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07ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2.019.
Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas,
no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida pela
Vereadora Regina Célia Alves de Queiróz, secretariada pela Vereadora Sidnéia Monte e
com a presença dos seguintes Vereadores (as): Antonio Inácio Barbosa, Carlos Eduardo
Galdiano, Ivani Almeida da Silva, Luis Marino da Silva, Silvano Vaz do Carmo, Steigue
Jones Ronchini Fáccio e Valentim Aparecido Fargoni. VEREADORA REGINA CÉLIA
ALVES DE QUEIRÓZ: Boa tarde a todos. Convido para compor a mesa o Vice-prefeito,
Horácio Carmo Sanches; o Vereador de São Carlos, Marquinho Amaral; o homenageado,
Doutor Flávio Ricardo Brasil de Freitas, e sua esposa, Luciana. Iniciaremos esta
solenidade, ouvindo o Hino de Ibaté. Senhoras e senhores, é com muita satisfação que a
Câmara Municipal de Ibaté recebe todos para esta solenidade e é uma honra
cumprimentá-los. Primeiramente, gostaria de parabenizar o Vereador Luis Marino da
Silva pela feliz iniciativa em propor essa homenagem ao Doutor Flávio de Freitas, como
reconhecimento dos serviços prestados à população ibateense. Quero saudar todos os
familiares do Doutor Flávio e manifestar minha admiração, porque ele é uma pessoa
muito querida pela população de Ibaté, respeitado por todos e é uma honra participar
desta solenidade, porque o Doutor Flávio muito fez para o bem-estar de nosso povo.
Passo a palavra ao Vereador Luís Marino da Silva, autor da homenagem, para discursar
em nome da Câmara Municipal de Ibaté. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Boa
tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus por uma sessão tão
maravilhosa e alegre como esta, e que possamos estar juntos com o Doutor que muito
fez por Ibaté. Todas as vezes que, de alguma forma, alguns cidadãos chegaram até mim,
e eu precisei do Doutor, ele sempre esteve pronto para atender. Além de alguns relatos
que falarei do que o Doutor fez em nossa região e em nossa cidade, quero mencionar a
situação de uma criança que não estava bem, e o Doutor não estava em Ibaté, mas em
São Carlos, atendendo na Santa Casa e, ali, o Doutor falou: “Traga ela para cá agora.”. É
por esses fatos e por esses atos que eu e esta Câmara de Vereadores decidimos
homenageá-lo hoje, pelos feitos, pela nossa população, por todo cidadão, por toda
pessoa, por toda criança, por todo idoso, por todo jovem. Lembro também o jovem que
trabalha na Pitelli, que passava por uma enfermidade cirúrgica e não estava com seu
emocional bem, devido à situação. Quando me dirigi ao Doutor sobre este jovem, o
Giovani, ele, prontamente, o atendeu, fez a cirurgia, e, hoje, ele está bem. É por esses
feitos e atos que me sinto honrado por tecer esta homenagem junto com o povo, com a
população, com esta Casa, com o Vice-prefeito, com o Prefeito. Gostaria também de falar
um pouco sobre a vida do Doutor para que fique gravado nesta Casa. Vamos falar um
pouco do Doutor Flávio, o mais novo cidadão Ibateense. Doutor Flávio mudou-se para
Ibaté em julho de mil novecentos e noventa e nove, quando, por muitos anos, foi o único
cirurgião do então Hospital Hermínia Morganti. Ainda na Encanto do Planalto, foi Médico
do Trabalho, na Usina da Serra e na Raízen por mais de seis anos. Abriu sua clínica
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particular Henfel Clínica Médica, em dois mil, em local alugado no bairro Santa
Terezinha, onde iniciou seus trabalhos e, depois, em sede própria, no Centro. Realizou
exames de ultrassonografias no Hospital Municipal por mais de quinze anos. Atendeu
como Cirurgião Geral no Ambulatório Municipal de Especialidades Dr. Ivo Morganti desde
sua chegada ao município. Como Clínico Geral, atuou em praticamente todos os postos
de saúde da cidade. Ocupou os cargos de Diretor Clínico do Hospital por mais de oito
anos e foi o responsável pela Cirurgia Geral por mais de dez anos. Ainda na região, foi
auditor e médico perito do SUS (Sistema Único de Saúde) na Diretoria Regional da
Saúde (DRS II), em Araraquara, por mais de dez anos. Flávio Freitas acumula diversos
atendimentos especiais ao longo de sua passagem por Ibaté e região. Ele realizou o
parto de uma mulher, dentro do pátio do SAMU de São Carlos, quando já se preparava
para ir embora, depois de um plantão cumprido com satisfação. A criança foi
encaminhada para a Santa Casa e hoje já está com três anos de idade. Ainda no SAMU,
local que ele sempre amou trabalhar, Dr. Flávio foi homenageado pelo então prefeito de
São Carlos, Paulo Altomani, ao lado de sua equipe, após reverter um quadro de parada
cardiorrespiratória de um homem de cinquenta anos, no bairro Santa Felícia, no ano de
dois mil e catorze. Em Ibaté, atendeu uma criança que acabara de ser atropelada no
cruzamento das ruas Santa Iria e Conde do Pinhal e Deus, novamente, enviou o anjo
Flávio Freitas para socorrer e salvar a vida daquele menino, que, com sua bicicletinha,
tentou atravessar a rua e acabou colhido por um veículo que subia a via. Graças a Deus
e ao Doutor Flávio, hoje, crescido, o menino está se tornando um homem, cheio de vida,
e a família, claro, nunca se esquece do atendimento daquele médico. Doutor Flávio
mudou-se para Ilha Bela, porém gostaria de lhe dizer que Ibaté sempre será a sua
cidade, e estaremos sempre o esperando para uma visita ou para fixar residência
novamente, pois, agora, Ibaté é, oficialmente, a sua cidade também. Parabéns, Doutor.
VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Convido o Vice-prefeito, Horácio
Carmo Sanchez, para fazer uso da palavra. HORÁCIO CARMO SANCHEZ: Boa tarde a
todos e a todas, Presidente, uma amiga, Regina, em seu nome, cumprimento todos os
Vereadores e Vereadoras, Marquinho Amaral, Vereador de São Carlos, e, especialmente,
o Doutor Flávio e sua esposa Luciana, que é minha amiga do Santander. Doutor Flávio, o
que falar do senhor? Em nome do Prefeito, só tenho que agradecer o serviço prestado à
nossa população, às nossas entidades, o Hospital, UBS, Ambulatório, PSF. O motivo da
nossa felicidade é o senhor estar recebendo o título de Cidadão Ibateense. Isso não é só
orgulho para o senhor, é orgulho para mim e para o Prefeito, tenho certeza disso. A partir
do momento em que foi noticiado que o senhor seria homenageado, a gente entrou no
Face e só viu pessoas desejando parabéns, compartilhando, isso é o teu trabalho. Então,
deixo aqui a minha palavra de agradecimento. Além de o senhor ser meu amigo, é um
grande médico. Eu tenho certeza de que, onde o senhor está hoje, o senhor vai ser a
mesma pessoa, talvez até mais do que o senhor foi aqui. Meus parabéns e que Nossa
Senhora de Aparecida o proteja sempre. VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE
QUEIRÓZ: Convido também para fazer uso da palavra o Vereador Marquinho Amaral.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Boa tarde a todos. Eu quero saudar, em primeiro
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lugar, a nossa Presidente da Casa, Vereadora Regina Célia. Fiquei sabendo que é a
primeira mulher a assumir a Presidência desta Casa; é muito importante hoje a
participação da mulher na política. Infelizmente, lá, na Câmara Municipal, nós somos
vinte e um vereadores e temos só duas mulheres. Aqui, vocês estão em maioria;
proporcionalmente, há mais mulheres do que nós, lá. A participação da mulher é muito
importante, porque ela, sem dúvida nenhuma, tem sentimento maior do que o nosso; ela
tem uma sensibilidade muito mais aguçada, e eu sempre me espelho em uma
companheira que nós temos, e que vocês conhecem, a Vereadora Laíde das Graças
Simões. Muitas vezes, que eu vou fazer alguma coisa, eu lhe peço conselhos: “Laíde, o
que você acha disso?” Principalmente, quando eu era Presidente da Casa, e ela era
minha Vice-presidente e, muitas vezes, me ajudou com seus conselhos, com coisas
boas, e eu acabei não errando devido aos seus conselhos. Então, quero cumprimentá-la.
Fico muito feliz em ver uma mulher assumindo a Presidência da Casa. Em São Carlos,
nós tivemos somente uma, a professora Diana Cury, e nunca mais nós tivemos alguém
que tivesse interesse. Quando a Laíde era minha vice, eu a convidei para ser minha
sucessora, e ela não aceitou. Quero saudar a senhora e a todas as Vereadoras e
Vereadores, ao meu amigo, Vice-Prefeito, saudar o Marino, especialmente, porque você
acerta ao fazer essa escolha, que foi aprovada por todos os seus pares. Eu, hoje, disse à
minha secretária: Desmarque as coisas que eu tenho a partir das três horas da tarde,
porque eu vou cumprimentar, não só o amigo Flávio. Eu não vim aqui, Flávio, somente
para cumprimentar o amigo, mas, como disse o Marino, eu sou testemunha daquilo que
você fez e faz, porque você não é aquele médico que tem coração de pedra, você é
aquele médico que tem Deus no coração e que tem a gratidão de onde você chegou, e,
essa gratidão, você devolve, com tudo aquilo de bom que você teve em sua vida, com
boas ações. Eu, também, muitas vezes, de madrugada, muitas vezes, no início da
manhã, muitas vezes, tarde da noite, eu pegava o celular, ligava para o Flávio e lhe
falava: “Nós estamos com esse problema”. “Eu já estou em casa, mas estou indo à Santa
Casa, pede para a pessoa ir lá, que eu vou atender.”. Uma vez, de manhã, ele estava
saindo de viagem, ele disse: “Eu adio um pouco minha viagem e vou atender essa
criança, Marquinho.”. Então, ele tem uma história que a gente ouve, e, em todos os
lugares, há pessoas boas e ruins. Na política, eu não gosto quando generaliza. Falam
que “político é tudo malandro”; eu fico louco com isso, tem que ver, tem que analisar, tem
que ver a atitude de cada um. Na medicina, também, há muita gente que diz que “os
médicos são desumanos”, “os médicos não prestam”, “os médicos só querem dinheiro”.
Aqui está um exemplo ao contrário, está um exemplo de um homem que deixa muitas
vezes o dinheiro de lado para atender o ser humano, para atender o próximo e, se não
fosse ele, muitas vidas não estariam aqui, vivas, em Ibaté, em São Carlos e por onde ele
passou. Doutor Flávio, eu vim aqui como seu amigo, gosto de você, mas eu vim aqui
como representante da cidade de São Carlos. Falava com o Presidente, Vereador Lucão
Fernandes, que você conviveu pouco com ele, no mandato do Prefeito Paulo Altomani,
eu falava para ele que eu não poderia estar no compromisso com ele, porque eu viria
para cá e disse que estaríamos te homenageando, e ele falou: “Leve, em nome da
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Câmara Municipal, a gratidão do povo de São Carlos ao Flávio, porque o Flávio é uma
pessoa que tem coração, e quem tem Deus no coração tem tudo.”. Receba um abraço da
cidade de São Carlos, a gratidão da cidade de São Carlos. Lu, você casou com uma
pessoa maravilhosa, você sabe disso. Meu pai sempre dizia: “Sempre a pior espiga para
o melhor porco.”. Brincadeiras à parte, Doutor, eu quero, aqui, cumprimentá-lo e dizer
que me sinto muito feliz hoje, porque sei que você fez tudo isso e faz sem querer
reconhecimento. É muito bonito ver uma cidade, por meio da sua Câmara, que é a
legítima, viu, Néia, representante da população, reconhecendo tudo aquilo que você fez
por esta cidade. É muito fácil as pessoas agradarem, falando: “O doutor está lá, vamos
fazer uma média para o doutor, para, depois, atender os casos.”, não, ele já não está
mais aqui, está morando longe, infelizmente, nos largou, mas é por uma boa causa. Eu
tenho certeza de que Deus viu que você precisava estar lá, em alguns momentos. A
Câmara, ao reconhecer, mesmo o senhor estando fora, esse mérito que o senhor tem, a
Câmara faz justiça, e eu tenho certeza de que onde você estiver, você será uma mão de
Deus para salvar vidas. Um beijo em você, um abraço carinhoso de um amigo e,
principalmente, de um Vereador de São Carlos, que reconhece o seu trabalho.
VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Passo a palavra ao mais novo
Cidadão Ibateense, o Doutor Flávio Ricardo Brasil de Freitas, para suas considerações.
DOUTOR FLÁVIO RICARDO BRASIL DE FREITAS: Estou muito contente com essa
homenagem. Foram vinte anos aqui. Vinte anos é uma vida. Não me arrependo de nada
que eu tenha feito aqui para salvar uma vida, eu faria de novo, sem medo de errar. Ibaté
foi minha cidade do coração e continua sendo. Hoje, apesar de longe daqui, eu tenho
contato com quase todo mundo com quem já tinha aqui. Sempre que eu posso, de longe,
continuo ajudando o pessoal. Em especial, hoje, estar recebendo esse prêmio de vocês,
Marino, vinte e nove de abril, hoje é aniversário do Bruninho, nove anos, e eu recebendo
esse prêmio. Desculpe, pessoal, mas a emoção é forte. Eu cheguei aqui, os mais antigos
vão se lembrar, os médicos do Doutor Jorge, lembra, Rê? “O Doutor vai ficar seis meses
na cidade”, e os seis meses viraram vinte anos. Graças a Deus eu pude fazer o que
sempre esteve ao meu alcance e o que não estava. O Hospital hoje melhorou muito, né,
Rê? Há vinte anos, eu lembro que fiquei em Ibaté como o único cirurgião da cidade,
aproximadamente por doze anos, então a gente operava o que dava e o que não dava.
São Carlos, na época, não aceitava as transferências daqui, a parte de logística e
transferência é um pouco difícil; então aqui eu já operei com polícia na porta do hospital,
já operei com a EPTV na porta do hospital e, graças a Deus, eu consegui salvar muitas
vidas, e, se fosse uma só vida salva, nesses vinte anos, já teria valido a pena; graças a
Deus foram muitas. Eu fiz medicina. Meu pai morou por muito tempo em Ibaté; meu
irmão, também, enterrado aqui hoje, infelizmente. Com muita dificuldade, no meio da
minha faculdade, meu pai faliu na época do Plano Collor, enfim. Ele disse: “Filho, você
vai ter que trancar a faculdade.”. Eu falei: “Pai, segura em casa que eu me viro na
faculdade.”, minha faculdade era particular. E, da metade da faculdade para frente, eu
dava plantão, sexta, à noite; sábado, vinte e quatro horas; domingo, vinte e quatro horas,
e terça-feira, à noite. Com esse dinheiro que eu ganhava, pagava minha faculdade, o
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aluguel da minha casa e, muitas vezes, dava dinheiro ao meu pai. Então eu sei o quanto
custou conseguir o meu diploma e, sempre que eu puder ajudar alguém, eu vou ajudar,
quer em Ibaté, quer em São Carlos, quer em Ilha Bela. Na vida da gente acontecem
algumas mudanças que nem mesmo a gente consegue explicar. A gente está em Ilha
Bela hoje, graças a Deus vivemos muito bem, não é, amor? Fomos maravilhosamente
bem recepcionados na cidade também, graças a Deus estou conseguindo fazer um
trabalho bonito lá. Eu fiquei muito emocionado, Marino, quando você falou para mim:
“Doutor, a gente vai colocar em votação para você receber o título de Ibaté.”, é realmente
uma coisa que eu não esperava. É um motivo de muito orgulho para mim estar
recebendo, mesmo porque Ibaté é minha cidade do coração. Foram vinte anos aqui,
meus filhos, Henrique e Felipe, vieram para cá pequenos; o Henrique tinha dois anos, o
Felipe tinha meses aqui, Bruninho nasceu aqui, conheci a Luciana aqui; hoje ela é minha
metade, agradeço a você também, minha parceira e minha companheira. Cheguei a ela e
lhe disse: “Amor, você teria coragem de largar tudo para a gente ir para Ilha Bela?”, ela
falou: “Se estiver com você, se tiver a nossa família junto, a gente vai. Aonde você
resolver ir, a gente vai.” E foi. Vocês sabem, vocês acompanharam essa minha mudança.
A gente largou tudo aqui e, como eu brinquei com o pessoal: hashtag meu escritório é na
praia. Realmente, é uma mudança de vida muito grande. Em vinte anos, você cria uma
certa estabilidade, você acaba até se acomodando, é difícil a gente sair daquela zona de
conforto, mas eu não tive medo, não me arrependo. Gostei muito de ter ficado aqui, em
Ibaté, agradeço a todos vocês, Vereadores, porque esse título que estou recebendo hoje
foi aprovado por unanimidade; cada um de vocês concordou com isso, e eu só posso
agradecer. Ser um cidadão Ibateense de coração e de papel agora é realmente motivo de
muito orgulho para mim. Agradeço a todo mundo de Ibaté. Márcia Trinta, minha fã de
carteirinha, de Ilha Bela; a Márcia agitou todo mundo, chamou todo o pessoal,
comemorou cada conquista aqui em Ibaté, com a gente. Um beijo em seu coração,
Márcia. Obrigado pelo presente que recebi de vocês. Rosana; Ravi, meu padrinho de
casamento, Pallone; Márcia; Wesley, de Itirapina, Kayser, meu amigo de coração, de
Itirapina, parceiro no tempo bom e no tempo ruim, esse é parceiro de verdade. A gente
tem poucos amigos, a gente conta na palma da mão; colegas, a gente tem bastante,
amigos são poucos. Eu falo assim: “Se eu morresse hoje, eu falo que morri com o dever
cumprido; eu consegui fazer o bem à grande maioria que eu pude fazer, e eu estou
levando mais amigos do que inimigos. Só isso já valeu.” Rê, eu fiquei muito feliz ao
chegar aqui e ver você como presidente na Câmara, é um orgulho muito grande. Quando
eu cheguei a Ibaté, a Rê já trabalhava no hospital, junto com a Rê, a finada Eva, se
lembra? Os plantõezinhos, hospitalzinho antigo, sujo, faltava de tudo. Chegava no
plantão, a enfermagem, para a gente, a Regina sabe disso, “quantas seringas tem para a
trabalhar hoje?” “Hoje tem seringa de dez, não tem de vinte, não tem luva.”. “Vamos
tocar, a gente vai fazer.”. A gente tinha um centro cirúrgico muito precário, a gente fazia
coisa que falavam assim: “Flávio, você é louco.”, mas graças a Deus, deu tudo certo.
Hoje, o hospital melhorou muito, graças a Deus. Todo hospital tem muito a ser
melhorado, mas ele melhorou bastante. Em vista do que era e do que está hoje, sem
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dúvida alguma, melhorou muito esse hospital, e eu fico muito contente de ver o progresso
de Ibaté, a melhoria que está tendo aqui. Mais contente ainda é saber que eu fiz parte
disso. Eu olho lá atrás e digo assim: “Olha, coisa antiga, que você vê que eu trabalhei
aqui”. Não vou me alongar muito, mas eu agradeço a todos vocês. Marino, muito
obrigado. Marquinho, fiquei contente por ter visto a sua presença aqui. Horácio, obrigado
por ser esse parceiro, esse amigo; mande um abraço para o Zé, você sabe que ele mora
no meu coração, esse é um prefeito que eu aprendi a respeitar, aprendi a admirar e para
sempre vou continuar admirando. Pessoal, muito obrigado por esse título. Um abraço.
VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Para encerrar esta solenidade,
solicito às Vereadoras e aos Vereadores que façam a entrega de uma placa ao
homenageado, simbolizando a sua titulação oficial. A seguir, o Vereador Luís Marino da
Silva assumiu a presidência, enquanto a Vereadora Regina Célia Alves de Queiróz
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da
sessão ordinária de 08 de abril de 2.019. A Senhora Secretária fez a leitura das
correspondências recebidas de diversos, que ficarão arquivadas na secretaria da
Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (AS): VEREADOR
ANTÔNIO INÁCIO BARBOSA: Indicação, dispondo sobre instalar iluminação pública
em dois postes, localizados ao lado do campo de areia do Jardim Icaraí. Indicação,
dispondo sobre desobstruir boca de lobo localizada na Rua Gelindo Thamos, esquina
com a Rua João Menzani, no Jardim Icaraí. Indicação, dispondo sobre instalar canaleta
para escoamento de águas pluviais na Rua Augusto Boni, esquina com a Rua Oreste Del
Ponte, no Jardim Icaraí. Indicação, dispondo sobre realizar recapeamento asfáltico na
Rua Benedito Pane, esquina com a Rua Natalino Menzani, no Jardim do Bosque.
VEREADOR CARLOS EDUARDO GALDIANO: Requerimento, dispondo sobre
informações dos procedimentos necessários para atendimento de pessoas acamadas.
Decisão: Aprovado por unanimidade. Indicação, dispondo sobre realizar estudos para
antecipar o agendamento de consultas no Ambulatório Municipal. Indicação, dispondo
sobre efetuar a limpeza do Playground instalado no Conjunto Habitacional Comendador
Nelo Morganti. Indicação, dispondo sobre reparos nos ventiladores instalados na Escola
Municipal Neusa Milori Freddi. Indicação, dispondo sobre desenvolver projeto visando à
pavimentação da Estrada Antonio Rossito Sobrinho. VEREADORA IVANI ALMEIDA DA
SILVA: Projeto de Lei, dispondo sobre denominar a Rua 17, do Loteamento Urbano de
Interesse Social Jardim das Palmeiras 02, de Rua Manoel Antonio Borges. Decisão:
Encaminhado às Comissões Permanentes. Projeto de Lei, dispondo sobre denominar a
Rua 18, do Loteamento Urbano de Interesse Social Jardim das Palmeiras 02, de Rua
Horácio Petrilli Filho. Decisão: Encaminhado às Comissões Permanentes. Projeto de
Lei, dispondo sobre denominar a Rua 19, do Loteamento Urbano de Interesse Social
Jardim das Palmeiras 02, de Rua Alvaro Gabriel da Silva. Decisão: Encaminhado às
Comissões Permanentes. Indicação, dispondo sobre instalar academia ao ar livre nos
seguintes locais: na praça localizada na Rua Benedito Barreto, esquina com a Rua
Antonio Maquedano, no Conjunto Habitacional Antonio Moreira; e no Recanto Dirceu
Perucci (horta Municipal). Indicação, dispondo sobre construir faixa elevada de
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pedestres na Rua Eduardo Apreia, em frente ao Posto do Cartório Eleitoral, no Jardim
Mariana. Indicação, dispondo sobre instalar canaleta para escoamento de águas pluviais
na Rua Santa Iria, esquina com a Rua Julio Mascagna, na Vila Santa Terezinha.
Indicação, dispondo sobre pintar faixa de pedestres em frente ao portão da EMEI
professora Edith Benini, bem como construir lombada para contenção de velocidade de
veículos na Rua Boa Esperança do Sul, próximo àquela escola. Indicação, dispondo
sobre solicitar da CPFL a substituição do poste de madeira localizado na Rua Porto
Ferreira, 393, no Jardim Cruzado. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Projeto de
Lei, dispondo sobre denominar a Rua 23, do Loteamento Urbano de Interesse Social
Jardim das Palmeiras 02, de Rua Mauro Ferreira Corrêa. Decisão: Encaminhado às
Comissões Permanentes. Projeto de Lei, dispondo sobre denominar a Rua 24, do
Loteamento Urbano de Interesse Social Jardim das Palmeiras 02, de Antonio Julião da
Costa. Decisão: Encaminhado às Comissões Permanentes. VEREADORA REGINA
CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Projeto de Lei, dispondo sobre denominar a Rua 21, do
Loteamento Urbano de Interesse Social Jardim das Palmeiras 02, de Rua Dilma
Conceição Pane Apreia. Decisão: Encaminhado às Comissões Permanentes. Projeto de
Lei, dispondo sobre denominar a Rua 22, do Loteamento Urbano de Interesse Social
Jardim das Palmeiras 02, de Rua Eva Aparecida da Silva Tavares. Decisão:
Encaminhado às Comissões Permanentes. VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Projeto de
Lei, dispondo sobre denominar a Rua 16, do Loteamento Urbano de Interesse Social
Jardim das Palmeiras 02, de Rua Jaconias Fernandes Santos. Decisão: Encaminhado às
Comissões Permanentes. Projeto de Lei, dispondo sobre denominar a Rua 25, do
Loteamento Urbano de Interesse Social Jardim das Palmeiras 02, de Rua João Vaz.
Decisão: Encaminhado às Comissões Permanentes. VEREADOR SILVANO VAZ DO
CARMO: Indicação, dispondo sobre disponibilizar duas caçambas para o Jardim
Primavera, para destino apropriado dos resíduos descartados. VEREADOR VALENTIM
APARECIDO FARGONI: Projeto de Lei, dispondo sobre denominar a Rua 15, do
Loteamento Urbano de Interesse Social Jardim das Palmeiras 02, de Rua Caio César
Eugênio. Decisão: Encaminhado às Comissões Permanentes. Projeto de Lei, dispondo
sobre denominar a Rua 20, do Loteamento Urbano de Interesse Social Jardim das
Palmeiras 02, de Rua Zaldecir Antonio Rigolão. Decisão: Encaminhado às Comissões
Permanentes. MESA DA CÂMARA: Projeto de Resolução, dispondo sobre criação da
ouvidoria e demais institutos previstos na Lei Federal nº 13.460/2017. Decisão:
Encaminhado às Comissões Permanentes. ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR
LUÍS MARINO DA SILVA: Senhora Presidente, Senhores Vereadores e Vereadoras.
Gostaria de começar a minha oratória parabenizando o Vereador Steigue pela vitória
massacrante no clube, uma vitória maravilhosa que diz que o serviço foi feito, que está
sendo feito, e isso que é muito importante. Ficam aqui os meus parabéns a você por toda
a sua equipe por essa vitória, por estar dirigindo o clube por mais três anos. É o que
sempre digo: “não se consegue fazer o trabalho sozinho, é sempre com uma equipe” e,
graças a Deus, nosso Vereador Presidente tem uma equipe que foi firme, conseguiram
fazer um bom trabalho, conseguiram a reeleição, e isso nos deixa muito felizes. Meus
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parabéns a você e a toda a sua equipe. Gostaria de deixar os meus parabéns ao José
Luiz Parella pelas festividades do dia Primeiro de Maio. É muito importante se lembrar do
trabalhador, o trabalhador que faz com que esse país ande, funcione, e essa carga acaba
sempre em cima do trabalhador, o trabalhador que leva este país para frente, e o Prefeito
está de parabéns por se lembrar desta data, por festejar junto os trabalhadores. É uma
festa para a população de Ibaté e para quem quiser vir. Ibaté, que é uma cidade de festas
que atraem um grande público, principalmente das cidades vizinhas também. Obrigado,
Prefeito, por mais esse divertimento para a nossa população; a gente fica feliz com toda
essa situação. Mesmo em crise, vemos o Prefeito trabalhando, trazendo alegria ao nosso
povo. Gostaria de deixar meus agradecimentos ao Júlio, gerente da CPFL, que atendeu
nosso pedido para a troca do poste no Jardim Mariana, pedido que já havíamos feito, que
a Vereadora Ivani também fez; meus parabéns a você, Vereadora, que tem feito muitos
pedidos em relação aos postes, outros Vereadores que também ajudaram. Aqui a gente
sempre aprovou e apoiou as indicações para que se fizessem a troca dos postes, e eu
não sei se essas trocas estão acontecendo no município inteiro, mas, no Jardim Mariana,
aconteceu de uma forma grande, foram vários postes trocados. Agradeço também toda a
equipe telefônica da Vivo, da C-lig, também, que, apesar dos transtornos que trouxe,
acabou trazendo benfeitorias para a população, porque eram postes que estavam em
risco, postes quebrados, com peças, como eu tirei fotos, que dava para se ver de um lado
e de outro. Todos os Vereadores, principalmente a Vereadora Ivani, que também
batalhou muito em cima dessa situação. São postes com bastantes problemas, e acabou
trocando vários. Eu espero que continue pela cidade toda. Trouxe alguns transtornos,
mas é para o bem e para a melhoria da população. Foi feito um bom serviço, os fios
ficaram esticadinhos na Francisco Silva, todos alinhadinhos, todos certinhos. Ficamos
felizes. Parabéns às empresas que participaram dessa situação. Sem mais. A
SEGUNDA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa tarde, senhora Presidente,
Vereadoras e Vereadores, a todos os presentes e a todos os ouvintes da rádio Encanto
do Planalto. É, Vereador Steigue. Aqui eu não vou falar muito como vereador. Vou te dar
os parabéns como Diretor-Presidente do clube G.R.E.I., parabéns, mais uma vez, porque
acreditamos no seu trabalho, a gente sempre acompanha o seu desempenho e tudo o
que você vem realizando à frente do clube, gerando empregos, diretos e indiretos; a
gente acredita que um clube forte é isso mesmo. Continue lá, apoiando e ajudando cada
vez mais o clube e, também, a população ibateense. Parabéns pelo seu trabalho e para
toda a sua equipe. Hoje eu quero mandar um beijo para o chefe das ambulâncias: um
beijo para o Gerival. Um cara que, infelizmente, vem acabando com a nossa população
ibateense, humilhando os nossos cidadãos. Eu, como Vereadora, representante da
população, estou de saco cheio, isso porque nem saco eu tenho, agora vocês imaginem
se eu tivesse saco. Eu conto com o apoio de toda esta Casa, dos meus colegas,
Vereadores, para que me apoiem nesta empreitada. A nossa população de Ibaté vem
sofrendo demais com esse cidadão, que fica no setor das ambulâncias, humilhando a
nossa população. Até quando, gente? Preciso de vocês para que me apoiem, para a
gente fazer a retirada desse cidadão desse setor. Eu, sozinha, não vou conseguir, mas
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eu conto com o apoio de vocês para que a gente leve até o conhecimento do Prefeito,
assim como nós já levamos uma vez, e, hoje, estou nesta Casa, na Tribuna,
representando a população ibateense, com o descaso que esse cidadão vem fazendo
com a nossa população. No começo de abril, o Jardim Cruzado teve um problema com
um menino que precisava da internação, de Limeira. Chegou a viatura da nossa Guarda
Municipal, da nossa Polícia Militar e outros funcionários também para que se fizesse a
internação desse jovem, que estava causando transtorno à sua família e à população do
Jardim Cruzado. Um motorista da ambulância, muito atencioso, esteve no local,
infelizmente o menino que precisava ser internado se evadiu do local. Em conversa com
os guardas municipais, que não mediram seus esforços para fazer essa remoção, junto
com alguns policiais também, não foi possível, porque, como eu disse e repito, ele se
evadiu do local. Os policiais falaram: “Assim que vocês o virem retornando, entrem em
contato com a gente e com o setor de ambulância também, para que possamos buscá-lo
para fazer essa internação, porque estamos vendo que o risco é grande.”. Mais tarde,
quando esse jovem retornou a sua casa, eu entrei em contato com a Guarda Municipal, e
estes foram ao setor de ambulância, e esse cidadão, funcionário, que é pago com o meu
dinheiro, assim como eu sou paga com o dinheiro da população, como Vereadora, ele é
concursado. Eu não mando nele, porque eu não mando em funcionários, mas ele é
funcionário do nosso município; ele precisa, no mínimo, ter respeito. Ele pediu para que
um guarda me mandasse um recado, eu recebi o recado e, hoje, vou repassar ao senhor
Gerival, mais conhecido pela nossa população como Pastor: Gerival, da próxima vez, se
você me ligar, eu vou fazer a remoção assim como você mandou. Vou colocar o guarda
do município dentro do meu carro ou senão vou pagar um segurança particular para me
acompanhar e vou também pegar algum desse cidadão, que precisa de internação, e vou
colocar dentro do meu carro e vou interná-lo em Limeira, está bom, pastor Gerival? Isso
aqui é só o comecinho para você. Na semana passada foi uma pessoa fazer o
agendamento da ambulância porque precisava fazer exames no AME, em Américo
Brasiliense. Houve um dos funcionários, que eu não posso falar qual, porque a pessoa
que me passou, infelizmente, não me passou o nome do funcionário, agora vai ficar uma
incógnita, mas, na próxima sessão, eu vou revelar, porque eu vou atrás, porque eu gosto
de dar nome aos bois; eu acho muito importante quando a gente vai falar de alguém, a
gente falar realmente da pessoa, e não ficar mandando indiretas.Eu não gosto de receber
indiretas, assim como no Facebook, quando aparece alguma coisa, o pessoal mete o pau
nos Vereadores, lá, eles dão nome aos bois, a essa boiada de nove Vereadores: três
mulheres e seis homens; todos nós, lá, somos citados pelo nome. Então, quando eu vou
falar de alguém, eu também gosto de falar o nome do cidadão, da cidadã, eu acho muito
importante a gente salientar isso. Graças a Deus e também ao nosso Vice-prefeito,
Horário, foi resolvida essa situação com relação a essa senhora, que precisava ir hoje a
Américo Brasiliense realizar alguns exames. Ela me procurou, eu não medi esforços em
procurar o Vice-prefeito, no sábado, às cinco horas da tarde, ele pediu para que eu lhe
retornasse, eu retornei ontem, pela manhã, quando o Horácio foi, resolveu a situação,
conseguiu marcar a ambulância, a senhora ficou muito feliz, porque, às seis horas da
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manhã, a ambulância estava no portão de sua casa. Até que ponto nós temos que
enfrentar para que a população use seus direitos sem ser humilhada pela pessoa que
está com a bunda na cadeira, humilhando a nossa população? Infelizmente, o setor da
ambulância, principalmente, esse chefe, que eu não sei o que ele está fazendo ali,
porque o mínimo que ele podia estar vendo é a situação que essa senhora se encontra:
um exame para a gente fazer em Américo Brasiliense. Nós sabemos que a saúde em
nosso país está complicada, aí a pessoa que estava lá, falou que era para remarcar o
exame, em vez de falar: “A gente vai ver qual é a possibilidade”, mas não, falou para a
gente entrar em contato com o pessoal de Américo para remarcar o exame; eu achei isso
o cúmulo do cúmulo. Eu também quero aproveitar a oportunidade para salientar que eu
também fui funcionária do município durante quinze anos e, nesses quinze anos de
trabalho que eu realizei, perante a população, principalmente voltada à área da
educação, eu acredito que nunca recebi nenhum tipo de reclamação, porque nunca,
nenhum dos chefes, pelos quais passei, me chamou a atenção. Acredito que honrei meu
cargo de funcionária enquanto estive como secretária de escola. Posso falar a vocês que
eu trabalhei praticamente em todas as escolas municipais, desde creches, maternal,
escola do ensino fundamental e também pré-escola. Eu acho muito importante a gente
frisar isso; foi de maio de mil novecentos e noventa e oito até maio de dois mil e treze.
Quero também parabenizar alguns funcionários porque trabalham com carinho, respeito
para com a nossa população, porque isso é importante salientar. Quero agradecer
também o engenheiro Daniel, que está à frente da engenharia do nosso município;
Vadilson, também; entre outros. Vou aproveitar para mandar um beijo ao Fiscal Pedrinho.
O Pedrinho sempre foi meu companheiro de trabalho, sempre que eu o procurei, ele
sempre me atendeu, mas, agora, está falando mal de mim pelas costas, e eu não gosto
disso. Quero mandar um beijo para o Pedro Déia: um beijo para você, Pedro Déia. Na
minha frente, você fala que está tudo bem, elogia; quando as pessoas falam alguma
coisa, você teve a coragem de me mandar retirar a árvore? Se eu tivesse esse poder,
iria, sim, tirar aquela árvore, porque está correndo grande risco de cair em cima da casa
da população, mas eu não pedi para você, não, viu, Pedro? Quem pediu foi a mulher,
porque eu fui atrás de quem é responsável pelos cortes das árvores, e quem é
responsável pelo corte das árvores falou para mim que iria resolver a situação. Agora,
com relação a você, Pedro Déia, eu nunca pedi para você retirar de lugar nenhum; o que
peço a você, quando as pessoas me procuram, é em relação à limpeza de terrenos,
porque você faz parte, você é fiscal do município. Então, todas as vezes que eu te
procurei, você me atendeu, só não gostei de você falar que era pra eu retirar essa árvore.
Vou mandar um recadinho também para outro funcionário do Departamento de Água e
Esgoto. Eu acho que o funcionário tem que desempenhar sua função com
responsabilidade, carinho e respeito pelo povo. Estou batendo muito hoje no funcionário
da seguinte forma: se o funcionário não está contente com seu salário, que alguns vivem
reclamando, há outros lugares para se trabalhar, dê lugar para outros, há tanta gente
desempregada. Quando eu não estava contente com meu salário, eu fui estudar, tanto é
que sou técnica de enfermagem, sou formada em pedagogia e sou formada em Ciências
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Contábeis. Então eu acredito que, quando a pessoa não está contente, tem que procurar
outros meios. Um dos funcionários do Departamento de Água e Esgoto mandou um
recado para mim, me mandando comprar um caminhão só para desentupir o Cruzado. Eu
estou podendo, né, gente? Eu vou ter que comprar um caminhão para desentupir as
redes entupidas, porque, se a população me procura, eu acho que tenho, pelo menos,
dar uma satisfação, e muitas pessoas, ainda, não têm o celular e muito menos o telefone
fixo, porque, com os celulares, as pessoas deixaram de ter o telefone fixo em casa.
Então, todas as pessoas que me procurarem, baterem na porta de minha casa, pedindo
para eu fazer uma ligação para o Departamento de Água e Esgoto, eu vou honrar os
votos que tive no município, foram quatrocentos e cinquenta e quatro votos, porque eu
represento trinta e quatro mil habitantes de Ibaté, mais ou menos, porque o censo acaba
não anunciando tão exato. Mas eu vou continuar honrando a minha representatividade
perante a população ibateense. Vocês me desculpam, já são cinco e vinte e cinco, vamos
trabalhar um pouco, falar mais um pouquinho. Pessoal fala que a gente não trabalha,
então vamos falar mais um pouco. Quero aproveitar o momento para mandar um abraço
ao Prefeito José Parella, que, mais uma vez, sem medir seus esforços, está preparando
um grande evento que irá acontecer no município, no dia primeiro de maio, com grandes
cantores e artistas, representando um grande evento que acontecerá no município.
Parabéns, José Parella, junto com toda a sua equipe. Abraço, Prefeito, estou com
saudades, vê se aparece. O TERCEIRO, VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Uma
boa tarde a todos. Boa tarde, senhora Presidente, senhores Vereadores, rádio Encanto e
a todos os que se encontram aqui, na Casa. Quero agradecer a Deus a mais uma
semana, quero desejar uma semana abençoada para todos os nossos amigos
Vereadores; todos os nossos ibateenses, também. Quero agradecer o Vadilson, mais
uma vez, pelo serviço prestado à nossa população, também na Rua Ibitinga, com a Rua
Antônio Jorge, o serviço daquele bar foi feito, aquele escoamento de água, um serviço
muito bem feito; agradeço por isso, por atender nosso pedido. Também pelos outros
serviços feitos, agradeço o Vadilson, agradeço o Siqueirinha, agradeço também o
Horário, que tem nos ajudado muito. Agradeço a Deus, sem Ele, nada podemos fazer.
Quero deixar um abraço a todos os trabalhadores, neste feriado maravilhoso, Dia do
Trabalhador, que Deus possa abençoar com saúde e graça. Que Deus abençoe a todos.
Sem mais, nem menos. O QUARTO, VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI
FÁCCIO: Boa tarde a todos. Boa tarde, senhora Presidente, boa tarde, Vereadores e
Vereadoras, a todos os que nos ouvem pela rádio Encanto e a todos os que estão
presentes no Plenário. Quero agradecer. Gratidão: nós temos que tê-la também. Quero
agradecer pelo reconhecimento que tive semana passada, com os sócios do clube. Foi
um trabalho, uma reeleição de um trabalho que já vem se arrastando há três anos, e eu
reconheço que foi difícil, foi árduo, mas o sócio foi lá e reconheceu o trabalho. Muitos
confundem a questão sócio, porque Steigue vem aqui, na Tribuna, Steigue Vereador,
Steigue Presidente do Clube. Só para deixar bem claro, quando as pessoas falam:
“Aquele menino lá, no clube, na cidade”, vocês têm que entender uma coisa: hoje, o
G.R.E.I. tem três mil e quinhentos sócios, os quais moram em Ibaté, recolhem seus
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impostos em Ibaté, pagam todos os tributos na cidade de Ibaté, são cidadãos ibateenses,
então, temos que ter essa avaliação. Eu, quando entrei, no clube, nós tínhamos onze
empregos, hoje, temos sessentas empregos, diretos e indiretos; são sessenta famílias da
cidade de Ibaté que lá estão empregadas. Para deixar bem claro, quando confundem,
quando comparam, tem que comparar, sim, porque quem está lá é o cidadão ibateense
também. Eu sei que cada Vereador aqui se desdobra para dar o máximo à cidade de
Ibaté e comigo não é diferente, e o clube faz parte da cidade de Ibaté. Então, quero
agradecer cada parceiro, a cada Vereador que me deu força, um pouco antes da
campanha: “Steigue, estamos com você, estamos juntos.”, a cada funcionário da Câmara
e a cada pessoa que conversou comigo e que me falou: “É um trabalho bem feito,
continue com seu trabalho, vamos em frente.”. Realmente não é fácil, a gente se
desgasta bastante em relação a tudo, mas estamos firmes e fortes. Como eu disse, uns
dias atrás, hoje o povo da nossa cidade, nossa população, o sócio do nosso clube,
aprendeu a votar. Que cada um saiba que, cada um que é candidato a vereador, prefeito,
o que quer que seja, o povo sabe votar, escolher, ele tem as redes sociais, tem tudo para
ver. Então, a velha política do tititi, do falar mal do vereador, isso acabou faz tempo;
infelizmente, existem pessoas que não entendem isso. O povo quer ver aquele vereador
e o prefeito que vêm com algumas metas, que as impõem, que as façam, eles
correspondem. Por tudo isso, que foi correspondido, que a população e o sócio
entenderam, que meus amigos me ajudaram, quero agradecer a todos, de coração. Muito
obrigado a todos. EXPLICAÇÃO PESSOAL. O PRIMEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO
DA SILVA: Senhora Presidente, senhores Vereadores e Vereadoras. Aos nossos
funcionários da Casa, que muito têm me ajudado, deixo meus agradecimentos. A gente
está em uma turbulência, com tudo corrido e atrasado, é o que eu digo sempre: sozinho a
gente não pode fazer nada, mas, com a equipe boa igual a essa que a gente tem na
Câmara, o Wagner, a Andréa, o doutor, contador, secretária, a gente vê que o trabalho
acaba fluindo. Esperava estar aqui, às três horas, mas o trabalho acabou me segurando
muito mais, cheguei bem atrasado, mas, graças ao trabalho desse pessoal, que está nos
bastidores, que às vezes não aparece, é um trabalho reconhecido por este Vereador, por
nós. Eles estão sempre ali, nos auxiliando, nos ajudando e, graças a Deus, deu tudo
certo. Deixo meu agradecimento ao médico, Doutor Flávio, que teve uma viagem de
quatrocentos quilômetros de ida e volta para a sua residência, e esteve aqui, recebendo o
seu título. Eu digo que nós perdemos, porque médico que faz um trabalho humanitário
igual ao que o doutor fez, igual ao do doutor Hamilton está fazendo também, igual ao que
fizeram os médicos cubanos por nossa cidade; eles saem, e quem acaba sofrendo é a
população. Precisamos que mais médicos humanitários se levantem para que venham
atender nossa população com mais vontade, com mais ansiedade, com mais fervor, com
mais alegria e humanismo. Vemos médicos que acabam recebendo fortunas e acabam
não prestando um serviço de qualidade. É motivo de muita alegria para nós, Vereadores,
esse ato que aconteceu hoje. Obrigado a todos que participaram dessa festa
maravilhosa, esperamos que, no futuro próximo, o Doutor possa estar com a gente,
trabalhando, nos ajudando e auxiliando. Deixo meu apoio às palavras da Vereadora Ivani.
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Infelizmente, vemos situações em nosso município que não deveriam acontecer. O que
eu digo sempre: servidor, o próprio nome já diz, para servir, e, às vezes, acaba não
fazendo o serviço de forma que atenda à população. Sempre que uma pessoa procura
um serviço e acaba não tendo um bom resultado, acaba procurando um Vereador que o
represente para que o auxilie, e está certo, Vereadora, você fazer isso, estar cobrando,
como todos os Vereadores, que acabam cobrando o responsável por alguma coisa,
porque a gente sabe que, em nosso município, há pessoas sem celular, e eu vou dizer
mais: há pessoas que são tão simples, tão humildes, que, quando recebem um “não” de
algum servidor, elas não sabem para quem recorrer, o seu mundo acaba, porque se vê
impotente diante de uma situação à qual ela tem direito e acaba não tendo sua situação
resolvida. Meus parabéns, tem o apoio deste Vereador que sempre cobra. Gostaria de
passar à população, que talvez desconheça alguns trabalhos que estão demorando,
devido a alguma reestruturação dentro do nosso serviço público. Algumas demissões que
aconteceram, a gente sabe que, logo em breve, haverá um concurso público que estará
preenchendo essas vagas, o serviço de alguns setores acabam atrasando, mas é por
causa dessa situação. Na reestruturação vai ser acertado, logo o serviço voltará ao
normal, o Prefeito tem trabalhado nessa situação. Ibaté já vem trabalhando há muitos
anos desse jeito, vai chegando uma hora em que tudo vai se fechando e não tem como,
tem que ser feito. Nós, da Câmara, lá atrás, a gente já fez, graças a Deus acertamos,
mas a Câmara é pequena, e o município tem um grande número de funcionários, é tudo
bem mais complicado, mas o Prefeito tem trabalhado nisso da melhor forma; logo terá um
projeto para que esta Casa aprecie e vote para que essa situação seja regularizada.
Passa essa informação à população que, às vezes, a pessoa precisa de uma poda de
árvore e demora; o caso da pessoa que era engenheira, que cuidava dessa parte de
árvores, agora precisa ser contratada uma pessoa, porque não é qualquer árvore que
pode ser cortada. Temos que parabenizar os nossos funcionários que trabalham, como o
Vadilson, que corre atrás, para que funcione; pois, com pouco funcionário, tendo que
manter esta cidade limpa, a qual todos que chegam aqui falam bem. Estes dias, estava
falando com um médico, que entrou no lugar dos cubanos, ele me disse: “Nossa, esta
cidade, desde que eu fiquei sabendo que viria para cá, entrei no Facebook e vi como era
Ibaté.”. Ele viu alguns problemas na parte da saúde, mas viu que a nossa cidade é uma
cidade limpa, bem cuidada. Então vemos que a cidade tem uma fama aí fora, de ser bem
cuidada, e, às vezes, devido a essa mudança nos funcionários, acabou trazendo alguns
transtornos. Com tudo isso, Ibaté continua caminhando, vemos um período difícil. A gente
esperava que, com as eleições, talvez mudasse, mas a mudança ela vai ao longo dos
anos. A gente sempre achou que talvez levasse uns dez anos para que aconteça uma
mudança. Apesar disso, vemos que Ibaté continua crescendo, continua caminhando.
Então deixo meu obrigado ao trabalho dos nossos funcionários, que atendem à
população. Às vezes, mesmo com dificuldade. A Guarda, com tão pouco que tem, muito
faz pelo nosso município. A gente tem que estar lembrando, pedindo ao Prefeito para que
reestruture a nossa guarda nesse sentido, trazendo novas viaturas, melhorando o efetivo.
Com esse concurso, espero que saia; a nova Lei da Guarda, a 13.022, que precisa ser
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atualizada. A gente vem cobrando há muito tempo, mas não é fácil fazer. Tem que ser
estudado com carinho para que, lá na frente, não tenhamos mais problemas ao invés de
soluções. Meu obrigado a toda equipe do Prefeito, ao Vitor, que está à frente da Guarda,
que tem todo esse trabalho realizado. Gostaria também de dizer que logo começa a
Semana de Segurança Pública, graças a Deus, ela é um orgulho no nosso município e
continuará sendo, porque vemos o trabalho sendo feito e se estendendo por anos e anos,
complementando a vida de cada criança e de cada cidadão. Sem mais. Obrigado. A
SEGUNDA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa tarde, senhora Presidente,
Vereadoras e Vereadores, a todos os presentes e a todos os ouvintes da rádio Encanto
do Planalto. Marino, obrigada pelo apoio, você me fez lembrar de um ponto importante.
Algumas pessoas acabam depois denegrindo a imagem do Prefeito, por causa do pastor,
no setor de ambulância, porque isso não vem bater de frente com o chefe das
ambulâncias, vem bater de frente com o nosso Prefeito, que sempre esteve à disposição,
que sempre liderou as conduções para levarem as pessoas, porque, no nosso município,
existem alguns especialistas, mas a maioria dos especialistas, nós temos convênio com a
cidade de Américo, São Carlos, Ribeirão Preto, entre outras. Então isso acaba afetando
muito a imagem do Prefeito, José Parrela, e é isso o que eu não quero, pois ele sempre
ajudou a população de Ibaté e continua ajudando a população que o procura. Quero
salientar mesmo, às vezes o Prefeito nem tem conhecimento, porque acaba chegando no
setor de ambulância, as pessoas, que não foram atendidas, acabam dizendo que a culpa
foi do Prefeito, e não é. Isso é culpa daquele funcionário que está ali, o senhor Gerival, o
senhor pastor, essa culpa compete a ele, porque o Prefeito não tinha conhecimento. A
partir desta sessão, tenho certeza de que o Prefeito terá conhecimento do que esse
cidadão vem fazendo ao nosso povo doente, que necessita do transporte público, das
ambulâncias, dos carros; porque eu já estou por aqui de tanto o povo reclamar desse
cidadão. Aí as pessoas vêm reclamar, assim como nós tivemos as conferências, viu,
Vereadora Regina, que você também esteve presente. Lá, no Cruzado, o povo reclama
que liga lá e é mal atendido, eles são grosseiros até no telefone, porque pelo telefone é
mais fácil, pois eles não estão olhando para a cara de ninguém. Ao vivo, um olhando para
a cara do outro, acaba tendo um pouco de retração, mas acaba, sim, maltratando o povo.
As pessoas que têm câncer já estão com aquele sofrimento abusivo e ainda são
maltratadas? Não está certo, não. É só isso por hoje. Nada mais, foi encerrada a sessão
às dezessete horas e quarenta minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de
aprovada pelo Plenário.
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