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19ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2.016. 

 
Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, no 
Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida pelo 
Vereador Lindolfo Jovenal Duarte, secretariada pelo Vereador Luis 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 Antonio Inácio Barbosa procedeu à leitura da bíblia. A seguir O 
Senhor Presidente colocou em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 
23 de maio de 2.016, que foi aprovada pelo Plenário. Após foi lida a correspondência 
recebida de diversos que se encontra arquivada na secretaria da Câmara Municipal. 
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS: VEREADOR ANTONIO INÁCIO BARBOSA: 
Indicação, dispondo sobre fazer reparos em bloquetes na Rua Antonio Maquedano, 
frente ao 350. VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Indicação, dispondo sobre 
fazer plantio de cortina verde, implantação orientada de indivíduos de duas ou mais 
espécies arbóreas e arbustivas adaptadas à região e ao solo/substrato local, 
distribuídas em linhas paralelas. O Vereador Fábio da Silva Gomes discutiu a 
indicação apresentada. Indicação, dispondo sobre fazer instalação de iluminação 
pública na continuação da Rua 15 de novembro, e infraestrutura. Indicação, 
dispondo sobre colocar cascalho na estrada vicinal que liga Ibaté/Água Vermelha. 
Indicação, dispondo sobre fazer divulgação das novas áreas disponíveis no Distrito 
Industrial. VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Indicação, dispondo 
sobre fazer limpeza da Rua Nicola Hercoli, atrás das casas. Indicação, dispondo 
sobre fazer limpeza de boca de lobo nas Ruas: Oreste Del Ponte, Sante Tersigni e 
Gelindo Thamos. Os Vereadores: Luis Marino da Silva, Geraldo de Sousa Oliveira, 
Mário Alberto Frigieri Junior, discutiram a indicação apresentada. VEREADOR 
JOÃO SIQUEIRA FILHO E LINDOLFO JOVENAL DUARTE: Requerimento, que 
dispõe sobre informações sobre reajuste dos servidores municipais. Os Vereadores: 
João Siqueira Filho, Waldir Siqueira, Luis Marino da Silva, Mário Alberto Frigieri, 
Fábio da Silva Gomes, Lindolfo Jovenal Duarte e apartearam os Vereadores Luis 
Marino da Silva e João Siqueira Filho. Aprovado. VEREADOR LINDOLFO 
JOVENAL DUARTE: Indicação, dispondo sobre tapar buracos das Ruas: Benedito 
de Arruda Camargo, Boa Esperança do Sul, Itirapina, Ribeirão Bonito, José Giro, 
bem como recapear a Rua Itápolis. VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Projeto 
de Lei, que dispõe sobre denominação a Unidade de Saúde UBS – localizada no 
Jardim Domingos Valério de Adauto Tomazini Gomes. As Comissões. 
Requerimento, dispondo sobre encaminhar cópias de mapas e lei com 
denominações de logradouros para inserção em nosso sistema. O Vereador Luis 
Marino da Silva discutiu o requerimento apresentado. Aprovado. Indicação, 
dispondo sobre a instalação de braço de luz na Rua Salve Nilo Ziem. Indicação, 
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dispondo sobre instalação de placa denominativa na UBS do Jardim Icaraí. 
VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JUNIOR: Requerimento, dispondo sobre 
encaminha ofício ao deputado Roberto Massa fera visando as possibilidades da 
aquisição de duas viaturas para a Guarda Municipal. O Vereador Mário Alberto 
Frigieri Junior discutiu o requerimento apresentado. Aprovado. Indicação, dispondo 
sobre estudar as possibilidades em fazer uma campanha contra a violência e 
violência sexual em crianças e adolescentes, nas escolas municipais. Moção, votos 
de congratulações com o Grupo de Dança do GREI, pela conquista de 1º lugar na 
categoria Danças Urbanas- Avançado, realizado em Indaiatuba no último dia 04 de 
junho. O vereador Mário Alberto Frigieri Junior discutiu a moção apresentada. 
Aprovada. Moção, votos de pesar pelo falecimento da Senhora Renata Galvão. O 
Vereador Mário Alberto Frigiere Junior discutiu a moção apresentada deixando seus 
sentimentos para a família. Aprovada. Moção, votos de pesar pelo falecimento da 
Senhora Nélsia Terezinha Fraige. O Vereadores Mário Alberto Frigieri Junior e Luis 
Marino da Silva discutiram e deixaram seus sentimentos a família. Aprovada. 
ORADORES: O VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, demais presentes, boa noite a todos, vou 
continua falando de minhas indicações, que a gente está pedindo, eu acho que o 
voto nesta casa, é uma democracia, se eu achar que devo votar a favor do povo, 
que minha função é fiscalizar, é cobrar o que eu devo votar, pelo povo que me 
elegeu, que sou um vereador que estou presente na cidade, eu não corro do pega, e 
nem apareço com nome de Deputado, nome de prefeito, esse vereador foi eleito 
para cobrar o melhor para a população e esse vereador vai cobrar a limpeza sim, 
então eu gostaria, está desde dezembro a cobrança da limpeza atrás da Rua Nicola 
Hercoli, e eu continuo cobrando sim, a minha função é cobrar, quando fui eleito pelo 
povo, eu falei que iria cobrar o melhor para o povo. Desde dois mil e treze, também, 
se falou que iria sair o plano de carreira dos professores, isso já virou uma novela, 
só faltam os atores, e até agora não apareceu o plano de carreira, então esse 
vereador vai cobrar a limpeza sim, porque eu acho injusto, o tanto de três meses, 
quase um milhão, quantos funcionários tem essa empresa, eu gostaria de saber, no 
ano passado aprovou um projeto aqui para pagar as férias dos professores, eu me 
lembro até hoje, eu não sou bem estudado, mas tenho a memória boa, então esse 
projeto de três meses, foi pago quase um milhão, tá tirando verba da educação sim, 
verba da saúde, então esse vereador não foi contra o projeto não, não fui contra a 
limpeza não, fui contra ao projeto do jeito que foi e o próximo projeto que estiver com 
dúvidas, eu vou lá ao ministério público e provar para o pessoal que estou aqui para 
fiscalizar e cobrar. O VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, demais presentes, boa noite a todos, o vereador novamente 
esclarece as indicações que apresentou e ressalta que iluminação é segurança 
pública, por isso que bate sempre na mesma tecla. Também ressalta sobre as novas 
áreas aptas para a instalação de novas empresas, para que a prefeitura faça uma 
grande divulgação para que todos tenham as chances iguais na hora de pleitear 
uma área, um lote e diz que é muito importante essa divulgação. Também ressalta 
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sobre o cascalhamento em vários locais que estão com urgência tomar essas 
providências, e resolver esse problema, também parabeniza o grupo de dança do 
GREI pela conquista. Também ressalta o projeto que estará em pauta, que é de 
grande importância para o município. Também deixa seus sentimentos a toda família 
da Dona Nelsia Fraige. O Vereador ressalta que foi agraciado, com uma medalha, 
por intermédio da Polícia Militar, entregue pelos veteranos, que é uma medalha que 
a polícia militar entrega a um cidadão civil, o vereador diz que ficou muito lisonjeado, 
com a indicação, e agradece a todos envolvidos na semana de segurança pública, 
que é muito importante para o município. O VEREADOR ANTONIO INÁCIO 
BARBOSA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, demais presentes, boa noite 
a todos, o vereador ressalta sobre a manutenção na pavimentação na Rua Adelmo 
Trevisan, que hoje caiu um carro no buraco e quase causou acidente e dano no 
carro. O VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Senhor Presidente, eu só queria deixar 
claro aqui nesta Casa, e a todos os presentes, que quanto ao vereador que votou 
contra ao projeto aí, votado na última sessão, somente ele votou contra e os demais 
vereadores votaram a favor, eu quero deixar claro aqui, que o projeto era legal, que 
esse vereador não vota projeto que é ilegal e tenho certeza que os demais nobres 
pares, tenham ciência disso, por isso que votaram favorável ao projeto, e se nós 
formos seguir o nobre edil que votou contrário ao projeto, a cidade irá parar. Temos 
que analisar, por isso que esse vereador votou favorável ao projeto, não tem nada 
de irregular, o projeto era legal, então as pessoas que não tem conhecimento, pode 
achar que aqui estamos sendo beneficiados para votar projetos, e não tem nada 
disso aqui não. Então vereador, quando vossa excelência fizer o seu manifesto, 
saiba explicar sua posição, porque se não fica ruim para os demais vereadores, eu 
sei vossa excelência tem sua posição, vota de acordo como achar melhor, tem seu 
direito, como também já votei vários projetos contrários, pois não sou obrigado a 
concordar com tudo, mas esse projeto era um projeto importante e não tinha 
irregularidade nenhuma e se Vossa excelência achar que o projeto é irregular, vossa 
excelência tem a cópia do projeto, tem a pauta, pode entrar no ministério público, 
entra com um mandato de segurança, entra com denúncia, que dá cassação para o 
prefeito se for irregular, então eu quero aqui deixar bem claro, que esse vereador 
aqui, não trabalha com irregularidades, com conchavos não, eu trabalho com 
sinceridade, estou no meu terceiro mandato e até hoje sempre votei com 
consciência. O VEREADOR LINDOLFO JOVENAL DUARTE: Boa noite Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, demais presentes, quero falar sobre a indicação 
que apresentei, no jardim Cruzado, sobre os buracos, que devido as chuvas, 
aumentaram como disse o Vereador Antonio, então peço ao prefeito, que olhe com 
mais atenção para esses buracos, no Jardim Cruzado, tem umas ruas do bairro que 
estão necessitando com urgência de uma manutenção. Também estive em Brasília, 
levando solicitações de verbas para melhorias de nosso município, uma delas foi 
para arrumar a ponte que lida o Jardim Cruzado, do Jardim América, também 
levamos o pedido do Conselho Tutelar, que tem um kit que o Governo federal está 
dando que não chegou até o nosso município, o carro está em péssima condição, 
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então o deputado explicou que cada deputado tem direito de três kits e que o dele já 
havia entregado, mas que para o próximo ano já iria agendar, é um kit no valor de 
sessenta mil reais, então fomos e entramos em contado com mais deputados, 
inclusive a cidade perdeu uma verba este ano, mas que poderá conseguir para o 
próximo ano, prometeu o Deputado federal Ceval, fomos bem atendidos, também 
passamos pelo gabinete do deputado Lobbe, ele estava em reuniões, mas deixamos 
lá também pedidos de verbas para o município, estamos aqui para fiscalizar a 
cidade e também ajudar o prefeito a buscar verbas para melhorias do município. O 
VEREADOR JOÃO SIQUEIRA FILHO: Boa noite a todos, nobre vereador Fábio, 
vossa excelência vem cobrando o prefeito para fazer o alambrado naquela mata dá 
dó realmente, outro dia tacaram fogo na mata, é difícil, mas quando estava como 
prefeito interino, fizemos em vários lugares também, mas dá dó de ver o que está 
acontecendo lá, estão cortando tudo. O VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES, 
EM APARTE: Realmente toda área verde tem que ter o alambrado para não ter uso 
de drogas e roubos, com as pessoas que por ali passam. O VEREADOR JOÃO 
SIQUEIRA FILHO: Então eu gostaria que colocassem ali também, para não 
acontecer o que vem acontecendo naquele local, também estou indo para São Paulo 
atrás de verba, estamos fazendo nosso trabalho, como faz o deputado Lobbe Neto, 
esse deputado ajuda sim nosso município, o Deputado Massafera também. 
Referente as professoras, estão certas de lutarem pelo plano de carreira, quando 
estava de prefeito interino, contratei ma empresa para fazer esse plano de carreira, 
mas até agora ainda não subiu para a Câmara. O VEREADOR LUIS MARINO DA 
SILVA: Senhor Presidente, Senhores vereadores, demais presentes, boa noite a 
todos, gostaria de parabenizar o vereador Fábio pelo mérito de estar recebendo 
essa medalha, o vereador foi escolhido pelo trabalho que tem feito e digo, a semana 
de segurança pública é um orgulho para o município de Ibaté e espero que sempre 
deem continuidade a esse trabalho sério e muito importante para o município. 
Também gostaria de dizer que esteve em nosso município o diretor da ALL, em 
vistoria, juntamente com o prefeito, aos pontilhões, que estão com problemas sérios, 
no qual esta casa tem cobrado muito e espero que essa visita hoje da ALL no 
município, possa trazer benefícios para nosso município, e resolver esse problema 
sério. Também hoje conversando com o Diretor de saúde, e temos que parabenizar 
o trabalho que ele vem fazendo na área da saúde, e ele nos esclareceu sobre o 
problema do Giliarde, foi resolvido graças a Deus, e vemos o empenho do Dr. Milton, 
então ficam aqui meus agradecimentos a ele. Também foi comentado sobre a perda 
de uma verba, essa verba foi perdida n o governo do prefeito interino, no qual eu 
estava presente quando o prefeito Dr. Alessandro passou ao prefeito interino, o 
projeto e o que deveria ser feito, que estava em andamento, para que não perdesse, 
mas foi perdida a verba, inclusive fomos para Brasília juntamente com o prefeito, 
para fazer novo pedido, e hoje será uma verba de onze milhões. O nobre edil disse 
que a gente fica se aparecendo aqui com deputados, digo que é trabalho, 
credibilidade, reconhecimento do trabalho que fizemos juntos na campanha e 
somente temos que agradecer tudo que o Deputado Lobbe neto tem feito ao nosso 
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município, ajudando nosso município cada vez que precisamos então isso chama-se 
trabalho, o senhor também deve trabalhar e se aparecer dessa maneira, não da 
maneira que está aparecendo, votando contra projetos, falando do prefeito que está 
fazendo coisas erradas, o senhor tem o poder nas mãos, vossa excelência é 
vereador, se acha que está errado, entre no ministério público, mas temos 
consciência que é um projeto para benfeitorias do município, nossas escolas são 
modelos, tivemos a copinha e alunos que viram nossas escolas ficou admirados de 
ver como nossa criança é tratadas nas escolas, isso é trabalho de um governo sério, 
de trabalho sério, temos que elogiar e lembrar-se do ex-prefeito Zé Parella, que fez 
muito pelo nosso município e sempre prestigiou os servidores municipais, sendo que 
os servidores chegaram a ficar sem reajuste mais de dez anos em outras 
administrações. Mas graças a Deus, o prefeito tem se preocupado com a cidade, na 
medida do possível tem dado reajuste aos servidores. O VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA EM APARTE: Bem lembrado nobre edil, o vereador fica batendo na 
mesma tecla sobre o projeto, que estava irregular, mas ele pode entrar até aqui 
mesmo na Casa, com uma denúncia e monta um processo de cassação em cima do 
prefeito, aqui mesmo na Casa, abra uma CEI e analise as irregularidades, mas pelo 
meu conhecimento o projeto é legal, mas se ele acha que não que entre com um 
processo, ele tem diversas maneiras de cumprir com o papel dele de vereador e 
fiscalizador, agora falar que o projeto está errado e ele está certo, então os demais 
nobres edis estão tudo errado? Só ele está certo? Então eu não admito, pode votar 
da maneira que quiser, mas saiba o que falar, e falar que está tendo irregularidades 
se acha que tem entre com denúncia. O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: A 
outra vez ele até ajudou o prefeito, as pessoas entravam pela educação, passavam 
para outros setores e continuavam recebendo pela educação, estava errado, mas 
agora o prefeito já acertou, então agradeço ao nobre edil que ajudou a prefeito a 
resolver o problema. O VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JUNIOR: Senhor 
Presidente, Senhores vereadores, demais presentes, boa noite a todos, também 
parabenizo ao nobre edil Fábio, pela medalha recebida, referente ao reajuste, 
realmente a arrecadação caiu, e não tem prazo para dar esse reajuste, a qualquer 
momento pode ser dado. Referente ao projeto, ele chega à casa, passa pelas 
comissões para depois ser votado, mas as vezes tem gente de fora que quer jogar 
as coisas no ventilador, e deixa que se exploda, e a meu ver o projeto estava correto 
e é bom lembrar que quando passou pela casa um aumento de salário mais ou 
menos de cento e dez por cento, discutimos, eu votei contra, e tinha meus 
argumentos, sei que cada um vota do jeito que quer votar, mas tem que ter sua 
convicção, seus argumentos, espera que o assunto esteja resolvido para que não 
viremos motivo de piadas, discutindo sempre o mesmo assunto. Gostaria também 
de parabenizar a agradecer ao prefeito por apoiar muito bem o esporte de nossa 
cidade, citando o grupo de dança do GREI que o prefeito não mede esforços para 
ajudar o grupo e a todas as modalidades de esportes de nossa cidade, o vereador 
cita dos as modalidades de esportes da cidade e o desenvolvimento de cada uma 
delas. Fala também da assistência social, onde cita que os Grêmios estudantis que 
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fizeram uma campanha de agasalho e entregou no Complexo social. Também 
ressalta da visita do Major da AFA, para que possam fazer a apresentação da 
esquadrilha da fumaça no município. Também fala sobre sua indicação, para 
campanha de violência da crianças, e sexual dos adolescentes, diz que é necessário 
essa campanha, para que a criança saiba do crime. Também o vereador comunica a 
abertura do Parlamento Jovem que acontecerá no dia 13 ao dia 17, e convida a 
todos os presentes e ouvintes e a abertura oficial serão no dia 14 as quinze horas. O 
senhor Presidente também parabeniza o nobre edil Fábio Gomes pela medalha 
recebida. O Vereador Luis Marino da Silva solicita ao Senhor Presidente para que 
desse continuidade aos trabalhos sem intervalo regimental. O Senhor Presidente 
deu intervalo regimental. Reaberto os trabalhos, foi feita nova chamada, onde todos 
responderam. ORDEM DO DIA: 1º) PROCESSO CM. Nº 297, DE 29 DE ABRIL DE 
2.016 – Projeto de Lei nº 021/2016 de autoria do Executivo, que Dispõe sobre 
diretrizes orçamentárias LDO para o exercício de 2.017. (1ª discussão e votação).  
O Vereador Fábio da Silva Gomes e Luis Marino da Silva discutiram o projeto 
apresentado. O Vereador Luis Marino da Silva leu a exposição de motivos. O 
vereador Fábio da Silva Gomes discutiu e esclareceu o projeto. O vereador Luis 
Marino da Silva leu a exposição de motivos do projeto. DECISÃO: Projeto 
aprovado em 1ª votação por unanimidade. 2º) PROCESSO CM. Nº 364, DE 02 
DE JUNHO DE 2.016 – Projeto de Lei nº 025/2016 de autoria do Executivo, que 
Dispõe sobre crédito especial no valor de R$ 120.861,00 (cento e vinte mil e 
oitocentos e sessenta e um reais). O Vereador Fábio da Silva Gomes discutiu o 
projeto apresentado. O Vereador Luis Marino da Silva discutiu o projeto e leu a 
exposição de motivos, do projeto apresentado. Os vereadores Fábio da Silva Gomes 
e Luis Marino da Silva discutiram e esclareceram o projeto apresentado. O Vereador 
Luis Marino da Silva leu a exposição do projeto. DECISÃO: Projeto aprovado por 
unanimidade. 3º) PROCESSO CM. Nº 343, DE 23 DE MAIO DE 2.016 – Projeto de 
Lei nº 011/2.016 de autoria do Vereador Mário Albert Frigieri Junior, que dispõe 
sobre a obrigação da fixação da frase “DESRESPEITAR OU NEGLIGENCIAR OU 
PREJUDICAR IDOSO É CRIME” nos ônibus, repartições públicas municipais, postos 
de saúde e nos bancos. O Senhor Presidente solicita do senhor secretário para que 
procedesse a leitura do projeto. O vereador Luis Marino da Silva fez a leitura do 
projeto. Os Vereadores: Luis Marino da Silva, Fábio da Silva Gomes, Waldir 
Siqueira, João Siqueira Filho, Luis Marino da Silva e Geraldo de Sousa Oliveira 
discutiram o projeto apresentado. O vereador Luis Marino da Silva leu o projeto. Os 
Vereadores: Mário Alberto Frigieri Junior, Fábio da Silva Gomes, Waldir Siqueira, 
João Siqueira Filho, Luis Marino da Silva e Geraldo de Sousa Oliveira, discutiram o 
projeto apresentado. DECISÃO: Projeto aprovado por unanimidade. 
EXPLICAÇÃO PESSOAL: O VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, demais presentes, na verdade é só para 
comunicar que a partir de amanhã irei começar a divulgar a semana em homenagem 
a Fazenda Santa Rufina, um projeto com resgate histórico do município, mas com 
raiz na fazenda, existe um arquivo de mais de mil e quinhentas fotografias já, este 
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ano já consegui muitas fotos da década de quarenta, do algodão, do café, das festas 
dos italianos, das casas, um arquivo raríssimo, assim como um arquivo também raro 
que no próximo ano vamos acrescentar e no ano que vem teremos muito mais, 
também quero convidar a todos para a exposição, não sabemos ainda o local, 
estamos vendo e a data estamos definindo, mas vou comunicar a todos, e gostaria 
que fosse à Pirâmide, e gostaria que após a sessão os vereadores ficassem para 
tirar uma foto com os vereadores e funcionários com a medalha que recebi. O 
VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, demais presentes, já vou continuar referente a projeto, sobre a opinião 
dos nobres vereadores, a minha maior dignidade, é que aqui cada um responde pelo 
seu voto, como o nobre Waldir disse, eu só achei muito, fiquei muito revoltado, os 
vereadores que se acham bonzinho, que são os melhores, eu acho uma matéria 
falsa, eu fui contra o projeto, eu não fui contra a limpeza da cidade, eu acho que 
esses vereadores vão nas, sai no jornal com o nome do Geraldão, acho isso uma 
coisa ridícula, sempre aparecendo com o nome do Geraldão, e o Geraldão sempre 
trabalhou e está aqui para trabalhar, e gostaria que eles fossem tão, eles gostam de 
mostrar a verdade para o povo, a lei, o artigo 89, não pode ter parentesco, que 
prestem serviço para a prefeitura e caso eles acharem que estou mentindo eu vou 
trazer a nota e mostrar para o vereador, senhor Mário Frigieri e Marino Motos, estou 
aqui para trabalhar e fiquei muito indignado, revoltado com essa reportagem minha, 
mentirosa nos jornais, será que são comprado? Eu vou querer a resposta no jornal, 
agora seu nobre, eu falo do Deputado que respeito muito, que é o Deputado Lobbe 
Neto, admiro muito, e garanto para vocês que quem paga o deputado é o povo da 
cidade e o assessor dele e falo que é o Senhor Paulo Melo, deveria trabalhar mais e 
não se preocupar muito com o Geraldão fica em Brasília, acompanha os trabalhos, 
porque esse vereador cobra e não fica na sombra de ninguém, essas imagens que 
ele está colocando, eu gostaria que ele fosse verdadeiro, porque ele não faz uma 
reportagem dos cargos em comissão, desvio de função, a começar da sua irmã, 
chefe da sessão da merenda e fica no conselho tutelar, então ele tem moral para 
falar do vereador, não estou acreditando que ele tem muita moral não, e não tenho 
nada contra a irmã dele, ele está querendo fazer média em cima do vereador 
Geraldão, na eleição passada a informação que tenho que ele bateu muito em cima 
do vereador Bua, é a maior vergonha, porque quem paga os vereadores é o povo, 
quem paga os deputados é o povo, então eu gostaria que ele tivesse respeito, 
porque se não Lobbe Neto, deveria colocar uma pessoa melhor, porque eu respeito 
muito os trabalhos do Lobbe Neto aqui, manda verbas para o município, tanto Ibaté 
como São Carlos, então pra mim ele é um jornalista mentiroso, eu gostaria que ele 
mostrasse a verdade, cadê a empresa que foi o incentivo fiscal do ano passado, os 
vereadores da base aliada vão explicar, foi perdoado o incentivo fiscal, nada, nada, 
são seis milhões e o povo que está devendo, está com o nome lá no fórum, o 
Geraldão é complicado, eu gostaria que o Senhor Paulo Melo, que daria direito de 
resposta, disse que eu fugi da votação, O Geraldão não votou contra, nem a favor, 
porque daquele tempo tem funcionários que já faleceram da CBT antiga, então eu 
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acho que não deveria, do jeito que eles fizeram, o que o Paulo Melo postou, eu acho 
que ele não tem moral nenhuma para postar e usar o nome do Geraldão, ele falou 
que eu fugi do plenário, eu conversei com o. nobre vereador Fábio, pensei que tinha 
saído, tentando explicar para o povo que esse vereador trabalha em favor do povo, 
para explicar para o povo quando que vai montar a Asa Alumínio aqui, quem que é 
mentiroso, quem ta falando a verdade. O VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Senhor 
Presidente eu quero deixar bem claro aqui, que esse vereador votou favorável a Asa 
Alumínio, vereador está certo de estar cobrando vereador, esse vereador já fez 
requerimento pedindo informação para essa empresa, e pode ter certeza que se 
eles não cumprirem o que rege o contrato vão voltar a pagar o que consta no 
contrato e tenho certeza que todos estarão cobrando, por enquanto eles estão 
dentro do prazo, e quanto à população trabalho em prol a população sim, cada um 
tem seu ponto de vista, só gostaria que o nobre edil se expressasse melhor, e todo 
projeto que o nobre edil votar, de uma explicação para não ficarem ruim para os 
demais vereadores, todos é digno, e fica chato para as pessoas que não tem 
conhecimento, interpretam errado, pode achar que estamos sendo beneficiados e 
aqui não tem isso, aqui fazemos o nosso trabalho com honestidade, o prefeito está 
fazendo o papel dele também na medida do possível com toda dificuldade que ele 
está tendo, ele está cumprindo com os seus deveres, ele está fazendo a folha de 
pagamento, não está atrasando, então temos que fazer o nosso papel de vereador, 
ajudar o município, ajudar o executivo e se tiver que cobrar o prefeito vamos cobrar, 
esse é o nosso trabalho. O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: O vereador 
Geraldo ele continua equivocado nas situações aí, a gente, os vereadores aqui, 
ninguém tem influência no jornal, o jornal apenas noticia, o que é falado e feito 
nessa casa e o que aconteceu na Casa, na verdade o jornal noticiou o que o Senhor 
fez e quero dizer para todos, que um projeto, qualquer projeto, seja uma 
denominação de rua, importa é a aprovação, pode falar que faltou, saiu, não votou, 
votou contra o crescimento da cidade, ninguém aqui votou favorável a empresa, 
pensando se viria ou não, votou no crescimento da cidade, parabéns a vocês, o 
vereador não tem conhecimento, não sabe o que acontece, mas eu vou passar para 
o senhor, porque o senhor é muito mal informado e nem, lê também, vamos falar 
assim, a empresa lá, o antigo dono, acho que não é nem o Airton ainda, havia 
vendido as ferragens para outro empresário de São Carlos, me parece que houve 
uma interdição, por causa dessa situação, o senhor Felício começou a tirar as 
ferragens, houve essa situação, ele comprou a empresa, estava lá, achou que fosse 
dele, então existe uma situação aí, que a gente não entende qual que é o senhor 
Felício está no prazo ainda, então está tudo dentro do prazo, o prefeito não faz 
nenhum projeto para que cause prejuízo ao município, são feito contratos, e se não 
cumprirem, será desfeito, Ibaté na perde nada, a gente luta para que a cidade 
melhore cada vez mais, o vereador chega aqui, diz que votou que não votou que se 
absteve do voto, achando que é o ban ban ban da história, todo mundo aqui faz um 
trabalho sério, quis o melhor para a cidade, fez o melhor, o senhor não teve nem a 
competência de ir lá à empresa e conhecer, aí vem falar da empresa aqui, espero 
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que um dia o senhor não precise de m trabalho da empresa, então vocês estão de 
parabéns por ter aprovado, a gente vai cobrar sim, a gente quer que aconteça e de 
tudo certo para o município, e espero que logo a empresa venha gerar impostos 
para o município, e fico feliz por tudo de. Bom que acontece no município, na 
próxima semana terá a exposição da Fazenda Santa Rufina, um evento onde as 
pessoas acabam se encontrando com alegria, porque na maioria se encontram em 
velórios, então mais uma vez parabéns ao vereador Fábio Gomes, pelos trabalhos 
que desenvolve no município de Ibaté. O VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI 
JUNIOR:. O VEREADOR JOÃO SIQUEIRA FILHO: Senhor Presidente eu iria falar 
de outro assunto, mas como foi citado meu nome e minha mãe sempre me deu 
dignidade, honra, eu quero que o vereador seja homem de provar o que falou, eu 
vou cobrar, e cobrar bem cobrado, porque eu sou homem, falar mentira e usar o 
nome de minha família é falta de capacidade, ou inveja dela, e eu não aceito isso, 
minha família sempre teve honra, teve dignidade, não tem nenhum encostado lá 
não, não tem nenhum vagabundo lá não, se o senhor quiser falar mal da família, fale 
da sua, da minha não, e espero que prove o que o senhor falou, espero, eu não 
aceito mentiras, ainda mais envolvendo minha família, pois nunca fiz isso com o 
senhor, com ninguém desta casa, com ninguém da cidade, nunca desrespeitei 
nenhuma pessoa aqui em Ibaté, falou mentira e baboseira, e quero que prove, e 
tenho dignidade que minha família me deu e honra, coisa que não estou achando no 
senhor hoje e há muito tempo não vejo, então seja homem e prove, espero que 
prove, e vou torcer para o senhor provar, porque não existe, agora ficar jogando 
conversa fora aqui, não pode, eu sou homem e tenho dignidade, não vivo num 
mundo de ilusão igual ao senhor, eu venho aqui para trabalhar para o povo, tenho 
mais de quinze projetos de lei aprovado por esta casa, requerimentos, indicações, 
tenho meus pedidos aos deputados, que vou atrás de verbas para o município, fui 
eleito para fazer o melhor para a população, e fazer um trabalho sério, não fico aqui 
jogando balela no ar, eu sou homem e minha família tem dignidade, espero que o 
senhor lave a boca da próxima vez, para falar de minha família. Desculpe a todos 
que acompanha, a todos os presentes, o desabafo, mais eu não aceito o que foi 
feito, só peço desculpas a todos. Senhor Presidente voltando à explicação pessoal, 
a internet é um meio de comunicação muito importante, ela ajuda muito, é um meio 
de comunicação rápido e inteligente, desde que seja bem utilizado, tem um cidadão, 
um ex-vereador desta casa, que também foi falar mentiras na internet, usou meu 
nome para falar mentira na internet, dizendo que eu como braço direito do prefeito, 
votei para tirar os ônibus da ETEC, dos alunos da ETEC do Jardim Cruzado, que 
vinham para ETEC, esse ser mentiroso, usando meu nome, para mentir mais uma 
vez, como ele fez na escola, ele devia ter um pouco mais de vergonha na cara, por 
ser um ex-vereador, ter no mínimo mais consciência e ter a informação correta, e 
falar mentiras que votei para tirar os ônibus da escola, sendo que não tem e não 
teve nem projeto sobre isso aí, é um ser mentiroso, nem vou citar o nome dele, sem 
vergonha, que não tem a capacidade de assumir o que faz, como disse a ele na 
internet, eu tenho honra, para assumir tudo o que faço e o que eu falo, ele não, um 
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ser mentiroso, sem vergonha, foi vereador e não aprendeu a ter honra ao menos e 
ter dignidade, apesar de que aqui também tem um que na aprende, todo caso eu 
gostaria aqui senhor presidente, que esse ser verificasse a verdade antes de falar 
alguma coisa, do que ficar falando mentiras por aí. O VEREADOR JOÃO SIQUEIRA 
FILHO: A gente aqui fica sentido no que acontece nesta Casa entre nós, referente à 
antiga CBT, nem ia falar, mas é um elefante branco, a cooperativa vendeu para o 
Pompeu, passou por esta casa, foi aprovado, na época teve muitas brigas, prefeito, 
e o empresário, acabou que ficou sem empregos, foi vendido para Airton Garcia e 
enrolou e acabou não dando empregos também, ali deve ter alguma praga, tem que 
levar alguém para orar, benzer, aí estivemos em campinas na empresa do senhor 
Felício, conversamos bastante, ele até nos mostrou as máquinas que viria para cá, 
mostrou projetos, e ficamos animados com tudo aquilo, e tínhamos três dias para 
votar o projeto, inclusive estava com minha filha internada, vim para a sessão, nos 
unimos para ter empregos no município, então confiamos nele e no prefeito, ele tem 
que nos respeitar, nós confiamos nele, então vamos continuar cobrando do prefeito, 
porque isso não é uma brincadeira, votamos para o melhor para o município, porque 
se vencer o prazo e não ter nada, eu mesmo vou pedir para cancelar o projeto, mas 
ainda acreditamos que vai vir sim, e vamos acreditar que vai dar certo. Também 
quero deixar claro que sou filiado no PTB e presidente do PP. O Senhor Presidente 
convidou a população e a todos para audiência pública a ser realizada no dia 08 de 
junho de 2.016. Também convidou a todos para participarem da abertura do 
Parlamento Jovem a ser realizado no dia 14 de junho de 2.016. Nada mais havendo 
a ser tratado, foi encerrada a sessão lavrada esta ata, que vai assinada, depois de 
aprovada pelo Plenário................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 


