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17ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2.018. 
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis 
horas e dez minutos, 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 Sidnéia Monte 
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da 
sessão ordinária de 10 de setembro de 2018. O Senhor Secretário fez a leitura das 
correspondências recebidas de diversos, que ficarão arquivadas na secretaria da 
Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (AS): 
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre instituir o 
programa que garanta prorrogação das licenças maternidade e paternidade para os 
servidores municipais, conforme prevê o artigo 2º da Lei Federal nº 11770/2008. 
Indicação, dispondo sobre instalar placa de indicação de nome nas praças Durvalino 
Chiuzi e Agenor Ronquim, ambas no Jardim Mariana; e na Rua Antônio Carlos Rossi 
de Cápua (Prof. Tinho), no Jardim Nossa Senhora Aparecida. Indicação, dispondo 
sobre realizar novo recapeamento asfáltico na Rua Fioravante Taglialatela, no Jardim 
Mariana; e na Rua João Rossito, na Vila Santa Terezinha. VEREADOR LUÍS MARINO 
DA SILVA: Indicação, dispondo sobre instalar redutor de velocidade de veículos na 
Rua Francisco Silva, em frente ao número 349, no Jardim Mariana. Moção, dispondo 
sobre votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Ércio Faustino da Silva. 
DISCUSSÃO: O AUTOR: Boa tarde, senhor Presidente; senhores Vereadores, 
Vereadoras; todas as pessoas que nos assistem na Câmara; pessoas que nos ouvem. 
A moção que faço ao senhor Ércio, pai do nosso Ex-Vereador Minhoca, pai da 
funcionária, fisioterapeuta Cátia Gomes, também casada com o nosso diretor de 
esportes, Raul Seixas. É com imenso pesar que a gente fala de uma notícia triste 
dessa, da morte, da passagem desta vida para a outra do senhor Ércio. Pedimos a 
Deus que abençoe e que conforte os corações dos familiares, dos amigos e de todos 
nós, da cidade de Ibaté. Sem mais. Decisão: Aprovada por unanimidade. Moção, 
dispondo sobre votos de congratulações ao funcionário Marco Antônio Strozzi pelo 
empenho no curso de Assistente Administrativo, oferecido pela Secretaria do Estado, 
e ao Professor Luiz Carlos de Arruda Camargo pela dedicação ao curso e aos alunos. 
DISCUSSÃO: O AUTOR: Senhor Presidente e senhores Vereadores. A moção que 
faço ao Marco Strozzi pelo apoio que deu no andamento do nosso curso, na cidade de 
Ibaté, oferecido pela Secretaria do Estado. Nós fomos atrás para começar os 
preparativos, e o Marco sempre apoiou, deu força para que isso acontecesse; ele, junto 
com o Prefeito. Conversando a respeito do curso, o Prefeito acatou a ideia e nos deu 
total apoio para que acontecesse esse curso no município de Ibaté. Uma das coisas 
que eu creio que nunca aconteceu no nosso município, um curso em que os alunos 
aprenderam, tiveram seu certificado reconhecido pelo MEC e que ainda receberam 
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uma bolsa. Então ficamos felizes e esperamos que, futuramente, possamos trazer mais 
cursos dessa forma para o nosso município. Ao professor Luís, pelo empenho.  Como 
nós começamos tudo de última hora, foi uma correria total, o professor Luís se 
empenhou em estar ali, dando as aulas aos alunos e, por isso, que acabou 
acontecendo; porque tudo acaba sendo mais difícil até para se conseguir um professor 
de última hora para ministrar o curso, e o professor Luís fez com que isso acontecesse, 
dando seu total apoio. Eu gostaria de ler uma carta dos alunos que participaram desse 
curso, dedicado ao professor Luís Carlos: “Há pessoas que marcam a nossa vida, 
despertam algo diferente e especial, que abrem o nosso olhar de modo inexplicável e 
transformam a nossa forma de ver o mundo; você foi uma dessas pessoas. Seus 
ensinamentos foram muito além do programático do curso. Tivemos aprendizados 
importantes para a nossa vida. A sua missão foi muito além de um professor; você é 
um verdadeiro mestre e, por meio de sua experiência, despertou a nossa admiração, 
nos encorajando e nos inspirando profissionalmente. O nosso muito obrigado pela sua 
dedicação, paciência, carinho e atenção ao lecionar. Agradecemos por fazer parte de 
nossas vidas e saiba que levaremos todos os ensinamentos para o resto de nossas 
vidas. Sabemos que nem sempre o seu trabalho é devidamente reconhecido e não se 
limita somente à sala de aula. A você toda a nossa gratidão e carinho”. Todos da turma, 
que fizeram o curso com o professor Luís assinaram a folha. Então nós ficamos felizes 
com tudo o que aconteceu em nosso município. Sem mais VEREADORA IVANI 
ALMEIDA DA SILVA: Boa tarde, senhor Presidente, demais Vereadores, Vereadoras, 
a todos os presentes e a todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto. A gente fica 
feliz, tá, Marino, Vereador? Parabéns por você ter corrido atrás, ao Marco Strozzi, 
também; ao professor Luís, que eu tive o prazer de conhecer; e a todos os alunos que 
se dedicaram nesse curso. Foi um curso rápido, mas, com certeza, eles levaram algum 
conhecimento. Parabéns, Marino, Marco Strozzi e a todos os envolvidos, 
principalmente aos nossos alunos, porque, se não tivesse aluno, não teria professor. 
Se o Marino não tivesse corrido atrás, não teríamos conseguido esse curso junto com 
o Marco Strozzi. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR SILVANO VAZ 
DO CARMO: Indicação, dispondo sobre solicitar do Prefeito Municipal estudos que 
visem à continuação do sentido de mão única na Rua Matão, no Jardim Cruzado. 
VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo sobre instalar 
redutor de velocidade de veículos na Rua Sebastião Gomes, em frente ao número 102, 
no Jardim América. Mesa da Câmara, dispondo sobre regulamentar o uso do veículo 
oficial pertencente à Câmara Municipal de Ibaté, por parte dos vereadores, funcionários 
e para representação oficial.  Decisão: Encaminhado às Comissões Permanentes. 
ORADORES: A PRIMEIRA, VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: 
Boa tarde, senhor Presidente, Vereadores e Vereadoras, a todos os que nos assistem 
pelo Plenário. Eu gostaria de parabenizar o nosso Prefeito José Luiz Parella por mais 
uma conquista em nossa cidade. Pelo apoio dado ao povo da nossa cidade. Essa 
conquista foi um projeto que ele apoia, valorizando o nosso povo, porque, sempre que 
tem algo em nossa cidade que nós vemos que é bom para o povo, nós sabemos que 
o nosso Prefeito está junto a nossa população, apoiando. Esse apoio, que ele deu 
agora, foi para o Centro de Tratamento Pé Torto Congênito, e já tem o doutor Ricardo 
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que faz um belíssimo trabalho desse nível em nossa cidade; mas, tendo esse Centro e 
projeto em nossa cidade, vamos poder apoiar toda a região. Então eu gostaria de 
parabenizar o nosso Prefeito José Luiz Parella, o doutor Ricardo e a Assessora de 
Saúde, Elaine. Acredito que esse projeto vai beneficiar a muitos, pois nós temos, aqui, 
o doutor Ricardo já fazendo o trabalho, mas muitos vão muitas vezes para fora e agora 
tendo esse centro de referência em nossa cidade, vai ajudar a população e os demais 
da região. Obrigada, senhor Presidente. A SEGUNDA, VEREADORA IVANI ALMEIDA 
DA SILVA: Boa tarde, senhor Presidente, demais Vereadores, Vereadoras, a todos os 
presentes e a todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto. Quero falar um pouco a 
respeito de uma das indicações que fiz sobre as licenças maternidade e paternidade. 
Minha justificativa é a seguinte: Não são apenas as empresas privadas que estão 
ampliando as licenças maternidade e paternidade aos seus funcionários. Para os 
funcionários públicos de muitos estados e municípios as licenças maternidade, de 06 
(seis) meses, e paternidade, de 30 (trinta) dias, já são uma realidade. A Campanha 
“licença-maternidade: seis meses é melhor!” foi lançada pela Sociedade Brasileira de 
Pediatria. Para o Doutor Dioclécio Campos Junior, presidente da SBP, com seis meses 
de licença, “as mulheres tendem a manter a amamentação exclusiva por mais tempo, 
com benefício direto para a formação física, mental e intelectual da criança”. A própria 
Organização Mundial da Saúde recomenda que os bebês recebam só  leite do peito 
até os seis meses, pois o leite materno é uma verdadeira vacina, capaz de prevenir 
diversos males do primeiro ano de vida, como pneumonia, diarreia e doenças alérgicas. 
Com isso a administração pública gasta menos com hospitalização de crianças. Então 
eu faço novamente esse apelo ao José Luiz Parella e tenho certeza de que ele verá 
com bons olhos. O TERCEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Senhor 
Presidente, senhores Vereadores e Vereadoras. Gostaria de agradecer o Prefeito por, 
além das obras que estão em andamento no município, ele fez a reforma do nosso 
prédio, de nossa casa, a Câmara Municipal, dando uma aparência muito bonita. A 
nossa cidade se orgulha. Quem vem aqui, vê uma cidade bem cuidada, bem limpa, 
bem estruturada. Em reunião com o Prefeito, quando tratávamos de assunto a respeito 
da caixa d’água da escola Antônio Deval, comentamos a respeito dos pombos, e o 
Prefeito falou sobre a empresa que viria e, hoje, está fazendo o trabalho em nosso 
ginásio de esportes, para a contenção dos pombos. Então ficamos muitos felizes, 
porque o trabalho está sendo feito, e o Prefeito tem dado andamento nessa situação. 
Além da caixa d’água, que trocou na Antônio Deval, tem cuidado também da questão 
dos pombos, no ginásio de esportes. Em reunião também com o Prefeito, junto com o 
Secretário de Estado, que esteve aqui, em nosso município, na qual o Prefeito recebeu 
também o Diretor Regional, Adriano Jannuzzi, e comentamos muito sobre o Banco do 
Povo, que será instalado, no máximo, no mês de outubro. Então a gente fica muito feliz. 
O Prefeito recebeu o Diretor Adriano Jannuzzi e, em conversa também, o diretor quis 
conhecer o Centro de Referência da Mulher, o qual o Prefeito conversou também a 
respeito dessa obra, e a gente teve a oportunidade, junto com o diretor, de estar no 
Centro de Referência da Mulher, o qual ele levará como modelo para o Estado de São 
Paulo, para a Assembleia Legislativa, para que vejam se pode ser instalado no Estado, 
como um dos órgãos em atenção à mulher. Então ficamos felizes com toda essa 
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situação. Sem mais. O QUARTO, VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Uma boa 
tarde a todos; senhor Presidente, senhores Vereadores, às pessoas que estão nos 
ouvindo e nos vendo ao vivo na cidade de Ibaté e região, ao pessoal que se encontra 
aqui, diante do Plenário. Quero agradecer ao Vadilson, por estar nos ajudando muito 
em algumas questões em nossa cidade e também quero agradecer o povo do hospital, 
que tem atendido o povo de Ibaté; tenho estado lá quase todos os dias, a Vereadora 
Regina também nos acompanha. O povo tem nos atendido lá, nos levado aos quartos; 
temos conversado com as pessoas, prestando o nosso atendimento. Quero agradecer 
a nossa recepção no hospital, nos postinhos que tem recebido todos os funcionários. 
Sem mais, nem menos. Um abraço do Silvano Água Viva. ORDEM DO DIA: 
PROCESSO CM. Nº 148/2018, DE 10 DE JULHO DE 2.018. INTERESSADO: Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo. ASSUNTO: Dispõe sobre as contas da Prefeitura 
Municipal referentes ao exercício de 2.015. VOTAÇÃO NOMINAL: O Vereador Antônio 
Inácio Barbosa: favorável à aprovação das contas; o Vereador Carlos Eduardo 
Galdiano: favorável à aprovação das contas; a Vereadora Ivani Almeida da Silva: 
favorável à aprovação das contas; o Vereador Luís Marino da Silva: favorável à 
aprovação das contas; a Vereadora Regina Célia Alves de Queiróz: favorável à 
aprovação das contas; a Vereadora Sidnéia Monte: favorável à aprovação das contas; 
o Vereador Silvano Vaz do Carmo: favorável à aprovação das contas; o Vereador 
Steigue Jones Ronchini Fáccio: favorável à aprovação das contas; o Vereador Valentim 
Aparecido Fargoni: favorável à aprovação das contas. DECISÃO: Aprovado por 
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 174/2018, DE 28 DE AGOSTO DE 2.018. 
INTERESSADA: Vereadora Ivani Almeida da Silva. ASSUNTO: Dispõe sobre 
denominar de Doutor José Cerny a Pirâmide do Complexo Educacional. DECISÃO: 
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 179/2018, DE 28 DE AGOSTO DE 
2.018. INTERESSADA: Vereadora Regina Célia Alves de Queiróz. ASSUNTO: Dispõe 
sobre denominar de Doutor Alberto Labadessa ala do Hospital Municipal Dona 
Hermínia Morganti. DISCUSSÃO: A AUTORA: Boa tarde, senhor Presidente, a todos 
do Plenário. Essa denominação que faço é uma pessoa que, com grande carinho e 
respeito, cuidou da população da nossa cidade, que é o doutor Alberto Labadessa. Por 
longos anos, eu tive o prazer de trabalhar com esse homem e vi o respeito, carinho e 
atenção que ele teve para com o nosso povo. Doutor Alberto Labadessa nasceu no dia 
dezoito de fevereiro de mil novecentos e quarenta e um e faleceu em nossa cidade no 
dia vinte e um de outubro de dois mil e dezesseis. Foi casado com a senhora Ana Maria 
Granzotto Labadessa; teve três filhos: Luís Mário Labadessa, Luís Paulo Labadessa e 
Luís Alberto Labadessa e oito netos. Durante muitos anos, atuou como médico e 
empresário em nossa cidade; participou da diretoria da Companhia Brasileira de 
Tratores – CBT, onde ocupou, inclusive, o honroso cargo de presidente. Na vida 
empresarial, se destacou como presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos e Automotores. Foi diretor do CIESP, local nas gestões, de mil novecentos e 
sessenta e nove a mil novecentos e setenta e um, de mil novecentos e setenta e dois 
a mil novecentos e setenta e quatro. Como médico, doutor Labadessa foi Secretário 
Municipal de Saúde, no governo dos Prefeitos Vadinho de Guzzi e Dagnone de Melo. 
Atuou na Casa de Saúde de São Carlos como médico e diretor, além de ter se dedicado 
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à direção do Hospital Hermínia Morganti, em Ibaté. Participou por muitos anos do 
programa Intersom Debates, em que era muito respeitado por suas opiniões, 
imparcialidade e competência. Obrigada, senhor Presidente. DECISÃO: Aprovado por 
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 183/2018, DE 28 DE AGOSTO DE 2.018. 
INTERESSADO: Vereador Valentim Aparecido Fargoni. ASSUNTO: Dispõe sobre 
instituir o Dia Municipal do Paramotor. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 
EXPLICAÇÃO PESSOAL: A PRIMEIRA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: 
Boa tarde, senhor Presidente, demais Vereadores, Vereadoras, a todos os presentes 
e a todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto. Quero falar um pouco hoje sobre 
educação. Um fato ocorrido em São Carlos, na Escola Municipal de Educação Básica, 
Carmine Botta, no dia dezoito de setembro, em que envolveu representantes do Poder 
Legislativo, professores e alunos. Venho, por meio desta, me pronunciar, repudiando 
todo e qualquer ato de intolerância, seja em relação à raça, religião, idade, ao gênero 
ou opção sexual. Entendo que é função dos representantes do Legislativo a 
fiscalização, porém todos, inclusive os representantes do Legislativo, devem não só 
respeitar, mas seguir as leis, e a Constituição, em seu artigo duzentos e seis, inciso 
segundo, prevê que o ensino será ministrado com base na liberdade de aprender, 
usando a prerrogativa da fiscalização; pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber. Assim não é um representante do Legislativo em que podemos entrar em uma 
escola, arrancar cartazes, produzidos por alunos que estavam justamente estudando 
questões relativas à intolerância e ao respeito. É lamentável, mas, atitudes como essa 
levam os munícipes, não só da cidade em que o fato ocorreu, mas também toda a 
região, a questionar a legitimidade e seriedade do trabalho dentro da Casa de Leis. As 
Câmaras Municipais, dessa forma, como representantes da Casa de Leis do Município 
de Ibaté, quero registrar que sou a favor da educação pública de qualidade. Eu sou a 
favor, a favor da educação pública de qualidade, laica, cidadã e democrática. E mais 
do que isso: sou a favor do respeito, contrária a todo e qualquer ato de intolerância e 
violência, seja ela verbal, física ou psicológica. Quero enfatizar mesmo que eu sou a 
favor do respeito e contrária a todo e qualquer ato de intolerância e violência de 
qualquer forma, seja ela verbal, física ou psicológica. Espero, ainda, que ideologias 
pessoais não se sobreponham à liberdade de cátedra, nem aqui, em nossa cidade, 
nem em nenhuma outra, pois é extremamente importante o papel que a escola tem em 
nossa sociedade: formar cidadãos conscientes que pensam por si próprios, sendo 
capazes de constituir uma sociedade mais humana e igualitária. É disso que nós 
precisamos, e tenho a certeza de que os nossos profissionais, os nossos educadores, 
os nossos pedagogos, os nossos professores, estão, cada vez mais, interessados em 
formar cidadãos conscientes, que pensam por si próprios, sendo capazes de constituir 
uma sociedade mais humana e igualitária. O SEGUNDO, VEREADOR LUÍS MARINO 
DA SILVA: Senhor Presidente, senhores Vereadores. Gostaria de fazer uso da minha 
Explicação Pessoal e falar com a população de Ibaté, porque, hoje é a última sessão 
antes da eleição, antes do pleito político, e a gente tem o dever, a obrigação de escolher 
candidatos que realmente se preocupam com o município de nossa cidade. Gostaria 
de relatar, já falei nesta Tribuna e volto a falar. Na gestão passada, eu, Vereador, 
quando fui à cidade de Brasília, à procura de recursos para o nosso município, recursos 
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esses que seriam a favor da feira para o nosso agricultor, pessoal do Banco do Povo, 
pessoas que trabalham; hoje a nossa feira está instalada na rodoviária, e, até então, 
naquela época, a gente tinha um lago, ao lado da Mata do Alemão, e a gente precisava 
de recursos para que se fizesse um local para a feira. Essa feira precisaria de barracas, 
de banheiros, para acomodar as pessoas que ali chegassem. A gente, políticos, fomos 
à cidade de Brasília atrás do Deputado Tiririca, que teve mil e cem votos em nossa 
cidade, e, ao falar com o Deputado Tiririca, ele disse: “Não conheço Ibaté; nunca fui e 
nunca vou.”, dessa forma que estou falando para vocês. Eu estive lá, Vereador Marinho 
esteve lá, Vereador Alessandro esteve lá. Então eu gostaria que a nossa população se 
atentasse a essas situações, para que a gente pudesse eleger deputado em nosso 
município que realmente faça alguma coisa, que tenha feito alguma coisa por Ibaté, 
que mereça, sim, o voto do povo ibateense, não um deputado dessa forma que, além 
de nos maltratar, humilhou, porque pensa que mil e cem votos é pouco? Para você 
conseguir cinquenta votos para um deputado aqui, na cidade, que não tenha nome, 
que não seja da região é muito difícil, principalmente ele, que é de tão longe. Então, a 
próxima sessão vai se dar depois das eleições, e a gente não tem mais tempo para 
alertar a nossa população, o nosso povo; e eu sei que a política está muito 
desacreditada, se nós, através de nossa única arma que temos, que é o voto, não 
exercermos a nossa cidadania, como vai ser? Teremos políticos dessa forma 
novamente lá? Político como esse que falou que ia sair e não saiu? Por que sair? Quem 
seria beneficiado? Ontem, por curiosidade, eu pesquisei no Google quem era o 
suplente do Tiririca: José Genuíno, do PT. Para quê? A intenção talvez fosse para que, 
se ele saísse, José Genuíno entrasse? Fosse beneficiado com o Foro Privilegiado? 
Pensa, gente. Não estou mentindo. Entra no Google, qualquer um tem acesso, hoje é 
a nossa maior ferramenta para poder ver a vida de qualquer um, de qualquer político, 
de qualquer coisa. Então eu gostaria de pedir a ajuda de todos os cidadãos ibateenses 
para que votem no candidato a Deputado Estadual, o qual o Prefeito apoia, Julio César, 
aqui, na nossa cidade vizinha, pessoa que a gente conhece, que sabe o que está 
fazendo, o que tem trabalhado; nosso querido que muito fez por Ibaté, Lobbe Neto, 
trabalhou muito por Ibaté e trabalha sempre, e tenho a ousadia de falar aqui, nesta 
Casa de Leis, no cargo de Deputado, a primeira coisa que fez foi procurar Ibaté, para 
ver o que Ibaté precisava foi a reforma do nosso Estádio, do nosso Ginásio, que estava 
embargado, além de outras; nosso Deputado Massafera, que muito fez e faz por Ibaté, 
as tão sonhadas casinhas, foram poucas, mas estão lá, são reais, e mais duzentas e 
oitenta e quatro estão sendo feitas e quantas mais, no futuro, nós talvez possamos 
conseguir também, com políticos que fizeram, com políticos ficha limpa, que é muito 
importante para nós. Tem também o nosso Deputado, Adilson Rossi, que, quando nós 
fomos atrás de segurança, ele nos cedeu a viatura, que está na Polícia Civil. Temos 
também o Alexandre Pereira, talvez ninguém o conheça, mas que trouxe esse curso 
para a nossa cidade, que está ajudando também com o Banco do Povo, com o Time 
do Emprego, o José Luiz, que é o Federal. Então peço voto para essas pessoas que 
fazem por Ibaté, que não vão esquecer. Pessoas que eu, o Steigue, a Néia, o Vereador 
Silvano, Ivani, Valentim, Regina, o Tonho, que possamos chegar a esses deputados, 
no ano que vem, quando forem empossados, e falar: “Olhe, você teve voto na minha 
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cidade; nós estamos aqui pela minha cidade”. Não importa que sejam cinquenta, cem, 
três mil, quatro mil, importa que, se ganhar, a gente possa estar lá, cobrando; isso que 
é importante, do que a gente chegar a uma Câmara Federal e ter uma resposta igual a 
que eu tive desse deputado, que zomba de nós. A gente passa por uma situação difícil, 
e o cara não faz nada por nós. Não faz nada. Então eu quero que fique essa dica. Tem 
mais deputados de outros partidos que eu não sei mencionar, mas que já fizeram por 
Ibaté, são pessoas que eu tive o prazer de trabalhar, de conhecer, de ver que já fizeram 
alguma coisa por Ibaté e que podem fazer; porque entrar lá, todo mundo quer; mas 
fazer, na hora que a gente vai atrás, vira as costas para nós, isso que é o problema. 
Então eu peço isto à população de Ibaté: para que deem o apoio a esses candidatos 
que estão aí para a reeleição, para fazer com que eles voltem, para que nós possamos 
trabalhar juntos, para que possamos ter uma cidade cada vez melhor. Sem mais. Nada 
mais, foi encerrada a sessão, às dezesseis horas e cinquenta e oito minutos, lavrada 
esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário. 


