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03ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 06 DE 
FEVEREIRO DE 2.017. 

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às dezenove 
horas, no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida 
pelo Vereador Valentim Aparecido Fargoni, secretariada pelo Vereador Carlos 
Eduardo Galdiano e com a presença dos seguintes Vereadores(as):  Antonio 
Inácio Barbosa, Ivani Almeida da Silva, Luis Marino da Silva, Regina Célia Alves 
de Queiróz,  Sidnéia Monte, Silvano Vaz do Carmo e Steigue Jones Ronchini 
Fáccio. Iniciada a sessão foi executado o Hino de Ibaté. A seguir a Vereadora Ivani 
Almeida da Silva procedeu à leitura de um trecho da bíblia. O Senhor Secretário 
fez a leitura das correspondências recebidas de diversos, que ficará arquivada na 
secretaria da Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS: VEREADOR CARLOS 
EDUARDO GALDIANO: Indicação, dispondo sobre instalar uma base da Guarda 
Municipal, no Jardim Cruzado. Indicação, dispondo sobre contratar um médico 
pediatra para o Ambulatório Médico Municipal Dr. Ivo Morganti. Indicação, 
dispondo sobre realizar mutirão da saúde para tentar diminuir a fila de espera para 
consultas. Indicação, dispondo sobre remover veículos (sucatas) estacionados 
nas ruas. VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre 
solicitar da vivo a instalação de cabos telefônicos no Jardim do Bosque para que 
os moradores tenham acesso a telefonia fixa e a internet. Indicação, dispondo 
sobre construir sanitários na ala de fisioterapia, no Ambulatório Médico Municipal 
Dr. Ivo Morganti. Indicação, dispondo sobre instalar cobertura (toldo) na porta de 
entrada do Centro Radiológico. Indicação, dispondo sobre solicitar ao proprietário 
da torre localizada em frente ao Cemitério Municipal, a troca da lâmpada vermelha 
de aviso para aeronaves. Indicação, dispondo sobre solicitar da CPFL a troca de 
lâmpadas na Rua Santa Iria, na altura dos nºs. 189, 281 e 339. Moção, dispondo 
sobre pesar pelo falecimento da Senhora Idalina de Jesus Migliarini. DECISÃO: 
Aprovada. (oito votos favoráveis). VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: 
Indicação, dispondo sobre notificar o proprietário do terreno localizado na Rua 
Oreste Del Ponte, ao lado do nº 225, no Jardim Icaraí, para que faça a limpeza. 
VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Indicação, dispondo sobre 
instalar redutor de velocidade de veículos na Rua Alfredo Ianoni, proximidades do 
número 14, no Conjunto Habitacional Comendador Nelo Morganti. VEREADORA 
SIDNÉIA MONTE: Indicação, dispondo sobre construir passagem elevada para 
pedestres, na Avenida São João, defronte o Complexo Social. Indicação, 
dispondo sobre trocar a caixa d’água da EE Antonio Deval. Moção, dispondo 
sobre pesar pelo falecimento da Senhora Catarina Valério Martins DECISÃO: 
Aprovada. (oito votos favoráveis). VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI 
FACCIO: Indicação, dispondo sobre determinar a limpeza de bueiro no 
cruzamento da Rua Genarino da Silva com a Rua Joaquim O. da Silva, no Jardim 
Domingos Valério. VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Indicação, 
dispondo sobre instalação de redutor de velocidade de veículos na Avenida 
Araraquara, nas proximidades do número 504, no Jardim Cruzado. VEREADORES 
(AS): Projeto de Resolução, dispondo sobre alteração do artigo 156º da 
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Resolução nº 069/91, de 25 de janeiro de 1991 – Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Ibaté. ORADORES: A PRIMEIRA ORADORA INSCRITA, 
VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Boa noite, Senhor 
Presidente, boas noite Senhores Vereadores e Vereadoras e boa noite a todos os 
presentes. Quero primeiramente agradecer a Deus por ter me permitido chegar até 
aqui e aos que direta ou indiretamente se empenharam para que hoje eu tivesse a 
honra de compor o Poder Legislativo da nossa amada Ibaté. O meu desejo é junto 
com os demais Vereadores e Prefeito, lutar pelos cidadãos ibateenses, 
proporcionando aos mesmos orgulho por pertencer a esta cidade. Meu maior 
compromisso é com a saúde, área  na qual atuo efetiva e ativamente a mais de 
vinte e cinco anos. Embora já houvesse uma grande  mudança nos últimos  anos, 
creio que podemos somar forças para fazer um trabalho ainda melhor e, 
aproveitando a oportunidade para agradecer a tão calorosa recepção que tivemos 
ao nos encontrarmos com o Deputado Lobbe Neto, que atenciosamente recebeu a 
nossa solicitação a respeito do aparelho otoauricular ao Hospital Municipal de 
Ibaté, conforme já apresentado nesta Casa. Que Deus abençoe cada um de nós e 
que nos dê condições de fazer um excelente trabalho nesses quatro anos de 
mandato. Sem mais, obrigado. A SEGUNDA ORADORA INSCRITA, 
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa noite Senhor Presente, boa noite  
Vereadoras, boa noite Vereadores, boa noite aos presentes e aos ouvintes da 
Rádio Encanto do Planalto e também aos ouvintes da internet. Em primeiro lugar 
eu quero agradecer a Deus por mais uma vez ter dado a oportunidade dos 
moradores do Jardim Icaraí estar solicitando minha presença e estar 
representando a nossa população, onde fui mais uma vez convidada por eles para 
estar representando com relação ao transporte coletivo. O pessoal de lá se sente  
excluído, pois, os outros bairros têm diversos horários, e a maioria trabalha em 
São Carlos e acabam tendo poucos horários de ônibus e também tem 
superlotação, transportes quebrado por diversas vezes o minhocão, que é o ônibus 
articulado. Estive em reunião com o Dr. Mauro, agradeço o Dr. Mauro da empresa 
Paraty, por ter me recebido novamente no dia 31 de janeiro, na garagem aqui em 
Ibaté, às 15horas, juntamente com o Danilo que é o gestor da nossa cidade. Então 
ficou assim: que o ônibus parte do Jardim Mariana, passa pelo Icaraí e Santa 
Terezinha, nos seguintes horários: às 05h45min, 06h55min, 08h10min, 15h45min, 
16h45min, 17h55min. Esses são os horários que os moradores já têm lá. Eu fiz a 
solicitação de alguns outros horários, mais o próprio Diretor da Paraty, o Dr. 
Mauro, disse que no momento não seria viável e não conseguiria estar atendendo 
a  minha solicitação, mas, ele forneceu uma ajuda no horário das 05h45min, 
mandando outro ônibus de ajuda, desde o dia 16, que foi quando eu entrei nesta 
empreitada e quando eu entro na luta eu entro para representar o povo, a 
população e para ganhar com certeza, e quem ganha com isso é a nossa 
população ibateense. Então conseguimos este ônibus ajuda e hoje eu fui 
novamente nos pontos de ônibus e estava lá às 05h40minhrs e o ônibus chegou 
às 05h45minhrs e depois chegou outro às 05h50minhrs e chegou o outro às 7hrs 
da manhã e o das 08h15minhrs já permanece. Eu foquei muito feliz e a população 
também ficou muito grata. Agradeceram muito e, então isso faz parte da nossa 
vereança. E a partir do dia treze, que é a próxima segunda-feira, onde ele também 
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fez uma promessa, que estará fazendo um teste para assim melhor  atender  a 
nossa população do Jardim Icaraí, que é o próprio ônibus que vem de São Carlos, 
onde faz o horário das 15 horas, saindo da rodoviária de São Carlos e ele passa 
pela rodoviária de Ibaté, Santa Terezinha e Popular, e também vai estar descendo 
lá no Cristo, que é a rotatória do Jardim Icaraí. Então com isso a população já ficou 
muito feliz, aonde eu tenho um abaixo-assinado com cento e trinta e cinco 
assinaturas, da população, que estive acompanhando no transporte coletivo, 
desde o dia dezesseis até o dia trinta e um de janeiro. Então tudo o que tenho é 
verídico, tenho documentos em mãos para que a gente consiga provar ao 
empresário da Paraty, porém ele nem quis ver muito a documentação, ele 
acreditou no que eu estava falando. Relatei por diversas vezes que o ônibus se 
encontra quebrando e ai, o próprio gestor dele, o Danilo, confirmou o que eu 
estava dizendo. Agora com relação a empresa Vivo para o Jardim do Bosque, fui 
mais uma vez solicitada pelos moradores de lá, onde fico muito satisfeita por estar 
representando. Já fiz o documento enviando junto com  a planta daquele local, 
onde está sendo encaminhado para a empresa Vivo para estar sanando as 
dificuldades dos moradores de lá. Do jeito que está eles ficam sem acesso ao 
telefone fixo e também a internet, e hoje em dia são os melhores meios de 
comunicação que temos. Sobre os banheiros adaptados aos pacientes da área de 
fisioterapia do ambulatório municipal, o pessoal pede muito esse banheiro, é 
importante, pois eles não precisam ficar se deslocando para ir ao banheiro lá em 
cima no ambulatório. A cobertura, toldo no Hospital Municipal, defronte ao RX, 
onde bate muito sol, principalmente quando nossas gestantes e demais pacientes 
estão aguardando lá, então eu estou solicitando isso ao Senhor Prefeito Municipal. 
A torre  que fica defronte ao cemitério está faltando iluminação, e assim, eu estou 
fazendo essas solicitações para atender a população. Sem mais. O TERCEIRO 
ORADOR INSCRITO, VEREADOR CARLOS EDUARDO GALDIANO: Boa noite 
Senhor Presidente, boa noite aos nobres colegas, aos presentes no Plenário, aos 
ouvintes da Rádio Encanto do Planalto e à todos que estão nos ouvindo o nosso 
muito obrigado por vocês  acompanharem os nossos trabalhos. Eu quero deixar 
registrado nesta Casa os agradecimentos pelos trabalhos realizados durante os 
trinta primeiros dias do nosso mandato, ao ex-comandante da Guarda, o Senhor 
Angelo Daniel, carinhosamente chamado de Lindão. Obrigado pela atenção que 
nos deu. Esta Casa está de portas abertas à sua pessoa. Quero também 
agradecer a nomeação do novo comandante, o Valdinei. Seja bem vindo ao posto, 
porque competência sabemos que tem para nos ajudar a combater os  diversos 
problemas que temos encontrados no dia a dia de nossa cidade. Essa Casa 
também encontra-se aberta para Vossa pessoa. Parabéns para o Prefeito nessa 
nomeação, sempre buscando o melhor para a  nossa cidade. Quero também 
parabenizar o nobre colega de vereança, o Senhor Antonio, pela vitória obtida esta 
semana no processo que enfrentou de cassação de mandato. Parabéns a quem o 
julgou, porque deu o resultado a quem o povo quis nas urnas e aqui está o Senhor 
Antonio conosco. Parabéns, Senhor Antonio. Essa semana o Prefeito José Parrella 
recebeu o Comando do Corpo de Bombeiros de São Carlos, a qual nos atende nas 
emergências. O Prefeito se colocou a disposição e não mede esforços para que 
sejam realizados quaisquer tipos de atendimentos em nosso município. Parabéns 
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ao Prefeito por essa atitude, mais uma vitória. Quero também agradecer aos 
funcionários municipais, sem citar nomes e funções, pelo brilhante trabalho 
realizado nesses trinta primeiros dias da nova administração. Estão de parabéns 
pela confiança e compreensão. Senhores funcionários, essa Casa está aberta a 
vocês também, contem conosco para que possamos continuar esse trabalho 
juntos. Obrigado aos funcionários Quero também deixar registrado nesta Casa, 
todos os Vereadores estão sensibilizados e prontos a atender a família do Senhor 
Gilson e da Dona Nice, pais do garoto Guilherme. Eu Deus coloque suas mãos na 
cura desse menino. A Casa está as ordens, como o Prefeito os recebeu lá, 
qualquer um de nós também estamos aguardando uma visita e receberemos 
vocês. Muito obrigado, somente. O QUARTO ORADOR INSCRITO, VEREADOR 
LUIS MARINO DA SILVA:  Boa noite Senhor Presidente, Vereadores, Vereadoras, 
demais presentes na Casa, Paulo Melo, Mauricio, a Rosana, as filhas da 
Vereadora Regina. Senhor Presidente eu gostaria de relatar aqui que no último dia 
vinte e seis passado, tivemos uma audiência pública do Plano de Saneamento do 
Município de Ibaté e estava presente o Vereador Steigue, o Vereador Silvano, a 
Vereadora Ivani e eu também estive presente, onde foram discutidos alguns 
problemas que a nossa cidade enfrenta. Quero dizer a todos que terão novas 
reuniões, novas audiências e se outros vereadores pudessem se fazer presentes, 
porque eu acho que é de suma importância para conhecimento de toda situação 
que nosso município se encontra. Esse plano será válido pelo período de vinte 
anos e essa Casa de Leis tem o dever de estar acompanhando junto, porque com 
a realização desse Plano, que acredito que seja em abril é que vai ser decidido e 
então a gente precisa estar acompanhando para termos uma cidade com uma 
qualidade de vida cada vez melhor. Gostaria de dizer que não pude estar na 
reunião do CONSEG, porque tinha compromisso e avisei o Presidente que não 
poderia estar na próxima, se Deus quiser, estarei junto para estar acompanhando 
os trabalhos. Essa semana estive no DETRAN e a gente que já fez uma indicação 
lá atrás para que Ibaté tenha seu Posto, a CIRETRAN também, vem sendo 
reforçado pelo Senhor Presidente o pedido e o vereador Eduardo também 
acompanha essa situação. Existe a necessidade de se fazer uma reunião com o 
pessoal do DETRAN, o pessoal do Executivo, o Prefeito. Parece  que o DETRAN 
anda querendo muita coisa para Ibaté, muitos funcionários, tipo assim, parece que 
está havendo ai uma, um meio assim de, parece que Ibaté está muito bom, muito 
bem e parece que quando a cidade está muito bem, parece que o povo quer muita 
coisa, o DETRAN quer muita coisa. E cidades pequenas, que nem vou citar o 
nome para não comprometer, com o mesmo porte de Ibaté, o município fornece 
dois funcionários e aqui parece que estão pedindo seis funcionários para Ibaté. 
Espaço também muito grande e tem cidades por ai que o espaço é bem pequeno, 
bem diferente e nós estamos sendo prejudicados. A nossa cidade está sendo 
prejudicada e está na hora de ser convocada uma reunião com a diretora regional, 
a Talita, também com o Eduardo que é o Diretor Estadual para ver o que é 
possível ser feito para Ibaté, porque a gente não pode ficar esperando mais. A 
gente precisa ter um trabalho que a pessoa entra como documento cedo e a tarde 
já está pronto. Uma liberação de veículo e a tarde já está pronto e não pode ficar 
demorando tanto assim e as pessoas ficam pagando pátio, com a situação 
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financeira cada vez mais difícil. Então eu acho que precisamos ver a possibilidade 
de agendar uma reunião com a Talita para poder ver o que é possível. Eu acho 
que a Talita recebe ordens do Eduardo, que é a pessoa acima dela e precisa ser 
marcado essa reunião. Eu sei dessa reunião que teve na cidade de Araraquara e o 
Eduardo esteve presente também, e o Prefeito Dr. Alessandro havia pedido e 
estaria acatando tudo que o DETRAN precisasse para estar colocando a 
CIRETRAN em funcionamento na cidade de Ibaté, mas até agora só em palavras, 
em promessas e a gente não está vendo nada, e o povo continua precisando e 
necessitando da CIRETRAN em nossa cidade. A gente vai estar cobrando e 
vamos marcar essa reunião o mais rápido possível com esse pessoal ai e, se 
possível, que nós Vereadores estivermos presentes também para podermos 
acompanhar essa situação ai, porque está difícil. A gente precisa estar cobrando 
sempre isso aqui para não ficar no esquecimento. Local tem, o município tem 
interesse, então acho que está faltando empenho de alguma parte e essa parte 
está vindo do DETRAN. Gostaria de dizer que hoje a gente esteve em reunião com 
o Prefeito, um pouco antes da sessão, eu e a Vereadora Ivani, onde pudemos ver 
o projeto da nova clínica que é promessa do Prefeito, que é a Clínica para 
dependentes e já tem o projeto pronto. Esse projeto a gente deu uma analisada e 
parece ser um projeto muito bom, um local bem aconchegante para as pessoas 
que estão em uma  situação difícil, precisando de cuidado. Espero que logo a 
gente tenha essa Clínica em funcionamento para atender essa população carente 
ai. Também o  Prefeito me procurou em relação àquela caixa d água, que eu havia 
falado em outra sessão, e ele disse que não há possibilidade de estar colocando a 
caixa d água em pé, uma caixa com tamanho bem elevado, são vinte e oito 
metros, por conta do terreno molhado e as máquinas terem dificuldade de 
trabalhar, mas, ainda hoje, em conversa com ele, talvez essa semana a caixa d 
água esteja em pé e em funcionamento, não estando mais ali naquela parte da 
rua, perto do novo loteamento. Gostaria de dizer a todos vocês que parte das 
situações que chegam para nós como Vereadores a gente tem levado ao 
conhecimento do Executivo e tem coisas que a gente recebe uma resposta 
imediata e, dependendo do tipo de coisa, acaba demorando um pouco, mas, quero 
dizer que podem contar com a gente, porque a gente está aqui para trabalhar pela 
população. A gente sabe que a voz da população é a resposta que ela precisa, 
sempre sai do vereador, porque é a pessoa que ele tem mais próximo e muita 
coisa que tem chegado que a gente não está tendo uma resposta, é devido até a 
dificuldade do Município, mas, que a gente vai estar cobrando e é questão de 
tempo para estar resolvendo para a população. Sem mais. A QUINTA ORADORA 
INSCRITA, VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Boa noite Senhor Presidente, à 
todos os presentes, Boa noite aos Vereadores e Vereadoras. Quero falar um 
pouco das minhas indicações e primeiro quero deixar aqui meus votos de pesar 
pelo falecimento da Dona Catharina Valério Martins, que  faleceu  no domingo, 
esposa do Senhor Maximiano, que aqui todos conheceram, e deixar meus 
sentimentos aos familiares. Era uma grande amiga, e deixo aqui meus sinceros 
sentimentos. Também falar de caixa d água na qual eu fiz a indicação, caixa d 
água da Escola na qual a Coordenadora entrou em contato comigo, ela já foi 
arrumada várias vezes e eles vão e arrumam e vai se levando, só que agora, ela 
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está com vazamento. Então quero pedir que verificassem lá, no sentido de estar 
trocando, porque foram várias dar uma ajeitada, mas eu acho que está na hora de 
estar colocando uma nova. Então a pedido da coordenadora, eu fi4z a indicação 
para que eles possam estar vendo e também, ali em frente o Complexo Social, eu 
fiz uma indicação na outra gestão, e precisa urgente de um redutor de velocidade. 
Ali no Complexo, nós temos a Assistência Social, o Conselho Tutelar, a Vigilância 
Sanitária, a Farmácia e os moradores que nos procuram, são muitos, e faz muito 
tempo que eles nos pedem um redutor de velocidade ali na frente, porque os 
acidentes são muitos, e o fluxo de pessoas é o dia todo, tanto na Farmácia, como 
na Assistência Social, mais com crianças. Na semana retrasada nós tivemos um 
acidente lá com criança. Então foi um pedido que eu já fiz, não fui atendida e fiz 
novamente a indicação para que estude a possibilidade de estar fazendo um 
redutor de velocidade ali. Nós temos ali para baixo, enfrente ao Laroquinha, um 
redutor de velocidade, mas não é o lugar, ele tem que ser mais em cima, e a hora 
que chega ali, o fluxo é onde tem a esquina, ali então tem que ser feito o redutor. 
Então eu peço novamente  em nome dos moradores que já me cobraram, faço a 
indicação novamente e peço que estudem as possibilidades de estar colocando o 
redutor. Também quero falar sobre um fato aqui que é o seguinte: Trabalho na 
Assistência Social, nós temos ao o Facebook e eu quero dizer o seguinte: as 
pessoas acabam marcando a gente em certas situações a qual, a mesma depois 
acaba se  cobrando informações e dizendo o que você está fazendo lá e então eu 
só quero responder o seguinte: Eu não tenho, não posso e não vou dar 
informações que são sigilosas através do facebook, porque eu não vou expor 
famílias, porque a pessoa está requerendo informações da família “tal”. Se a 
pessoa quiser informação, ela vá até o serviço social, onde eu trabalho, ou aqui na 
sessão da Câmara de segunda-feira, que eu estou aqui para eu poder dar a 
informação. Então eu só quero deixar claro o seguinte: Se quer informação, vá me 
procurar no Serviço Social ou aqui na Câmara, porque eu não vou dar e nem 
posso dar informação que é sigilosa, e não é questão de não querer fazer  e não 
querer responder é falta de ética eu dar informações por facebook. Sem mais. Foi 
determinado, pelo Senhor Presidente, o intervalo regimental. ORDEM DO DIA: 
Reabertos os trabalhos foi feita nova chamada, constatando-se a presença de 
todos os Vereadores (as). PROCESSO CM. Nº 036/2017 – Projeto de Lei nº 
003/2017, que dispõe sobre alteração da Lei Municipal nº 1218, de 25 de abril de 
1991, referente ao Fundo Municipal de Saúde. VEREADOR LUIS MARINO DA 
SILVA: Senhor Presidente e Senhores Vereadores, eu queria dizer que meu voto 
é contrário ao projeto e que esse é um projeto de minha autoria, não é esse o 
Projeto? Então desculpa. É porque não foi lido o projeto em si, só o número e eu 
gostaria que fosse feito tudo novamente. Senhor Presidente. Gostaria de ler a 
exposição de motivos encaminhado pelo Senhor Prefeito: Excelentíssimo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal dos Vereadores. Com satisfação é apresentado 
supra- epigrafado projeto de lei a qual a administração pública visa a alteração da 
Lei Municipal nº 1218, de 25 de abril de 1991, que institui o Fundo Municipal de 
Saúde, sendo imperioso introduzir a modificação do referido texto legal em relação 
ao pagamento dos gastos em saúde, aos quais continuarão a depender da 
autorização do Assessor de Saúde e ainda passará a depender da do Chefe do 
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Poder Executivo, dando maior segurança e confiabilidade na aplicação dos 
recursos públicos. O que eu entendo do projeto, os gastos da saúde vai estar 
passando pelo gestor da saúde e com uma assinatura a mais que é do Prefeito e o 
do tesoureiro da Prefeitura, no caso. Então dá um pouco mais de confiança em 
tudo com os gastos do município e então a gente entende que seria um projeto 
assim importante para o município e a gente vai estar votando a favor. 
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA:  Onde esse mesmo projeto estará 
sendo mudado o inciso VII, do artigo 3º, da Lei Municipal 1218, de 25 de abril de 
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:  Inciso VII – autorizar a emissão de 
cheque os quais deverão ser assinados pelo Chefe do Poder Executivo e pelo 
Tesoureiro da Prefeitura. Sem mais. VEREADOR STEIGUE JONES RONCHINI 
FACCIO: Eu entendo que esse projeto, nós estamos dando um pouquinho mais de 
respaldo para que o Prefeito também tome consciência do que está acontecendo e 
também, para futuramente aquela discordância: Eu não sabia ou deixei de saber. 
Então essa questão é muito importante e que nós aqui damos esse respaldo para 
o Prefeito e essa confiança, que ele merece para fazer um bom trabalho também. 
Sem mais. DECISÃO: Aprovado. (oito votos favoráveis). PROCESSO CM. Nº 
037/2017 – Projeto de Lei nº 004/2017, que dispõe sobre alteração da Lei 
Municipal nº 1429, de 03 de abril de 1991, referente ao Conselho Municipal de 
Assistência Social e o Fundo Municipal de Assistência Social. VEREADOR LUIS 
MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, esse projeto 
também vem na mesma linha, onde o Prefeito vai estar ciente de todos os gastos 
do Fundo Social, tendo que assinar os cheques, tanto ele quanto o tesoureiro. 
Também terá uma maior confiança nos trabalhos das pessoas que trabalham na 
assistência social, que o Prefeito também estará acompanhando. Sem mais. 
DECISÃO: Aprovado. (oito votos favoráveis). Foi aprovado requerimento de 
urgência especial, por sete votos contra um, para apreciação do projeto de lei do 
Executivo nº 005/2017. PROCESSO CM. Nº 041/2017 – Projeto de Lei nº 
005/2017, que dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 86.989,85 
(oitenta e seis mil e novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). 
DECISÃO: Aprovado. (oito votos favoráveis). Foi aprovado requerimento de 
urgência especial, por unanimidade, para apreciação do projeto de resolução nº 
001/2017. PROCESSO CM. Nº 043/2017 – Projeto de Resolução nº 001/2017, 
que dispõe sobre alteração do artigo 156º do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Ibaté. A VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa noite 
Senhor Presidente, boa noite demais Vereadores. Boa note demais presentes. 
Esse projeto, em conversa com todos os demais Vereadores, chegamos a uma 
conclusão que devemos cortar gastos e assim se formos convocados de urgência 
estaremos fazendo extraordinária as sessões, porque já estão incluídas em nosso 
salário. Só estaremos fazendo isso devido a cortes de gastos. As vezes acabei 
vindo aqui onde acompanhei algumas outras sessões, onde não tinham projetos e 
se subir alguma coisa de urgência a gente vai estar sempre  disponível sim para 
estar trabalhando para nossa população ibateense. Sem mais. O VEREADOR 
LUIS MARINO DA SILVA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, gostaria de 
me manifestar contrário ao projeto, o meu voto será contrario, lembrando que este 
projeto é um projeto de minha autoria, lá atrás a gente trabalhou, batalhou para 
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que isso acontecesse aqui na nossa cidade, cidade que já vinha com um trabalho 
diferente e  a gente sentiu a necessidade de fazer um projeto dessa forma. Então 
nós conseguimos com apoio naquela época dos Vereadores, para que 
acontecesse isso em Ibaté. Então quero dizer a todos ai, aos nobres Pares 
também que votarei contra esse projeto. Sem mais. DECISÃO: Aprovado. (seis 
votos favoráveis e dois contrários, dos Vereadores Luis Marino da Silva e 
Steigue Jones Ronchini Faccio). EXPLICAÇÃO PESSOAL: A PRIMEIRA 
ORADORA INSCRITA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA:  Quero 
agradecer ao Prefeito Municipal por ter me atendido em todas as vezes que eu 
procurei e acredito que estamos trabalhando e representando bem a nossa 
população de Ibaté, eu o Prefeito e os demais Vereadores, onde ele fez uma 
ligação para mim na sexta-feira, às 11h45minhrs, falando a respeito da ONG, que 
estamos trabalhando em cima dessa ONG “Amar é o Bicho”, porque na nossa 
cidade há muitos animais jogados pelas ruas e essa ONG é de suma importância 
para o nosso município, aonde acabam ajudando realmente toda a nossa 
população. Recebi, também, algumas denúncias de moradores do Jardim 
Cruzado, onde relataram que algumas  cidades vizinhas estão soltando animais 
em nossa cidade. Isso acaba cada vez mais superlotando a ONG e também o 
nosso Centro de Zoonoses. Aproveitei o momento, quando ele me fez essa ligação 
na sexta-feira, e disse que gostaria de estar falando com ele pessoalmente e ele 
me atendeu. Fui até a Prefeitura e conversamos um pouco a respeito da Viação 
Paraty também, onde eu expressei para ele todos os meus conhecimentos que 
tenho sobre o transporte coletivo do Jardim Icaraí, que é o transporte suburbano e 
ele pegou de imediato o telefone e ligou para o Dr. Mauro e marcou uma reunião 
para essa semana, mas infelizmente não vai dar para acontecer essa reunião, 
devido a correria, mas, vai estar marcada para semana que vem. Assim como o 
Marino estava lá comigo também, ele novamente tocou no assunto e já pediu para 
ser marcado novamente para a próxima semana. Sem mais. O SEGUNDO 
ORADOR INSCRITO, VEREADOR ANTONIO INACIO BARBOSA: Boa noite 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores. Quero agradecer a todos os 
vereadores, agradeço a todos os funcionários desta Casa, agradeço a todo o povo 
ibateense pelo apoio a minha pessoa. Quero dizer que esse Paulo Cardoso que 
viva e deixe os outros viver, não há vitória sem derrota. Hoje a gente pode perder, 
mas amanhã podemos ganhar. Neste momento peço para Deus iluminar todos 
vocês e não faltar o pão de cada dia na mesa de todos. Que Deus ilumine o 
emprego para aqueles que estão desempregados. Quero dar os parabéns para a 
Ivani pela indicação dos ônibus. Quero também agradecer o Dú pelas palavras. 
Sem mais. O TERCEIRO ORADOR INSCRITO, LUIS MARINO DA SILVA: Senhor 
Presidente e Senhores Vereadores, vou me manifestar aqui em cima de duas 
situações acontecidas aqui nessa Casa e uma delas foi quando eu relatei o caso 
daquele rapaz que precisava das hiperbáricas e custava em torno de R$ 400,00 
(quatrocentos Reais) cada uma e no dia que a gente fez aqui o uso da palavra 
sobre esse caso, no outro dia o Prefeito já havia comunicado que atendeu esse 
rapaz e ele fez as hiperbáricas e então a gente fica feliz com essa situação, porque 
é uma quantia de dinheiro que as vezes a pessoa não tem só o município tem 
esse respaldo para poder estar fazendo. A gente agradece o trabalho do Dr. 
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Milton, um exemplar  profissional, que diante do trabalho que tem feito  na cidade  
só nos resta agradecer, o trabalho maravilhoso que faz e é o que sempre digo, a 
pessoa que está a frente de uma Secretaria ou Diretoria, ela tem a 
responsabilidade de chegar no chefe do poder executivo e falar da gravidade do 
problema, porque o Prefeito e nós Vereadores não temos todo o conhecimento e 
só o profissional da área da saúde sabe falar o tanto que é grave ou não é, e a 
necessidade ou não de se fazer e no caso foi entendido que se havia uma 
necessidade de fazer e foi feito. Então a gente agradece. A outra situação, eu 
quero dirigir a Vereadora Néia, em relação a que todos vocês sabem, no dia eu 
comentei e falei do caso dos bebês que tinham que ser amamentados e que 
precisavam do leite e pedi para que a Néia atendesse essa moça lá na Assistência 
Social e quando eu falei, na verdade eu falo com a sogra no WhatsApp e ela 
passou os dados todos e eu pedi que a sogra mandasse na assistência social para 
procurar você e a resposta que eu tive depois da sogra foi que fez os papéis todos, 
mas, que eu pedi para ela procurar você em meu nome porque você já sabia do 
caso, e inclusive o Maurício do Rota das Notícias noticiou o fato, e foi uma coisa 
que já foi registrado aqui e ficou meio chato para mim porque ficou uma coisa que 
eu não tinha falado para você o caso. Você disse para ela, Vereadora, que eu não 
tinha te comunicado e foi comunicado aqui nesta Casa, foi comunicado, foi 
gravado, pode usar a Tribuna. A VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Vereador, não 
foi bem isso. O que a Jaqueline disse é que se você tinha entrado em contato 
comigo naquele dia. O que eu entendi foi isso, não que eu não soubesse do caso, 
porque o caso foi até falado aqui, mas como ela chegou em mim e disse o Marino 
falou com você, e eu falei não, o Marino não falou comigo, certo! Porque eu achei 
que ela estava se referindo aquele dia, que você tivesse me ligado ou passado um 
WhatsApp naquele dia. Naquele dia você não falou comigo, mas eu disse à ela; 
nem ele não falou comigo, mas o que é o seu? Eu tenho que fazer cadastro e ela 
foi atendida, entendeu? E foi por isso que eu falei que você não tinha falado. O que 
eu entendi  naquele momento ali, que você tivesse me ligado naquele dia, mas, eu 
fiz o possível lá e é o que tinha que ser feito. Tá bom? Sem mais. O VEREADOR 
LUIS MARINO DA SILVA: Eu só estou fazendo aqui, porque de certa forma como 
a pessoa é tratada ou da forma como é falado, o que aconteceu? Dá-se a 
impressão que alguém mente e eu sou um Vereador que não gosta de trabalhar 
com mentiras, eu gosto de trabalhar com as coisas bem certas mesmo. Quando eu 
fiz o pedido para você aqui na Tribuna e com a Regina da Saúde, já é um pedido e 
tem que estar atento, porque hoje, depois do que aconteceu lá, a pessoa tem 
medo até de falar alguma coisa, de ser prejudicada, e ela diz que a nora não quer 
falar mais porque ainda não está resolvido esse problema, está se resolvendo, 
porque tem medo às vezes de falar ou achar que está falando com a pessoa 
errada e acaba ai, ela não foi cadastrada no programa Viva Leite, porque está 
muito lotado e está em outro Programa que acaba pegando só as sobras e a gente 
vê as dificuldades das pessoas e tem que ter uma urgência na Assistência Social, 
que está atendendo essa pessoa, porque a situação é complicada e continua 
pegando as sobras, pelas informações que tenho. Ai as moças vão pegar raiva de 
mim e então fica uma situação complicada, porque eu estou pedindo para uma 
pessoa  do setor para estar fazendo. Vereadora se quiser usar o microfone, pode 
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usar, porque não é permitido, mas eu permito, porque é um assunto que diz 
respeito a nós, e pode estar usando, não tem problema não, porque a gente tem 
que deixar essa situação clara e para a pessoa não ficar com medo de chegar na 
Assistência Social e ser repreendida, reprimida por alguma situação e até eu 
gostaria que se fosse possível, que você entrasse em contato com ela e dissesse 
que, realmente, o Marino falou comigo, mas eu não liguei, a situação é outra, para 
tirar esse medo de dentro dela, porque as vezes não acaba usando o Sistema pela 
situação que aconteceu e eu tenho a certeza que eu não tive culpa, eu pedi para 
que você atendesse. A VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Eu também não, porque 
ela foi lá e foi muito bem atendida por mim e como eu disse, eu fiz o que eu pude 
por ela lá. Sobre a questão do leite, quando foi falado aqui nesta Casa, eu fui me 
informar como funcionária  e vereadora, fui me informar na assistência social, com 
a Diretora, o porquê da sobra de dois litros e o que a diretora me informou é o 
seguinte: No Sistema, hoje nós temos setenta vagas  eu vou tentar explicar: 
setenta crianças cadastradas. Essas crianças são cadastradas por meio do 
cadastro único que a gente usa também para o Bolsa Família, existe o critério da 
renda, que é hoje R$ 170,00 (cento e setenta Reais) per capita. Quando a gente 
lança  uma família, procura o serviço social, para adquirir o leite, a gente lança 
essa criança, essa família no cadastro único, no cadastro do Bolsa Família, 
mesmo estando no perfil, apresentando a renda até R$ 170,00 (cento e setenta 
Reais) per capita, quem dá vagas é o próprio sistema. Vamos falar assim: o 
Governo é que coloca a família. Então uma família que está dentro da per capita 
para receber o leite e nós temos lá oitenta cadastros e o governo vai por setenta 
vagas, noventa, cem cadastros feitos para receber o leite, mas, o município só tem 
setenta vagas e é o sistema que joga as famílias cadastradas no bolsa família. São 
cinquenta que fazem o cadastro mensalmente, são beneficiadas trinta famílias, 
mas não é a gente que escolhe a família, é o sistema que dá o nome, o sistema 
que dá o benefício e do Viva Leite é isso. O Sistema lança setenta vagas, 
conforme o Cadastro Único e fica na lista de espera, porque a demanda é grande, 
mas a gente tem os setenta para atender. Quando acontece de uma família não ir 
buscar, as vezes tem famílias  que estão cadastradas e não vão buscar o leite, e o 
que acontece: ai entra para sobra, onde a Jaqueline andou pegando a sobra, que 
são dois litros. Se tivesse  ido todas as famílias naquele dia, as setenta famílias 
cadastradas, todas os dias, que é de segunda à sexta-feira a entrega, não teria 
sobra, não tem sobra. Ai as setenta famílias vão pegar o leite, porque o Sistema 
joga e não vai ter sobra para ninguém. Então a gente faz o que: muitas não vão e 
ai quando acaba o horário de entrega do leite, a gente acaba dando a sobra para 
as pessoas que precisam. Ah, mais essas famílias faltam e as vagas continuam 
deixando as famílias lá sendo que tem gente esperando? Não a gente não 
continua deixando. Se der três faltas a gente tira, joga no Sistema que a família 
não procurou mais o serviço para o Sistema jogar outra família para a gente. A 
gente não pode deixar família faltando, sendo que tem gente na fila de espera. 
Então é isso que acontece. Então quando a Jaqueline foi ela pegou a sobra, 
porque quem tinha que pegar não pegou. A Jaqueline precisa? Precisa! Como 
demais da lista de espera precisam, mas, é o Sistema que nos dá isso, entendeu? 
É o Sistema que nos dá a família. Ah, mais que critério, mais filhos, renda. A renda 
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é um critério, agora se é mais filho ou menos filho é o Sistema que dá, nós não 
temos com escolher. Uma coisa que eu não acho certo, porque as vezes tem 
famílias que precisam mais do que o Sistema escolhe. A gente vê até a pobreza 
maior em outras famílias e tem que pegar o que o Sistema nos oferece. Então a 
gente acaba dando essa sobra quando tem. Agora sobre o cadastro único do 
Bolsa Família, ela foi lá e foi atendida e também agora, não sei se ela te informou, 
mas, ela vai começar pela o leite fluido, do serviço social, porque a gente tem o 
leite fluido que é doado também e como ela não tem vaga no Sistema, o que foi 
acertado é doar o leite mensalmente para ela lá enquanto a vaga dela não 
aparecer no Sistema. O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Mas está doando 
todos os dias, ou só a sobra de novo? . A VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Não é 
mais sobra, ela não está mais pegando sobra, é o fluído, e isso foi combinado de 
estar passando o leite fluído para ela e o cadastro do Bolsa Família foi feito e ela 
vai ter que aguardar um mês, dois meses, que é o tempo para vir o cartão, mas, 
ela foi muito bem atendida, e acho que, como eu disse, eu entendi que ela tinha 
falado que o Vereador tinha me ligado naquele momento, que eu não soubesse do 
caso. Ela disse: o Marino falou com você, eu sinceramente mesmo, eu pensei que 
fosse no dia ali, mas, foi por isso  que eu falei não, ele não falou mais o que você 
precisa? E ai foi feito todo o cadastramento e do leite, agora ela está sendo 
assistida pelo leite fluido. O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Quanto ao 
serviço prestado pela assistente social, o que eu entendo: Teoricamente o que 
você fala que não atende por conta da situação, que o sistema não faz tudo bem, 
mas, para que serve a assistência social? É isso que eu quero saber. A assistente 
social está lá para trabalhar, visitar e ver se precisa e uma coisa que eu aprendi 
com o Prefeito Alessandro, quem tem fome, tem fome já, na hora e duas crianças 
passando fome por conta de uma situação de leite é inadmissível, porque a 
assistência social, num caso desse, criança não é como gente grande, que 
consegue correr, consegue pedir, consegue falar, é complicado e eu entendo que 
num caso desse a assistência social tem que pegar esse caso com prioridade e já 
ir visitar e ver a situação que está. A VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Mas foi 
feito Vereador. O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Não foi feito. A 
VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Ela foi inserida agora para pegar o leite. O 
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Agora sim, mas, isso faz quantos dias? 
Mais de quinze dias e teoricamente o que come está falando tem razão, só que 
não me convence porque a assistente social é para atender as pessoas que estão 
com necessidade, então tem que pegar o caso e como expus o caso aqui, deveria 
ser levado mais a fundo, visitar, porque eu entendi que a assistência social ia fazer 
isso, até pedi o apoio da Vereadora para fazer o serviço para atender essa família. 
A VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Foi feito. O VEREADOR LUIS MARINO DA 
SILVA: Uma pessoa que teve um problema na coluna foi muito complicado e ficou 
muito tempo sem verba, sem salário e sem nada e depois, quando começou a 
trabalhar, com um monte de dívida acumulada, não consegue amamentar as 
crianças e a gente não tem como deixar um caso desse passar. Não dá para ficar 
esperando o leite e vai lá e fica o maior tempo na fila de espera para saber se a 
pessoa veio ou não veio. Tem que ser atendido já, a sobra ficar sei lá, não para 
essa pessoa, porque esse é um caso específico para estar cuidando, porque 
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criança tem fome, criança que a noite chora por falta de leite, durante o dia chora e 
é difícil entender e é muito complexo o caso de criança, porque quando chega num 
médico, não tem como ficar adivinhando e teve caso de se fazer transferência de 
urgência, por conta de atropelamento, porque a criança não sabe falar e é 
diferente de um adulto. Você concorda do que estou falando? É difícil a situação e 
é o esmo caso da fome. Acho que é um caso que deveria ser Tratado com 
urgência, na hora. A VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Vereador, para ela não ficar 
mais nessa sobra, foi acertado dela pegar o leite fluido, porque como eu disse, tem 
dia que tem sobra e tem dia que não tem e como o Vereador disse um dia a 
criança come e no outro não come e tem que comer todo dia. Então por isso 
mesmo que ela foi colocada para pegar o leite, independente de sobra ou não, ela 
não está nesse programa, ela vai lá pegar o leite. O VEREADOR LUIS MARINO 
DA SILVA: Eu peço até desculpa de estar usando a palavra, mas, eu passei por 
mentiroso nessa situação, que até foi relatada pela imprensa, foi falado na 
presença de todos os Vereadores e acabou passando como se eu não tivesse feito 
o pedido, como eu não tivesse passado o problema que esteve acontecendo. 
Então ficou uma situação difícil para mim, no qual foi notificado na Casa esse 
problema que estava acontecendo e acho que tinha que ter uma urgência sim, 
porque quando indiquei a Arlete já arrumou cesta básica para ela e no caso seu, 
eu acho assim: Você devia falar que o Marino me comunicou sim na sessão, o 
Marino me falou a respeito da sua situação, vamos atender, vamos ver o que dá 
para fazer. A VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Atendemos Vereador. O 
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Ela não deixa de falar que não atendeu. A 
única coisa que ela fala é que eu não comuniquei você. A VEREADORA IVANI 
ALMEIDA DA SILVA: Ela esta se retratando Vereador, entendeu? O VEREADOR 
LUIS MARINO DA SILVA: Eu estou entendendo. A VEREADORA SIDNÉIA 
MONTE: O que eu entendi que ela disse que você tinha falado comigo naquele 
momento, naquela hora. O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: A gente 
sempre teve contato era só você ter dado uma ligada e dizer: Marino, tem uma 
moça aqui e eu teria falado também. A VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Marino, 
eu a atendi e fiz o que era possível e ela está assistida. O VEREADOR LUIS 
MARINO DA SILVA: Eu não estou dizendo que você não atendeu, eu estou 
dizendo que ficou numa situação que se ela precisar usar o serviço e se tem um 
Vereador que ela não vai procurar vai ser o Marino Motos, porque ela ficou com 
medo e numa situação difícil com a assistência social, só isso. A VEREADORA 
SIDNÉIA MONTE: Ela não ficou em situação difícil em momento algum. Ela foi lá e 
eu a atendi e como ela ficou numa situação difícil? Ficaria numa situação difícil se 
eu não tivesse atendido se tivesse agendado, tivesse falado não, não posso te 
atender, mas, eu atendi na hora que ela foi, atendi bem e fiz o que eu pude para 
ela, para resolver o problema e não tem porque ela não querer usar o serviço. O 
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Agora ela tem medo. A VEREADORA 
SIDNÉIA MONTE: Então você me desculpe. O VEREADOR LUIS MARINO DA 
SILVA: Está desculpado e só estou falando na tribuna, porque saiu daqui e não 
teve o que a gente precisava e tinha que ter feito um trabalho de forma clara. A 
VEREADORA SIDNÉIA MONTE: O serviço social é público e ela não precisava ir 
atrás de Vereador. Se ela vai lá e procura o leite ou o bolsa família, a gente vai 
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fazer independente de eu ser Vereadora ou não, eu vou atender quem me 
procurar, não precisa nenhum Vereador indicar para fazer, eu vou fazer para a 
população que tiver no perfil e se não tiver no perfil, mesmo o Vereador indicando 
eu não vou fazer. É o meu trabalho e ela não tem que ficar com medo de procurar 
o serviço, a gente está lá para atender, para ajudar e é o nosso trabalho e o 
Vereador se pôs na frente da família, parabéns, tá certo e a gente procurou fazer o 
melhor, o que pode fazer. O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Eu só estou 
dizendo isso para você, porque durante o mandato que começou eu notei e acho 
que alguns Vereadores notaram também o que acontece. Eu faço uma indicação e 
vem para discussão da indicação que fiz e já por algumas vezes, não foi uma vez 
e é por isso que estou falando, você é uma pessoa que eu conheço, trabalhamos 
juntos a gestão passada e você nunca se levantou durante uma votação para ir lá 
pra fora e você já fez isso algumas vezes e quando eu faço indicação a respeito de 
uma cobrança, como da cobrança do viaduto, essa indicação passa para votação 
e dá a impressão que você está tendo alguma coisa de contra minha pessoa e 
precisa deixar claro. A VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Não Vereador, foi 
justamente o que eu falei. O VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: No caso da 
indicação, todos são eleitos para votar ou para reprovar um projeto. Se sai uma 
indicação e você se abster de votar, não é contra eu que está trabalhando, é 
contra o povo também, porque alguém está querendo àquela benfeitoria e é 
importante que você de seu voto, que você se manifeste e você foi eleita para 
votar projeto. Então notei que em alguma situação você se absteve do voto em 
cima das minhas indicações e peço para o povo, não para mim e isso eu quero 
que não aconteça mais, porque a gente está aqui para votar, nem que seja para 
discordar, mas, não deixe de votar, porque alguém está vendo, alguém está 
assistindo a sessão, alguém está sabendo o que está acontecendo e uma hora o 
jornal vai noticiar uma situação e fica ruim e só isso que eu quero dizer. Sem mais, 
obrigado. O QUARTO ORADOR INSCRITO, SILVANO VAZ DO CARMO:  Uma 
boa noite a todos. Boa noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores e a todos 
que se encontram aqui esta noite. Agradeço a deus por estar aqui nessa  noite, 
nesta Tribuna na qual Deus nos colocou nesse lugar. Eu quero aqui parabenizar a 
Vereadora Regina pelo pedido que ela fez ao Lobbe Neto e, também, a Vereadora 
Ivani pelo que fez pelo povo do Jardim Icaraí, que a gente tem conversado e tem 
ficado esquecido aquele povo. Então eu quero parabenizar essas duas vereadoras 
e também os demais vereadores pelos seus projetos e  é isso ai, é muito bom 
mesmo lutar por esse povo. Estive no ambulatório e no hospital , estou quase 
todos os dias e a gente é bem recebido, graças a Deus por isso eu quero que o 
povo da nossa cidade tenha um pouco de paciência, que tudo vem caminhando e 
muitas pessoas tem cobrado sobre buracos na cidade, como a Néia falou aqui do 
Facebook, que tem marcado a gente e o que a gente pode fazer a gente faz, vai lá 
e responde e a gente dá é a explicação. Eu creio que tudo vai correr bem e vamos 
lutar para esse povo, vamos batalhar, junto com nossos vereadores, que estão 
lutando pela cidade e vamos continuar lutando, vamos continuar cobrando. A 
respeito do ônibus da Paraty, fiz uma indicação para trocar esse minhocão que 
está dando problema e o povo está chegando atrasado na cidade de São Carlos, e 
tem pessoas perdendo o emprego por causa disso. Eu peço ao Diretor da Paraty 



 

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

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

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

 

 

 

que resolva esse caso para que o povo de Ibaté não venha sofrer, porque tem 
pessoas chegando atrasadas e perdendo até o emprego por causa disso, e isso, é 
ruim para a nossa cidade, é ruim para nosso povo, e é ruim para nós vereadores 
porque o povo cobra e estamos ai para atender e vamos ajudar esse povo, e 
vamos lutar por eles. Eu também quero agradecer a imprensa que está aqui nesta 
noite, o Augusto Neto, da Rádio Encanto, 107,9, maravilha, o Paulo Melo, o 
Maurício e todas as demais pessoas que se encontram aqui nessa noite. Sem  
mais nem menos, agradeço a todos e que Deus possa abençoar a todos. Nada 
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão, lavrada esta ata, que vai 
assinada, depois de aprovada pelo plenário. 
 


