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36ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª LEGISLATURA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2.016. 

 
Aos dez 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  Antonio Inácio Barbosa  procedeu à leitura da bíblia. Após foi colocado em 
discussão à ata da sessão ordinária do dia 03 de outubro 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. Após foi apresentado requerimento de urgência, ao Projeto de Lei do 
Executivo de nº 037/2016, que dispõe sobre  denominar de “Antonio Moreira” o 
Conjunto Habitacional Ibaté “B” e dá outras providências. O requerimento tem a 
assinatura de todos os vereadores. O Projeto passa para a Ordem do Dia. 
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS: VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: 
Requerimento, dispondo sobre informações sobre o andamento da adesão ao convênio 
Programa Via Rápida Empregos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação; Posto em Discussão: O Vereador Fábio da Silva Gomes: Boa 
noite Senhor Presidente, senhores vereadores, vereadora e demais presentes, nas 
últimas sessões foi realizado requerimento que foi enviado ao Executivo, com cópia a 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado 
de São Paulo, que tem como Secretário o Vice Governador Márcio França. Este 
requerimento é para que o Prefeito nos informe como está o andamento deste convênio, 
para futuras cobranças ou até mesmo assinatura do referido convênio que é muito 
importante, principalmente nesta época de desemprego  e estes Cursos da Via Rápida 
são cursos rápidos que ajudaria muito. Sem mais. Posto em Votação: Aprovado. 
Requerimento, dispondo sobre agendamento de audiência com o Vice-Governador do 
estado, Márcio França, para tratar de assunto de interesse do município de Ibaté; Posto 
em Discussão: O Vereador Fábio da Silva Gomes: Continuando a discussão, como eu 
falei o Vice-Governador do estado é o próprio Secretário e sabendo desta resposta que 
o Prefeito nos der, a gente vai poder pleitear outros convênios ou até mesmo fazer com 
que esse agilize, o que seria muito bom para a Assistência Social do Município, que 
houvesse esse preparatório para as pessoas que estão fazendo uso da Assistência 
Social neste momento mais vulnerável, do mesmo modo que perguntamos para o 
prefeito, vamos ver com o governador a possibilidade de estar firmando outros 
convênios com o município. Sem mais. Posto em Votação: Aprovado. Indicação, 
dispondo sobre elaboração de convênio com o SESI para sistema de ensino das 
escolas do município; Indicação, dispondo sobre fazer o alargamento e executar a 
infraestrutura da estrada da continuação da Rua Adelmo Trevisan, adquirindo área 
necessária do terreno da empresa defronte a esta estrada; Indicação, dispondo sobre 
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instalar placas para instrução nos pontos de ônibus aos usuários do transporte público, 
sobre o direito do uso do elevador de acessibilidade, enaltecendo a Lei Municipal; 
Indicação, dispondo sobre fazer manutenções para melhor operação da estação de 
tratamento de esgotos, localizada no Palmital; Indicação, dispondo sobre instalar 
emissor de senhas para atendimento às consultas no Ambulatório Municipal, 
enumeradas de acordo com atendimento médico e horário de emissão; Indicação, 
dispondo sobre fazer o plantio de árvores em áreas faltantes às margens dos córregos 
do município. VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Indicação, dispondo 
sobre estudar as possibilidades de colocar para trabalhar no PSF do jardim Icaraí um 
médico Pediatra, um Ginecologista e um Dentista; Indicação, dispondo sobre trazer 
novamente para o PSF do Jardim Icaraí a farmácia para distribuição de medicamentos 
gratuitos, para facilitar principalmente a vida das pessoas idosas que tem mais 
dificuldade de locomoção. O Vereador Geraldo de Sousa Oliveira: Boa noite Senhor 
Presidente, Vereadores e Vereadora, bem como os demais presentes. Esta indicação 
que faço é porque o nosso bairro “Jardim Icaraí” é o mais velho da cidade, e tudo que 
tinha lá no bairro foi tirado. Gostaria que fosse colocado de novo a farmacinha lá, que 
colocasse um ginecologista, um pediatra e um dentista de volta. No mandato passado 
foi feito a UBS com o nome do Icaraí no Bairro Santa Terezinha, a Escola também no 
Santa Terezinha com o nome do Icaraí. Então eu gostaria que o povo do Jardim Icaraí 
fosse mais respeitado. Só isso, muito obrigado. O Vereador Luis Marino da Silva: Boa 
noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, boa noite ao Vereador eleito 
que nos assiste Pastor Silvano, ao Ronaldo Venturi, presidente do PSB de Ibaté. O 
Vereador Geraldo está de parabéns pela indicação e a gente segue apoiando, pois a 
gente sabe das dificuldades que aquela população do jardim Icaraí tem e gostaria que 
fosse estendido este pedido ao Hospital de Ibaté, principalmente nos finais de semana, 
pois nestes dias é uma grande dificuldade, tanto para quem passa por atendimento no 
hospital, pois as UBS e PSF estão fechadas e tem a dificuldade para conseguir pegar os 
medicamentos. Esta semana eu estive no hospital, no período da tarde, com uma 
criança de dez meses de idade com febre muito alta. A criança passou pelo médico e foi 
medicada e saiu de lá com a receita, e sorte que eu estava junto para comprar o 
remédio, pois se fosse uma pessoa carente como seria? Deveria ter uma prateleira para 
o médico dar os medicamentos aos pacientes que tanto necessitam. Por isso que 
reforço a indicação do vereador para que também se estenda a instalação da farmácia 
no Hospital Municipal. Sem mais. O Vereador João Siqueira Filho: Boa noite a todos 
os presentes. Nós vamos votar sim, mas não vai resolver nada, pois várias indicações 
foram feitas e não foi feito nada para vocês, nem para mim. A Câmara trabalha sim para 
ajudar a administração, ninguém votou contra projeto de prefeito, agora vê se ele 
atendeu pedido de vereador? A gente tem aqui uma Cooperativa que está levando o 
dinheiro da saúde e pouco está sendo resolvido. Eu até ia fazer um requerimento sobre 
esta Cooperativa, pois aprovamos uma suplementação de verba numa sessão passada 
ai, que foi para a saúde e não está resolvendo nada. Tem médicos bons que vem pela 
cooperativa, mas tem médicos que não tem amor na população de Ibaté, então trata de 
qualquer jeito. Em aparte, o Vereador Luis Marino da Silva: Gostaria de 
complementar que até em consultório particular os médicos já consultam e dão as 
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amostras grátis, o que acaba servindo o paciente. Essa é a minha vontade, que fizesse 
isso aqui no município, que atendesse a nossa população para que ela não ficasse sem 
o respaldo do serviço público. O Vereador João Siqueira Filho: Agradeço suas 
palavras vereador, eu acompanho o seu trabalho, continue assim Vereador, é preciso 
socorrer aquele que necessita. Eu fiz isso sempre, muitos me diziam, graças a deus que 
nós temos você para nos socorrer. A gente leva, encaminha, e às vezes um 
encaminhamento da gente ajuda muito. E eu queria dizer para aqueles que vão assumir, 
que esta Tribuna não ganha voto, só faz perder votos. Vereador tem que vir aqui e 
trazer verba de Deputado, igual eu fiz. Não adianta vir aqui e ficar batendo boca e não 
ajudar o município, tem que correr atrás de deputados e trazer verba. Médico de 
Cooperativa não acompanha a situação da população, o certo é contratar uns cinco 
médicos bons e colocar para morar na cidade. A gente vai apoiar sua indicação sim 
vereador Geraldo. VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Projeto de Lei 
do Legislativo, que dispõe sobre instituir a Semana da Família a ser realizada 
anualmente na 1ª semana após o Dia dos Pais. (As Comissões) Indicação, dispõe 
sobre solicita do Deputado Roberto Massafera gestões junto ao Governo do Estado, a 
instalação de câmeras de monitoramento  nas escolas estaduais do município de Ibaté, 
visando melhor segurança aos alunos, professores e demais funcionários; Moção, votos 
de apoio com os professores “categoria F” para permanência destes profissionais nas 
Salas de Leituras, pois já receberam capacitações para atuar na continuidade do 
aprendizado e projetos referentes à Escola, haja visto que a sala de leitura desenvolve 
as competências leitora e escritora dos alunos na busca de torna-los protagonistas e 
atuantes. Posto em Discussão: O Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Boa noite 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, boa noite aos presentes e aos 
que nos ouvem através da Rádio Encanto e da TV Câmara. Peço apoio ao Governo do 
Estado para que mantenha as Salas de Leituras nas Escolas Estaduais, pois sabemos 
que desde que o projeto começou só vem trazendo melhorias para as nossas crianças. 
”Sabemos que todo aquele que deseja um futuro melhor, precisa estudar. E a escola, 
não só é fundamental para a garantia de um futuro melhor, mas também o local em que 
coisas da maior importância em nossas vidas acontecem: ela (escola) deixa de ser 
apenas um campo de troca de conhecimentos e adentra uma esfera emocional, onde 
permeiam outros tipos de trocas, principalmente as afetivas. Sua missão não é apenas 
conceitual. A escola deve fazer com que o aluno se sinta preparado para ocupar um 
espaço dentro da sociedade. E para a efetivação dessa missão, a leitura é a maneira 
mais eficiente de adquirir conhecimento, tanto através da leitura de livros didáticos e/ou 
técnicos, quanto de jornais, revistas, gibis, romances ou sites, uma vez que a 
competência leitora é condição básica para um bom desempenho escolar e 
consequentemente para a vida do indivíduo fora da escola. A leitura estimula o 
raciocínio, melhora o vocabulário e o aprendizado dos estudantes, aprimorando a 
capacidade interpretativa, pois proporciona ao leitor um conhecimento amplo e 
diversificado sobre diversos assuntos”. Assim, peço que seja enviado ofício ao Exmo. 
Senhor Geraldo Alckmin, Governador do Estado, bem como ao Deputado Federal Lobbe 
Neto e ao Dr. José Renato Nalini, Secretário de Estado da Educação, com cópia da 
moção. Peço de apoio dos Nobres Colegas para a manutenção das Salas de Leituras 
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nas escolas estaduais. Posto em Votação: Aprovada ORADORES: O 1º ORADOR 
INSCRITO, VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Novamente boa noite senhor 
Presidente, boa noite Senhores Vereadores, Vereadora, e boa noite a todos os 
presentes. Primeiramente gostaria de dizer que estou enviando um ofício ao Provedor 
da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, solicitando para que seja marcado uma 
audiência com o mesmo (Sr. Morillas), para tratar de assuntos relativos ao município, 
principalmente convênios, de também como está a Santa Casa hoje, e outros assuntos 
que também dizem respeito à nossa população, pois verbas vieram para a Santa Casa, 
se não me falha a memória o Deputado Adilson Rossi conseguiu R$ 1.000.000,00 de 
verbas para a entidade, e acima de tudo a Santa Casa é referência para a nossa região, 
por isso nós temos que ser tratados igualmente como os são carlenses e também outros 
moradores de cidades das cercanias. Senhor Presidente, já foi discutido bastante nesta 
Casa nos meus dois mandatos, sobre os convênios que tem que ser feitos em relação a 
algumas entidades no município. Em um deles é o convênio com o SESI de ensino, 
almejando também que seja doado no futuro uma área, quem sabe, pela Cosan/Raízen, 
que se instale uma escola do SESI no município, mas que também almeje convênios 
para o sistema de ensino do município ou experimental de algumas escolas, para que 
tenha esta base de ensino do SESI, que é referência de ensino, aliás o Sistema S seria 
muito importante estes convênios, o Pronatec que já foi o auge do Governo federal que 
a gente sabe que foram cortado algumas verbas, mas existem alguns convênios pelo 
Sistema S que trazem muitos benefícios para a população. Venho falando também faz 
tempo já, sobre a continuação da Rua Adelmo Trevisan, na Vila Bandeirantes que dá 
acesso as chácaras e ao Jardim Cruzado. Já foi respondido e discutido muitas vezes, 
que não poderia fazer infraestrutura, porque a rua é estreita. Realmente se for fazer uma 
calçada de no mínimo dois metros, sobraria muito pouco da rua, por isso que seria 
necessário mais uns sete metros além da calçada, um vão de uns nove metros, além da 
calçada do outro lado, para fazer uma infraestrutura no local, para que aquela rua não 
seja um nicho de problemas como é hoje. A logística do município seria muito melhor 
também, mas infelizmente não temos a infraestrutura, sem dizer das águas pluviais que 
é também outro problema pela falta de galeria. Continuamos pedindo esta melhoria, 
assim como já foi dito toda aquela estrutura das chácaras precisa de uma drenagem 
eficiente e sustentável que não agrida o córrego perto da ETE Palmital. Os vereadores 
mais antigos desta Casa devem lembrar-se da lei que obrigou os ônibus circulares do 
município a terem elevador de acessibilidade. Então, muitas pessoas não tem 
conhecimento da obrigatoriedade do motorista descer o elevador, não só para o 
cadeirante, mas também para um idoso que tenha dificuldade em subir ou descer a 
escada, ou uma pessoa mais obesa, e até mesmo uma pessoa que esteja com 
ferimento numa perna ou imobilizada, ela pode e deve utilizar do elevador. Por isso eu 
peço que o Executivo instale placas em todos os pontos de ônibus, explicando sobre a 
Lei Municipal. Não basta ter o elevador, ele tem que estar em ordem. Temos que 
mostrar estes direitos para os usuários do transporte público de forma que ele utilize 
mais o sistema público. Na última sessão eu comentei sobre a manutenção da Estação 
de Tratamento de Esgotos, e de uma adequação para melhorar o sistema de tratamento 
da lagoa de tratamento que é construída nos novos moldes da CETESB e sabemos que 



 

 
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 

Encanto do Planalto 

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

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

  

Sessão Ordinária de 10.10.2016 – Fls. 5 

 

 

PRESIDENTE            1º SECRETÁRIO 

 

lá na antiga lagos de tratamento de esgotos do Palmital precisa fazer uma grande 
manutenção de reforma mesmo, tirar os detritos, desassorear, o que é um desafio para 
o próximo prefeito, assim como os canos de amianto e a drenagem urbana, que são 
problemas crônicos do município. Sobre o emissor de senhas no ambulatório municipal, 
a gente vem cobrando faz tempo, que as senhas sejam numerada, para facilitar para 
que as pessoas saibam quantas pessoas tem na frente, e também para que depois seja 
implantado nos demais setores na saúde. Sobre o plantio de árvore, precisa ser feito em 
alguns locais faltantes que são nas margens dos córregos, umas faixas de arborização. 
Sabemos que está sendo plantado uma quantidade de árvores anualmente, mas é 
preciso conter os desmoronamentos dos córregos com o plantio urgente dessas árvores 
nas margens e juntamente com isso o plano de drenagem urbana, para diminuir a água 
das chuvas jogada nos córregos. Agora com a inauguração das casas da CDHU pode 
piorar, eu vou fazer um acompanhamento, vou ver como ficou o final das obras e 
também irei acompanhar nesses próximos anos. Hoje eu e o Vereador Mário estivemos 
num curso sobre Licitações, Pregão e as modalidades de licitações, no Tribunal de 
Contas do estado, em Ribeirão Preto. É a quarta fase de sistema de alimentação de 
informações no sistema do Tribunal, prezando pela Lei da Transparência. Eu queria 
lembrar que está sendo reformado o pontilhão da ferrovia da Rua Floriano Peixoto, o 
que foi almejado por todos nós e pelo Executivo também, era uma ampliação do viaduto, 
mas o que eles estão fazendo é meramente um reparo, a gente fica triste, mas 
infelizmente não temos o que fazer, pois o Ministério Público Federal fez as ações para 
melhoria da Ferrovia e como é uma área federal e de concessão para a ferrovia, eles 
tem que dar segurança para a via, eles vão fortalecer as estrutura e elevar a altura, 
porém a obra que nós pensávamos que iria ser feita, infelizmente não está sendo feita, o 
município merecia muito mais do que isso. Falei com o Everaldo esta semana sobre 
uma indicação que fizemos sobre os entulhos no Jardim Domingos Valério, defronte as 
casas da Caixa, e ele me disse que irá fazer a limpeza esta semana, creio que 
aconteça, se não acontecer irei continuar fazendo as cobranças. Para finalizar, eu 
agradeço as presenças do Vereador eleito Silvano, e do Presidente do meu partido, o 
Ronaldo Venturi. Agradeço o Ronaldo pelo apoio dado nesses oito anos de mandato, 
tivemos muitas trocas de experiência. Sem mais. O 2º ORADOR INSCRITO, 
VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Boa noite Senhor Presidente, boa 
noite Vereadores e Vereadora e aos presentes nesta Casa. Quero aproveitar o gancho 
do que o vereador disse aqui que a indicação vai ficar engavetada, infelizmente fico 
triste, pois o bairro Icaraí é dez anos mais velho do que o Jardim Cruzado. Então eu 
acho que quando faz alguma coisa com o nome do bairro deveria ficar no bairro, é uma 
falta de respeito com o povo do bairro, é a mesma coisa que dar um tapa na cara do 
povo daquele bairro. Fez uma UBS aqui em cima e diz que é o nome do Icaraí e a 
escola também diz que é o nome do Icaraí, mas eu não vejo que lá é Icaraí não, lá é 
Antonio Deval. Agora lá no PSF do jardim Icaraí que estou pedindo dentista de volta, 
pediatra, ginecologista e a farmácia é porque o pessoal é de idade, são carentes e o 
bairro nosso e o Jardim Cruzado deveria ser mais respeitado. Também me deixou 
indignado esses dias atrás, pois eu venho sempre cobrando sobre umas árvores que 
vem tendo problemas, eles não cortavam porque e estava causando danos aos 
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moradores, ai estes dias eu não entendi porque cortaram as árvores da praça de frente 
para a Escola Fúlvio Morganti. Será que é por causa do posto lá? Tinha umas árvores 
bonitas, com umas flores roxinhas, fiquei indignado. Disseram que a árvore tinha cupins. 
Não é porque eu perdi a eleição não que eu não vou cobrar o melhor para a nossa 
população. Tem coisas que eu acho que tem que ser feitas sim, eu só espero que no 
ano que vem não fechem a escola Fúlvio Morganti, porque eu acho que o posto em 
breve vai funcionar. Sobre a Paraty, já foi feito um requerimento e acho que deveria ter 
respeito com o povo de nossa cidade, acho que tem que colocar os ônibus novos que 
estão no contrato, os ônibus tem quebrado muito também, eu sei por que ando de 
circular pela cidade. Sem mais, muito obrigado. O 3º ORADOR INSCRITO, VEREADOR 
MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Novamente boa noite a todos. Como o Vereador 
Fábio Gomes disse, hoje estivemos em Ribeirão Preto no curso do Tribunal de Contas 
que falava de Licitações e Contratos a serem executados pela administração. Foi uma 
troca de experiência, tinha mais de trezentas pessoas, de municípios diversos. É 
importante dizer que iremos receber todo o material do curso e estaremos passando 
para os senhores.  Sobre o que o Vereador Geraldo disse a respeito das árvores do 
Fúlvio Morganti, eu também recebi reclamações através das redes sociais, sobre estes 
cortes de árvores e fui até lá verificar, foi me mostrado que a árvore estava cheia de 
cupins, o que estava comprometendo a segurança dos pedestres. Recebi a notícia que 
o Prefeito encontra-se em Brasília atrás do Projeto da Praça de Esportes, um pedido 
que eu e o Vereador Marino levamos. O prefeito está lá para tentar liberar esta praça de 
esportes e também a cidade digital para o nosso município, ele foi também tentar fazer 
um aditamento para a obra do Ginásio de Esportes, pois só o laudo dos bombeiros ficou 
em R$ 220.000,00. Quero deixar meus parabéns ao Dr. Alessandro que está lá em 
Brasília solicitando verbas e melhorias para o nosso município. O pedido que faço das 
câmeras de monitoramento para as escolas estaduais é que no início da semana 
passada, aconteceu na cidade do Guarujá uma agressão à Diretora de uma escola, por 
alunos da própria escola, por isso eu peço estas câmeras, para que iniba este tipo de 
agressão, e até mesmo de um possível tráfico de drogas. Assim os alunos, professores 
e demais funcionários terão maior segurança na escola. Também gostaria de deixar 
meus parabéns a Prefeitura Municipal e  a toda a equipe que está organizando a Festa 
do Dia das Crianças que será realizado no espaço multidisciplinar da Mata do Alemão. 
Lembrando que este mês é outubro, e outubro é o mês de combate e prevenção ao 
câncer de mama, precisamos divulgar mais e conscientizar cada vez mais as mulheres 
do autoexame. Quero parabenizar a Prefeitura pelas ações que vem fazendo nos postos 
de saúde em relação ao Outubro Rosa. Também no mês de outubro é comemorado o 
mês de Idoso, e o Centro da Melhor Idade do nosso município neste mês de outubro 
esta repleto de atividades voltadas aos idosos. No próximo dia 19 de outubro, às 8h:45 
no Centro da Melhor Idade,  os jovens de nosso município estarão recebendo a sua 
Reservista, o seu Alistamento Militar. Quero também deixar meus parabéns a toda 
equipe  que participou da Vacinação Anti Rábica que aconteceu no último sábado, onde 
foi atendido mais de 3.500 animais, agora a vacinação segue no Centro de Zoonoses 
durante esta semana. Para finalizar, gostaria de convidar todos para a entrega das 
casas da CDHU, acredito que a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano 
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nos enviará o convite. Hoje estaremos denominando o Conjunto para a efetivação do 
convite. Sobre o que o Vereador Fábio disse sobre os deficientes, a nossa luta com os 
deficientes foi sempre árdua nestes quatro anos, fiz o projeto para que tenha cadeira de 
rodas nas escolas, no cemitério. Também fiz o projeto das comissões de direitos das 
pessoas portadoras de deficiências. Lembrando que no último dia 11 foi o Dia do 
Deficiente Físico o qual deixo meu abraço. Sem mais. O 4º ORADOR INSCRITO, 
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, Vereadores e Vereadora, 
sobre o Governo do Estado, eu acho que dentro das dificuldades que assola o país ele 
também está em dificuldades, mas eu gostaria que o Governo intervisse na cidade de 
São Carlos, principalmente na parte da Saúde, pois a gente vê toda a demora que o 
cidadão ibateense demora para ser atendido na cidade de São Carlos. Como o 
Vereador Fábio disse, a gente já esteve lá em reunião, e isso não era para acontecer, 
mas infelizmente está acontecendo cada vez mais. Nós de municípios pequenos 
dependemos da referência e a referência não atende a necessidade do povo, e nós 
vereadores estamos aqui para cobrar cada vez mais. A resposta que obtive sobre a 
verba suplementar para aquisição de remédios não foi satisfatória também, muitos 
medicamentos estão em falta, cada vez mais pessoas desempregadas, por conta de um 
governo corrupto este do PT, mas o povo deu a resposta nas urnas. Por isso que eu 
digo, o povo aprova e o povo reprova, e o governo do PT foi reprovado. Milhões e 
milhões foram roubados de pessoas carentes e humildes.  Gostaria de falar a respeito 
da Cooperativa Médica, citada pelo Vereador João Siqueira, eu apoio a Cooperativa 
Médica sim, pois tenho acompanhado e eles fazem um trabalho excelente, e eu gostaria 
que continuasse este trabalho, pois estes médicos da cooperativa são contratados 
através de uma empresa e que se o cidadão ibateense reclamar de um dos médicos, o 
prefeito tem o poder de falar com o dono da empresa que ele não quer mais este ou 
aquele médico trabalhando no município e isso é muito bom. A reclamação que a gente 
tem aqui na cidade são dos médicos plantonistas, e não destes médicos da cooperativa. 
A Dra. Kátia e o Dr. Paulo são exemplos de médicos que seguram a barra no hospital e 
merecem o respeito desta casa pois trabalham pelo município, então não é mais ou 
menos assim como o Senhor falou que a Cooperativa está levando muito. Às vezes 
pode até estar saindo um pouco mais caro, mas quando falta o médico de plantão quem 
está lá para socorrer é o médico da cooperativa. Médico não se encontra fácil, muitas 
vezes até o secretário de saúde teve que dar um suporte para poder segurar alguma 
situação. Vamos apoiar sim, está dando certo, a saúde está melhorando, a Casa Rosa 
está excelente, não estamos tendo reclamações, pelo menos eu não tenho tido. A única 
coisa que tive de reclamação, foi o pedido para instalação de um cabideiro lá, por isso 
acho que estamos no caminho certo, à empresa tem a aprovação deste Vereador pelo 
excelente trabalho, pelo atendimento ao nosso povo. Hoje eu estive com o Prefeito e ele 
teve que ir de urgência até Brasília, pois nunca tinha tido sido feito desta forma, pedir 
antes o alvará de bombeiros numa obra, agora é assim e como havia licitado R$ 
700.000,00 para a obra do Ginásio, e agora para dar continuidade precisa estar 
aprovando este projeto de R$ 220.000,00 que é o projeto do bombeiro. Então o prefeito 
saiu para tentar resolver esta situação, pois o município não suporta mais este gasto. 
Outro problema grave que está acontecendo no município, quantas vezes não foi falado 
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aqui da liberação dos R$ 300.000,00 que foi concedido para fazer a adutora, o ano 
inteiro praticamente, e o Governo com a sua demora, que a gente não entende o 
porquê, foi liberar agora no final. Agora as casas estão para ser entregues, está ligada a 
água nas casas, pode trazer transtornos sim para as pessoas que mudarem lá, pois e 
uma água da rede nossa e não da adutora, falta à parte de bombas, casa das bombas, 
para que mande água com pressão para a casa das pessoas e eu acredito que as 
pessoas irão mudar rapidinho para suas casas, fazer obras e com isso possa ter falta de 
água. Espero que as pessoas entendam, pois está em andamento à resolução do 
problema, o governo vem demorando para liberar as verbas, não é só essa a da 
maternidade também, se demorou para liberar estes R$ 300.000,00 que dirá os R$ 
900.000,00 da maternidade. A gente vê uma parte do hospital toda reformada, toda 
bonita e agora falta à maternidade que é tão necessária, vamos esperar em Deus e no 
governo. A respeito do pontilhão da Rua Floriano Peixoto, eu confesso que me sinto 
enganado. A gente esperava uma obra e estão dando uma maquiada, não era o que a 
gente almejava, pois a gente cobrava passagem para dois carros e passagem dos dois 
lados para pedestres, e não vai ser feito deste jeito que a gente esperava. Acho uma 
burrice, um transtorno de cento e vinte dias, e com um pouco mais de gasto resolveria 
por mais vinte anos o problema. Só espero que depois desta reforma o departamento de 
obras da prefeitura faça uma rotatória ali ou alguma coisa que possa ajudar ou melhorar 
a situação daquele local. Sem mais. O 5º ORADOR INSCRITO, VEREADOR JOÃO 
SIQUEIRA FILHO: Vamos continuar falando da saúde, eu nem ia subir mais hoje aqui 
nesta Tribuna, mas como surgiu meu nome eu vou falar. Cada um tem uma opinião, e 
cada um respeita o outro. Os plantonistas é um problema sério e sempre foi. Eles 
trabalham das 7 horas às 19 horas e ganham até que bem, ganham o combustível da 
viagem deles, que foi nós que aprovamos. Falar da saúde é um problema sério, já foi 
trocado o Secretário da Saúde, agora está o Dr. Milton que é excelente, hoje a saúde 
está mais equilibrada e já diminuiu o gasto também. Sobre a Cooperativa, é excelente 
para o município, porque se o prefeito tiver algumas reclamações ele pode cortar e o 
município não tem o gasto com encargos sociais.  E também se falta um médico eles 
são obrigados a colocar outro no lugar sim, não importa a hora que seja. Agora falar 
aqui é fácil, agora lá na prática é outra coisa. Estamos aqui para cobrar e sempre é bom 
dar uma cutucada nos médicos, assim eles ficam espertos. Sem mais. ORDEM DO DIA: 
PROCESSO CM. Nº 683/2016, DE 10 DE OUTUBRO DE 2016 – Projeto de Lei nº 
037/2016 de autoria do Executivo Municipal que denomina de Antonio Moreira o 
Conjunto Habitacional Ibaté B e dá outras providências. Posto em Discussão: O 
Vereador Luis Marino da Silva: Este projeto de lei vem denominar o CDHU e nós 
desta Casa estamos muito felizes com esta situação de nomear mais este bairro, eu 
acho que é o trabalho da Casa, é o anseio da população, é a necessidade né, a gente 
vê que na sexta-feira já estará sendo feita a entrega das casas e é uma necessidade ter 
um nome, é muito bonito isso. A gente faz nosso trabalho, não atrapalhamos de forma 
alguma o andamento do município, estamos aqui para isso, pois fomos eleitos para isso. 
Vou ler a exposição de motivos: “Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores. É com satisfação que encaminhamos o presente projeto de lei 
para apreciação e votação pelo Poder Legislativo local. Através do mesmo, a 
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Administração Pública Municipal visa atribuir o nome de “ANTONIO MOREIRA”, ao 
Conjunto Habitacional IBATÉ “B”, com frente para a Avenida Santa Rufina, frente para o 
Jardim Menzani, confrontante com o Grêmio Recreativo Esportivo de Ibaté – GREI e 
área remanescente de propriedade da empresa Amaralina Agrícola S/A, conforme 
descrição pormenorizada contida no Projeto de Lei ora submetido ao crivo dessa Ilustre 
Casa de Leis. Tal denominação é adequada porquanto exterioriza a justa homenagem 
póstuma ao referido cidadão que, em vida, foi uma pessoa boa índole, exemplo de visão 
de empreendedorismo e de reconhecida idoneidade. Sendo, pois, um exemplo a ser 
seguido por todos. Portanto, a iniciativa contida na matéria ora projetada é relevante e 
valorosa, e desse modo, submete-a a apreciação dessa Colenda Câmara Municipal e 
propugna pela sua aprovação mediante votação pela Edilidade.” Para quem não 
conhece o homenageado é avô do empresário Caio Parella que também tem a sua 
parcela de contribuição no crescimento de Ibaté. (O Vereador Luis Marino leu o Histórico 
do Senhor Antonio Moreira) A história do Senhor Antonio Moreira é linda, embora a 
população não o conheça. Queria dizer que nós aqui nesta Casa estamos sempre 
dispostos a estar aprovando projetos que visam o bem estar da população. Eu me 
pergunto por que será que até hoje a família Lopes não tem a escola com o nome de 
seu familiar? O nome é Segundo Carlos Lopes, eu conversava com ele, eu ria com ele. 
O projeto está tramitando na Comissão de Justiça e Redação da Assembléia e 
precisava de quatrocentas assinaturas, nós conseguimos mil assinaturas para entrar, 
isso porque a população aprovou o nome, e agora a gente pergunta o porquê da 
demora? Aqui todos conheceram Carlito Lopes, eu só não sei o motivo de tanta demora 
em denominar uma escola. Tudo bem que não depende da Câmara de Ibaté, depende 
de um deputado, pois é uma obra do estado, mas tudo que precisava foi feito. Gostaria 
de lembrar da família Riccó também, o Conjunto Habitacional tinha o nome de Pedro 
Riccó da Silva, hoje não tem mais, Pedro Riccó foi um funcionário público, temos que 
valorizar as pessoas de nosso município, que passaram por aqui e que fizeram vida 
nesta cidade. Sem mais. O Vereador João Siqueira Filho: De fato a população de 
Ibaté não conhece o cidadão, agora se for perguntar de Carlito Lopes, de Luiz Menzani, 
ai o povo conhece. Fica até difícil discutir sobre isso ai. O Vereador fez a leitura, e para 
quem não conhece o homenageado é avô do empresário Caio Parella, que é um grande 
amigo meu. Não tenho nada contra este nome, mas se deixasse a gente escolher um 
nome, por exemplo o Vereador Waldir Siqueira tinha indicado o nome do Senhor Luiz 
Menzani, mas veio já  pronto de lá de baixo. Eu não tenho nada contra o projeto, sou 
favorável, acho que todos tem que aprovar o projeto. Acho também que foi muito 
importante à leitura que o Vereador fez. Em aparte, o Vereador Luis Marino da Silva: 
Eu fiz a leitura para que todos tenham o conhecimento de quem é, e porque as pessoas 
lá fora precisam também saber quem é. Mas a gente é favorável à aprovação do projeto, 
então é só para as pessoas terem um conhecimento de quem é Antonio Moreira. Por 
isso foi lido à exposição de motivos e o histórico do Senhor Antonio Moreira. Sem mais. 
O Vereador João Siqueira Filho: peço mais uma vez que todos aprovem o projeto. 
Muito obrigado. O Vereador Waldir Siqueira: Boa noite Senhor Presidente, boa noite 
Vereadores, Boa noite Nobre Vereadora, e  também boa noite a todos os presentes. 
Este é um projeto de grande importância, temos que dar continuidade nesta entrega das 
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casas e tem que dar um nome. Mas eu já recebi várias reclamações que tem casas que 
tem vazamentos, algumas casas também estão danificadas, eu até gostaria de que o 
Prefeito fizesse uma verificação para que entregasse estas casas intactas para as 
pessoas e não com vários problemas. Está tendo vazamentos, e não é justo demorar 
tanto tempo para entregar as casas e as pessoas ainda terem que fazer reparos. 
Amanhã eu irei acompanhar algumas das pessoas que foram contempladas, vou lá 
verificar a situação das casas e vou passar para o Prefeito para tentar sanar os 
problemas, para que depois não venha o nome do Prefeito e também os dos vereadores 
à tona. Nós fiscalizamos sim! Então vamos aprovar o projeto, apesar de não ter 
conhecido o Senhor Antonio Moreira, que é avô do filho do prefeito eleito, que tem uma 
parcela importante no crescimento de nossa cidade, o pai dele também foi um excelente 
prefeito e nada mais justo a gente dar este nome. E tem também, a continuidade deste 
novo empreendimento, eu gostaria que o prefeito quando for inaugurar as próximas 
casas ele desse o nome lá de Luiz Menzani, pois já temos nesta casa a documentação 
dele, e amanhã mesmo eu vou entrar em contato com o Dr. Alessandro para falar sobre 
este assunto. Sem mais. O Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Serei breve, na 
última sexta-feira foi feito sorteio das casas, e eu entrei em contato com o pessoal do 
CDHU e eles me disseram que as pessoas sorteadas irão receber suas casas, porém 
antes elas vão fazer uma vistoria nas casas e um check list, ai a empresa tem um prazo 
para arrumar as avarias. A respeito do nome Antonio Moreira, eu queria deixar claro que 
também não o conheci, mas escutando a história dele, é uma história bonita, uma 
história de luta, trabalho, e que merece o reconhecimento, até a parte de ele ser um 
auto didata de aprender a dirigir sozinho  e de ele ter passado todo os seus 
conhecimentos para seus netos. Uma linda história realmente. Quero deixar registrado 
que nestes quatro anos, devido à demora e a briga que tivemos lá em São Paulo no 
CDHU, eu já tinha batizado o CDHU de Jardim Esperança, pois eu tinha a esperança de 
um dia entregar, pois toda vez que a gente ia lá tinha um problema. Hoje estou muito 
feliz com a entrega destas casas e com o nome de Antonio Moreira também. Quero 
deixar meus parabéns a todos que correram atrás deste sonho, e ao prefeito eleito, José 
Luiz Parella por ter iniciado esta grande obra lá atrás e a gente ter conseguido entregar. 
Sou favorável ao projeto. Sem mais. O Vereador Fábio da Silva Gomes: Vou fazer um 
histórico do empreendimento, salvo engano em 2009 ou 2010, quando fomos 
convocados num dia de domingo para que o município pudesse adquirir essa área da 
Amaralinas S.A., foi num domingo, porque na segunda-feira o convênio tinha que chegar 
em São Paulo, porque se não a gente não conseguiria as casas. E é lógico que a gente 
imaginava que naquele ano as casas seriam entregues, e lá se enrolou por muitos anos. 
Muitos anos se passaram e este sonho da população foi alimentado para que fosse feito 
isso, a gente teve com o Governo, teve com o CDHU, eu estive pessoalmente no 
CDHU. Estive uma vez também com o vereador Geraldo e uma pessoa da Engenharia 
da Prefeitura na luta para a conquista destas casas. Hoje estamos felizes que as casas 
serão entregues, todos os problemas que teve, todas as ações e visitas nossas na obra 
e até mesmo quando nós assumimos em 2012, e gostaria que ficasse registrado que 
esta Casa, desde os primórdios do loteamento, sempre ajudou o Executivo a fazer a 
doação do loteamento do terreno, e também ao Governo Estadual que firmou o 
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compromisso agora de fazer a nova etapa. Tomara que saia logo esta nova etapa, pois 
as pessoas já estão perguntando quando será o sorteio. O nome é relevante, o que a 
população quer são as casas, pois querem sair do aluguel logo. Por consideração ao Dr. 
Alessandro a gente vai apoiar, no entanto, é um orgulho a gente estar aqui hoje, e 
estaremos em breve assistindo a entrega das tão sonhadas casas depois de tanto 
tempo. O povo merece muito mais que isso, pois o povo que está na cidade está aqui 
porque gosta do município. Assim como nós que amamos o município e estaremos 
continuando na luta. Sem mais. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO VEREADOR 
INSCRITO, GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Boa noite Senhor Presidente, 
vereadores, vereadora, demais presentes, eu vou continuar o gancho do Vereador Fabio 
Gomes que diz que essa conquista das casas do CDHU foi uma batalha não só minha 
do Vereador Mario Frigieri, fomos com o Emanuel, vereador Fabio Gomes para essas 
conquistas das casas e sábado também estava acompanhando o trabalho do pessoal 
do CDHU, falei com o responsável sobre as casas, tem casas que serão adaptadas por 
isso que não terminou ainda, mas quarta-feira agora o pessoal que já escolheu o 
número da casa, nome da rua, então quarta-feira vão assinar o contrato e sexta-feira 
vão pegar a chave nas mãos deles e o que tem que fazer nas casas ele garantiu que já 
vai fazer e tem casa que vai ser adaptada para o pessoal que é deficiente, por isso 
ainda não terminou igual o nobre vereador disse vão largar em ordem para entregar, 
então a gente acompanhou o trabalho do pessoal do CDHU de vinte para noves horas 
até praticamente às quatorze horas, eu fiquei muito feliz de ver o pessoal necessitado 
pegando as casas mas infelizmente não temos um chip na mão para identificar quem 
precisa ou não mas teve umas três pessoas que acredito que estava enganando o povo 
aqui que aquelas pessoas tem casa sim mas o dia do julgamento vai prestar contas sim, 
talvez esteja no nome do filho, nome da mãe e do pai, nome de alguém, pois esse 
Vereador a aqui fiscalizou sim e acompanhou o trabalho do pessoal do CDHU, então eu 
creio que estava de parabéns pelo trabalho que fez e prometeram que vai entregar tudo 
em ordem essa conquista não do vereador aqui mas sim de todos nós que trabalhamos 
juntos e gostaria também que o trabalho desses UBS que tem para entregar no Jardim 
Mariana e na Popular colocasse pelo menos a Placa dos vereadores que seja 
respeitado pelo menos a cidade e não coloca o nome do vereador e esse trabalho é 
feito em conjunto com o prefeito, gostaria que respeitasse não é porque a gente perdeu 
não mas acho que deveria colocar o nome. O SEGUNDO VEREADOR INSCRITO, 
MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Nobres Pares eu vou ser bem breve no dia onze 
de outubro será o dia do Deficiente físico e no ultimo dia cinco de outubro dia dos 
animais e no ultimo sábado dia do nordestino gostaria de deixar meu abraço para todos 
os nordestinos de Ibaté, principalmente aos meus amigos e familiares, na quarta-feira 
dia da criança gostaria de deixar meus cumprimentos a todas as mães e crianças de 
Ibaté para que sempre pense no esporte e na educação e que essas crianças tenha um 
futuro e faça um futuro para Ibaté cada vez melhor  e dia doze também dia de Nossa 
Senhora Aparecida a qual é a padroeira do Brasil e minha padroeira a qual sou muito 
devoto e por fim gostaria de deixar aqui meus parabéns a todos os professores que no 
próximo dia quinze é seu dia, como li aqui os professores da sala de leitura e a todos os 
professores que sem eles não teríamos motoristas, profissões em gerais e os 
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professores é a base na educação, à base de tudo quero deixar meus parabéns pelo dia 
dos professores a todos os professores da cidade de Ibaté, que trabalham aqui ou 
trabalham fora em especial a minha irmã que é professora que amo muito a minha 
namorada Marinalva que também é professora e em especial a minha mãe Madalena 
que foi professora a vida inteira e exerceu com muito amor sua profissão. O TERCEIRO 
VEREADOR INSCRITO, LUIS MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, senhores 
Vereadores gostaria aqui de relatar a situação que aconteceu e quero dizer a todos que 
essa Câmara de vereadores eleito 2013 a 2016 ela não tem culpa se houve ou se 
houveram alguma irregularidade na situação de casas fique bem claro todo mundo 
preste atenção na entrega de casas  a pessoas que tem ou não tem casa já porque digo 
a todos e lembro a todos que esse Vereador, Vereador Marino Motos foi um dos 
primeiros a fazer uma cobrança no CDHU para que enviasse a essa Casa aqui o nome 
das pessoas contempladas. 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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