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41ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2.016.
Aos vinte e um dias do mês de novembro 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 Luis Marino da Silva procedeu à leitura da bíblia. Após foi colocado
em discussão à ata da sessão ordinária do dia 16 de novembro de 2016, em seguida
o Senhor Presidente colocou em votação a ata que foi aprovada por unanimidade. O
Senhor Secretário leu a correspondência recebida de diversos que ficará arquivada na
secretaria da Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS: VEREADOR FÁBIO DA
SILVA GOMES: Projeto de Lei do Legislativo, dispondo sobre a revogação do artigo
2º da Lei Municipal nº 365, de 01 de setembro de 1.967 e dá outras providências. As
comissões; Indicação, dispondo sobre elaborar campanha de divulgação das
penalidades aos que não respeitarem as normas da Lei Municipal nº 2.935, de 28 de
janeiro de 2016, que dispõe sobre o Programa de vigilância, prevenção e controle do
mosquito Aedes Aegypti; Indicação, dispondo sobre dar manutenção da areia dos
playgrounds; Indicação, dispondo sobre fazer manutenção nas placas denominativas
das ruas em diversos bairros da cidade; Indicação, dispondo sobre manter a operação
do caminhão do sistema de recolhimento do lixo domiciliar, utilizando no mínimo três
garis na coleta, para melhor segurança dos mesmos; Indicação, dispondo sobre almejar
a elaboração de convênio com o Governo do estado para a instalação de câmeras de
monitoramento com tecnologia OCR nas entradas de acesso à cidade; Moção,
dispondo sobre congratulações aos atletas Gabriel Victorino, Nadiane Serra e Bruno
Santos da CT Força e Equilíbrio pela estreia na luta profissional em Jaboticabal, no
evento JUBUKA FIGHT 5. Posto em discussão: O Vereador Fábio da Silva Gomes:
Senhor Presidente, senhores vereadores, vereadora e aos demais presentes, boa noite!
Esta congratulações se dá pois no último dia dezoito os atletas de Ibaté da CT Força e
Equilíbrio estiveram em Jaboticabal, no Jubuka Fightt 5, um evento de MMA e Muay
Thai. Esses atletas tiveram sua primeira luta no profissional, o que é um orgulho para o
município e também é um norte para os outros atletas que também almejam ser
profissionais. O Gabriel Victorino está há quatros anos no CT, tem dez lutas e dez
vitórias, e esta no profissional. A Nadiane Serra está há seis anos no CT, tem sete lutas
e uma no profissional. O Bruno Santos está há quatro anos no CT, tem dez lutas e uma
no profissional também. É o mínimo que a Casa pode fazer, apresentar as
congratulações e reconhecer pois eles são o espelho para outros jovens não só da
Academia, mas também de todo o município. Vereador Luis Marino da Silva: Senhor
Presidente, Senhores Vereadores, a gente segue apoiando a moção de congratulações
do vereador Fábio, temos acompanhado todo o trabalho destes atletas. Só nos resta
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apoiar, pois é um caminho que vem crescendo na vida destes atletas, a gente tem dado
o apoio a eles, tem ajudado para que eles possam brilhar e também poder levar o nome
de Ibaté para fora. Sem mais. Posto em votação: Aprovada. VEREADOR GERALDO
DE SOUSA OLIVEIRA: Indicação, dispondo sobre limpeza das bocas de lobo
localizadas nas Ruas Orestes Del Ponte, esquina com a Rua José Menzani; Rua José
Menzani, esquina com a Rua Gelindo Thamos; Rua José Menzani, esquina com a Rua
Sante Tersigne e Rua João Menzani, esquina com a Rua Gelindo Thamos; Indicação,
dispondo sobre efetuar limpeza na área atrás da Rua Nicola Hercoli, perto das torres.;
Indicação, dispondo sobre construir canaletas nas Ruas Oreste Del Ponte, esquina com
a Rua Augusto Boni; Rua José Menzani, esquina com a Rua Gelindo Thamos e Rua
João Menzani, esquina com a Rua Oreste Del Ponte. VEREADOR LINDOLFO
JOVENAL DUARTE: Projeto de Decreto Legislativo, que dispõe sobre o Título de
Cidadão Ibateense ao Senhor João Batista Muller. As Comissões. VEREADOR LUIS
MARINO DA SILVA: Moção, dispondo sobre congratulações à Comissão da 40ª
edição das Olimpíadas Paulista de Matemática, realizada em 2016. Posto em
discussão:O Vereador Luis Marino da Silva: Senhor Presidente, senhores Vereadores,
esta moção que faço à Comissão das Olimpíadas Paulista de Matemática é para
agradecer o que eles fazem e fizeram nestes 40 anos, visando deixar os nossos jovens
atentos e cada vez mais disposto a prender sobre a matemática. Peço o apoio de todos
os colegas na aprovação desta moção. Posto em votação: Aprovada. Moção, dispondo
sobre congratulações ao Jovem Ibateense, Israel Fialho Magalhães, 12 anos,
medalhista de ouro na 40ª edição das Olimpíadas Paulista de Matemática. Posto em
discussão:O Vereador Luis Marino da Silva: Senhor Presidente, Senhores
Vereadores, esta moção que faço ao Jovem Israel Fialho Magalhães, aluno da Escola
Edésio Castanho, anteriormente medalhista em prata, agora da nossa região do estado
de São Paulo foi o único jovem escolhido a participar desta olimpíada, e entre
quinhentos e noventa e oito alunos de todo o estado de São Paulo, Israel se destacou
com medalha de ouro. Para nós é um orgulho ter um jovem com todo este talento, só
nos resta esta Casa parabeniza-lo pelo seu ato, que tão jovem, tão estudioso, um aluno
de escola pública de Ibaté se destacando, nos dando tanto orgulho. Peço o apoio de
todos. Sem mais. O vereador Fábio da Silva Gomes: Assim como o Gabriel e a
Nadiane que foram campeões de MMA na sexta-feira, tivemos mais este presente para
o município. É um orgulho ter um aluno medalhista de ouro em matemática, é mais uma
pessoa que é um Norte para outros chegarem lá. Parabéns Vereador Luis marino pela
moção. Sem mais. O Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Boa noite Senhor
Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, e demais presentes nesta Casa. Queria
deixar meus parabéns ao Vereador Marino Motos pela iniciativa e também ao jovem
Israel que é um orgulho para a nossa cidade, que valoriza a educação pública de nossa
cidade. Sinto-me honrado em saber que existe em nosso município um jovem com um
potencial como Israel, e torço para que tenha mais jovens como ele. Novamente
parabéns pela moção Vereador. Sem mais. Posto em votação: Aprovada. VEREADOR
MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Projeto de Resolução, que dispõe sobre

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ
Encanto do Planalto
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP
Fone/Fax: (16) 3343-1233

Sessão Ordinária de 21.11.2016 – Fls. 3
alteração de dispositivos da resolução nº 121/2015 (Parlamento Jovem) e dá outras
providências. As Comissões. ORADORES: O 1º ORADOR INSCRITO, VEREADOR
FÁBIO DA SILVA GOMES: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, a gente tem
comentado tosos os anos da prevenção do mosquito da dengue, quer é um assunto
recorrente, não só aqui, mas no Brasil todo e nós estamos sempre atentos e
preocupados. Minha indicação é no sentido de que o prefeito faça uma ampla
divulgação da Lei Municipal 2935, sobre as penalidades desta lei que é sobre o
Programa de Vigilância, Prevenção, Combate e Controle do Mosquito Aedes Aegypti,
transmissor da Dengue, Zika Vírus e Chikungunya, no município de Ibaté - SP. Esta lei
prevê algumas coisas que as pessoas não sabem, como a entrada força em residências
fechadas, as penalidades que tem disso. Para as pessoas que não fazem a limpeza
correta de seus lotes, das suas casas, na verdade as pessoas já sabem de cor o que
tem que ser feito, mas tem que haver uma mudança de cultura e tem que colocar medo
nessas pessoas que não fazem a coisa certa. Tem que tomar providências, porque
todos viram a quantidade de casos de crianças com microcefalia no Brasil todo. Será
uma geração de crianças que vai ter muitos problemas, o custo da família é muito
grande e o governo também vai gastar muito com tudo isso, mas isso tudo acontece não
é por falta de dinheiro e sim por falta de zelo em suas próprias casas. Então nós
precisamos estar firmes e fortes e cobrar destas pessoas que ainda deixam água
parada e lixo em seus terrenos e quintais, para que este ano não exista casão algum,
para que tenhamos o controle e sejamos exemplo para o nosso Estado, principalmente
em relação à Zika e Chicungunya. Por isso que faço esta indicação, para que haja maior
divulgação da lei e de suas penalidades. Sobre a indicação dos playgrounds, acho que
os vereadores tem passado ao lado dos parquinhos e sabem como que está alguns,
com falta de areia, seria somente isso, essa colocação de areia é necessária, para se
evitar acidentes com as crianças, para que se evite doenças também com a eliminação
da maior parte das fezes de cães., já que muitos dos parquinhos não são alambrados.
Das placas denominativas das ruas, algumas delas estão penduradas, precisa ser feito
uma verificação e substituir ou recolocar as que estão danificadas. Em relação à
operação do caminhão de lixo, que eu já comentei aqui, houve um período que estava
com três garis e às vezes até está, mas tenho visto que a maioria das vezes está
somente com dois e isso é um perigo, porque além de ele ter que juntar o lixo antes
para ficar mais fácil à coleta, os cachorros vão rasgando os sacos atrás, pela correria da
coleta fica muito perigoso também. Temos que preservar pela saúde e integridade
desses garis, por isso eu peço para que tenha sempre três garis na coleta para a
operação de caminhão de lixo. Sobre almejar o convênio para a instalação de câmeras
de monitoramento, na verdade já faz muito tempo que eu e outros vereadores, o Conseg
e o Prefeito temos lutado para que Ibaté tenha este monitoramento. A gente sabe que é
difícil, nós tentamos, e vamos continuar tentando, só que temos que pensar em novas
ideias. Na última reunião da prestação de contas da polícia militar, o Major me disse
para pedir as câmeras com tecnologia OCR, que é aquela câmera que faz a leitura da
placa, e guarda. Se houver algum problema com o carro roubado ou com qualquer outra
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infração, a polícia é avisada e isso inibe a criminalidade. Sem mais. O 2º ORADOR
INSCRITO, VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Complementando as
palavras do vereador sobre as câmeras, o executivo deveria rever essa situação porque
se não tiver câmeras, acontece o que vem acontecendo. Igual os terrenos que eu peço
para limpar lá na rua Nicola Hercoli, faz tempo que a gente pediu e o pessoal está
jogando coisas lá atrás. Enquanto não mexer no bolso dessas pessoas não adianta.
Eles falam, a Prefeitura não faz, os vereadores não estão olhando nada. Então eu
gostaria que visse esta situação e mexesse no bolso desse povo. Hoje passei na frente
da escola e tava um monte de cama velha lá, então o povo não colabora, é complicado,
e o povo põe a culpa nos vereadores e no prefeito, mas só vai melhorar quando mexer
no bolso deste povo, é uma imundice, uma vergonha. A gente vem pedindo também
para limpar estas bocas de lobo, porque a Zika está ai, e a maioria do pessoal não
colabora e eu não sei o que a gente vai fazer. Eu gostaria que esta meia dúzia de
pessoas que não contribui também, que deveria ter um pouco mais de respeito com a
cidade. Sem mais. Muito obrigado.O 3º ORADOR INSCRITO, VEREADOR LUIS
MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, senhores vereadores eu gostaria de começar
minha oratória de hoje pedindo a todas as pessoas que chefiam o serviço público que
peçam aos seus subordinados que façam o trabalho do município, que vejam as
prioridades e atendam a população. A gente está aqui fazendo o nosso trabalho e eu sei
que eu sou numa pessoa não querida por alguns funcionários, mas eu queria dizer a
estes funcionários que estou aqui fazendo meu trabalho e é o trabalho de todos os
vereadores desta Casa, que é fiscalizar e fiscalizar é fazer o serviço bem feito, é atender
a população, é atender o povo, porque a gente não entende a forma com que o nosso
povo vem sendo tratado, com algum descaso, que se não for com a intervenção de
algum vereador, muitas vezes não se resolve. Não precisava disso, não precisava este
vereador se desgastar com todo este nervoso. Não precisava a população passar
nervoso, não precisava o chefe passar nervoso, se o funcionário fizesse o seu serviço.
Embora eu entenda que exista uma pequena turma que cuida de alguns serviços na
parte de encanamento, vazamento, esgoto, a gente sabe que são poucos, mas
prioridade e emergência tem que ser feito na hora, não dá para esperar para depois. Eu
não admito que uma família que ficou sem água desde ás sete da manhã, que fique sem
água até às quatro da tarde, sendo que o trabalho era para ser feito pela Prefeitura. A
pessoa foi até a prefeitura e relatou a existência do problema, pegou o número para ir
cobrando, até o ponto de chegar ao vereador. Segundo esta pessoa, o funcionário disse
que “talvez até segunda que vem a gente consiga consertar”. Como é que pode? Será
que é assim mesmo? Será que vai ficar uma semana a água vazando? Quem paga esta
água sou eu!, somos nós, é a população! Temos que economizar água também, não é
só a população que tem que economizar água, a prefeitura também! Muita água foi
desperdiçada pela demora do funcionário e isso não pode ocorrer e o funcionário
também tem que atender bem as pessoas, não pode falar com descaso. Não precisava
ter tido toda esta dor de cabeça para ninguém. Em minha opinião não pode deixar o
cidadão da mão, se não pode arrumar na hora, vai lá fecha o vazamento e depois vai lá
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e arruma, pois o cidadão vota, o cidadão paga seus impostos e merece ser bem
atendido. Eu só peço que atendam bem a população, que atendam com amor e carinho,
porque se não eu vou subir aqui e vou cobrar, pois este é meu papel. Sem mais. O 4º
ORADOR INSCRITO, VEREADOR JOÃO SIQUEIRA FILHO: Boa noite Senhor
Presidente, Senhores vereadores, Vereadora e demais presentes. O Vereador Geraldo,
nos seus quatro anos de mandato ele cobrou, fez um excelente trabalho subindo aqui
em todas as sessões e cobrando na parte de limpeza, e ele até tem razão tem horas de
dizer que a Prefeitura vai lá e limpa e as pessoas voltam a jogar lixo de novo no local, e
os vizinhos vêm o vereador e vão reclamar com ele. Agora eu não sei como está a
fiscalização nas ruas, porque Ibaté está crescendo e é preciso por mais fiscal nas ruas,
com mais fiscais é mais fácil para pegar essas pessoas jogando lixo. Na verdade é a
minoria que não colaboram nessa parte, e tem mesmo que pegar essas pessoas que
jogam lixo. Graças a Deus foi mínimo o caso de Dengue no município. Mas as pessoas
tem que ser conscientes e colocar o lixo de frente da casa deles, porque da parte da
Prefeitura ela está fazendo a parte dela. Quanto ao que o Vereador falou do
atendimento dos funcionários, tem muitos setores que a população é mal atendida
mesmo, tem funcionário que atende de cabeça baixa, que nem olha na tua cara, que
leva seus problemas para o serviço e desforra na população. Cada um tem suas
obrigações a cumprir no seu serviço, seja onde for, na Prefeitura, numa empresa.
Quanto a multar, a caneta está na mão do Prefeito, a gente cobra mas a caneta está
nas mãos dele, tem o fiscal, mete multa, nós aprovamos a lei da dengue, não cumpriu,
mete a multa, tem que cumprir com as leis. Tem muitas leis que a gente aprova que fica
engavetada, assim não adianta. Tem que agir melhor daqui para frente. Espero que a
próxima administração seja mais firme em respeito da fiscalização e dos servidores.
Quanto ao vazamento de água que o vereador falou, fica difícil dizer, pois precisa dar
uma advertência, mas também depende do funcionário ele é protegido viu vereador. E
tem mais lá no setor nem atendente tem mais para atender o telefone, quando tem rede
estourada a gente passa lá para avisar, porque não tem telefone e atendente tem no
meio do dia. Eu já fui lá e vi, como eu tinha o telefone do Caoio e ligava para ele, mas
agora ele nem está atendendo mais, parece que está sem telefone. Está difícil. Você foi
eleito e vai cobrar, na área da saúde, no agendamento de consultas, nos exames. Até
mais. O 5º ORADOR INSCRITO, VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR:
Novamente boa noite a todos, boa noite também ao Vice-Prefeito que está na Casa nos
acompanhando, agradeço a presença e queria deixar registrado que lhe agradeço por
tudo que você me ajudou nesses quatro anos que estive na Câmara, com conselhos e
orientações nos trabalhos aqui. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também ao Raul,
Assessor do Departamento Municipal de Esportes que vem fazer um belíssimo trabalho
no esporte de Ibaté, queria parabenizá-lo pelo belíssimo trabalho que você vem fazendo
no departamento, pois depois que você assumiu o esporte deu um grande salto,
inclusive neste final de semana o vôlei ficou em segundo lugar num torneio que
participou, uma equipe maravilhosa comandada pelo Djairo. Voltando na Dengue, como
o Vereador Fábio falou, é importante lembrar que a atual equipe de combate a dengue
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vem fazendo um belíssimo trabalho e no ano de 2015 e 2016 caiu bastante o número de
casos em nosso município. Eles vem fazendo a campanha o ano todo, e é importante
que continue e aumente agora com a chegada do verão quando há um aumento
significativo de casos, para que não tenhamos um grande número de casos de dengue
em nossa cidade. Queria deixar meus parabéns aos músicos, pois dia 23 é
comemorado o dia deles, queria lembrar que dia 19 de novembro foi o dia da bandeira e
dia 20 foi o dia da Consciência Negra. Eu pretendo entrar com um projeto da Semana
Afro descendente até o final do mandato. Esta semana é comemorado o dia nacional do
doador de sangue, é importante a divulgação através dos postos de saúde, hospital e
ambulatório para a conscientização. Hoje tive o conhecimento que através do Deputado
Lobbe Neto foi liberado a verba estadual de R$ 200.000,00, uma verba que a ExPrefeita Lu Spilla fez o pedido junto com o Dr. Alessandro na época e a verba foi
liberada hoje. O Deputado Lobbe Neto interveio junto ao Governador do Estado José
Serra para liberar e juntando com os R$ 700.000,00 nós teremos R$ 900.000,00 para a
reforma do Ginásio de Esportes, que é um patrimônio do município. Sem mais. ORDEM
DO DIA: 1ª) PROCESSO CM. Nº 745/2016, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016 – Projeto
de Decreto Legislativo nº 008/2016, de autoria do Vereador Fábio da Silva Gomes,
que dispõe sobre o título de Cidadão Ibateense ao Senhor José Francelin Neto.. Posto
em discussão: O Vereador Fábio da Silva Gomes: O Vereador leu o histórico do
Senhor José: “Nasceu na cidade de Torrinha em 29 de janeiro de 1938, estudou nesta
cidade até o segundo ano, mudou se para Itirapina com nove anos, sua mocidade foi em
Brotas, casou se com Lídia Robles Francelin, em 02 de fevereiro de 1962. Sempre
trabalhando nas propriedades da família, na lida principalmente com o café, mudou se
para fazenda da Horta, ( Usina da Serra) em 4 de novembro de 1964, depois neste
mesmo ano foi para Fazenda do Salto, morando lá por 5 anos, mudou se para fazenda
Santa Rufina em 4 de Novembro de 1969, onde administrou a fazenda por 23 anos, sua
primeira tarefa como administrador foi à retirada de mais de 130 mil pés de café para o
plantio da cana de açúcar, contando com 80 famílias que residiam nas colônias para o
plantio, cultivo e colheita da cana de açúcar, uma equipe e equipamentos simples com
mangueira de água de mais 100 metros e réguas, tiravam o níveis nas plantação para
construção das curvas de nível, trabalhavam com adubadeiras puxadas por bois, e
carregamento da cana queimada em feixes, também cuidava de muitas centenas de
cabeças de gado do proprietário da fazenda, o Sr Nelo Morganti, por quem tinha grande
amizade. O Famoso time de futebol da Fazenda Santa Rufina foi muito zelado por Sr
José Francelin enquanto era administrador, conquistando muitos troféus em torneio e
campeonatos no município, o mesmo campo que o time da fazenda era quase imbatível,
José Francelin também realizava por sua conta uma grande festa no dia das crianças,
onde a molecada se enchia de alegria com doces, balas e salgadinhos. Zelou também
do patrimônio da fazenda, principalmente da Igreja, tulha e cede, Cede pela qual
mantinha sempre fechada para melhor conservação, más sempre que possível e em
sua companhia ou responsável deixava que pessoas conhecessem o esplendoroso
casarão, que após sua saída da fazenda este patrimônio foi abandonado, saqueado e a
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cede foi demolida, hoje as ruínas são principais imagens do local. Segundo conta o Sr
José Francelin, devido a um pedido dele para melhoria na Estrada Fazenda Santa
Rufina ao Prefeito da época Nelson Rodrigues, o Sr Nelo Morganti ficou muito zangado,
pois dizia não precisar de ajuda da prefeitura, más por fim entendeu que a melhoria iria
facilitar o deslocamento das pessoas até a cidade de Ibaté, e a prefeitura teria mais
facilidade em sempre dar manutenção quando necessário, então relevou depois de uma
boa conversa com o prefeito, e por esse fato acabaram ficando mais próximos. JOSÉ
FRANCELIN NETO, saiu da Fazenda Santa Rufina em 1993, hoje administra seu
próprio sitio neste município. São filhos: José Eduardo Aparecido. Francelin 53 anos,
funcionário publico, esposo de Rosimeire, Márcia Aparecida Francelin de Macêdo 51
anos, do lar, esposa de Luciano Barbosa de Macedo, Marcelo Francelin 41 anos,
Padre, pároco na Paróquia Divino Espirito Santo, na cidade de Matão. Netos: Caio
Henrique Francelin de Macêdo, Nayara Meire Francelin, Laíse Francelin de Macêdo,
Jean Vitor Francelin, Ana Júlia Francelin e Bisnetas: Yasmin Tebar de Macêdo, Estella
Tebar de Macêdo.” Peço o apoio dos colegas na aprovação deste Decreto. O Vereador
Mário Alberto Frigieri Júnior: Parabéns Vereador Fábio pela iniciativa de apresentar
este título ao Senhor Francelin, ele é merecedor, quero deixar meus parabéns a ele e a
sua família também. Sem mais. Posto em votação Secreta: O Secretário fez a chamada
nominal e todos votaram. Foram escrutinadores os Vereadores João Siqueira Filho e
Mário Alberto Frigieri Júnior. O Presidente proclamou o resultado: DECISÃO: Projeto
de Decreto aprovado por 6 (seis) votos favoráveis e 2 (dois) votos contrários e 1
(um) voto em branco. 2ª) PROCESSO CM. Nº 746/2016, DE 17 DE NOVEMBRO DE
2016 – Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2016, de autoria do Vereador Fábio da
Silva Gomes, que dispõe sobre o título de Cidadão Ibateense ao Senhor José Augusto
Vieira da Silva (Augusto Neto). Posto em discussão: O Vereador Fábio da Silva
Gomes: O Vereador Fábio leu o histórico do Senhor Augusto Neto: “Augusto Neto,
nome de Batismo José Augusto Vieira da Silva (Augusto Neto), nasceu no dia Dezoito
de Dezembro de 1.968, no distrito de Borebi, Lençóis Paulista. (hoje Borebi é
emancipado – município); Filho de Joaquim Marcelino da Silva e Donária Vieira da Silva.
Filho caçula de sete irmãos Augusto Neto perdeu seu pai muito cedo, um ano após seu
nascimento, no dia 18 de Dezembro de 1969. Sua mãe casou-se novamente, onde
Augusto Neto ganhou mais uma irmã. Na sua juventude foi estudar e trabalhar na
cidade de Bauru, onde começou sua carreira como radialista. Começou trabalhar na FM
94 Comunicação como técnico operador de rádio e posteriormente iniciou o trabalho
como Locutor e repórter; ainda em Bauru trabalhou como DJ em casas noturnas.
Augusto Neto é radialista nas funções de Locutor/animador/ noticiarista/apresentador de
rádio e televisão, sendo que fez o curso na Instituição SENAC. Também é técnico
operador de áudio e DJ. O mesmo é Jornalista de profissão, narrador esportivo, onde se
tornou, também, um grande incentivador do esporte. Como radialista, Augusto Neto
dedicou seu trabalho em várias emissoras, entre elas a FM 94 Comunicação, onde
iniciou; na FM 104 e Rádio Progresso AM em Carlos exercendo as funções de Locutor e
operador de rádio e repórter, hoje sistema Clube; Guarujá FM em Santos como Locutor;
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Dinâmica FM Pirassununga Locutor e repórter; Antena Jovem FM Assis; Realidade FM
e AM em São Carlos; Augusto Neto trabalhou ainda na DBC FM logo no inicio dos
trabalhos da emissora em Ibaté, onde permaneceu por um ano e posteriormente voltou
a trabalhar mais tarde, onde exerceu a função de locutor e repórter. Augusto Neto foi
Diretor Sindical do Sindicato dos Radialistas do Estado de São Paulo. Desenvolveu e
participou de movimentos sociais onde pode adquirir experiência e motivação para o seu
trabalho diário. Atualmente Augusto Neto está à frente da Rádio Comunitária Encanto do
Planalto, onde colaborou com a comunidade na implantação da Rádio, bem como
mantém há oito anos a programação diária, levando informação, noticia, entretenimento
e provocando o envolvimento da comunidade nos assuntos da cidade de Ibaté. Está
periodicamente nos bairros da cidade ouvindo e discutindo os problemas enfrentados
pela população. Augusto Neto ocupa o cargo de Presidente do CONSEG, Conselho
Comunitário de Segurança, onde a mais de cinco anos desenvolve um trabalho diário
em prol da Segurança da cidade. Junto com a diretoria do CONSEG e membros
participantes do mesmo, ajudou a implantar e realizar a semana de segurança pública
de Ibaté, projeto que envolve mais de cinco mil alunos da rede estadual e municipal de
ensino. Faz um trabalho incansável no dia a dia nos bairros da cidade, onde, em
conjunto com a comunidade, busca soluções para melhoria da segurança em Ibaté. Em
parceria com a Câmera Municipal, através de seus vereadores, está trabalhando na
busca de melhorias para a segurança no que consiste a implantação de sistema de
monitoramento por câmeras, bem como o aumento de efetivo na cidade e reivindicando
do poder público estadual a elevação de Ibaté para sede de Companhia Militar. Neste
ano de 2016 foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pelo
trabalho realizado em prol da segurança pública. Augusto Neto é casado, sua esposa é
a Fabiana, que ao seu lado o auxilia no dia a dia. Fora do setor de Rádio, Augusto Neto
mantém uma empresa de eventos, onde participa e realiza eventos pelo Estado.”
Agradeço o Augusto por tudo que ele tem feito pelo Conseg de Ibaté, agradeço por ele
ter me apresentado o Projeto da Semana de Segurança Pública, o qual eu abracei e tem
dado muito certo. Peço o apoio dos nobres pares na aprovação do projeto. Sem mais. O
Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Parabéns pela iniciativa Vereador Fábio, o
Augusto é quem vem nos ajudando aqui na Câmara com a parte nos trabalhos de som e
também no início da legislatura eu fiz uma indicação para que fosse feito um programa
na rádio uma vez por mês, e fosse cada vez um vereador lá e falasse de seus trabalhos
e pudesse fazer algumas cobranças. No começo deu certo, mas depois pela vida corrida
de cada um acabou não dando mais. Sempre que eu posso eu vou na rádio com o
Augusto, porque é um meio que a gente tem de chegar à população de uma maneira
mais fácil. Além da rádio, o Augusto nos apresentou a Semana da Segurança Pública,
que é um sucesso. Ele também vem fazendo um excelente trabalho no Conseg, vem
trazendo uma união do Conseg com as polícias civil e militar e também com a guarda
municipal. Eu fui diversas vezes até São Paulo atrás de verbas para segurança pública
de nosso município e o Augusto Neto estava sempre me acompanhando, fomos ver se
conseguíamos câmeras de monitoramento, aumento de efetivo, viaturas, fomos algumas
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vezes no Conseg em São Paulo, inclusive quando ele foi homenageado na Assembleia
Legislativa eu estava presente. Nada mais justo esta casa homenageá-lo pelo excelente
trabalho que ele vem realizando. Parabéns Vereador Fábio pela iniciativa e parabéns
Augusto Neto e queria lhe dizer que o reconhecimento não é só dos homens, mas
também de Deus. Sem mais. O Vereador Waldir Siqueira: Boa noite Senhor
Presidente, boa noite senhores vereadores, boa noite vereadora e também boa noite
aos presentes nesta Casa. Agradeço a presença de todos. Gostaria de parabenizar o
Vereador Fábio pelo título ao Augusto Neto, nada mais justo, pois é uma pessoa que
vem contribuindo muito com a nossa cidade, então eu acho que ele é merecedor, nem
tenho muito que falar, pois todos já falaram muito bem dele aqui. Faço das palavras dos
colegas as minhas. Só tenho que agradecer por tudo que ele tem feito pelo nosso
município e parabenizá-lo. Sem mais. O Vereador Luis Marino da Silva: Senhor
Presidente, Senhores Vereadores, a gente segue apoiando o projeto em homenagem ao
Augusto Neto, uma pessoa que aprendemos a admirar o trabalho que faz na Rádio
Encanto, e que este trabalho vem só crescendo, tanto na Rádio como no Conseg com a
Semana da Segurança Pública e também queria lhe agradecer pelo trabalho
desenvolvido aqui na Câmara Municipal com as transmissões das sessões através da
Rádio Encanto. Ficamos muito felizes em poder honrar sua pessoa com o Título de
Cidadão Ibateense. Fica aqui meu apoio e queria dizer que votei no título do Senhor
José Francelin por conhecer os filhos dele, são pessoas de boa índole, pois o Senhor
José eu não conheço pessoalmente, e por serem pessoas de boa índole eu não tive
dúvidas em votar no projeto, fiquei muito honrado. Sem mais. O Vereador João
Siqueira Filho: Senhor Presidente, senhores vereadores, o Augusto Neto tem a Rádio
Encanto aqui em Ibaté há mais ou menos oito anos, e esta rádio vem ajudando muito,
principalmente nós vereadores, eu fui muitas vezes lá, fui cobrado muitas vezes, mas
quanto mais a gente é cobrado, mais a gente faz e a gente aprende. A rádio Encanto é
uma rádio que a gente tem em nossa cidade com muito orgulho, que está à disposição
de todos os cidadãos ibateenses, dos vereadores, logo estarei lá novamente para bater
um papo com o Augusto, pois é uma delícia estar lá com ele batendo um papo. Augusto
Neto já é um cidadão ibateense, já é nosso cidadão com muito orgulho, ele se dispôs a
transmitir as nossas sessões, mas antes de estar aqui ele já estava ali do outro lado do
Plenário, ali no cantinho transmitindo, e é isso ai, ele sempre esteve ajudando Ibaté.
Você é uma pessoa simples, sua rádio é a única rádio que recebe nós vereadores para
que a gente possa falar das verbas que a gente consegue. Que Deus lhe abençoe. O
Vereador Lindolfo Jovenal Duarte: Boa noite a todos. Quando eu soube deste título
de cidadão ao Augusto Neto, fiquei muito alegre, pois ele é uma pessoa que sempre nos
ajudou bastante, principalmente a mim, nestes dois últimos anos em que estou como
presidente da Câmara, pois nós tínhamos muitas reclamações do som e convidamos o
Augusto para nos ajudar e ele aceitou e vem apresentando um excelente trabalho
melhorando nosso som e também tenho recebido elogios pela transmissão da rádio.
Sempre tinha ouvido falar do Augusto neto, porém não o conhecia, até que um dia
conheci esta pessoa humilde que trabalha junto com a gente em favor do nosso
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município. É muito importante este título, e está de parabéns o vereador Fábio por ter
apresentado o projeto tanto do Augusto como do Francelin, que teve muita paciência
comigo quando me ensinou a trabalhar na roça quando eu vim de São Paulo trabalhar
na fazenda Santa Rufina. Agradeço a todos. Sem mais. Posto em votação Secreta: O
Secretário fez a chamada nominal e todos votaram. Foram escrutinadores os
Vereadores Sidnéia Monte e Waldir Siqueira. O Presidente proclamou o resultado:
DECISÃO: Projeto de Decreto aprovado por 8 (oito) votos favoráveis e 1 (um) voto
contrário. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O Vereador Luis Marino da Silva: Senhor
Presidente, Senhores Vereadores, eu só gostaria de fazer uso desta Tribuna para pedir
aos Vereadores que após o encerramento da sessão, que todos aguardem, pois nós
vamos abrir a palavra para o Mestre Ricardo para que ele venha nos falar um pouco
sobre o evento profissional que teve em Jaboticabal. Sem mais. O Vereador Fábio da
Silva Gomes: Eu gostaria de aproveitar a oratória para parabenizar o Gabriel, o Bruno e
a Nadiane por vocês terem ingressado na vida profissional esportiva do MMA e do Muay
Tai. Meus parabéns é um novo passo na vida de vocês, agora entrando no alto
rendimento, pensando nas lutas da televisão daqui a pouco. O grande desafio agora é o
patrocínio, a vida será uma luta dentro e fora do ringue para se manter. Queria deixar
meus parabéns ao Mestre Ricardo, venho acompanhando sua trajetória desde o início,
desde quando você abriu a academia lá atrás, e aos lutadores, luta, garra, fé,
perseverança e que Deus ilumine o caminho de vocês. É um orgulho para Ibaté ter
atletas profissionais como vocês, lembrando que temos o João também no profissional,
e esta moção é simplesmente um ato formal da Casa para reconhecimento do trabalho
de vocês. Parabéns a todos. Sem mais. O Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior:
Senhores eu pedi que fosse feito a leitura novamente da moção, pois ela foi aprovada
por unanimidade pelos vereadores e também queria deixar meus parabéns ao Vereador
pela iniciativa e parabéns ao Mestre Ricardo aos Atletas profissionais de hoje e aos que
virão. Espero que venha patrocínio, pois muitos eventos virão e normalmente eles são
realizados em cidades longe daqui. Espero que a próxima legislatura também colabore
com vocês. Mais uma vez parabéns aos atletas e ao mestre Ricardo. Sem mais.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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