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28ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2.016. 

 
Aos oito dias do mês de agosto 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 Antonio Inácio Barbosa procedeu à leitura da bíblia. Após foi colocado em 
discussão à ata da sessão ordinária do dia 01 de agosto de 2016. Colocada em 
votação, a ata foi  aprovada por unanimidade.  O Senhor Secretário efetuou a leitura 
das correspondências recebidas de diversos, que ficará arquivada na secretaria da 
Câmara Municipal.  PROPOSIÇÕES APRESENTADAS: VEREADOR FÁBIO DA 
SILVA GOMES: Requerimento, dispondo sobre informações de onde serão instaladas 
as caixas receptoras de águas pluviais da rede de drenagem que está sendo construída 
na região das Ruas Mário Pistelli e Rua João Rossito. Posto em discussão: O Vereador 
Fábio da Silva Gomes:  Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, vereadora. 
É sabido que está sendo feito a obra no encontro da Rua Mario Pistelli com a Rua João 
Rossito, e é um pedido antigo desta Casa para que faça a drenagem daquela região 
para que não haja grandes problemas nas partes mais abaixo do bairro. E a população 
está perguntando onde serão os pontos específicos das caixas receptoras das águas 
pluviais. Como já está sendo feito os cortes e o enterramento dos tubos e não está 
ficando pronto  as caixas ainda, então há esta preocupação para saber a quantidade e a 
localização. A engenharia da prefeitura está desfalcada mais ainda, por motivo de 
afastamento de funcionário, por isso faço o requerimento, para saber como será feito 
isso já que terá que ser contemplado no Plano Municipal de Saneamento Básico. 
Quando a Engenharia voltar ao normal precisamos saber como estará sendo feita a 
capa do asfalto que está sendo inserida, se será suficiente, se vai ou não dar problema 
depois, pois pode estar resolvendo um problema e começando outro. O Vereador João 
Siqueira Filho: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, pessoal 
presente, obrigado pela presença de todos. O vereador tem razão pelo requerimento de 
informações, o prefeito com certeza irá passar as informações direitinho e eu vou apoiar 
Vossa Excelência. Sem mais. O Vereador Luis Marino da Silva: Boa noite Senhor 
Presidente, senhores vereadores, vereadora e a todos os presentes na Casa. Em 
relação ao requerimento do Vereador Fábio, informações sempre é bem vinda para nós. 
Só queria deixar minha opinião sobre aquele encanamento que está sendo feito. O 
montante de água que passava naquele lugar era enorme que foi preciso fazer esse 
encanamento das águas pluviais. A população que mora ali já nem tinha para quem 
reclamar, quando chovia muito o volume de água era imenso e o Prefeito com sua boa 
administração está resolvendo o problema. Espero que com o requerimento do 
Vereador Fábio chegue para nós essas informações. Foi feito um projeto, primeiramente 
de uma forma errada pela engenharia, a obra demorou um pouco, mas agora saiu e a 
gente fica feliz. Sem mais. Posto em votação: Aprovado. Indicação, dispondo sobre 
construir mureta e calçada, bem como alambrado ao redor da área verde na nascente 
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do afluente do Córrego da Serra, na Avenida São João e na projeção da Rua XV de 
Novembro. Indicação, dispondo sobre instalar bomba de recalque de esgoto nas 
proximidades da nascente do Córrego São João, no Jardim Encanto do Planalto, 
interligando com a rede da nova Estação de Tratamento de Esgoto. Indicação, 
dispondo sobre instalação de gaiolões para despejo de recicláveis nos acessos as 
chácaras e sítios próximos ao município, de modo que os materiais só possam ser 
colocados pela parte superior. Indicação, dispondo sobre contratar equipe 
especializada em drenagem urbana para solucionar problemas futuros com novas redes 
de drenagem. Indicação, dispondo sobre asfaltar a Rua Paulino Carlos que interliga ao 
Residencial Antonio Donatoni. Indicação, dispondo sobre instalação de redutor de 
velocidade de veículos “lombada” na Avenida São Paulo, na saída do bairro popular, 
para a área não asfaltada. Indicação, dispondo sobre construir passagem elevada para 
pedestres na Rua Augusto Boni, esquina com a Rua Gelindo Thamos, no Jardim Icaraí. 
Indicação, dispondo sobre instalar canaleta para escoamento de águas pluviais na 
esquina da Rua da Raia com a Rua Paulino Carlos. VEREADOR GERALDO DE 
SOUSA OLIVEIRA: Indicação, dispondo sobre construir passagem elevada para 
pedestres defronte a Escola Municipal Brasilina Teixeira Ianoni. Posto em discussão: O 
Vereador Geraldo de Sousa Oliveira: Boa noite Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, Vereadora e a todos os presentes. Esta indicação que faço da passagem 
elevada para pedestre em frente à Escola Brasilina, lá no Cruzado, é igual a que foi feito 
aqui em frente, na Escola Estadual do Icaraí. Peço porque nos horários de entrada e 
saída das crianças elas correm risco. Peço que os Nobres pares assinem também esta 
indicação, peço que faça esta passagem porque só a lombada que tem na esquina não 
resolve. Conto com o apoio de todos. Indicação, dispondo sobre pintura dos muros da 
Escola Municipal Vera Helena Trinta Pulcinelli e E. E. André Donatoni. Indicação, 
dispondo sobre consertar a ponte que liga os Jardins América e Cruzado, pois o estado 
da ponte está causando preocupações aos transeuntes. Moção, votos de pesar pelo 
falecimento do Senhor Romeu Ferreira. Posto em discussão: O Vereador Geraldo de 
Sousa Oliveira: Faço esta Moção pelo falecimento do Senhor Romeu Ferreira, pois 
convivi muito tempo com esta família e o Senhor Romeu era um homem muito 
guerreiro. Peço que os nobres pares apoiem esta moção. Vereador Fábio da Silva 
Gomes: Vereador Geraldo, parabéns pela Moção para a família Ferreira, para a Fatima 
e para toda a família. Senhor Romeu foi vizinho de meu pai lá no Icaraí, uma família que 
todos conhecem de sete irmãos, vieram na década de 60 e 70 de Ibitinga para as 
Fazendas de Ibaté para trabalhar, depois mudaram para a cidade e agora começaram a 
voltar para Ibitinga. Que a família se recupere deste baque tão grande que foi a morte 
do Senhor Romeu. Sem mais. Posto em votação: Aprovado por sete votos 
favoráveis.  VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Indicação, dispõe sobre tapar 
buraco na pavimentação asfáltica da Rua Francisco Silva, proximidades do nº 359 e da 
Rua Floriano Peixoto, proximidades do nº 1428. VEREADOR MÁRIO ALBERTO 
FRIGIERI JÚNIOR: Requerimento, que dispõe sobre o encaminhamento de 
documentos da Cooperativa de Produtores Agropecuários de Ibaté – COPAI ao Senhor 
Prefeito Municipal. Posto em discussão: O Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, todos os presentes nesta Casa e 
aqueles que nos acompanham pela internet, uma boa noite. Como eu disse na sessão 
passada a respeito do pessoal do Banco da Terra, esse é um pedido que encaminho do 
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pedido que eles fazem para a gente. Faço através de requerimento para que o Prefeito 
possa encaminhar para os Ministérios responsáveis pra ver se consegue ajudar ainda 
mais essas pessoas trabalhadoras do Banco da Terra. Sem mais. O Vereador Fábio da 
Silva Gomes: Como o Vereador Mario disse, na última sessão estiveram aqui na casa 
os representantes do Banco da Terra, assim todo mundo entende. Eles estão com 
alguns problemas em relação às medições dos lotes, em relação ao serviço de 
topografia que vai ter que ser feito no local para saber onde são suas divisas. Tanto das 
reservas legais, da área verde que tem que ter, em relação ao córrego, as áreas tácitas, 
como as próprias áreas deles e da outra Cooperativa e de terceiros. Isso porque está 
havendo um fracionamento das áreas, como todo mundo sabe, e até mesmo eles 
podem estar invadindo áreas que são áreas verdes. Os moradores pediram que 
enviassem a documentação para a Prefeitura. A gente sabe que a Engenharia da 
Prefeitura não consegue medir uma casa direito, quanto mais da forma que tem que ser 
feito lá, o serviço de topografia enorme que é a área ali. Encaminhando para os 
ministérios responsáveis seria um caminho ou, de repente, uma entidade que faça isso 
para associações conseguisse fazer esse levantamento topográfico e passasse as 
medidas corretas para eles. É difícil, mas não existe outra solução imediata para isso, 
também é complexo e não é barato. Se algum vereador tiver contato com algum 
deputado da área da agricultura que tenha alguém ligado a isso também ajuda porque, 
quem sabe lá tenha alguma entidade por parte do governo que possa fazer esse tipo de 
encaminhamento. Nós não sabemos, pois nunca foi pedido algo deste tipo para a gente. 
E se eles não conseguirem, correm o risco de não conseguir fazer o reparcelamento de 
suas dívidas e no futuro se quiserem vender eles tenham a posse da área. Sem mais. O 
Vereador João Siqueira Filho: A gente até sente, porque aquela gente vem passando 
esse problema por muitos anos. Eles pegaram aquela área e vem lutando, não tem um 
apoio e vem sofrendo. Várias vezes eles estiveram aqui na Câmara Municipal, fazendo 
reunião dos problemas que estavam passando, com falta de água, falta de um 
engenheiro da agricultura para dar um apoio para eles. Não tiveram apoio nenhum, 
então eles vêm ai. A gente vê o sofrimento. Eles são umas famílias da nossa cidade que 
pegaram aquilo lá para ter um rendimento melhor e agora precisa de um apoio da 
engenharia. Só que nós, infelizmente, não temos a caneta na mão, só nos cabe 
encaminhar e fazer os pedidos. Parabéns pelo seu requerimento Vereador. O Vereador 
Waldir Siqueira: Boa noite Senhor Presidente, boa noite vereadores, boa noite 
vereadora, e boa noite a todos os presentes. Muito obrigado pela presença de todos. 
Nobre vereador, parabéns pela sua colocação, o que eu fico indignado é que na hora do 
município ceder as terras, foi cedido a área para os cooperados. Mas na hora de  estar 
favorecendo ou poder ajudar, o município não pode ajudar, porque a lei não permite. É 
muito difícil, não é questão que o Prefeito não quer ajudar. Ele até quer ajudar, mas a lei 
não permite que ele possa fazer alguma coisa para aquele povo. Nós fazemos aqui o 
que nós podemos, nós não podemos infringir a lei e nem o prefeito pode, porque se não 
dá improbidade para o prefeito. Então é  muito complicada a situação. Nosso trabalho é 
estar sempre cobrando para achar a melhor maneira de ajudar os cooperados, mas 
dependemos também dos deputados para estar favorecendo. Infelizmente, deputado 
algum tem interesse em favorecer aquelas pessoas, porque deputado pode fazer 
alguma coisa ali, mas eles não têm interesse. Eles ajudam muito pouco o município. 
Estamos a dispor da nossa população e dos cooperados. Muito obrigado. Posto em 



 

 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

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

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

 

                                                                   Sessão Ordinária de 08.08.2016 – Fls. 4 

 

 

PRESIDENTE            1º SECRETÁRIO 

 

votação: Aprovado por unanimidade. ORADORES: O 1º ORADOR INSCRITO, 
VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Boa noite Senhor Presidente, e a 
todos os demais presentes nesta Casa. Sobre esta indicação que fiz, da ponte que liga 
o Jardim América ao Jardim Cruzado, está correndo risco, não pode deixar muito tempo 
do jeito que está. Eu passei por lá e vi as chapas estão soltas, e os moradores me 
pediram para tomar providências. Eu disse que iria indicar. Eu gostaria que o Everaldo 
tomasse as providências. Sobre a indicação que eu fiz e o Vereador Fábio também fez 
das placas do jardim do Bosque, uma parte já foi colocada, só falta a parte de cima para 
melhorar para o pessoal, para a localização das correspondências. Também sobre esta 
indicação que já faz um tempo que foi feita, sobre as limpezas de boca de lobo, que 
fosse feito não só do bairro Icaraí, mas de toda a cidade. Muito obrigado. O 2º 
ORADOR INSCRITO, VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Como de costume vou 
discutir sobre as indicações que fiz. Sobre a passagem segura lá na Escola Brasilina, lá 
no Cruzado a gente sabe da importância dessas passagens seguras tem tido para o 
município. A cada dia que passa o trânsito fica mais complicado e as pessoas respeitam 
menos ainda a lei. Nos locais onde há muitas pessoas e principalmente muitas crianças 
tem que minimizar o fluxo de veículos. Se arruma o asfalto os motoristas voam com 
seus carros, se a rua está com buraco as pessoas reclamam que não dá para andar, 
temos que fazer este tipo de obra para proteger os pedestres. Do mesmo modo eu peço 
novamente, ao lado da Igreja São Francisco, que faça a passagem segura. Para que as 
crianças possam atravessar para ir à escola e ir à catequese, no caso é perto do 
cruzamento com a Rua Oreste Del Ponte, assim dá mais segurança às crianças. É 
muito importante a construção dessas passagens seguras, a que foi pedida defronte o 
Complexo Social é uma delas. Novamente eu cobrei a instalação gaiolões nas áreas 
rurais, ao lado do perímetro urbano, para que as pessoas que não querem deixar as 
reciclagens em casa, esperar a cooperativa passar,  ou não tenha lugar em casa, que 
ela tenha a opção desses gaiolões com abertura superior para depositar seus 
recicláveis e a chave para abertura fique em posse dos cooperados. E que também, o 
caminhão de lixo passe nas chácaras num dia específico para pegar o lixo orgânico. E 
que também seja feito uma conscientização aos moradores sobre a importância da 
separação do lixo orgânico, do reciclável e do  grande resíduo que são os sofás, 
materiais de construção, colchões, armários. Sobre o que eu disse sobre a equipe, eu 
até acredito que deva ser uma empresa que tralhe com drenagem urbana, mais 
especificamente com drenagem, pelos problemas que vocês já sabem que existe da 
quantidade de água que é lançada nas calhas dos rios. No entanto os problemas 
existentes que tentaram resolver vão continuar sendo problemas, porque não foi 
executado corretamente, pois a engenharia do município não tem capacidade técnica 
para fazer o trabalho. É um projeto específico, por isso tem que ter pessoal 
especializado, por isso tem que se contratar uma empresa ou engenheiro especializado 
em drenagem urbana. As bacias do município hoje, as micro bacias, os córregos que 
tem as nascentes no perímetro urbano, dentre elas, uma que não está no perímetro 
urbano é uma que é afluente do Córrego do Palmital e é justamente onde fica o CDHU. 
Toda a drenagem do CDHU vai cair sobre esta bacia que hoje não é degradada, mas 
vai ter um grande peso das águas pluviais em breve.  Se não tomar providências vai 
acontecer o que o Geraldo cobrou lá no caso da ponte, o problema lá vem de muitos 
anos, é  que está acontecendo a erosão do rio e está descobrindo a área concretada da 
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ponte, é porque o grande volume de água das chuvas que cai ali é muito grande. Se 
você ver como era ali há alguns anos atrás e hoje, você se assusta. Eu não fui lá ver por 
esses dias a ponte, mas pode ter certeza que uma coisa está ligada a outra. Na última 
sessão teve uma discussão muito boa na Casa, em relação às famílias carentes, para 
que o Executivo regulamentasse aquela Lei autorizativa da doação das plantas. Tem 
que fazer uma nova Lei, mexendo em alguns pontos importantes para adequação, para 
que as famílias de baixa renda, comprovadamente na Assistência Social, para que 
tenha a planta de suas casas gratuitamente na Prefeitura, que seja uma coisa muito 
bem feita. Sabemos que esse ano eleitoral, dificilmente este tipo de coisa possa ser 
feito, mas que os candidatos a Prefeito pensem em colocar nos seus planos de 
governo. É muito importante atender essas pessoas que às vezes não tem dinheiro nem 
para comprar seu arroz e feijão, quanto menos os R$ 300,00 mais o responsável 
técnico. E até mesmo, em alguns casos a Prefeitura arcar com todo o processo, para 
que ninguém tenha vantagem econômica e seja atendido, porque não são centenas de 
pessoas, são dezenas de pessoas que necessitam. Agradeço a todos que discutiram, 
sei que é uma matéria complexa. Não vou me alongar mais, só queria ler a resposta da 
Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, que no caso a 
Coordenadoria de Ensino Tecnológico e Profissionalizante me enviou um ofício, 
respondendo aquele requerimento que esta Casa enviou para que fosse feito um 
convênio com o Via Rápida Emprego, eles agradecem o contato e pedem que o 
Executivo entre em contato, pois a solicitação foi analisada e será incorporada na 
execução do Programa no exercício de 2016. Pedem ainda que entre por contato por 
telefone para marcar reunião e para a vinda de uma unidade móvel no município. Já é 
um sinal positivo de que algo possa acontecer, porém nada certo, agora iremos 
encaminhar esta resposta ao Executivo para que possa ser feito um convênio da melhor 
maneira possível, para que a população tenha oportunidade, principalmente a mais 
jovem e desempregada, será assim, mais uma oportunidade aos nossos jovens, sem 
mais. O 3º INSCRITO, VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Novamente 
boa noite a todos, serei breve em minhas palavras. Gostaria de lembra-los que há um 
tempo atrás eu fiz um requerimento para a Caixa Econômica Federal, solicitando para 
que fossem instalado mais caixas eletrônicos na agência e além deles não 
responderem e não terem colocado os que já existem param de funcionar. Então na 
próxima sessão eu farei um requerimento solicitando diretamente para a Diretoria 
Executiva da CEF, para que instale caixas eletrônicos e que os existentes funcionem 
também. A população não consegue fazer suas transações bancárias e nem um 
simples saque. Vamos cobrar da agência providências. EM APARTE, O VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: Deveríamos cobrar até o Executivo para que o  obrigue a  Caixa a 
dar um atendimento melhor, porque tanto a Prefeitura quanto a Câmara tem seus 
funcionários que recebem por ali. Foi repassado o pagamento o pagamento dos 
funcionários que anteriormente era feiro pelo Banco do Brasil e passaram para a Caixa. 
A Caixa tem um lucro muito grande com isso. Eles tem a obrigação de dar um 
atendimento digno para a população e para os nossos funcionários. Então vamos 
cobrar do Prefeito que ele mande um ofício para o superintendente, não adianta mandar 
aqui na agência, para que o superintendente nos dê um suporte melhor, porque se não 
o prefeito pode fazer o convênio com outro banco, no início era rapidinho agora está 
péssimo. O VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: E eles têm uma 
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localização excelente, tem espaço para mais caixas eletrônicos e tem estacionamento 
bom também. Conversei com o Prefeito antes de vir para a sessão e ele disse para eu 
fazer outro requerimento que ele irá apoiar o requerimento. Não tem mais condições do 
jeito que está. EM APARTE, O VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Peço a Vossa 
Excelência que todos os Vereadores possam assinar, para que tenha maior força. 
Iremos cobrar melhor atendimento para a nossa população. Muito obrigado e parabéns. 
O  VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Obrigado Vereador pelas 
palavras, é importante que todos estejamos trabalhando nesta mesma linha, pois a 
população precisa de um atendimento bom desses bancos, pois eles recebem muito 
bem para nos atender, e também pelo acordo de quando é feito a concessão. Eles 
deveriam cumprir as cláusulas, deveríamos dar uma olhada se não tem a quantidade de 
caixas eletrônicos incluído no contrato. Devemos cobrar para que eles façam a 
melhoria. EM APARTE, O VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Só para lembrar, 
isso foi licitado, então tem que ser cobrado o melhor possível para todos os clientes, 
independente de ser funcionário público ou não. Poderia já ser enviado um ofício 
durante a semana para o banco. O  VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI 
JÚNIOR: A gente já fez o requerimento e enviou o ofício para eles aqui na agência e 
eles não nos enviaram resposta, então prefiro enviar direto para a Diretoria Executiva da 
Caixa Econômica Federal e vamos aguardar uma resposta. EM APARTE, O 
VEREADOR JOÃO SIQUEIRA FILHO: O atendimento ali é ruim, se fomos falar vamos 
ficar até amanhã cedo, de tão ruim. Eu estava de Prefeito interino quando começou este 
movimento para trazer a Caixa Federal, era preciso trazer a Caixa Federal para o 
município, foi aberta a licitação e nenhum outro banco participou. Hoje temos várias 
reclamações, tem três caixas em funcionamento e mais dois lugares para colocar mais 
caixas. O  VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: No sábado havia uma 
fila gigantesca, mas tinha um caixa só funcionando e só para saldo e extrato. EM 
APARTE, O VEREADOR JOÃO SIQUEIRA FILHO: E não é só a Caixa que tem 
problema, os outros bancos como o Bradesco, o Banco do Brasil também. É um relaxo, 
a gente fica mais de hora lá. Está na hora dos responsáveis fazer a coisa andar direito, 
se eles colocassem aqueles dois caixas para funcionar já ajudariam bastante. Sem 
mais. O VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Nós estamos todos 
pensando na  mesma, uma hora vai melhorar o atendimento deles, principalmente nesta 
parte de caixas eletrônicos. Na próxima semana faremos um requerimento em nome 
dos nove. Gostaria também de deixar meus parabéns e agradecimentos a Biblioteca 
Municipal que nos enviou o convite para a exposição “Nelson Prudêncio, Um Homem 
Que Voa”, um grande exemplo de atleta brasileiro, a exposição será do dia 10 ao dia 31 
de agosto, que será sobre a vida do Nelson Prudêncio.  Tive a honra de conhecer o 
Nelson Prudêncio, quando fui office-boy na Universidade Federal de São Carlos, é um 
grande homem e um exemplo de pessoa e de vida para muitos. Para finalizar, 
recebemos o convite do Deputado Coronel Camilo para a homenagem aos Consegs, 
que ocorreu hoje, durante a manhã. Tive o prazer de acompanhar, juntamente com o 
presidente do Conseg do município de Ibaté, o Augusto Neto, que recebeu a 
homenagem. A Sessão foi presidida pelo Coronel Camilo e teve a presença do Coronel 
Telhada e também do Coronel Dutra e do Evaldo Corato que está sempre aqui na 
cidade. D quinhentos e poucos Consegs, somente 31 foram homenageados, e da nossa 
região CPI 3, somente Ibaté foi homenageado, e isso graças ao trabalho que o 



 

 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

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

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

 

                                                                   Sessão Ordinária de 08.08.2016 – Fls. 7 

 

 

PRESIDENTE            1º SECRETÁRIO 

 

CONSEG vem fazendo no município, nos bairros, escutando a população, trabalhando 
junto com as polícias e pelo projeto do Vereador Fábio que o Conseg abraçou. Foi 
gratificante. EM APARTE, O VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Ibaté foi 
reconhecida, por pequenos atos em relação a segurança pública que não resolve, mas 
consegue dar um norte e ajudar. A sementinha foi trazida pelo Augusto, através das 
mãos dele para a minha mão e esta Casa aprovou a Lei e foi instalada a Semana da 
Segurança Pública. A semente que veio da mão dele retornou com frutos. Parabéns ao 
Augusto e a todos do CONSEG e também a sociedade ibateense. Para quem não sabe, 
o Conseg nada mais é a sociedade de Ibaté reunida, discutindo segurança pública, 
discutindo os problemas e passando para frente. A Semana de Segurança Pública foi 
só o começo que agora, tenho certeza que vai continuar até quando o município 
abraçar a causa. O Conseg merece o reconhecimento e o Augusto tem representado 
muito bem o Conseg, e a união de todos os entes Prefeitura, Legislativo, Polícias Militar 
e Civil, Conselho Tutelar, Guarda Municipal e o Esporte que engajou as escolas e os 
Grêmios Estudantis. Mais uma vez parabéns. . O VEREADOR MÁRIO ALBERTO 
FRIGIERI JÚNIOR: A semana da segurança pública foi um grande marco na história do 
Conseg, quanto da segurança pública de Ibaté e também o trabalho que vem fazendo o 
Conseg e toda sua equipe realizando as reuniões, lembrando que o trabalho de seus 
membros é voluntário. A nossa região que é a CPI 3 que abrange 93 cidades, só Ibaté 
foi homenageada e é muito importante este reconhecimento, principalmente com toda 
esta insegurança em que vivemos atualmente. O Conseg é o elo de união entre as 
polícias e a sociedade e os poderes públicos. O Vereador leu o Certificado recebido 
pelo Conseg. Sem mais. O 4º INSCRITO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA:  
Dispensou o uso da palavra.  O 5º INSCRITO, VEREADOR, LUIS MARINO DA SILVA: 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores eu irei passar algumas informações para 
vocês com grande satisfação, do esporte do nosso município, dirigida através do 
Assessor Raul. Os Jogos regionais de 2016 seria a cidade sede, porém desistiu na 
última hora e os jogos estão sendo realizados em várias cidades em forma de tornei. 
Neste final de semana foi a vez do atletismo na cidade de Bauru. A nossa cidade foi 
espetacular conquistando 38 medalhas no atletismo masculino e feminino na 2ª divisão 
dos Jogos Regionais de 2016. A equipe feminina ficou com o 1º lugar campeão geral e 
a equipe masculina ficou com o 2º lugar, sendo o vice-campeão. No próximo final de 
semana será a vez do futsal feminino, na cidade de Pirajui. A nossa copinha também 
está sendo um sucesso, muitas pessoas tem vindo ver os jogos e observado nossos 
atletas mirins e a nossa cidade contará com nove meninos entre 10 e 11 anos que irão 
passar uma semana em São Paulo, fazendo uma avaliação e podendo posteriormente 
ser contratados por equipes profissionais, o que é para nós motivo de muito orgulho. O 
esporte está funcionando de uma forma correta, tem dado resultado, ficamos muito 
felizes com toda esta situação. Temos hoje um garoto do Jardim Cruzado que está em 
Curitiba, no time do Atlético Paranaense fazendo teste. Agradeço o professor Raul pelo 
trabalho que desempenha no departamento de esportes do município. Gostaria que 
fosse elaborado um ofício para a próxima sessão em nome de todos os vereadores aos 
Correios, no sentido de nos dar informações do correio de nossa cidade. A gente vê que  
foi construído um prédio dentro de todas as normas especificadas pelo correio. Não foi 
um prédio que foi construído a esmo, e este prédio está a um bom tempo parado e 
enquanto isso a cobrança da nossa população é grande e a gente não sabe mais como 
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resolver. Já encaminhamos pedido a deputados, o prefeito também já encaminhou, e o 
correio não nos dá uma resposta de como será o fim de todo este episódio, e quem 
acaba sofrendo com tudo isso é a população ibateense com filas enormes e até mesmo 
com mau tratamento de funcionários, pois a fila está enorme e o expediente está no fim 
e ele acaba falando que o sistema está fora. A gente quer uma solução para os 
problemas do correio de Ibaté. Gostaria de dizer que na última sexta-feira, dia cinco, foi 
feita a convenção do PSDB que anunciou a candidatura do ex-prefeito José Luiz Parella 
à Prefeito e Horacio Sanchez a Vice-Prefeito. Também foi anunciado 54 candidatos a 
vereadores que darão apoio ao ex-prefeito José Luiz Parella à Prefeito de Ibaté a partir 
de 2017. Nos sentimos felizes com toda esta situação, para a chapa majoritária teremos 
o apoio dos partidos PSD, PHS, PRB, PRP, PV, PMDB, PRTB e PEN. Então fica ai 
passado esta informação para todas as pessoas, a respeito das eleições e dos 
candidatos. Sem mais. ORDEM DO DIA: 1º) PROCESSO CM. Nº 553/2016 de 02 de 
agosto de 2016, Projeto de Decreto nº 003/2.016 de autoria do Vereador Mário 
Alberto Alberto Frigieri Júnior, que dispõe sobre a concessão do Título de Honra ao 
Mérito ao Dr. Ricardo Innecco de Castro. Posto em discussão: O Vereador Mário 
Alberto Frigieri Júnior: Gostaria de ler a matéria que saiu no site Região em Destake, 
sobre o acontecimento em questão e depois  farei minha justificativa e pedirei o apoio 
de Vossas Excelências. “Dr. Ricardo Innecco de Castro realiza cirurgia em criança de 
Ibaté. Menino com paralisia cerebral recebe doação de órtese norte-americana. Criança 
de seis anos passou por cirurgia na Santa Casa de São Carlos-SP. Ícaro Igor de Souza 
agora precisa de prótese para o lado direito do quadril. Após dois anos à espera de uma 
cirurgia, o menino Ícaro Igor de Souza, de seis anos, ganhou uma órtese norte-
americana e pôde ser submetido ao procedimento. Nascido com paralisia cerebral, o 
garoto de Ibaté (SP) teve o lado esquerdo do quadril operado pela equipe da Santa 
Casa de São Carlos e está se recuperando em casa, onde também aguarda uma 
definição sobre a cirurgia que deve fazer do lado direito. O menino precisa ser operado 
em breve e agora a família aguarda outra doação ou a aquisição da prótese pelo Poder 
Público. Segundo Dr. Ricardo Innecco de Castro, médico que comandou a cirurgia,  o 
menino vinha desenvolvendo má formação na articulação que liga a coxa à bacia, o que 
o impossibilitava de andar. Ele explicou também, que o valor de todo o procedimento 
ficaria em torno de R$ 18 mil e, por conta do alto custo, a órtese não foi liberada pelo 
SUS. Além disso, de acordo com Dr. Ricardo, os modelos usados no Brasil são voltados 
para adultos e para realizar a operação na criança seria necessário uma adaptação. “A 
cirurgia duraria em torno de 7 horas e a recuperação seria duas vezes mais lenta”, 
contou Dr. Ricardo. Já com o modelo importado, não oferecido pelo SUS, o 
procedimento foi simples demais. “A cirurgia foi um sucesso, realizada em 4 horas. O 
paciente está bem e em duas semanas já podemos retirar o gesso”, ressaltou o médico. 
Segundo Dr. Inecco, a doação ocorreu de um encontro com o vice-presidente de uma 
empresa norte-americana de equipamentos ortopédicos, durante um congresso 
realizado no mês de julho em Belo Horizonte. Dr. Innecco relata: “Estava passando 
pelos estandes quando ele me abordou. Começamos a conversar e, ao saber que eu 
era de São Carlos, ele comentou que também nasceu na cidade. Durante o papo, ele 
acabou me oferecendo a órtese para ser usada em algum paciente infantil que 
estivesse aguardando por cirurgia pelo SUS”. A notícia da doação foi recebida 
pessoalmente pela família. “O doutor nos ligou e pediu para irmos ao consultório. 
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Ficamos alegres e espantados porque foi de repente, tudo muito rápido, em menos de 
uma semana ele já foi operado. Ficamos felizes que deu tudo certo. Meu filho já está 
sorrindo e brincando. Agradecemos muito a Deus e toda a equipe da cirurgia”, disse o 
pai de Ícaro, Jeverson José de Souza. Com essa cirurgia, Ícaro soma três operações e 
ainda precisa passar por pelo menos mais um procedimento. Ícaro precisa operar o lado 
direito, mas dependemos do município para conseguir a outra órtese ou de outra 
doação. É o mesmo caso do lado esquerdo, tem um prazo para ser realizado para não 
atrofiar e ele poder sentar e andar, já que ele só senta por meio de ajuda. Segundo Dr. 
Ricardo Innecco, é preciso que o paciente receba a outra órtese em até seis meses. 
“Como ele já teve um lado operado, essa parte será corrigida, a cirurgia não é perdida, 
porém, se não fizer a cirurgia do outro lado, pode criar um problema secundário de difícil 
resolução depois”.  O comprometimento do Dr. Ricardo com esta família ibateense foi o 
que me comoveu e que me levou a fazer este merecido título de honra ao mérito. Dr. 
Ricardo merece os aplausos de toda a nossa população. Ele tem o Dom Divino e faz o 
uso com perfeição. Peço aos nobres pares que me acompanhe neste título nesta 
singela homenagem Só nos resta conceder ao Dr. Inecco este título de Honra ao Mérito 
por ter amenizado o sofrimento desta criança especial que é o Ícaro Igor e agradecê-lo 
em nome de toda a família ibateense. O Vereador Luis Marino da Silva: É gratificante 
a gente saber que aconteceu um caso deste em nosso município, de um médico com 
um coração tão grande e bom de estar atendendo a criança, da empresa que também é 
digna do agradecimento, porém ela não quer que divulgue o nome. E para o governo, 
como seria a moção que faríamos para ele hoje? Com estas próteses todas sucateadas, 
caríssimas, nem parece que é de material cirúrgico, parece que é de ouro. Se a família 
não tiver dinheiro ela nunca vai conseguir. Somente com um bom coração desses, de 
uma empresa dessa, igual esta criança está sendo beneficiada, que hoje estamos aqui 
felizes por conta desta situação. Agradecemos ao médico, aprovaremos o título de 
honra ao mérito sim, e espero que todos votem e apoiem este ato. Sem mais. O 
Vereador Waldir Siqueira: Parabéns Vereador pelas suas colocações, faço de suas 
palavras as minhas. É muito gratificante poder votar um projeto deste conteúdo. Assim 
como o Vereador Marino mencionou, como a gente poderia dar uma moção para o 
nosso governo hoje. Para o nosso governo a gente teria que dar uma moção de 
repúdio, porque o nosso governo só deixa a desejar na saúde. A saúde hoje é uma 
calamidade com tanta podridão com estes políticos podres que só sabem roubar, só 
sabem tirar do pobre, são um bando de bandidos que deveriam estar todos na cadeia. 
Graças a Deus que está sendo descoberto várias das podridões ai. Temos que 
mencionar estes médicos excelentes que temos, que fazem jus do seu salário e é 
gratificante subir nesta Tribuna e mencionar esta linda ação deste médico. Não posso 
deixar de falar também do Dr. Claudio que é um excelente médico, que já pegou vários 
erros médicos e não mede esforços para atender os pacientes, que é digno de receber 
também uma homenagem como esta. Temos também os médicos cubanos que estão 
trabalhando em nosso município, que vem de outro país ajudar a nossa população, 
dando sempre o melhor de si, são excelentes médicos, como já foi mencionado diversas 
vezes aqui nesta Tribuna. Estarei apoiando sim este projeto. Muito obrigado. O 
Vereador João Siqueira Filho: Jamais eu poderia deixar de falar do Dr. Ricardo. Eu o 
conheço já faz doze anos, quando ele fez cirurgia na minha filha Gabrielle que é 
especial, que estava com os nervos todos atrofiados, estava muito difícil de lidar com 
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ela, pois ela estava com o corpinho duro, o Dr. Ricardo fez seis cirurgias na minha filha, 
e daquela época para cá fui fazendo amizade com ele. É um médico muito atencioso e 
que tem Deus no coração, e quem tem Deus no coração só faz bem para o próximo, ele 
ajuda de coração. Tudo que ele faz ele faz com amor. Aqui no município também temos 
médicos que atendem com carinho e amor e isso é bonito. Hoje estamos falando bonito 
da saúde, do esporte, está muito bonito. Quando o Dr. Ricardo veio para Ibaté eu disse 
para ele que Ibaté estava recebendo um presente e realmente hoje estamos 
homenageando ele. Posto em votação Secreta. O senhor Secretário fez a chamada, e 
os vereadores votaram um a um. Após o Senhor Presidente chamou para serem 
escrutinadores os Vereadores Fábio da Silva Gomes e Waldir Siqueira. Que após 
contarem os votos foi proclamado o resultado. DECISÃO: Projeto de Decreto 
aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO INSCRITO, 
VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Dispensou o uso da palavra. O  SEGUNDO 
INSCRITO, VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Eu só que queria falar 
sobre o requerimento que eu fiz da empresa LF, sobre quantos funcionários que tinha e 
este requerimento foi respondido. A empresa tem 78 funcionários. A única coisa que me 
deixou equivocado, foi que pessoas que pertencem a firma queria jogar os funcionários 
contra o Geraldão. A minha função é fiscalizar, então este vereador vai continuar 
cobrando. A informação que tenho é que ele andou jogando no WhatsApp das 
monitoras que eu era contra. Eu nunca fui contra funcionário, sempre sou a favor de 
funcionário. Muito obrigado. O TERCEIRO INSCRITO, VEREADOR MÁRIO ALBERTO 
FRIGIERI JÚNIOR:  Gostaria de agradecer a todos pelo título ao Dr. Ricardo, tenho 
certeza que isso irá incentivar outros médicos e outras empresas a fazer o mesmo 
trabalho. Quero deixar meus agradecimentos e parabéns aos estudantes, pois dia 11 é 
o dia do estudante, é uma fase da vida muito importante e muito difícil também e 
também meus parabéns aos advogados que também é o dia deles no dia 11. Tenho 
vários amigos advogados, como o Prefeito Dr. Alessandro, aqui nós temos o Dr. 
Nivaldo, e outros amigos também. E hoje a minha alegria é o nascimento do meu 
sobrinho Charlie, filho do meu irmão Matheus. Deixo meus parabéns ao meu irmão 
Matheus e a sua esposa Deise. Deixo também meus parabéns ao meu irmão, ao meu 
pai e à todos os pais da cidade de Ibaté, pois no próximo domingo será comemorado o 
Dia dos Pais. O QUARTO INSCRITO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Só queria 
deixar mencionado aqui, que foi saiu alguns comentários que eu não seria candidato. 
Quero deixar bem claro que sou pré-candidato sim as eleições. Sem mais. O QUINTO 
INSCRITO, VEREADOR JOÃO SIQUEIRA FILHO: Dispensou o uso da palavra. O 
SEXTO INSCRITO, VEREADOR LINDOLFO JOVENAL DUARTE: Senhores 
Vereadores, vereadores e a todos os presentes, eu só queria dizer que a indicação da 
ponte do Jardim Cruzado foi muito boa. Este ano eu fui até Brasília e levei um pedido de 
emenda de R$ 500.000,00 para aquela ponte, ainda não foi respondido mas espero ser 
atendido. Sobre a passagem segura na Escola Brasilina, é muito importante, já cobrei 
lombada ali, mas agora o vereador fez melhor ainda, que é o pedido da passagem 
segura. Quero deixar meus parabéns ao Presidente do Conseg, Augusto Neto pelo bom 
trabalho desenvolvido e pela homenagem recebida em São Paulo, agradeço também o 
Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior que foi representar a Câmara Municipal de Ibaté 
no recebimento da homenagem do Conseg. Agradeço também o médico Dr. Ricardo, 
apesar de não conhecê-lo. Sobre Caixa que foi comentado, temos que cobrar, pois foi 
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feito licitação e ela ofereceu o melhor, se ofereceu tem que cumprir o eferecido para a 
nossa população.  Desejo à todos um Feliz Dia dos Pais e uma excelente semana. 
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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