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22ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2.016. 

 
Aos vinte e sete do mês de junho 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 Luis Marino da 
Silva e com a presença dos seguintes Vereadores: Antonio Inácio Barbosa, Fábio da 
Silva Gomes, Geraldo de Sousa Oliveira, João Siqueira Filho, Mário Alberto Frigieri 
Junior, Sidnéia Monte e Waldir Siqueira. Iniciada a sessão foi executado o Hino de 
Ibaté. A Seguir o Vereador João Siqueira Filho procedeu à leitura da bíblia. O 
Senhor Secretário procedeu à leitura das correspondências recebidas de diversos 
que se encontra arquivada na secretaria da Câmara Municipal. O Vereador Luis 
Marino da Silva pede que não seja lida a Moção de Congratulações com o Senhor 
Gilberto Micalli, da Câmara Municipal de Américo Brasiliense e sim que somente 
seja falado o do assunto e expõe os motivos pelo qual não deveria ser feito a leitura.  
Disse que o Senhor Gilberto desacatou o vereador Mario Alberto Frigieri Júnior e 
que é um desrespeito com o vereador Mario Alberto, que se fosse com ele  teria 
dado voz de prisão ao mesmo pelo fato de ter chamado de moleque. Que foi um 
desacato a autoridade. Se o Senhor Gilberto foi bom funcionário lá em Américo 
Brasiliense, que seja bom funcionário aqui nesta Câmara também. Pede que seja 
colocada em votação a leitura da moção.  O Presidente: Eles assistiram ao vídeo 
da nossa sessão e fizeram esta moção porque estão chateados que foi dito que a 
Câmara de Américo Brasiliense foi fechada por causa do Dr. Gilberto e não foi. Foi 
fechada por causa de uma ação judicial que pedia para extinguir todos os cargos. 
Colocou em discussão para que procedesse a leitura ou não da moção de 
congratulações da Câmara de Américo Brasiliense: O Vereador Luis Marino da 
Silva: Boa noiteSenhor Presidente, senhores vereadorese a todos que nos ouvem. 
Esta é uma correspondência da Câmara de Américo Brasiliense encaminhando 
cópia de moção de congratulações e aplausos com o Senhor Dr. José Gilberto 
Micalli, de autoria do Vereador Diego Rodrigues de Souza e outros. Gostaria de 
dizer que foi feito uma moção de repúdio aqui e foi aprovado por vossas excelências 
porque não concordaram com a postura do funcionário em relação ao vereador. 
Acho que a Câmara de Américo não sabe ao certo o que aconteceu. E que o 
Vereador Mário Alberto ainda foi muito educado de não falar que foi chamado de 
moleque e ter saído em defesa do senhor, presidente. Acho que como nós não 
interferimos nos trabalhos da Câmara de Américo Brasiliense, eles também não tem 
que interferir aqui. Se quer saber o que está acontecendo, pergunta ou ouve o 
vereador também. Acho que todos os vereadores podem ter uma cópia desta moção 
sim, mas não acho justo falar aqui nesta tribuna e ficar fazendo política, ou vice 
versa, intermediando para que cresça ainda mais esta intriga. Estamos aqui para 
votar projetos para o nosso município.  Peço que votem contra lê esta moção, pois 
pelo que me parece o vereador até já fez um boletim de ocorrência sobre o ocorrido. 
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O Vereador Waldir Siqueira:Boa noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores e 
a todos os presentes. Agradeço a presença de todos. Gostaria de deixar meu apoio 
através da fala do nobre vereador Luis Marino, acho que não deve ser lido à moção, 
pois já ouve uma situação desta com minha pessoa e eu questionei, na época o 
Prefeito era o José Luiz Parrela, o Presidente era o João Siqueira e eu até cheguei a 
discutir com ele, pedi que o João não acatasse porém ele acatou. Se nós abrirmos 
espaço, qualquer cidadão vai querer fazer moção de repúdio. Eu acho Senhor 
Presidente que os nobres pares tem que votar contra sim. Eu não presenciei, pois,  
foi fora do plenário, não sou a favor de um nem de outro, mas sou contra a leitura. O 
Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Boa noite Senhor Presidente, senhores 
vereadores e a todos que nos acompanham. Acho uma situação até engraçada, pois 
como o presidente mencionou, eles mandaram uma moção por uma coisa que eles 
ouviram no vídeo. Acho que o equipamento deles estava com problema. Gostaria 
der parabenizar, como o Marino disse, se ele fez um bom trabalho lá na Câmara de 
Américo Brasiliense, parabéns a cidade de Américo Brasiliense,aqui não estou 
vendo a mesma coisa. E em relação ao que o senhor disse que eu falei que a 
Câmara parou em Américo Brasiliense por culpa dele, acho que o senhor não 
escutou quando eu falei, eu falei simplesmente o que aconteceu e não coloquei 
culpados e nem o responsável por ter fechado a Câmara e eu nem sei, se soubesse 
seria vereador lá. O Vereador Geraldo de Sousa Oliveira: Boa noite Sr. 
Presidente,Srs.Vereadores e a todos presentes, com sobre a esta moção dos fatos 
que vem acontecendo sobre minha vida também, se agente fosse ver tudo que ta 
acontecendo, eu vou votar para ler . Sei que o Dr. Gilberto trabalha na Câmara de 
Américo, não é um ano nem dois, são oito anos. Conheci o Dr. Gilberto através do 
Donato, ele sempre foi um advogado que fez um ótimo trabalho, não sei o que 
aconteceu aqui, respeito muito o trabalho dele e gostaria que fosse lido. 
OSenhorPresidente: Como sempre eu falo, temos que trabalhar em paz, atenção e 
harmonia. Não gosto de briga e nem de discussão. Somos uma unidade, uma 
Câmara de Vereadores e acho que briga pessoal não vai levar a nada.  Naquele dia, 
eu estava chegando de viagem e eu nem vi,estávamos em reunião a empresa que 
presta assessoria para a gente e um pessoal que veio apresentar um serviço, eu 
pedi que o Dr. Gilberto atendesse. Depois chegou o comandante e o capitão da PM 
e também estavam fazendo a manutenção do ar condicionada. Então foi um dia que 
a Câmara estava bem tumultuada e por causa disso aconteceu este fato. Acho que 
devíamos sentar e conversar, pois não é um fato que acontece sempre.  O vereador 
Luis Marino da Silva:Se o Senhor quiser que coloque uma pedra em cima desse 
assunto, é só o Senhor Gilberto pedir desculpas pro Vereador Marinho, pois é 
constrangedor uma autoridade da cidade ser tratada desta forma. Com qualquer 
vereador, se acontecesse este fato eu estaria aqui agindo da mesma forma, seja 
com situação ou oposição. O Senhor Presidente:Vamos fazer isso então, se os 
vereadores concordarem, porque é coisa que acontece, não era para acontecer, 
mas aconteceu.O Vereador Waldir Siqueira: A Câmara de Américo que oficialize 
ele, que mande um documento para ele, não precisa ler nada aqui na Casa, é uma 
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afronta, sou contra, é um constrangimento. O Vereador Luis Marino da Silva:Até 
se o problema não é o funcionário,  a moção está endereçada ao funcionário. Que a 
Câmara de lá se dirigisse ao Vereador Marinho que foi o autor de todo o problema 
que ocorreu que tratasse com ele e não envolvesse todos os vereadores, quando 
votam uma moção de repúdio e aprovam. Agora chega essa moção aqui. Não é 
assim, aconteceu um fato e este fato tem que ser investigado. É questão de 
conversar e pedir desculpa para o vereador. O Senhor Presidente colocou em 
votação a leitura da Moção encaminhada pela Câmara de Américo Brasiliense. Foi 
rejeitada a leitura da Moção por seis votos contrários a um favorável. 
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS: VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: 
Requerimento, dispondo sobre pedido de verbas ao Deputado Estadual Ed 
Thomas. O Vereador Fábio da Silva Gomes:Boa noite Senhor Presidente, 
senhores Vereadores, Vereadora e a todos os presentes, não é a primeira vez 
quefazemos pedido a esse Deputado, estamos repetindo, pois não recebemos 
retorno ainda, mandando novamente cópia e ofício ao QE, este pedido é para guias 
e sarjetas e asfalto no Distrito Industrial, sabendo que posteriormente teremos um 
terceiro distrito ao lado da Vera Cruz em frente ao Velho Distrito,  que precisa ser 
asfaltado, tem muitas ruas sem asfalto, sem guias e sarjetas, os vereadores tem 
pedido a Deputados, mas tem poucos Deputados que tenha ajudado, problemas de 
Ibaté são muitos não são poucos e o senhor Presidente ter deixado entrar algo que 
não precisaria. Aprovado.Indicação, dispondo sobre fazer manutenção nos 
playgrounds. Os Vereadores Luis Marino da Silva e Fabio Gomes discutiram a 
indicação apresentada. Indicação, dispondo sobre instalar redutor de velocidade de 
veículos na Rua Taquaritinga entre a Rua Santa Ernestina e Rua Ribeirão Bonito. 
Indicação, dispondo sobre elaborar parceria público/privada para viabilizar custeio 
de convênio com a UFSCAR, objetivando instalação de cursinho pré-
vestibular.Indicação, dispondo sobre a criação de plano municipal de regularização 
de imóveis.Indicação, dispondo a instalação de sistemas em prédios 
públicosIndicação, dispondo sobre iluminação exclusiva na área do Centro de 
Formação de Condutores.Indicação, dispondo sobre a criação de uma nova opção 
de acesso ao Jardim Cruzado.VEREADOR GERALDO DE SOUSA 
OLIVEIRA:Indicação, dispondo sobre fazer canaletas nas Ruas Oreste Del Ponte 
com a Rua Augusto Boni, José Menzani com a Rua GelindoThamos e João Menzani 
com a Rua Oreste Del Ponte.Indicação, dispondo sobre fazer limpeza nas bocas de 
lobo da cidade.Indicação, dispondo sobre fazer limpeza atrás da Rua Nicola Hercoli, 
perto das torres.VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA:Indicação, dispondo sobre 
aparar o gramado do campo de futebol do Jardim Cruzado.O secretário leu o 
Requerimento Urgência do Projeto de Lei 032/2016 de autoria do Executivo, que 
dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 30.000,00. Aprovado. 
ORADORES: O PRIMEIRO INSCRITO VEREADORFABIO DA SILVA GOMES: 
Seu Presidente na verdade essa parceria Pública Privada em que fiz essa indicação 
ao Executivo, desde 2009 a gente vem indicando para o Município tenha um 
convênio com a UFSCAR para que o Município tenha um cursinho Pré Vestibular da 
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UFSCAR, não é de hoje todo ano vocês vêem discutindo sobre isto, a gente sabe 
que até o ano passado custava aproximadamente uns R$ 100.000,00 esse convênio 
por causa do custo de transporte e alimentação desses professores já que eles 
poderiam mais de 20 professores atenderiam toda cidade, durante o ano seria um 
investimento de R$ 100.000,00, as pessoas vão falar por que tanto curso Pré 
Vestibular, não só para prestar vestibular, mas o cidadão também poderia estar 
estudando para prestar concurso público, esse curso ajudaria muito esses jovens 
que tem que pagar condução desses jovens que pagam condução para ir para São 
Carlos e muitos nem tentam fazer devido à dificuldade financeira e tempo para estar 
se deslocando para cidade de São Carlos para fazer um curso pré vestibular e 
diante de todas essas condições e que a gente até hoje não conseguiu implantar no 
Município, uma solução seria de repente uma parceria com Empresa  para que elas 
bancassem esse custeio com a UFSCAR e Ibaté ter o tão sonhado curso Pré 
Vestibular e que parece que é algo que eu quero para o Município, mas é a 
população que vem me cobrando isso há muito tempo, os jovens vem cobrando isso 
há muito tempo e nessas condições hoje econômica pior ainda, difícil demais ter o 
curso em Ibaté, antigamente era mais fácil, por isso que acho que a saída nas 
possibilidades é fazer convênio com Empresas, só assim vamos conseguir como 
Araraquara conseguir e outras cidades conseguiram levar o curso Pré Vestibular da 
UFSCAR para suas cidades, é algo muito importante para o Município e muitas 
vezes mais importante do que trazer Faculdade privada para o Município, 
dependendo o ponto de vista também, por isso que repito agora de um  Modo 
diferente para que faça essa parceira Pública Privada para que o tão sonhado 
cursinho Pré Vestibular se instale no Município de Ibaté de forma são claro gratuitos 
aqueles que não têm condições nenhuma de fazer nenhum tipo de custeio para 
bancar esse curso, também já discuti outras vezes aqui Vereadores sobre 
regularização de lotes do Município existem alguns problemas que lá trás até o 
Vereador Luis Marino da Silva comentou perto da Fepasa naquela região, parece 
que no Jardim Cruzado também tem alguns lotes para regularizar a situação, tirar a 
escritura, nós temos problemas nas casas populares que ficou lá atrás alguns 
problemas, temos problemas no recreio de chácaras que é um problema que 
ninguém sabe como que vai se resolver, isso tem que ser resolvido para que as 
pessoas possam fazer venda e ter os documentos dos seus lotes, é um problema 
complexo que a gente sabe que. O Vereador Luis Marino em aparte: Na Avenida 
Santa Rufina também. O Vereador Fábio da Silva Gomes:A Avenida Santa Rufina 
tem aquela servidão que foi estendida as pessoas que não conseguem passar para 
o nome porque tem que fazer uma regularização fundiária, Jardim Mariana existia lá 
quem lembra umas pequenas vielas (Servidões) que dividiam o bairro, aquelas 
áreas foram agregadas a muitas pessoas essas pessoas não tem os documentos de 
posse, foi construído casas mas as pessoas não tem ainda documentos, existem 
muitos pontos do Município para que faça a regularização, existiu e existe um 
programa do Governo Estadual que é aquele Cidade Legal que até quando estive 
naquele mini curso passei para o executivo em forma de indicação anexa todo o 
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material na época poderia ser feito pelo Governo Estadual com anuência de várias 
taxas e como não foi feito creio que tem que ser pedido novamente, por isso estou 
repetindo esse pedido, porque também é um problema crônico, não é de hoje que 
existe isso e que tem que se fazer, existem muitos problemas em Ibaté, e para ser 
resolvido somente com planos Municipais grandes projetos, é claro que para isso 
temos que ter uma engenharia e assim vai para auxiliar todo trabalho, por isso 
comento novamente e peço o apoio de todos e gostaria que todos assinassem a 
indicação ao executivo. Em relação ao Centro de Formação de Condutores Menzani 
a gente vê que não tem iluminação específica deles tem a luz da praça, mas não fica 
claro como teria que ser para fazer aulas à noite e até mesmo para coibir um pouco 
aqueles maloqueiros que ficam ali rodeando o local principalmente à noite, por isso 
que fiz o pedido aqui de local específico, ali no Centro de Formação de Condutores 
do Jardim Menzani, como o Vereador Geraldo já comentou na indicação em relação 
ao Icaraí tem que ser fazer num futuro próximo uma Avenida para afastar aquela 
sujeira das pessoas, com calçadas com vias ao lado das torres e assim tendo um 
viaduto novo na popular esse anel viário contemplaria também aquela área do Icaraí 
que há muito tempo a gente vem cobrando, porque limpa o pessoal joga sujeira, 
mato cresce e os problemas vão acontecendo sempre é um problema que como os 
outros são um problema crônico e assim como toda sessão eu comento sobre 
erosão, água da chuva, mas são problemas gravíssimos, acho que não foi menos 
que cem caminhões já isso na boca da erosão de terra não é um problema que 
surgiu agora a muito tempo, não só o prefeito tem que saber, mas a sociedade 
inteira tem que saber, muita coisas no Município depende de mudança de cultura e 
cultura só se mexer no bolso, infelizmente a gente fica triste por muita coisa que 
acontece, não porque um ou outro não faz mas a cultura mesmo é difícil de mudar, 
em relação a sujeira e aos departamentos e como já falei na engenharia temos que 
ter muito mais gente, pois a engenharia acaba coordenando todos os outros 
departamentos do Município em todas as áreas, não sou engenheiro vocês sabem 
sou técnico, não sou arquiteto, só que a gente sabe que a deficiência é muito grande 
em vários aspectos em relação a isso e problemas crônicos e vou ser sempre 
repetitivo nesses problemas não tem como, em todos os departamentos tem 
problemas que vem lá de trás e até Vereador Mario Frigieri Junior não quis discutir 
sobre a Moção porque foi algo que Aconteceu lá e o senhor trouxe para o plenário, 
no entanto o outro vereador não poderia seu Presidente o Senhor deixar entrar 
porque tem tanta correspondência que chega e o senhor nem coloca, é umas coisas 
que não precisava colocar a Casa em assuntos externos com tantos problemas que 
nós temos no Município. O Senhor Presidente em aparte: todas as 
correspondências que chegam estão sendo colocadas. O Vereador Fábio da Silva 
Gomes: Muitas correspondências são colocadas atrasadas, por isso a gente fica 
muito triste em relação a algumas coisas. O SEGUNDO INSCRITO, VEREADOR 
GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Senhor Presidente e a todos os presentes boa 
noite, sobre a indicação da limpeza da Rua atrás da Nicola Hercoli como o Vereador 
Fabio Gomes falou também com comprimento é que sobre essa limpeza precisa 
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fazer bastante gente não colabora só vai colaborar for aplicada a caneta neles então 
acho que devemos cobrar que seja limpo lá porque atrás da Nicola Hercoli estão 
jogando até cachorro, está um mau cheiro lá você sabe NE nobre vereador cortou a 
mangueira lá e os galhos estão lá, então à gente está aqui e o pessoal pede pra 
gente e a gente está para cobrar a limpeza sim, gostaria que tomasse providência e 
metesse a caneta nesse pessoal que está jogando essa sujeira porque hoje uma 
caçamba praticamente está R$ 90,00 e aí a pessoa vai fazer a limpeza na casa dela 
e pensa não vou pagar essa caçamba, vou jogar lá e praticamente prejudica toda a 
população, então a gente gostaria que o povo do bairro também denunciasse porque 
nós somos cobrados bastante, então nós vamos cobrar a limpeza sim e sobre as 
canaletas de novo venho cobrar porque essas canaletas da Rua Oreste Del Ponte 
com a Rua Augusto Boni ali em frente o postinho do lado da escola quando chove 
aquela água está empossando e está dando mau cheiro eu lembro que no passado 
quando entrou esse Prefeito o Vice Prefeito falou pra gente que dentro de 15 dias ia 
vir colocar as canaletas e até agora não vi as canaletas colocadas, então gostaria 
que colocasse essas canaletas e sobre as bocas de lobo que a gente retorna a 
indicar de novo é que os moradores estão reclamando, está com mau cheiro, está 
voltando, gostaria que também tomasse providência e sobre os bueiros que falamos 
que é lugar que não tem as águas, mas o pessoal está jogando sujeira, gostaria que 
fosse limpo também e que passei no Jardim Mariana no lugar onde tem aquelas 
grades o pessoal está varrendo tudo e quando vem à chuva prejudica o povo da 
nossa cidade, então gostaria que fosse limpo e igual o nobre Vereador disse sobre a 
iluminação dos campinhos de areia trocar areia é muito importante sim nós estamos 
cobrando e está de parabéns por esta indicação porque esta areia através dos 
animais contamina as crianças porque lá no Jardim Icaraí já teve algumas crianças 
que contaminaram e gostaria também eu sei que precisa fazer também outro dia 
teve acidente fazer a iluminação do Jardim Icaraí com o Jardim do Bosque. em 
aparte o Vereador Fabio da Silva Gomes: Só para complementar é que na 
penúltima sessão o Vereador Luis Marino fez a indicação sobre isto e eu havia feito 
em algumas sessões, é um problema que já quase teve acidente grave e ainda bem 
que não foi tão grave no entanto é uma área bem escura está ficando os carros 
passam em alta velocidade porque falta redutores e iluminação mas se de repente a 
prefeitura só cobrar dos donos das áreas laterais pra fazer passeio público a 
população já fica mais segura independente se vai colocar a iluminação ou não é 
claro que a iluminação é o que nós queremos mas de imediato o que não depende 
do Município não for área institucional pedir para os donos das áreas laterais fazer 
esses calçamentos já seria de grande valia ajudaria e a iluminação o mais rápido 
possível. O Vereador Geraldo de Sousa Oliveira: então Vereador a gente está 
cobrando sobre a iluminação, falando do campinho de areia no caso de que está 
dando alergia nas crianças e também gostaria que tomassem providências nas 
canaletas e nas bocas de lobo. O TERCEIRO INSCRITO, VEREADOR MARIO 
ALBERTO FRIGIERI JUNIOR: Boa noite a todos a respeito da Moção que eles 
apresentaram em Américo quero dar os parabéns a Câmara Municipal de Américo 
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caso o funcionário tenha sido bom lá espero que sim gostaria que fizessem a Moção 
e enviasse pra ele porque pra mim não interessa nada se ele foi bom ou não lá pra 
mim, interessa que ele seja bom aqui coisa que por  não está sendo inclusive tem 
uma resolução lá 116/2014 que no parágrafo único coloca lá que os ocupantes de 
cargos e empregos em comissão além do horário, com registro de ponto, de que tem 
que fazer tem que inclusive,  nos dias de sessão tem que acompanhar até o término 
coisa que eu não vejo inclusive hoje por exemplo, então o que acontece além deles 
fazer essa Moção Congratulação, causar um tipo de intriga acho que eles deviam 
primeiro tentar saber o que aconteceu, pode me ligar que eu fico disponível aqui na 
Câmara a semana toda e quando não estou o pessoal da Câmara me acha então 
pode me ligar perguntar o que aconteceu, o que ocorreu pra saber o que vai falar, 
ter propriedade ter idéia do que vai falar e não vim como a gente sempre fala com 
balelas para o nosso lado eu estou continuando trabalhando sério para a população 
de Ibaté então tomara a Deus que ele fez um bom trabalho lá espero que venha um 
dia fazer um bom trabalho aqui que é o que não estou vendo e peço que o senhor 
Presidente que cobre essa situação pois essa resolução não é de ontem é de 2014 
quanto aos cargos e a gente já teve problemas com os assessores delivery e está 
começando do mesmo jeito então acaba não tendo comando a Casa e a gente 
acaba ficando perdido aqui em relação aos trabalhos da Casa e é importante porque 
a gente tem que valorizar os funcionários sim que vem e trabalham eu sou a favor 
dos funcionários tanto da Câmara quanto da Prefeitura que trabalham que cumprem 
e que fazem por merecer e que tem comprometimento com a causa né mas se não 
tem comprometimento e senão tem vontade pára com isso, Muda isso aí como eu 
disse àquela hora e vou repetir é importante que a Câmara de Américo esteja 
acompanhando ou que só acompanhou aquele dia também que possa virliga na 
Câmara busca nossos projetos interessantes que tem aí nesses três anos e meio e 
tenho certeza que vão ficar contente se puder realizar lá e também se não quiserem 
não tem problema vou continuar trabalhando com meu povo pra minha cidade de 
Ibaté, hoje gostaria de deixar aqui o meu agradecimento ao pessoal da rádio 
Encanto do Planalto que cedeu o espaço para os jovens vereadores do 
parlamentojovem de Ibaté que ocorreu esse mês e hoje tiveram a oportunidade de 
estarem na rádio dando entrevista, falando da experiência que ocorreu aqui na 
Câmara Municipal com eles, é gratificante pude acompanhar presenciar e ver como 
eles estavam falando com propriedade, sabendo que estão interessados na política 
Municipal, Estadual, Federal e a vontade que esses jovens têm de fazer a diferença, 
então é importante que a gente de valor para esses jovens, então gostaria de deixar 
meu agradecimento a rádio Encanto do Planalto por ceder o espaço, aos jovens, aos 
professores e coordenadores dos projetos nas escolas e também aos jovens que se 
dispuseram a ir lá a gente sabe que não é fácil chegar e dar a primeira entrevista 
encarar o microfone e falar sobre os projetos e falar sobre alguma coisa logo no 
início então fiquei muito feliz de poder acompanhar e também para finalizar gostaria 
de deixar aqui o meu abraço carinhoso a todos os funcionários que se dedicaram e 
se empenharam para que ocorresse o desfile Cívico no último dia vinte e quatro não 
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vou citar os departamentos para não ser injusto com alguns eu que pude presenciar 
outros que puderam presenciar viu quão bonito estava desfile cívico da cidade, as 
crianças, os jovens, o pessoal da terceira, ou melhor, idade fez um belíssimo desfile, 
as escolas tanto as municipais, estaduais as  bandas marciais, a de Ibaté e a de 
outras cidades que vieram e se apresentaram, a belíssima organização que teve o 
desfile e a todos que puderem se dedicar a essa desfile e mais uma vez orgulhar 
nossa cidade com esse desfile tão bonito que foi no dia vinte e quatro e também 
gostaria de agradecer na mesma linha o prefeito municipal que nos recebeu no 
palanque e nos tratou super bem e ao Deputado Lobbe Neto que esteve presente 
batendo papo e ouvindo nossa população ali no desfile e tirando algumas dúvidas e 
alguns jovens também em relação ao parlamento jovem federal esteve ali atendendo 
a todos como o Prefeito atendendo a população. O QUARTO INSCRITO, 
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA:Senhor Presidente, Senhores Vereadores e 
a todos os presentes, as pessoas que nos ouvem, boa noite. Gostaria de fazer um 
complemento na indicação do Vereador Fábio da Silva Gomes, existem muitas 
situações de lotes que estão de uma certa forma irregular no Município que 
necessita sim da intervenção do Poder Executivo, para que regularize são situações 
de pessoas que adquiriram seus lotes por conta de falência de empresa e por conta 
de má gestão anteriores que esse Município teve muitos que todo mundo sabe que 
faziam coisas que politicamente vamos falar assim só que tudo errado de forma que 
hoje trouxe um transtorno enorme às pessoas ali da Santa Rufina, atrás do Posto 
Master também e outros lotes aí que estão nessa situação que só por Deus, tudo é 
complicado, tudo é demorado na Justiça e as pessoas aí acabam aí passando dessa 
vida para outra sem resolver seus problemas à gente segue no apoio também aí e 
segue cobrando também Vereador em cima do Jurídico da Prefeitura uma solução 
de todas essas situações, desfile é notoriamente que foi ótimo a gente só tem que 
agradecer ao empenho de todos os funcionários de todos os setores que 
participaram estão de parabéns, e aos vereadores que estiveram presentes, a 
Vereadora Sidnéia, Vereador Antonio, Vereador Fábio, Vereador Lindolfo, Vereador 
Mário, mas Graças a Deus foi tudo bem, tudo em ordem, uma festa maravilhosa 
onde teve cobertura da TV, de rádio, da região da rádio do Município, e só elogios 
mesmo, uma festa que todo ano a gente espera, e Graças a Deus também por 
competência do Prefeito e acabou acontecendo e todo mundo envolvido ajudou e foi 
uma ótima festa para a nossa população, hoje eu gostaria de manifestar que 
entramos em contato também com a Asa Alumínio, então até pedi para que fosse 
pego o projeto que nós aprovamos que dava a isenção lá no ano de 2016, e quero 
dizer a todos vocês Vereadores, que a gente tem também cobrado toda essa 
situação, existiu aí algumas coisas que aconteceram no qual ainda não foi possível 
estar funcionando a empresa, mas ela teve compromisso conosco e foi firmado esse 
compromisso aí Com a gente, tanto é que a Lei de isenção de 2016, todos os 
vereadores sabem que foi feita para gerar emprego, e a gente sabe toda a situação, 
que o país está numa situação difícil a gente sabe, e toda a situação que está lá fora 
também na compra de maquinários  para que cheguem até que o Município todo o 
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problema que vem acontecendo aí a gente tem cobrado, e hoje o empresário disse 
que está tudo certo, tudo em ordem e que vai investir no Município sim, é questão de 
tempo aí para que aconteça toda a situação e já lembrando a todos os Vereados 
que todas as parcelas que nós parcelamos,  das dívidas anteriores que aprovados 
por nós vereadores aqui, meu parabéns a todos porque hoje parte dessa verba que 
o Município está recebendo rigorosamente em dia, o parcelamento está sendo pago 
as áreas que nós adquirimos aí o Município adquiriu a área do rodeio que em 123 
anos de vida não tinham essas áreas, nessa gestão foi adquirido graças a vocês 
Vereadores que aprovaram a área do novo Fórum também está sendo pago com 
esta verba a área do novo Distrito e o parcelamento do IPREI, mas que governo 
bom, posso dizer assim, governo que sabe trabalhar, que sabe negociar, que paga 
dívidas de Prefeitos porcarias, Prefeitos que deixaram as dívidas lá atrás lá, e o 
IPREI também gente, estamos tudo em ordem, temos mais aí um semestre para que 
dê certo essa situação, estaremos aí cobrando também porque a gente tem esse 
prazo, esse período, de um parcelamento que praticamente há 33 anos em Ibaté, 
não havia verba e já está havendo sendo transformado em patrimônio para o 
Município, isso é trabalho sério dessa casa do Executivo, então, só temos que 
agradecer, gostaria também de dizer, que estivemos no Palácio Bandeirantes eu e o 
Vereador Mário também era para estar, que não pode estar por compromissos no 
Município, não pode adiar nós estivemos lá juntamente com o Diretor de Esporte o 
Raul, recebendo um incentivo do ICMS que será aplicado no Município, uma Lei do 
Governo Estadual que a gente vê que todo trabalho do Governo Estadual em ajudar 
o Município, e é através desse projeto de incentivo, onde o Governo autoriza 
empresa do Município a deixar o ICMS no Município, ao invés do Estado ficar 
recebendo, vai ficar aqui, para uso do esporte nosso, são trezentos e oitenta mil 
reais, que vai vir pro Município desse projeto, então, ficam aqui meus parabéns para 
o Prefeito, ao Raul, ao Wagner, que tomou frente ao projeto, que encabeçou o 
projeto, que está saindo também outros projetos de esportes para o Município de 
Ibaté, logo estaremos aqui falando a respeito de outros projetos, entrarão no 
Município lembrando que essa Lei de incentivo fiscal atende trezentos e setenta 
milhões no Estado de São Paulo, sendo que 10% são destinados a pessoas que tem 
deficiência, então, um projeto muito bom do Governo do Estado, que hoje fomos 
agraciados, contemplados com esse projeto, achamos uma empresa que venha a 
investir através desse projeto aqui no Município pelo Governo pela parte da 
Prefeitura estar tudo em ordem só nos resta agora indicar uma empresa que possa 
estar ajudando o nosso Município, a respeito das casas populares a gente viu uma 
notícia hoje que correu pelo facebook, e a gente estar aqui para se manifestar sim, e 
quero dizer a vocês que tem já a sua casa adquirida através do sorteio lá ou pré-
adquirida pode se falar assim tenha a certeza que você vai ter a casa sim e, houve 
um transtorno por contas de chuvas e inclusive quero até deixar uma reclamação 
aqui em relação porque foi até feito um asfalto lá na Avenida Santa Rufina no qual, 
rachou tudo porque se o solo não tiver bem firme, bem seco, fica aqueles 
borrachões não sei se foi a Prefeitura ou se foi a empresa, que deixou um monte de 
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terra lá no qual no sábado a noite, não me falhe a memória, um motoboy acabou 
sofrendo um acidente com duas costelas quebradas, estava tudo sinalizado sim, 
porque a rua ficou muito extensa a iluminação ficou prejudicada, e o motoqueiro 
acabou passando por cima de tudo e acabou ficando com duas costelas quebradas, 
peço que o Executivo de uma olhada em toda situação lá para que conserte o mais 
rápido possível porque pode acontecer e é o que a gente sempre fala buraco 
quando a gente cobra é por conta dessas situações para que não aconteça 
infelizmente aconteceu e a gente também não tinha visto porque foi antes da 
sessão, mas está aí mais uma brecha para que as pessoas que cuidam possam 
estar olhando esses possíveis acidentes que podem estar acontecendo por coisas 
que acabam ficando no Município, gostaria também de falar senhor Presidente que 
quando o Vereador falou que o Senhor deixa algumas correspondências sem ser 
falada na Casa está aqui que é uma Cerimônia de Premiação do Concurso, quarta-
feira às dez horas Salão do Palácio dos Bandeirantes, Avenida Morumbi, São Paulo, 
do Governo do Estado também, Lina Mara Rizzo Batistela Secretária de Estado  do 
Direito da Pessoa com Deficiência, ela convida a todos para uma cerimônia do 
concurso de Acessibilidade em Bibliotecas, era uma correspondência que era para 
estar na pasta e também não estava, tem uma outra também uma Audiência 
Pública, Governo do Estado de São Paulo também, Secretaria da Casa Civil, São 
Carlos, vinte de junho de dois mil e dezesseis, outra também que cita o meu nome e 
de todos os vereadores aqui também. O Vereador Luis Marino da Silva leu o Ofício 
do GREI 41/2016, Ibaté vinte de junho de 2016, referente à Moção de sua autoria. 
ORDEM DO DIA: 1º) PROCESSO CM. Nº 417, DE 27 DE JUNHO DE 2.016 – 
Projeto de Lei nº 032/2.016 de autoria do Executivo Municipal, que dispõe 
sobreabertura de crédito especial valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).  
Microempreendimentos e pequenas empresas.  O Senhor Presidente colocou em 
discussão: O Vereador Fábio da Silva Gomes: Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores na verdade só para que todos entendam esses R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais) é do compromisso da integralização da contrapartida financeira em relação ao 
Banco do Povo, a instalação no Município do Banco do Povo, que nesta Casa desde 
quando o Governo Estadual criou os Vereadores vem cobrando eu fui um que fiz a 
indicação para vir e lembro também que o Vereador Waldir ou o Vereador João 
Siqueira tinha feito também, então é um projeto que a Casa já vem cobrando há 
alguns anos para ser instalado no Município por cobrança de muitos pequenos 
empresários que em outras cidades não podem fazer isto tem um negócio em Ibaté, 
moram em Ibaté e a população procura São Carlos e falam que não podem porque 
moram em Ibaté e pelo fato que os juros são um pouco abaixo do mercado não 
tenho números aqui, mas queria falar um pouco do que é o Banco do Povo Paulista 
é um Programa de Micro Crédito Produtivo desenvolvido pelo Governo do Estado de 
São Paulo através da Secretaria de Governo e relações do trabalho em parcerias 
com Prefeituras Municipais visando promover geração de empregos e rendas, 
objetivo oferecer financiamento para Empreendedores de Micro e Pequenos 
Negócios para capital de giro, investimento fixo como forma de viabilizar as 
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iniciativas de ocupação e geração de renda, público alvos empreendedores formais 
e informais, MEI, produtores rurais formalizados, cooperativas, associações de 
produção formalmente constituída, então vereadores é um passo a mais que Ibaté 
vai dar é um elo que outras cidades já têm um projeto que Ibaté está nos primeiros 
passos para aprovação para que seja assinada essa minuta de convênio com o 
Governo do Estado e também a implantação do programa é feita por meio de 
parcerias de Municípios onde o Estado participa com 90% dos recursos financeiros 
em aparte o Vereador Waldir Siqueira: desde o primeiro mandato meu assim que 
instalou o Banco do Povo ali no almoxarifado e eu estive visitando lá na época era 
um 1% que você pagava do valor que seria emprestado, então é uma taxa muito 
baixa para beneficiar as pequenas empresas, isso é muito importante tenho 
conhecimento desse projeto, um projeto interessante que muito beneficia as 
pequenas empresas então é interessante o Prefeito está de parabéns em estar 
colocando novamente para funcionar e beneficiando essas pessoas que mais 
necessita desse empréstimo, é muito importante mesmo. O Vereador Fabio da 
Silva Gomes: Muitos falam em época de crise, sim em época de crise temos que 
dar essa opção ao Micro empreendedor ao pequeno empresário, dar um gás para 
ele melhorar o seu comercio conquistar novos mercados, porque a crise assola todo 
país e o mundo, todo mundo está vendo como está e quanto mais subsídios você 
der a esses microempresários você está ajudando, a responsabilidade de honrar 
com os compromissos é de cada um, o que nós podemos fazer, ofertar as opções 
para que essas pessoas possam aumentar o capital de giro. O Vereador João 
Siqueira Filho: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, boa noite a todos, o 
Banco do Povo só vem ajudar, nós tínhamos muitos anos atrás, tinha esse banco do 
povo, foi instalado em 2004, aí em 2005, parou e nós cobrávamos da administração, 
para continuar, mas o ex-prefeito José Luiz Parrela, não ligou muito em trazer por 
que tem que por um funcionário e quem trabalhava lá era o Nicolinha, e acabou 
perdendo, mas agora a administração do Dr. Alessandro, nós vereadores cobramos, 
correu atrás e conseguimos esse projeto, porque só vêm ajudar, os juros são 
poucos, microempresa pode fazer financiamento, emprestar. O Vereador Luis 
Marino da Silva:Senhor Presidente, Senhores Vereadores, é com grande satisfação 
que a gente vota um projeto desse Vereador Fabio disse que há muito tempo já vem 
cobrando, e que os vereadores que fazem parte da outra gestão também, e Graças 
a Deus o trabalho do executivo também, que hoje essa casa está sendo agraciada 
com mais um projeto, eu já havia comentado a respeito do Banco do Povo, as 
pessoas que fizeram seus empréstimos, e fizeram seus pagamentos em ordem 
poderão dobrar seu empréstimo no próximo e a quantia destinada ao Banco do Povo 
é de trezentos mil reais, trinta mil que vem do Município, e 270 mil do Estado, e essa 
verba de trezentos mil se tudo der certo ela dobra no Município. em aparte o 
Vereador Waldir Siqueira: Senhor Presidente, esse Banco do Povo é para aquelas 
pessoas que é costureira e tem interesse em comprar uma máquina de costura, ela 
pode ir lá, apresenta suas documentações de uma empresa, de uma pequena 
empresa e, pode estar fazendo empréstimo para comprar máquina de costura para 
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abrir sua pequena empresa, um cabeleireiro também, com uma taxa que não foge 
de 1% ao mês, acredito, pelo menos não pegam dinheiro do Banco privado com 
juros altíssimos, é liberado rápido e não é tão burocrático. O Vereador Mário 
Alberto Frigieri Júnior:Já foi muito bem explicado pelos colegas que me 
antecederam só queria deixar registrado, parabéns e meu agradecimento ao Prefeito 
Dr. Alessandro, que pude acompanha-lo em algumas visitas, e correria para 
conseguir o Banco do Povo, e vi toda a dedicação que ele teve para trazer o Banco 
do Povo, uma conquista que não é dele, é do Município, da população. DECISÃO: 
Projeto de Lei aprovado por unanimidade.EXPLICAÇÃO PESSOAL: O 
PRIMEIRO INSCRITO, VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Só deixar em 
relação ao aniversário de Ibaté e a todos os presentes aqui parabéns, ao povo de 
Ibaté e, todos que acreditam no Município, a todos nós aqui presentes, porque só 
tem sentido o aniversário porque é o povo que trabalha, que batalha e que acredita. 
O SEGUNDO INSCRITO, VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, gostaria de expor aqui atos a boatos, que rondam 
por essa casa, sobre meu nome, todos tem direito de achar, de pensar, em relação a 
cada um da vida particular, esse vereador aqui está disposto a lutar sem medir 
esforços digo assim porque as pessoas falam o que quer e escrevem o que quer, e 
acha que é por aí, quero dizer que estou disposto a processar caso aconteça porque 
estamos em período eleitoral e às vezes a gente acha que falar da vida dos outros 
de qualquer forma, está tudo certo está tudo em ordem, mas não é assim não, não 
vou citar nome, mas gostaria de dizer de quem queira fazer o que quer fazer faça, 
espero que tenha condições financeiras para que quando processá-lo pague uma 
indenização, porque tem pessoas que nem tem condições de pagarem a água do 
Município, mas não vou medir esforços, se precisar vou processar esse tipo de 
pessoa, tanto quem têm condições como quem não tem, porque falar preciso ter a 
veracidade dos fatos, acompanhar tudo o que está acontecendo, fala da gente, 
manda cartinha pra gente, tentando intimidar de alguma forma, mas nós não 
estamos aqui para ficarmos acuados, cada um tem o seu direito, quero que todos os 
vereadores fiquem sabendo dessa situação, por que se eu posso ser vítima, vocês 
também podem ser não estamos aqui para brincadeira e sim para trabalho sério. O 
TERCEIRO INSCRITO VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Não ia nem fazer o uso 
da palavra Senhor Presidente, mas como Vereador mencionou aí e não citou o 
nome de ninguém, eu quero aqui nobre Vereador que eu não faço parte disso aí, 
porque se eu tiver que falar alguma coisa, eu falo na cara do Vereador tá, então 
quero ficar fora de suas palavras, isso não pode acontecer, o nobre Vereador está 
com a razão, eu sou um vereador que estou no terceiro mandato, nobre Vereador 
João Siqueira, Vereador Fabio Gomes também, não mando recado falo diretamente 
a pessoa, olho no olho, como muitas pessoas já sabem, gostaria que o Vereador 
mencionasse o nome da pessoa e não generalizasse, pois fico constrangido com 
essa situação. em aparte o VereadorLUIS MARINO DA SILVA: O que eu disse não 
eram sobre nós vereadores, mas que também estão sujeitos a mesma situação, 
vocês poderão ser vítimas desse tipo de situação, golpe. VEREADOR WALDIR 
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SIQUEIRA:Gente de fora que não tem o que fazer, só faz picuinha, não faz nada 
para ajudar nosso Município, tem que falar mesmo igual eu falo aqui, quer me 
processar pode me processar. O QUARTO INSCRITO, VEREADOR JOÃO 
SIQUEIRA FILHO: Senhor Presidente, gostei do que Luis Marino falou aqui, mas eu 
também ia fazer a mesma pergunta que o Vereador Waldir fez, mas ele já 
respondeu, porque estamos aqui para trabalhar junto, todos os mandatos que tive 
aqui, sempre respeitei todos os meus companheiros, nem aqui e nem lá fora não 
gosto de fuxico, eu quero agradecer Senhor Presidente, Senhores Vereadores, a 
todos os presentes, do desfile que teve em Ibaté eu sempre estive em três anos e 
Ibaté é uma cidade querida, onde eu nasci e toda minha família foi criada aqui, e 
todos os Vereadores que nasceram em Ibaté e sempre viveram aqui, e a gente fica 
contente com nossa cidade, uma cidade bonita, respeitada, e a equipe toda que 
trabalhou um mês para o desfile de um dia, mães, professores, crianças, e também 
continuando sua palavra Vereador, eu sempre lutei com minha vida aqui, fui muito 
criticado, sofri até afastamento, até cassação, subi na Tribuna e dei meu recado, 
voltei aqui e estou aqui até hoje, porque o povo sempre acreditou em mim, sempre 
fiz meu trabalho honestamente, e também deixar aqui nestes dias que teve aí um 
encontro na praça, assembleia, e foi citado meu nome também que as contas de 
2014 foram rejeitadas por culpa minha, pessoa que nem mora aqui em Ibaté.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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