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35ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2.016. 

 
Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove horas, no 
Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida pelo Vereador 
Lindolfo Jovenal Duarte, secretariada pelo Vereador Luís Marino da Silva e com a 
presença dos seguintes Vereadores: Antonio Inácio Barbosa, Fábio da Silva Gomes, 
Geraldo de Sousa Oliveira, João Siqueira Filho, Mário Alberto Frigieri Junior, Sidnéia 
Monte e Waldir Siqueira. Iniciada a sessão foi executado o Hino de Ibaté. A seguir o 
Vereador  Waldir Siqueira  procedeu à leitura da bíblia. Após foi colocado em discussão 
à ata da sessão ordinária do dia 26 de setembro de 2016. Colocada em votação, a 
ata foi  aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente comunicou aos Vereadores 
que a Orçamento do Município para 2017 foi protocolado na Câmara Municipal no dia 
30/09/2016, e que será distribuído uma cópia do Projeto de Lei para todos, e que a partir 
desta data está correndo prazo para apresentação de emendas por um  prazo de dez 
dias.  PROPOSIÇÕES APRESENTADAS: VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: 
Indicação, dispondo sobre fechar com tela alambrada a quadra poliesportiva da Escola 
Municipal Professora Maria Luiza Batistella Danieli, na Popular. Indicação, dispondo 
sobre instalar iluminação pública faltante nos postes da Rua Nelson Samarco, no 
Residencial Mariana, esquina com a Rua João Altéia. Indicação, dispondo sobre aplicar 
nova camada de “raspa de asfalto” na continuação da Avenida São Paulo e Rua 
Guerino Sandretti, bem como manter em condições que não provoque suspensão de 
poeira. Indicação, dispondo sobre criação de infraestrutura e asfaltamento interligando 
a Rua Paulino Carlos ao Residencial Antonio Donatoni. Indicação, dispondo sobre 
instalação de iluminação pública com lâmpadas de led NA Avenida Santa Rufina, bem 
como negociar com donos da área, meios de executar asfaltamento da continuação da 
Avenida Santa Rufina até o Jardim Icaraí. Indicação, dispondo sobre fazer com que o 
proprietário faça construção de calçada no passeio público da Rua Salve Nilo Zecchin, 
para que a interligação entre o Jardim Icaraí e o Jardim Menzani seja mais segura para 
os pedestres. Indicação, dispondo sobre determinar que o horário de atendimento da 
UBS do jardim Cruzado seja estendido até às 24 horas. Indicação, dispondo sobre 
determinar ao departamento Municipal de Engenharia para que faça vistoria para 
reparos na Nova Estação de Tratamento de Esgotos, bem como efetuar possíveis 
melhorias em sua operação. ORADORES: O 1º ORADOR INSCRITO, VEREADOR 
FÁBIO DA SILVA GOMES: Senhor Presidente, boa noite, Senhores Vereadores, 
Vereadora, e boa noite a todos os presentes, ao Paulo Melo. Senhor Presidente, como 
faço de costume irei comentar sobre minhas indicações que fiz. A primeira é sobre o 
fechamento total do alambrado da Escola Maria Luiza, porque já existe o alambrado no 
fundo da quadra poliesportiva, no entanto não é até o teto, e com isso a vizinhança tem 
reclamado das bolas, que caem nos quintais, batem nos portões, caem nos telhados, 
esses problemas todos que a gente está acostumado a ver com reclamações deste tipo. 
O que eu peço é que faça o alambramento que falta na escola. Em relação ao 
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residencial Mariana, eu já fiz esta indicação há alguns meses também, ali naquele local 
onde é a continuação da Rua João Altéia com a Rua Domingos São Marcos existe  uma 
rotatória que não foi instalado os braços para iluminação pública e o local está bem 
escuro, a população está com a sensação de segurança comprometida, e já faz tempo 
que a população tem cobrado, e até mesmo hoje teve uma pessoa que me cobrou, por 
isso faço novamente esta indicação. Vocês sabem que está interditada a Rua Floriano 
Peixoto, devido à obra da Rumo Logística no viaduto, o fluxo de veículos para a popular 
que quer sair de Ibaté pelo Viaduto principal ou pelo final da Avenida São Paulo e com 
isso a  poeira do final da Rua São Paulo aumentou devido ao aumento do fluxo de 
veículos, a prefeitura colocou raspa de asfalto o que ajudou muito, mas agora já 
começou a fazer aquelas bacias o que está trazendo poeira para cima novamente e vem 
piorando o problema e agora peço que façam o capeamento com raspa de asfalto para 
que a população não fique na poeira, isso precisa ser feito até que não tenha o asfalto 
no local. Aqui na Rua Paulino Carlos eu já comentei com vocês vereadores, no início da 
Rua Paulino Carlos que dá acesso ao Residencial Antonio Donatoni, ficou um trecho ali 
sem asfalto, que ainda a prefeitura tem que fazer toda a infraestrutura e criar uma rua 
ali, para que tenha um fácil acesso da Avenida São João e da Rua Paulino Carlos 
àquele setor, porque senão acaba sobrecarregando aquelas ruas mais ao cento do 
bairro, sendo que poderia estar margeando o trânsito. Na Rua Salve Nilo Zecchin a 
gente já pediu o asfaltamento, a Vereadora Sidnéia já pediu o redutor de velocidade 
algumas vezes, foi pedido por mim à iluminação, o que aconteceu só que agora é 
necessário o passeio público, o calçamento. O mais urgente no momento é o 
calçamento e o redutor de velocidade, pois já houve atropelamento ali. É algo 
importante, mas simples que necessita ser feito. Com as obras na Avenida Santa 
Rufina, o fluxo aumentou bastante na Rua Salve Nilo Zecchin e com este fluxo que 
aumentou, se tivesse o asfalto da Avenida Santa Rufina até o final contornando atrás da 
área verde, saindo lá no Jardim Icaraí, não aumentaria tanto o fluxo de veículo, no 
entanto, é sabido que a área ali não é pública, é particular e é preciso, para isso, fazer 
uma negociação ou que doe por antecipação para um empreendimento imobiliário ou 
que o proprietário doe esta área para a Prefeitura Municipal, para ai sim a prefeitura 
fazer o investimento de infraestrutura na área. Com tudo isso tiraria o tráfego de 
veículos pesados de dentro do bairro e aliviaria o trânsito. Novamente, esses dias eu 
estive na Estação de Tratamento de Esgotos – ETE, localizada na estrada Ibaté – Água 
Vermelha e vi que estava sem as grelhas de proteção para que os materiais não 
orgânicos não adentrem na represa. Depois foram colocado estas grelhas, mas mesmo 
assim a estação precisa de reparos, como na cerca que estava arrombada, precisa 
fazer uma arborização, e também uma manutenção nos materiais para que não haja 
entupimentos, retirada de materiais não orgânicos da lagoa. Precisa também ser feito a 
cobertura no setor de operação como eu já solicitei, precisamos que esta lagoa de 
tratamento de esgotos seja de excelência. Para concluir eu gostaria de agradecer a 
equipe que trabalhou nas eleições ontem, desde o juiz, as polícias, a imprensa, os 
voluntários, parabenizar todos pela limpeza que houve na cidade em relação aos papeis 
que eram jogados. Nem parecia que era eleição, parecia um dia de confraternização 
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municipal, não se via sujeira. Eu cheguei nas escolas e fiquei impressionado de ver. 
Todos estavam respeitando o Juiz que disse que iria estar com a lei embaixo do braço. 
Ele avisou que quem fizesse alguma coisa irregular ele iria pegar. Claro que 
aconteceram alguns fatos, mas a limpeza foi o que mais marcou. Eleição limpa é o que 
nós precisamos. Ficamos muito felizes com isso. O meu partido PSB teve uma votação 
expressiva, nós conseguimos 3.303 votos, praticamente 800 oun850 votos a mais que 
na última eleição, é uma guinada grande. Sabíamos que estavam em jogo duas ou três 
cadeiras na câmara. E quando se monta um time bom, se sabe que é possível ficar de 
fora e foi o que aconteceu, eu acabei não sendo eleito, mas eu estava consciente de 
dois candidatos poderia ter mais votos. Mas eu assinei em baixo na filiação dos dois, 
sabia que eles tinham potencial. Fiquei triste em não estar na Casa nos próximos quatro 
anos, mas feliz com a campanha que consegui desenvolver, feliz pela minha trajetória, 
que eu pude ajudar no município com o que eu penso, na utilidade pública para a 
sociedade, para o bem comum, e também no auxílio aos colegas. E com a crise política 
que atinge o país eu ainda tenha aumentado 4% ou 5% minha votação. Não foi 
suficiente para chegar no Silvano, mas estou muito feliz e tranquilo pelo trabalho feito 
junto ao PSB. Quero agradecer o grupo, que é muito forte e foi montado na técnica, mas 
sabendo-se de todos os riscos. A gente tem um bom contato com o Diretório Estadual e 
mostramos que estamos vivos na cidade, no meu caso, mostrar consegue ter em três 
eleições mais de 300 votos numa campanha limpa, com ideologia que muitas pessoas 
confiaram. Quero agradecer a população que votou a família que apoiou, aos amigos e 
aos próprios concorrentes que apoiaram a campanha, agradeço a imprensa, pois sem 
ela não é possível fazer a divulgação do trabalho desenvolvido, pois o cargo passa mas 
os trabalhos ficam. Os trabalhos ficarão o dos bancos, da semana de segurança pública, 
da Semana da Santa Rufina que é meu Xodó. Irei continuar com meus projetos, tenho 
outros projetos de vida, outros já começaram a surgir a partir de hoje, fiquei feliz com 
algumas notícias, mas dependerá da escolha de cada um, de como será no ano que 
vem. Estou à disposição, não sairei da política, estarei de repende assessorando nos 
bastidores os dois eleitos, e minhas propostas que coloquei no informativo, irei passar 
para o grupo, pois não posso ser egoísta de querer que não vá para  frente. Que vocês 
sejam padrinhos de minhas propostas, das que vocês acharem interessantes. 
Estaremos aqui até o dia 31 de dezembro, estou feliz e satisfeito com o meu trabalho, 
sei que não foi fácil conseguir a vaga na primeira eleição que disputei. Agradeço o Zé 
Parrela que lá atrás com as discussões que tivemos me ajudou muito também. Peço aos 
eleitos que não se acomodem e vão a luta, pois a vitória é uma escada. Em minha 
última reunião do partido eu disse para que eles estivem preparados para todas as 
situações, ser bem e mal votados. Eu acredito que fui bem votado, pois fiquei na décima 
segunda colocação em votos. Na cadeira acho quem em décimo. Agradeço a Deus e a 
Nossa Senhora por tudo que aconteceu em minha vida, até a poucos anos atrás eu não 
tinha nada em minha vida, tinha meu trabalho e as coisas aconteceram aqui na Casa. 
Deus propôs isso e eu tentei fazer tudo diante de Deus, e tudo aconteceu muito bem. 
Fiquei feliz por isso, e Deus foi semeando em minha vida e cuidou da minha vida. Estou 
feliz de mais com isso, algumas coisas aconteceram neste caminho, minha 
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independência, o nascimento de meu filho, esse mês, com a graça do Senhor eu quito 
minha casa, então eu não tenho do que reclamar. Só tenho que agradecer pela vida e 
pela oportunidade do que eu tinha dentro de mim, das possibilidades de melhoria para o 
município e no interior de cada um de nós. Sem mais. O 2º ORADOR INSCRITO, 
VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Dispensou o uso da palavra. O 3º 
ORADOR INSCRITO, VEREADOR ANTONIO INÁCIO BARBOSA: Boa noite Senhor 
Presidente, boa noite Vereadores e Vereadora e aos presentes nesta Casa. Eu quero 
neste momento agradecer todos os meus companheiros Vereadores pelo apoio que me 
deram, pelo respeito a minha pessoa e quero dizer para aqueles que não conseguiram 
se eleger, que não desanimem, pois se hoje não deu, amanhã pode dar. Peço neste 
momento para Deus e Nossa Senhora Aparecida que abençoe a todos, que não falte o 
pão de cada dia na casa de todos e que tenha emprego para os que estão 
desempregados. Sem mais.  O 4º ORADOR INSCRITO, VEREADOR JOÃO SIQUEIRA 
FILHO: Senhor Presidente, Vereadores e Vereadora, companheiros de trabalho, e aos 
presentes nesta Casa, uma boa noite à todos. Quero agradecer à todos os candidatos 
que saíram a Vereador e tiveram a coragem de lançar suas candidaturas, os candidatos 
a prefeito Guarati e Zé Parrela, pois o importante é disputar. Os vereadores que voltarão 
para esta Casa novamente, parabéns, e aos novos também. Quero agradecer ao 
pessoal que trabalhou no dia da eleição na Mesa, quero também agradecer aos 
delegados dos partidos, os fiscais. Eu nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar como 
delegado, pois sempre fui candidato, desta vez eu tive, e gostei, passei nas escolas, 
conversei com as pessoas, é muito bom. A campanha foi muito boa, sem muito barulho, 
sem ofensas, com limpeza nas ruas. Quero agradecer o Juiz eleitoral, o Dr. Caio que fez 
um trabalho excelente aqui em Ibaté, e tivemos uma eleição sem brigas. Tem que ser 
cada vez mais calma. Eu vou falar de uma pessoa aqui, ela vem apostando e falando a 
respeito da gente, mas não tenho nada contra ele. Nós somos políticos e recebemos 
críticas, aliás, mais críticas do que elogios. E ele foi duas vezes candidato aqui em Ibaté 
e as duas vezes perdeu, e depois ele mudou para outra cidade para ver se conseguia 
nesta outra cidade  e perdeu lá também, e foi pela boca dele que ele perdeu. Ele deveria 
mudar um pouquinho mais longe, quem sabe assim ele ganha que Deus o abençoe e a 
família dele. Eu só tenho que agradecer a população de Ibaté pelos meus sete 
mandatos, aqui são todos meus amigos. Eu sempre falo que temos que tomar cuidado 
com o que falamos, não devemos ficar julgando ninguém. Peço que os vereadores 
eleitos façam um trabalho em prol da população, não façam trabalho contra a 
administração. Eu nunca engavetei projeto, quando vinha do executivo algum projeto 
que eu tinha dúvida eu sempre procurava a assessoria do prefeito e me informava para 
poder explicar para os vereadores melhor e colocava para votar, isso quando eu fui 
presidente desta Casa, e é assim que tem que ser, pois votar contra um projeto do 
Prefeito é ruim, pois se ele manda pra cá o projeto é porque é necessário. Temos que 
deixar o orgulho de lado e olhar para o nosso município para que desenvolva cada vez 
mais. Que os novos vereadores procurem os três que ficaram para tirar dúvidas. Muitas 
vezes tem que usar a cabeça aqui e não o coração, que vocês que forem reeleitos 
ajudem os e novos eleitos. Sem mais. O 5º ORADOR INSCRITO, VEREADORA 
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SIDNÉIA MONTE: Boa noite Senhor Presidente, Vereadores e demais presentes, quero 
primeiramente agradecer a Deus, pois fiz meus quarenta e cinco dias de campanha, sou 
temente e sempre coloquei Deus na frente de tudo. Deus sempre esteve comigo, desde 
quando sai de minha casa para pedir meus votos, Deus sempre esteve me mostrando e 
me dando sabedoria para fazer uma campanha limpa. Trabalhei meus quatro anos no 
que pude trabalhar. Eu entrei aqui há quatro anos como vereadora, sei que tenho muito 
que aprender ainda, mas agradeço o que aprendi com vocês que nos abraçou e nos 
ensinou o João, o Waldir e o Fábio, sou muito grata por vocês terem abraçado a gente. 
Sei que ainda tenho muito que aprender mais estou aqui para isso, e quero continuar o 
trabalho que já venho fazendo, um trabalho honesto. Quero parabenizar os novos 
eleitos e dizer que estaremos juntos para trabalhar por uma cidade melhor. Quero 
parabenizar os que não foram eleitos também, pois tenho uma grande admiração por 
vocês, e quero lhes dizer que reconheço o trabalho de todos. Quero agradecer minha 
família que é minha base, que me apoiaram muito, aos meus amigos que estiveram 
comigo na minha campanha, e também, agradecer a população que confiou em mim 
mais uma vez. Quero lhes dizer que estou aqui e que tenho meu trabalho no Serviço 
Social, sou funcionária lá há 20 anos, e estou lá sempre à disposição, e faço o que eu 
posso, pois amo ajudar as pessoas. O setor onde trabalho atende pessoas muito 
carentes, são pessoas que as vezes não tem noção de um telefone, não tem 
conhecimento, então estamos ali para ajudar, para acompanhar, e este é o meu papel lá 
dentro. Sempre desempenhei meu papel muito bem lá dentro e sempre ajudei todo 
mundo da melhor maneira possível, independente de eleição, pois este é meu trabalho 
de coração mesmo. Agradeço e parabenizo o José Luiz Parrela e o Horácio e também o 
Guaraty, pois foi uma eleição tranquila, e é isso que a gente precisa. Agradeço 
novamente à todos. Fiquem todos com Deus. O 6º ORADOR INSCRITO, VEREADOR 
LUIS MARINO DA SILVA: Boa noite Senhor Presidente, senhores vereadores e 
vereadora. Gostaria de começar minha oratória já cobrando os bancos que se 
aproveitaram de uma situação onde o país passava por uma eleição, com 49.000 contas 
abertas aos candidatos do estado todo, eles se aproveitaram desta situação e entraram 
numa greve que perdura até hoje e foi um descaso com os eleitores e também com os 
candidatos, o que trouxe grandes problemas, e dificuldades para estar fazendo 
transações nas contas. Para mim foi um descaso com o povo brasileiro e um 
aproveitamento de uma situação, e a gente está aqui para cobrar. Hoje vi uma situação 
na Assistência Social de uma pessoa que precisa receber o benefício e precisa ter o 
cartão, e por conta da greve não tem o cartão. A pessoa está com toda a necessidade 
na casa dela, até de alimentação, pois não consegue fazer uso de seu direito adquirido. 
EM APARTE, VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Realmente foi um oportunismo 
esta greve dos bancários e a insatisfação da população é geral. Realmente foi 
proposital, por conta da proximidade das eleições. Eles deveriam então fazer trinta por 
cento de todos os serviços e não somente de seus serviços internos. Na verdade eles 
queriam que os candidatos não conseguissem movimentar as contas e com a pressão 
que fosse feita eles conseguissem o aumento desejado. No entanto o tiro saiu pela 
culatra, pois cada um deu um jeito, e a população está sofrendo da mesma maneira. A 
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insatisfação nossa não é de hoje, mas eles tem o direito de greve. Porém eles deveriam 
ter feito greve por setor, atender os trinta por cento, e não fazer da maneira que foi feita, 
pois não prejudicou somente os candidatos, prejudicou a população em geral. Agradeço 
o aparte, vereador. O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Eu que agradeço suas 
palavras vereador, fica aqui nosso descontentamento, com toda esta situação que 
aconteceu, trazendo grandes prejuízos à população ibateense. Gostaria de falar a 
respeito de um candidato a vereador na cidade que falou mal do trabalho desta Casa, 
tem o nome de Jacaré, é morador do meu bairro, que abriu o microfone e falou mal de 
nós vereadores e de nosso trabalho, mas tenho certeza, que se perguntasse que se ele 
veio aqui nesta Casa um dia para assistir uma sessão da Câmara, ele não veio nenhum 
dia nesta Casa. Ele não acompanha o trabalho desta Casa, ele nem sabe o que 
acontece nesta Casa. Saiu falando mal da saúde, saiu falando mal do hospital, e a 
mesma população que aprova o vereador por um trabalho que é feito ela reprova 
também um candidato pelo péssimo trabalho que está sendo feito. Eu tenho certeza que 
a maioria da população foi bem atendida no hospital. O Secretário de Saúde de nossa 
cidade é um homem íntegro, é um homem que assumiu as congratulações e honras 
desta Casa, é um homem que veste a camisa do município, está tramitando um projeto 
nesta casa para dar-lhe uma honraria pelo seu trabalho. Agora eu digo, por isso que ele 
teve a votação que teve cinquenta e cinco votos, pois a mesma população que aprova é 
a mesma que reprova também. Esta Casa precisa de pessoas íntegras, sinceras, 
honestas e que trabalham pelo município. Estou muito bravo com esta situação, porque 
é uma pessoa que não participa. Até parece que mora em outra cidade, outro país, não 
sabe o que está acontecendo, e depois vem denegrir o trabalho do vereador, o trabalho 
do secretário, o trabalho do prefeito, o trabalho dos médicos. A gente tinha sim um 
trabalho muito grande com médicos aqui, mas resolvemos. Hoje temos poucas 
reclamações. Alguém viu o Jacaré presente na audiência pública da saúde? Alguém o 
viu um dia sequer, em uma sessão da Câmara? Como é que pode sair pela cidade toda 
denegrindo o nome de Ibaté dessa forma? É por isso que teve essa quantidade de votos 
que teve. Sem mais.  O 7º ORADOR INSCRITO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: 
Senhor Presidente, quero dar continuidade as palavras do Vereador Luis Marino a 
respeito deste elemento, que fez uma campanha falando besteira, falando mal do nosso 
trabalho, sendo que eu estou aqui em meu terceiro mandato, e este elemento nunca 
participou de reunião alguma, eu nunca vi ele aqui dentro desta Casa. Ele dizia no 
microfone que tem candidatos aqui que nem votam em Ibaté. Ele é tão burro e mal 
informado que se a pessoa não vota em Ibaté não poderia ser candidato. Então ele não 
conhece a legislação. Ele disse que discutia a legislação com qualquer um. É um 
incompetente que não tem moral alguma para falar o que andou falando no microfone 
na época da campanha, andando pela cidade. Nunca vi alguém que falasse bem dele 
aqui na cidade, muito pelo contrário, só falam mal. Ele nunca ajudou alguém, agora vir 
falar do Legislativo, do Executivo. O Executivo que vem fazendo um ótimo trabalho, 
quando eu fui eleito pela primeira vez a cidade estava afundada, a prefeitura não tinha 
nem telefone, não tinha crédito em lugar nenhum, ai o Zé Parrela entrou e consertou e 
organizou a nossa cidade. Temos que dar os parabéns para  o Zé Parrela. Não é por 
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acaso que ele teve mais de setenta por cento dos votos, ele tem credibilidade com a 
nossa população. O Guaraty também fez a parcela dele quando foi prefeito, não era da 
minha época, mas ouço dizer que ele fez muito por Ibaté. Eu entrei junto com o Zé 
Parrela e faço parte desta história, juntamente com o João Siqueira, o Fábio Gomes, 
com dois mandatos, assim como os demais vereadores desta Casa que fazem parte 
junto com o Dr. Alessandro que também foi um excelente Prefeito, não tenho o que falar 
dele, ele vem cumprindo com os seus deveres, os pagamentos sempre em dia, pagando 
os precatórios. A população reconhece o trabalho dos vereadores e eu agradeço a 
minha votação, agradeço a Deus por ter participado de três eleições, nesta última não 
deu, foi a vontade de Deus. Quero deixar meus parabéns aos vereadores eleitos, foi 
uma campanha limpa, muito bonita. Só tenho que agradecer a Deus e aos 
companheiros que estivemos juntos nesta jornada. Torço para que os novos vereadores 
façam um belo trabalho junto com o Executivo, tem que ajudar o Executivo, pois este é o 
trabalho do Vereador. O Zé Parrela é merecedor e os vereadores tem que junto com ele 
fazer o melhor para a nossa cidade, para as nossas crianças. Agradeço aos funcionários 
que sempre me atenderam muito bem, assim como o Prefeito também. A nossa saúde 
também, está melhor do que em muitos municípios por ai. Para os que ficaram, elogiem 
os bons funcionários e dos ruins, cobrem. Sem mais. O 8º ORADOR INSCRITO, 
VEREADOR LINDOLFO JOVENAL DUARTE: Boa noite Vereadores, Vereadora e aos 
demais presentes. Agradeço também a presença do Paulo Melo e o seu trabalho 
desenvolvido na cidade. Agradeço aos companheiros desta Casa, por tudo que 
passamos juntos, pelos projetos apresentados. Concordo com a fala dos companheiros 
Luis Marino e Waldir, deste cidadão ter criticado o trabalho desta Casa, na verdade ele 
não conhece o nosso trabalho. Primeiramente ele deveria vir conhecer para depois 
criticar, mas infelizmente tem muitos desta maneira que não sabem fazer o seu trabalho. 
Deveriam falar de projetos, apresentar coisas boas. Essa maneira de fazer campanha 
com crítica está acabando, e graças a Deus por isso. Agradeço a todos e parabenizo o 
Senhor Antonio, o Luis Marino e a Sidnéia pela expressiva votação. E os que fizeram a 
campanha limpa também merecem o respeito e consideração. Foi uma campanha 
bonita, achei a coisa mais linda, quando sai para votar nem parecia campanha. Todos 
respeitaram a ordem do juiz, obedeceram as leis, os eleitores também foram 
conscientes e não jogaram santinhos nas ruas, todos colaboraram com a limpeza da 
cidade. Agradeço a população que nos receberam muito bem, e também agradeço os 
nobres colegas com quem aprendi muito nestes quatro anos. Os vereadores Fábio, 
Waldir e João Siqueira nos receberam muito bem e nos instruíram, e apresentamos os 
nossos trabalhos. Parabenizo também o prefeito José Luiz Parella pela expressiva 
votação, e parabenizo o Dr. Alessandro pelo excelente trabalho. A política terminou 
ontem e a partir de hoje cada um de nós vai continuar servindo a população, todos 
unidos no mesmo sentido para a melhoria de nosso município. Deus abençoe à todos, e 
como eu sempre digo, na política a gente nunca perde nada, pois a gente ganha 
conhecimento, ganha amizades, experiência, ganha muita coisa. A gente acaba 
conhecendo pessoas também, por isso que a política é boa, a gente sempre tem um 
aprendizado, por isso que eu aconselhei as professoras a incentivar os alunos a serem 
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políticos, porque é muito bom, depois veio o Vereador Marinho e apresentou o Projeto 
do Parlamento Jovem que hoje é Lei Municipal que é um grande incentivo para a 
juventude. Sem mais. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO VEREADOR INSCRITO, 
MÁRIO ALBERO FRIGIERI JÚNIOR: Boa noite Senhor Presidente, vereadores, 
vereadora, demais presentes, boas noite também aos ouvintes da Rádio Encanto do 
Planalto e ouvintes da internet, hoje o que achei muito interessante, é que todos usaram 
esta Tribuna. Só para lembrar, no dia 1º de outubro deu início o outubro rosa, o qual eu 
apoio sempre, eu peço também que a Prefeitura continue apoiando para que 
conscientize as mulheres sobre o autoexame para prevenção do câncer de mama. Na 
semana passada eu recebi o convite do Deputado Lobbe Neto para ir na abertura do 
Parlamento Jovem Nacional em Brasília, no qual eu fui participar com muita alegria, 
participei da Mesa dos trabalhos ao lado do deputado federal Lobbe Neto, e também tive 
a oportunidade de usar a tribuna da Câmara dos Deputados para falar de Ibaté. Sei que 
não parece, mas lá a gente fica muito mais nervoso, lá falei do Parlamento Jovem 
Ibateense, e assim como falei lá em Brasília, eu iniciei minha vida política com um 
simples objetivo, que é ajudar a população da minha cidade de Ibaté. Queria agradecer 
a Deus por sempre guiar meus caminhos, minha cabeça e minhas palavras, sempre me 
orientando e cuidando de mim, pois nunca me deixei abalar e perdi minha honestidade, 
nem meu caráter nesta minha caminhada, agradeço também Nossa Senhora Aparecida 
que é meu talismã. Não posso deixar de agradecer minha familiar que muitas vezes 
sofreu comigo, e que sempre me acolheu, e que também passou poucas e boas junto 
comigo, ouvindo algumas ofensas, mas que superamos juntos, minha família que amo 
de mais e que me apoia muito. Agradeço também a população de Ibaté que me acolheu 
neste quatro anos me dando ideias para projetos, e sempre me recebendo em suas 
casas. Quero agradecer os meus amigos, a gente perde muitos pelos caminhos, mas os 
verdadeiros permanecem, e como eu sempre digo a gente não é vereador, a gente está 
vereador e sabemos que isso vai acabar, portanto a gente percebe os amigos no início e 
no final da batalha. Por isso eu digo quem não está na batalha com você não é 
merecedor da vitória. Agradeço á todos os funcionários desta Casa, aos que estão na 
ativa e aos que já se aposentaram também, pois sempre nos ajudaram da melhor 
maneira possível. Agradeço aos vereadores, pois por mais discussão que teve aqui, a 
gente soube trabalhar, soube contornar, e dar a volta por cima. Agradeço ao Prefeito Dr. 
Alessandro, que sempre me recebeu, às vezes até com pressa, muitas vezes eu 
atrapalhando o trabalho dele, mas ele sempre me dando uma orientação, ele é uma 
pessoa que me ajudou muito e que vou levar no meu coração, e ele merece todo o meu 
respeito. Agradeço também, o Deputado Lobbe Neto, pois aprendi muito com ele neste 
curto período de quatro anos, ele ama verdadeiramente Ibaté e sabe o que faz, assim 
como o Deputado Estadual Roberto Massafera, que me recebeu diversas vezes em seu 
gabinete, e muitas vezes me deu uma palavra de encorajamento e me fez seguir em 
frente. Assim como foi dito nesta Tribuna, esta foi uma campanha limpa, com as ruas 
limpas, uma campanha muito bonita de se ver. Tivemos 108 candidatos a vereador dois 
candidatos a prefeito com seus respectivos vices, e isso é a democracia. Eu fiz minha 
campanha, mostrei meus projetos, meus trabalhos e minha expectativa era o 
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reconhecimento pelo trabalho feito na Câmara Municipal, e agradeço a população que 
reconheceu e me confiou os votos. Aprendi muito, não só com vocês e com o prefeito, 
mas com a população, e isso está sendo muito importante para a minha vida. Não deu 
tempo de apresentar todos os projetos que gostaria de apresentar, acredito que dê 
tempo de apresentar mais alguns até o final do mandato. Espero que os vereadores que 
assumirão o próximo mandato deem continuação nos projetos já apresentados, como a 
Semana de Segurança Pública, o Parlamento Jovem Ibateense, também o 
reconhecimento das forças policiais de segurança e dos guardas, das polícias civil e 
militar que eu acho que é importante continuar, e também o reconhecimento dos 
aposentados do município do ano. Acredito também que devam continuar assim como 
as Comissões De Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e dos Direitos de 
Proteção aos Animais. Como eu disse, eu nunca perdi meu comprometimento, minha 
honestidade e meu caráter, mas teve duas coisas que aumentaram em mim nestes 
quatro anos, uma foi a vontade de fazer e a outra foi meu amor por Ibaté. Independente 
de qualquer coisa, eu irei me esforçar para continuar trabalhando para ajudar o próximo, 
não importa onde eu estiver nem em que posição eu estiver. Desejo aos nove 
vereadores do próximo mandato que façam um ótimo trabalho, sejam íntegros, porque a 
população de Ibaté precisa disso. Gostaria de parabeniza-los novamente, porém virei 
visitá-los sempre que puder, e acompanhar o trabalho de vocês, mas não irei atacá-los e 
nem criticá-los como certas pessoas fazem conosco. Agradeço novamente os 
funcionários desta Câmara Municipal de Ibaté.  Estarei torcendo muito por os nobres 
Colegas. Fiquem todos com Deus. O SEGUNDO VEREADOR INSCRITO, JOÃO 
SIQUEIRA FILHO: A gente ri muito de certas coisas que acontecem, uns candidatos 
dizem que teriam mil votos, outros dizem que teriam quatrocentos votos, outros 
trezentos, uns dizem que um quarteirão inteiro vai votar para ele, é isso é falta de 
experiência. Sobre o Jacaré a gente pegava no pé dele, chamava ele e conversava, 
mas ele é terrível, mas na outra eleição ele vai mudar de nome, vai se chamar Sucuri, 
pois a Sucuri nada mais ligeiro e o Jacaré nada mais devagar. Mas é assim mesmo, uns 
ficam felizes, uns ficam tristes, mas na disputa é assim mesmo, eu na verdade queria 
que todos ganhassem. Eu falei para vocês, nós temos uma verba, vamos aprovar para 
trabalhar nesta Casa, sei que todo ano a gente faz o que pode, devolve R$ 
1.000.000,00, R$ 1.500.000,00, quase R$ 2.000.000,00 e essa verba é para esta casa 
trabalhar. Quantas vezes eu falei, esta Casa já cabe treze cadeiras, é importante para 
quem está aqui e para quem vai disputar as eleições. Que vocês que vão ficar que 
façam uma economia aqui também, eu queria ter aumentado para treze cadeiras. Se 
tivesse treze cadeiras muitos dos colegas não tinham ficado fora. Sei que cada um tem 
uma opinião, e a minha é que esta Casa deveria ter treze cadeiras, e estou olhando 
também pelo lado da população, pois assim fica mais fácil de o povo achar os 
vereadores. Até mais Senhor Presidente. O TERCEIRO VEREADOR INSCRITO, LUIS 
MARINO DA SILVA: Primeiramente quero fazer um agradecimento a Deus nosso Pai 
que nos honrou com esta vitória maravilhosa, que para mim foi uma surpresa 
maravilhosa, ter sido o vereador mais votado do PSDB. A gente fica muito feliz com toda 
esta situação, agradeço a toda a população ibateense e digo que assumo aqui hoje 
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mais um compromisso com o povo de Ibaté. Na semana passada pedimos que todos os 
vereadores assumissem um compromisso com a população, nós que voltamos 
assumiremos este compromisso de estar assumindo os trabalhos desta Casa e de estar 
ajudando, assim como fomos ajudados pelos vereadores quando entramos, estaremos 
ajudando sim os novos vereadores. Lembrando que vem dois vereador com bagagem 
ai. Quero agradecer todo o trabalho do Prefeito Alessandro e de toda a sua equipe, pois 
a gente soube de toda a dificuldade enfrentada nestes quatro anos e ele como um 
Gestor moderado, um Gestor competente, um Gestor que fez o equilíbrio do município. 
Tivemos um mandato com pouca verba, mas um mandato de alegria, um mandato com 
grandes realizações. Gostaria de deixar meus parabéns ao Prefeito e Vice-Prefeito 
eleitos, pela vitória e assumimos aqui um compromisso de ajudar o município a ter uma 
qualidade de vida melhor. Agradeço a cada um dos vereadores que fazem parte desta 
legislatura, infelizmente dependemos de voto, de partido e com isso muitos deixaram de 
ser eleitos, mas o trabalho foi aprovado e assim foi o Vereador Fábio, eu acompanhei 
todo o seu trabalho, aprendi a gostar de você e de admirá-lo, agradeço o apoio que tive 
ai fora enquanto eu andava pela cidade, a gente torcia um pelo outro para trabalhar aqui 
nesta casa para o povo. O vereador Marinho também fez um excelente trabalho, a gente 
acompanhou ai, fizemos diversas viagens juntos atrás de verbas para o município, e 
conquistamos muitas, graças a Deus. O Vereador Geraldo também, com todas as suas 
cobranças que eram pedidos da população. O vereador Lindolfo, com todos os 
problemas que tiveram o Senhor sempre manteve a postura correta. O Vereador Waldir 
Siqueira, um grande vereador que admiro o seu trabalho, manteve uma postura diante 
de todas as situações. A Vereadora Sidnéia trabalha com um povo carente e humilde, 
que chega até ela com uma necessidade de ser atendidos e ela sempre atende 
procurando fazer o melhor para a população que realmente necessita. O vereador 
Antonio foi novamente aprovado pela população, teve um mandato curto, mas ajudou 
muito o município e teve seu reconhecimento nas urnas. O vereador João Siqueira é o 
que eu disse na sessão passada, o Senhor vai fazer falta aqui em nosso meio, mas 
admiramos o trabalho que foi feito durante vinte e oito anos nesta Casa, foi um 
guerreiro, não é para qualquer um, merece um prêmio. Meus parabéns à todos, gostaria 
de dizer que a campanha foi muito gostosa, o dia da votação também foi muito bom, 
pudemos ficar mais tranquilos, agradeço ao juiz e ao pessoal do cartório por todo o 
trabalho realizado. Achei muito interessante, pois teremos uma Câmara com três 
mulheres e com três vereadores bonitões carecas. Agradeço a população pela votação 
nos candidatos a prefeito e nos candidatos a vereadores, mas muitos não foram votar e 
estes serão os primeiros a cobrar, mas deveriam cobrar de si próprios, pois não fizeram 
seu dever cívico de estar tentando melhorar através do voto, isso é uma falta de 
responsabilidade que nos entristece. Aos que não foram eleitos, que não deixem de 
cobrar os que foram eleitos, tragam propostas. Sem mais. O QUARTO VEREADOR 
INSCRITO, GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Boa noite Senhor Presidente, 
vereadores, vereadora e demais presentes. Eu queria falar das novas eleições do nosso 
Brasil, e ao povo brasileiro, com muito respeito, todos que  votaram conscientes, que 
não votaram em troca de coisinhas e para quem ganhou consciente, parabéns. E todas 
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as famílias unidas nunca será vencida, e um cidadão que vende seu irmão por dinheiro 
não tem respeito com este vereador não. Caim matou Abel por inveja, e nesta Casa o 
Vereador Geraldão sempre foi polêmico, sempre trabalhou com a verdade, com 
honestidade, muitas brigas a gente teve nesta Casa com a imprensa, com o jornal. E 
com tudo isso que aconteceu, esse vereador Geraldão sai de cabeça erguida, não 
precisou comprar voto de ninguém, e até dia 31 de dezembro meu compromisso é com 
a população. Votei nesta Casa, sim ou não, porque o voto é democracia, e com grande 
satisfação sou polêmico. E a todos aqueles que venceram com a democracia e com o 
voto consciente, meus parabéns. Muito obrigado e que Deus abençoe à todos. O 
SENHOR PRESIDENTE EM SUAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Quero agradecer o 
meu grupo do candidato Guaraty e Dilo, a toda a sua equipe. Que Deus abençoe à 
todos. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão lavrada esta ata, que 
vai assinada, depois de aprovada pelo Plenário.................................................................. 
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