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

Sessão Ordinária de 12.08.2019 – Fls. 1
14ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2.019.
Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, no
Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida pela Vereadora
Regina Célia Alves de Queiróz, secretariada pela Vereadora Sidnéia Monte e com a presença
dos seguintes Vereadores (as): Antonio Inácio Barbosa, Carlos Eduardo Galdiano, Ivani
Almeida da Silva, Luis Marino da Silva, Silvano Vaz do Carmo, Steigue Jones Ronchini
Fáccio e Valentim Aparecido Fargoni. Iniciada a sessão foi executado o Hino de Ibaté. A
seguir, o Vereador Luís Marino da Silva procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. O Vicepresidente, Vereador Luís Marino da Silva, em respeito ao falecimento da avó do Vereador
Steigue Jones Ronchini Fáccio, solicitou a todos um minuto de silêncio. Foi aprovada, por
unanimidade, a ata da sessão ordinária de 29 de julho de 2.019. A Senhora Secretária 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 adquirir um aparelho de
ultrassonografia para o Hospital Municipal Hermínia Morganti.Indicação, dispondo sobre de
instalar canaleta para escoamento de águas pluviais na Rua Taquaritinga, esquina com a
Rua Descalvado, no Jardim Cruzado. Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo
falecimento de Divina Ferreira das Graças, Antônio Corsino dos Reis e Levino das Neves
Pereira Junior. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA:
Moção, dispondo sobre votos de congratulações ao jovem Naldo Mathias por propagar e
divulgar o nome da nossa cidade como modelo, ator e Youtuber em vários estados do Brasil,
na internet e na televisão. DISCUSSÃO: O AUTOR: Senhora Presidente, senhores
Vereadores, é com muita felicidade que hoje estou aqui faço essa moção de congratulações
ao jovem que, em 2012, começou um trabalho e hoje leva o nome de nossa cidade para todo
esse Brasil. Quero contar para vocês que talvez não o conheçam. Naldo Mathias é natural de
Ibaté, pais baianos. Hoje seguindo carreira como modelo, ator, youtuber e, em breve,
gravando filme Os malucos.Começou ainda jovem sendo barbeiro e, logo depois, apostando
e acreditando na carreira tão difícil e concorrida como modelo
Tendo início em 2012 em Ibaté, através do fotógrafo, editor, criador Thyago Bargmann que
viu potencial, acreditou e deu início a essa jornada, muito desacreditada por muitos.
Seguindo em frente, tentando e trabalhando forte. Logo após os primeiros ensaios
fotográficos serem divulgados através de redes sociais, surgiram interesses de agências da
capital para trabalhar com seu perfil. Foi então modelar em São Paulo, Rio, algumas cidades
do Brasil. Participou de concurso de beleza, ganhando cinco deles, sendo um local aqui em
Ibaté (Mister Black São Paulo 2015, Mister Continente 2015, Mister Turismo SP, Mister Praia
de Guarujá, Garoto Revelação de Verão Ibaté 2016, Mister Elegância Ibaté 2016, Mister Eco
Turismo SP 2017). E hoje, estudando teatro, visando carreira artística no exterior no cinema,
já vem se destacando no mais novo programa de TV Humorístico do canal CNT (Os malucos,
do Diretor Buiuzinho, da Praça é Nossa; gravando juntos a personalidade da TV Hulk
Magrelo, Dona Nica, da Praça é Nossa). Também passagens pelo SBT, Record, e ainda
continua como modelo e youtuber. É só o começo do que vamos conquistar ainda sempre
levando adiante o nome da nossa cidade e representar o Brasil afora. Peço a todos o apoio
para a aprovação dessa moção para o jovem ibateense. Obrigado. Decisão: Aprovada por
unanimidade. VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Projeto de Lei,
dispondo sobre instituir em Ibaté o mês de agosto como o Mês do Aleitamento Materno
(Agosto Dourado). Decisão: Encaminhado às Comissões Permanentes. VEREADOR
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SILVANO VAZ DO CARMO: Indicação, dispondo sobre trazer ao município de Ibaté o
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. ORADORES: A PRIMEIRA,
VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Boa tarde a todos. Na última terçafeira estive presente em uma reunião com várias entidades representativas do município e do
estado, bem como Polícia Militar, Diretoria Regional de Ensino, CONSEG, de Ibaté, e outras.
Parabenizo o CONSEG que, mais uma vez, tem lutado por tantas benfeitorias em nossa
cidade. Com essa iniciativa do CONSEG, Ibaté sai na frente em segurança. Agradeço o
Prefeito José Luiz Parella por ter nos recebido em seu gabinete e ter aberto as portas da
cidade para que essa reunião acontecesse. Vou explicar também sobre esse projeto Agosto
Dourado, para o qual peço o apoio de todos, o mês escolhido para sensibilizar a luta pelo
incentivo ao aleitamento materno. Ibaté não ficará de fora. Foi preparado um cronograma de
atividades para incentivar a amamentação de zero a três anos de idade. Há as atividades
informativas como roda de conversa, distribuição de material educativo e brindes. As ações
acontecerão no CRÁS, Centro de Referência da Mulher, Casa Rosa, e as atividades
abrangem mulheres que estão amamentando, gestantes e toda a família. Desde já, agradeço
a enfermeira Karine, do Banco de Leite de São Carlos, que estará palestrando no dia 21 de
agosto, também o Departamento Social, Adriana Martinelli, e a Assessoria da Saúde, Elaine
Sartorelli. A campanha no Brasil foi oficialmente lançada em 2017. Agosto Dourado foi criado
pela Sociedade Brasileira de Pediatria, com base na Semana do Aleitamento Materno. A
proposta é que, em todos os dias do período, seja incentivada a amamentação. Além disso, a
cor escolhida para a campanha é o dourado, que significa o padrão ouro de qualidade do
alimento. Agradeço o Prefeito por sempre apoiar eventos que promovem formações à saúde
da população. Sem mais. O SEGUNDO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Quero
agradecer o trabalho do Hospital Municipal Hermínia Morganti. Há dois domingos, nosso
amigo, engenheiro, cidadão ibateense, Weber de Araújo, conhecido como Binho, sofreu um
acidente com fogo em um tacho, um perigo enorme. Queimadura de terceiro grau. Deu a
entrada no Hospital Municipal de Ibaté, onde prestaram socorros, e o trabalho do nosso
pessoal, profissionais foi muito útil. Ele foi totalmente cuidado, toda a atenção foi dada a ele.
Logo em seguida, foi transferido ao Hospital de Araraquara, e só tenho a agradecer a todos,
além de agradecer o Hospital pelo tratamento, o pessoal de Araraquara que cuidou do Binho,
agradecer a Deus, porque realmente foi um milagre. Hoje, antes de vir à sessão, fui lhe fazer
uma visita, ele está perfeito, nem o médico acreditou, disse que iria pedir ao pessoal de Ibaté
que orassem por eles, porque o que aconteceu com ele é um fato que posso falar que é um
milagre. Até as ataduras, que iam tirar, ele disse: “Olha, isso levam semanas para ser tirado”,
começou a tirar e foi saindo todas. Apesar da queimadura, acredito que vai ser uma
recuperação mais rápida. Foi muito preocupante, foi uma correria enorme. A gente não sabia
se ia a Catanduva, se ia a Ribeirão Preto. Deu medo. Mas hoje, graças a Deus, com tudo o
que aconteceu, vemos que o milagre de Deus aconteceu naquela vida, e hoje ele está com
uma recuperação perfeita. Acredito que logo ele estará com a gente, sorrindo e trabalhando
por Ibaté, como já fez muitos projetos aqui ao nosso município até à Prefeitura de Ibaté.
Agradeço o Prefeito pelo empenho que tem dado aos pequenos empresários, por ceder
áreas de terra para que se instalem em nosso município. Fico feliz por mais uma empresa
fazer parte do município, Arte Inox, em uma área a ser construída. Gilmar vem de Minas
Gerais, tem uma empresa em Araraquara, em São Carlos, Matão, vai se instalar com sua
matriz em Ibaté, tudo será trazido para cá, gerando emprego, ICMS, renda ao nosso
município. Ficamos felizes com o trabalho que o Prefeito tem feito. Hoje precisava ter uma
reunião com o Prefeito para tratar de interesses do município também e, infelizmente, sua
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agenda está muito ocupada. Hoje à tarde, tive uma reunião com o Bili, tratando do assunto da
nossa Rodoviária de Ibaté, uma das coisas que há necessidade de fazer em nosso município.
O Prefeito deu a entrada, e nós aprovamos o projeto da planta, e hoje o Prefeito também, em
reunião com esse engenheiro, para tratar desse assunto para que logo tenhamos uma
rodoviária digna para a nossa cidade. Quero agradecer todo o trabalho do pessoal do CDHU,
que se deslocou da cidade de Araraquara, de São Paulo, fazendo as inscrições das casas.
Foi um trabalho muito árduo, quase cinco mil pessoas se inscrevendo. Numa segunda etapa,
parece que, em média, 3700 pessoas inscritas estão aptas para participarem. Esperamos que
esse processo venha beneficiar a nossa população com essas tão sonhadas casas. Fico
muito feliz com essa situação. Sem mais. A TERCEIRA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA
SILVA: Boa tarde, senhora Presidente, Vereadores, Vereadoras, a todos os presentes e a
todos os que nos ouvem pela rádio Encanto do Planalto. Não posso deixar de parabenizar o
Prefeito José Parella em relação ao REFIS, um projeto de suma importância, devido a todos
os acontecimentos. Muitas pessoas desempregadas no município. Então esse projeto vem a
calhar e beneficiar as pessoas que têm suas dívidas ativas. O projeto também vai variar de
caso a caso, então, a partir do momento que o aprovarmos, as pessoas que são interessadas
terão que procurar o departamento para saber como vai funcionar ou perguntar para qualquer
um de nós, Vereadores, porque temos conhecimento do projeto. Não posso deixar de
agradecer o Prefeito José Parella, porque, quando fui Vereadora, no mandato de 2009 a
2012, pelas tão sonhadas casas populares. Hoje, estar fazendo parte, para mim é uma
grande satisfação. Gostaria de salientar, as pessoas que não precisam, eu não sei o que
estavam fazendo na fila. Precisamos ter um pouquinho mais de consciência e deixar para
quem realmente precisa. Há muitas pessoas de Ibaté que não têm a escritura de suas casas,
mas sabem que já têm a casa própria. Para quê tirar o lugar de quem não tem nada? Isso é
uma vergonha, gente, uma falta de respeito para com o ser humano, com os próprios
colegas, porque muitos que estavam ali saíam tirando sarro da cara dos Vereadores, falando
que não valemos merda nenhuma. Nós valemos, sim. Eu acredito que o Vereador Steigue
vale, o Vereador Du, o Silvano, Tonho Pernambuco, Valentim, Neia, a Regina, o Marino, que
também esteve presente lá com o Tonho. Não valem aquelas pessoas que realmente não
têm vergonha na cara, porque estavam lá, fazendo sua inscrição, e nós sabemos que essas
pessoas (entre aspas o sabemos, porque eu não estive presente e eu nunca estou presente
nesses eventos, porque não cabe a mim, de imediato, fiscalizar as filas, mas cabe à CDHU) e
muitas pessoas dizem: “Esse Vereador está aqui porque com certeza vai arrumar alguma
coisa para alguém.”. Eu não passo nem perto, porque não vou arrumar nada para ninguém,
isso é por meio de sorteio. Então, a pessoa que for sorteada, que cumprir todos os requisitos,
essa, sim, terá direito à casa. E para as muitas pessoas que me procuraram, eu as instruí da
seguinte forma: a partir do momento que tiver o sorteio, e que vocês estão falando que as
pessoas estão na fila e que têm casa, se esses, sim, forem sorteados, aí sim eu vou estar à
disposição para tentar ajudar vocês da seguinte forma: levando essa denúncia até a CDHU,
porque é a CDHU que tem que fiscalizar, é a casa do estado de São Paulo. Está sendo
construída no município, graças a Deus, o município cedeu a área, e nós aprovamos os
projetos. Então, a partir do momento que sair o sorteio que começa nossa fiscalização. Já
saiu a listagem de 3731 inscritos. É de suma importância para nós, Vereadores termos
conhecimento, e todos, também, deem uma olhada na lista, vamos ver se alguém que
conhecemos, para depois, sim, do sorteio. Porque ali, agora, é concorrência, todos podem
concorrer, mas nós não sabemos quem ganhou, não é verdade, Silvano? Você foi muito
criticado; a Vereadora Regina, também. Então as pessoas não entendem que o vereador tem
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casa, mas, por outro lado, sua filha casou, sua filha tem casa, Vereadora? Então as pessoas
têm que ter um pouquinho de respeito por esta Casa, porque acredito que nós estamos aqui,
não com palhaçada, e sim com respeito à população. Assim como o Vereador Marino e
Tonho estiveram lá, algumas pessoas me ligaram e disseram “Ivani, o Vereador está aqui,
vem aqui”. Eu não vou, porque eu nunca fui e, dessa vez, não estarei presente. Cada um faz
seu trabalho do jeito que acha certo, eu não gosto de participar. Mas nós, Vereadores, temos,
sim, a obrigação, depois do sorteio, de correr atrás e ver o que conseguimos fazer pelo povo
que realmente necessita das casas. Com relação à Rodoviária, Marino, como você falou, é de
suma importância mesmo que nosso município tenha uma rodoviária digna, pois temos
pessoas que trabalham fora da nossa cidade e dependem do transporte coletivo, dependem
da Paraty, que tem dado uma melhorada; depois da reunião que tivemos com o Rodrigo,
houve menos reclamação, principalmente no dia das inscrições que houve esse transtorno,
mas as pessoas têm que ter um pouco de discernimento para entender o que estava
acontecendo. A vinda dessas casas é mais um ato histórico no nosso município. Sem mais. O
QUARTO, VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Boa tarde, senhora Presidente, boa
tarde a todos. Que seja uma tarde de bênçãos a cada um de nós. Faço das minhas palavras
as mesmas da Vereadora Ivani. Quero agradecer o Vadilson, o José Augusto também que
nos proporcionou algo nesta semana que foi de grande valia para algumas pessoas da nossa
cidade. Quero agradecer o Prefeito José Luiz Parella por nos ouvir em algumas questões que
foram resolvidas, imensamente mesmo por aquilo que fez a nós nesta semana. Quero falar
sobre o REFIS, que é de suma importância para a cidade de Ibaté, principalmente para
aqueles que não têm condições de pagar os seus débitos. Fico feliz e agradeço o José
Parella pelo empenho em ajudar o nosso povo. O Marino falou da empresa que está se
instalando em nossa cidade e é de grande valia por isso. Que Deus ilumine o caminho de
cada pessoa para que possamos trabalhar juntos nesta Câmara, ver nossa cidade crescer
dia após dia, trazendo empresa o povo da nossa cidade. Sem mais, nem menos. ORDEM DO
DIA: Foi aprovado requerimento, de autoria de todos os Edis, solicitando urgência para
apreciação dos processos CM. nº 205-206/2019. Decisão: Aprovado (unanimidade).
PROCESSO CM. Nº 205/2019, DE 07 DE AGOSTO DE 2019. INTERESSADA: Prefeitura
Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de
R$ 100.536,05, para complementar as despesas referentes à Contratação de Empresa
Especializada para Execução do Projeto Executivo completo para a Construção de Terminal
Rodoviário no Município de Ibaté. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM.
Nº 206/2019, DE 07 DE AGOSTO DE 2019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal.
ASSUNTO: Dispõe sobre instituição do Programa de Recuperação Financeira – REFIS.
DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Quero agradecer a presença do
modelo Naldo Mathias. A respeito do REFIS, foi pensando na população mais carente que o
Prefeito José Parella fez esse projeto, ele tinha grande preocupação com essa população,
sabe da necessidade, mas, infelizmente, a lei é para todos. Existem muitas pessoas de
grande poder aquisitivo que deixam de pagar seus débitos junto ao município, esperando
oportunidades como essa. Isso acontecia em governos anteriores, pessoas esperavam até o
fim do ano, quando o Prefeito dava descontos, para pagar seus débitos com muitos
descontos. Por causa disso, o Prefeito não conseguia ver como fazer o REFIS, o que atacava
as pessoas mais carentes, mas, em conversa com o Prefeito, nós, Vereadores, com o corpo
jurídico, foi feito um projeto que vai atender, se não me falha a memória, pessoas com até
três salários mínimos. Pessoas com mais poder aquisitivo acabam não sendo atendidas,
acredito que seja assim o projeto. Esse projeto entra de urgência, e temos urgência em
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aprová-lo, porque há uma necessidade. As pessoas querem pagar, contribuir com o
município. Sabemos que, além de beneficiar a população, ele beneficia o município também,
trazendo mais arrecadação, pois existem mais de sete milhões parados, e esse dinheiro será
convertido em obras, vemos que estão sendo feitas mais creches, rodoviária, obras no
município sendo construídas com a arrecadação desse dinheiro, e o dinheiro do REFIS será
bem útil. Fica meu agradecimento ao Prefeito que olhou com muito carinho para essa
população. Quem tem dinheiro, devia ter vergonha na cara e ir lá e pagar, pois tem condição
de pagar e não o faz, e o município sofre com isso, as pessoas com poder aquisitivo não
contribuem com o município, atrapalham a vida de quem não tem dinheiro que sofre com o
momento ruim de crise que o país vive. EM APARTE, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA
SILVA: Isso mesmo, Vereador. Obrigada pelo aparte. Com relação a isso, desde o início do
nosso primeiro mandato de 2017, eu e você tivemos nossa primeira reunião com o Prefeito, e
ele falou que não faria esse REFIS porque aqueles que devem um montante são pessoas
com poder aquisitivo muito grande. E acabou prejudicando nossa população carente. O
Vereador Silvano lutou em cima desse projeto. Nós estamos atrás de ajudar a população
ibateense, principalmente os mais necessitados; não que a gente não queira ajudar os que
têm maior poder aquisitivo, é que eles já têm uma situação melhor e acabam prejudicando o
pai de família que está desempregado. Eles recebem uma cartinha do Fórum, procura a
gente: “Como vou pagar meus impostos? Minha família está desempregada, apenas eu estou
fazendo alguns bicos”. Nosso país está com o problema de desemprego, uma crise grande. O
Presidente Bolsonaro devia andar com uma mordaça, para parar de falar um pouquinho de
merda e realmente ver o desemprego no país. Ele não vai conseguir sanar da noite para o
dia, não é isso que quero dizer, mas ele poderia, sim, falar menos besteira, e agir mais para
ajudar esse pai de família que se encontra desempregado. Obrigada, Vereador. VEREADOR
LUÍS MARINO DA SILVA: Lembrando que, em situações como essa do REFIS, há pessoas
com grande poder aquisitivo no município que se aproveitam para regularizar obras paradas,
depois que conseguem o alvará da Prefeitura, param de pagar de novo. É uma situação
complicada, mas, graças a Deus Prefeito viu com carinho, fez o projeto que passa por nós, e
que vamos aprovar para atender as pessoas que estão com problemas financeiros. Quero
deixar claro que Ibaté consegue trabalhar porque tem uma Câmara unida, que trabalha e que
ajuda. O Presidente Bolsonaro não consegue fazer um bom trabalho, porque a Câmara, o
Senado, não o ajudam. Muitas coisas que ele faz, a Câmara e o Senado vetam. Se tivesse
uma Câmara que ajuda, trabalha, quer o bem da população teríamos um país bem melhor.
Espero que isso aconteça lá na frente, por meio desses políticos que estão aí. Que a
população possa ver quem merece ou não seu voto. Tivemos em Ibaté, lá atrás, quando a
Câmara não conseguia atender aos projetos do Prefeito, atrapalhava o município. Sem mais.
Obrigado. VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Realmente, Vereador Marino, os que
têm maior poder aquisitivo usufruem, mas, como o Vereador Marino e a Vereadora Ivani
fizeram esse projeto, eu também o encaminhei no dia 27 de maio para o Prefeito. Com o
apoio do Prefeito, dos Vereadores, vamos aprová-lo. Tenho certeza que para ajudar os mais
necessitados é isso que importa agora. Cada um tem que ter a consciência daquilo que está
fazendo e, muitas vezes, são aproveitadoras. Mas afirmo que esse projeto, que vamos votar,
não foi pensando nos grandes, mas nos menores, e o povo humilde merece nosso apoio.
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Só para salientar, o Prefeito teve essa reunião
com todos os Vereadores no dia do agendamento das casas populares no município. Então,
enquanto acontecia o agendamento, com aquela fila enorme, estávamos em reunião com o
Prefeito, que falou: “Vereadores, tenho uma coisa boa para vocês”, ficamos espantados,
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porque está difícil aparecer coisa boa. Tivemos uma reunião muito boa, muito proveitosa, que
falou tudo com relação aos projetos que virão a esta Casa, e esse do REFIS foi o que mais
alegrou todos os Vereadores. Só vamos aprovar esse projeto porque é de grande valia e,
assim como o Silvano falou, vou repetir: Existem os aproveitadores que irão pagar a sua
primeira parcela somente para tirar a certidão negativa de débitos da dívida ativa, vão se
beneficiar, sim, mas é por isso que o Prefeito, não é Marino?, nunca quis realizar esse
projeto. Ele dizia: “Gente, vou beneficiar só os grandões, que vão lá e precisam de uma
certidão negativa para regularizar.”. Mas o nosso povo que precisa também será beneficiado.
Não podemos deixar de votar por causa dos aproveitadores, vamos votar porque vai ajudar
as pessoas menos favorecidas. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO
PESSOAL: VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Ficamos felizes com as casas populares
de Ibaté. Não foram só essas casas conquistas, mas 470, 480 casas sendo feitas na estrada
que liga Ibaté com a Usina da Serra. Tudo vendido, atende nossa população. Projetos, como
esse, há muito tempo não acontecia em nosso município, e hoje vemos acontecer graças ao
apoio do Prefeito. Há pessoas que são aproveitadoras, não temos como provar, mas
sabemos de pessoas que têm suas casas no Conjunto Habitacional Nelo Morganti, depois
adquiriram uma nova casa no CDHU no Antônio Moreira e estavam na fila para participar
novamente. São coisas que não dá para acreditar. Para quê? Por quê? se há pessoas que
não têm nada, até para pagar a própria parcela do CDHU não vai ter, se forem sorteadas.
Mas é a lei, tem que dar direito a todos. Esperemos que o CDHU fiscalize e que nós também
possamos fiscalizar. Fico muito triste com a situação da Vereadora Regina, a filha precisa de
casa. Qual o problema de participar das inscrições? Por que falar e julgar tanto? Só porque é
vereador. Nós não somos Vereadores, estamos Vereadores por um momento para ajudar no
desenvolvimento do município. Ficamos tristes com pessoas que vêm dizer: “Eu quero que o
senhor me dê uma casa”. É tudo tão claro, feito na frente do povo: a urna é colocada, o povo
vê. Quem tiver sorte, quem Deus abençoar terá a casa. Antigamente, não somente em Ibaté,
mas no país todo, se arrumava um jeitinho. Hoje estamos aqui para fazer o melhor para a
população, cobrar o que é certo. Cobramos do Prefeito, para que seja fiscalizado, e pessoas
me pedem um jeitinho. Pessoas de fora vindo ao município. Ibaté está bonita, caminha,
acredito que vai crescer mais que outros municípios. Essas pessoas querem voltar para cá,
devido a essa falta de moradia no país, veio quase cinco mil pessoas, houve placa de São
Carlos, Porto Ferreira, Ribeirão Preto, Paraná, Mato Grosso, atrás de uma casa e, graças a
Deus, essas casas, pelo trabalho do Prefeito e do nosso, que sempre cobramos o melhor,
temos casas de ótima qualidade: casa grande e bonita. Ficamos felizes com tudo isso. A
Presidente da Câmara comentou sobre o fato da sessão passada referente aos jovens que
tentavam tirar suas próprias vidas, apresentando o grupo de Moto Clube, que visa ao
evangelismo e projetos sociais na cidade de Ibaté e região. Sem mais. Nada mais, foi
encerrada a sessão às dezesseis horas e cinquenta e cinco minutos, lavrada esta ata, que
será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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