabalhar contra o projeto do município para atrapalhar as pessoas. A 
gente sabe que são projetos que visam melhorar a vida da população e espero que se faça, 
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que se cumpra, que se faça uma biblioteca mesmo, que se use o dinheiro no local certo e é o 
que a gente espera e é por isso que a gente não atrapalha esse andamento ai do município e 
teve caso aqui que Vereadores, dependendo da situação que acontecia na gestão passada, 
que votava contra o projeto do município. E a gente não pensa assim, pensa que tem que 
melhorar, igual a Vereadora Regina falou que tem que ajudar o município e então a gente 
pensa que tem que ajudar mesmo e criticar as vezes não é atrapalhar não, é ajudar também, 
porque eu tenho certeza que muitas coisas que acontecem, nunca chega no ouvido do 
Prefeito que é muito ocupado. O Prefeito a gente sabe que ele é muito ocupado e as coisas 
não chegam. Ele tem uma blindagem enorme, uma bando de puxa saco do lado, falo assim 
mesmo, que as vezes e teve caso das pessoas que foram conversar com o Prefeito e a 
assessoria queria saber o que estava acontecendo. Se quer falar com o Prefeito, o assessor 
que vai atender? Não tem como, tem que ser direto com quem entende do assunto. Muita 
coisa acaba não chegando no ouvido dele e as vezes através de uma critica dessa forma ou 
de um pedido dessa forma aqui, porque a gente também não gosta de ficar fazendo isso 
aqui, a gente gosta que roda redondo, mas, infelizmente na está e através de uma critica 
dessa acaba chegando no ouvido dele né, igual aprovado para todos os Vereadores também 
ai, a indicação do transporte e chegou n o ouvido dele depois, demorou, depois do rolo feito, 
demorou, mas, a gente ficou sabendo que chegou. Teve uma movimentação com a Câmara, 
teve uma movimentação com funcionário e eu não sei o que aconteceu com o funcionário, 
mas, foi protocolado, foi pedido, foi falado e o Vereador aqui não tem bola de cristal não, que 
sabia que ia acontecer. Fez a indicação que poderia acontecer e aconteceu. Teve um 
acidente ai, a gente ficou até feliz ai com a moção que foi feita para o Prefeito, que ficou 
emocionado com o caso da menininha que perdeu o ingresso da entrada do rodeio e deu né, 
mas, poderia ter ido visitar o menino também. Ficamos feliz com o Prefeito que deu os 
ingressos e devia ter dado o carro também. Eu penso assim, mas, não deu o carro e deu os 
ingressos, mas, poderia ter visitado o menino também, mas, até hoje não foi ninguém visitar 
ele. Está com as pernas e não sei se está tendo assistência ou não, fui visitá-lo e vou visitá-lo 
para saber de como está a situação dele, se o município tem cuidado, tem ajudado também, 
porque não é só vim aqui em Ibaté, levar o dinheiro da nossa população e não cuidar dos 
problemas que ficam, os problemas que poderiam ser evitados. As cidades que fazem festa 
dão ônibus, aqui não. Aqui se arrecada mais de três milhões e você não vê um ônibus 
circulando em prol da população e fica difícil. O Vereador cobra e nem vou falar dos outros 
problemas que teve no rodeio ai, porque se eu for falar a gente passa a noite aqui falando 
dos problemas que aconteceu nesse rodeio e que foram muitos. Todo mundo sabe. Eu não 
usei o meu ingresso. Não usei. Também não. O Prefeito é um homem poderoso mesmo. Eu 
quero desejar uma boa noite a todos, que todos possam chegar a suas casas e refletir sobre 
tudo que acontece. A gente foi eleito pelo povo e a gente aqui está a serviço do povo 
também. O que eu digo aqui eu tenho a certeza que muitas pessoas queriam estar dizendo 
nesse momento, mas, essa graça foi concedida a mim e aos outros oito Vereadores ai, o 
poder do uso da palavra, de uma tribuna em defesa de todo cidadão e a gente está pedindo 
aqui, não é nada para nós não, tudo que a gente pede aqui é para o povo, sempre para o 
povo né. Sem mais. A VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Eu quero aproveitar 
também para falar um pouquinho, não quero saber se pode ou se não pode. Ficou mais de, 
são dez minutos a ordem da Casa, não é? Então com relação ao Fábio Gomes, o meu voto 
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foi contra porque são leis indicadas em reuniões do Conseg, de grupo legislativo, Poder 
Executivo, a diretoria de ensino também estava envolvida, o Conseg, policia militar, policia 
civil, conselho tutelar, nossas crianças, todo mundo estava envolvido, não só ele tem direito 
ao título de honra e então se for assim todo mundo tem direito ao título de honra. Não precisa 
nem cortar, eu não vou falar mais nada, já falei o que eu queria. Nada mais, foi encerrada a 
sessão, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário. 
 
 

 
 

 

 


