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20ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2.016. 

 
Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove horas, 
no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida pelo 
Vereador Lindolfo Jovenal Duarte, secretariada pelo Vereador Luis Marino da Silva e 
com a presença dos seguintes Vereadores: Antonio Inácio Barbosa, Fábio da Silva 
Gomes, Geraldo de Sousa Oliveira, João Siqueira Filho, Mário Alberto Frigieri Junior, 
Sidnéia Monte e Waldir Siqueira. Iniciada a sessão foi executado o Hino de Ibaté. A 
Seguir o Vereador Fábio da Silva Gomes procedeu à leitura da bíblia. Após foi lida a 
correspondência recebida de diversos que se encontra arquivada na secretaria da 
Câmara Municipal. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS: VEREADOR FÁBIO DA 
SILVA GOMES: Requerimento, dispondo sobre providências de recuperação da 
APP e nascente do afluente do córrego da Serra, devido ao lançamento de águas 
pluviais. O Presidente colocou em discussão o requerimento. O Vereador Fábio da 
Silva Gomes: Quando os vereadores ouvem falar em águas  pluviais já sabem né. 
Eu venho falando desde 2009 da nascente, do afluente da Serra, que é aqui em 
frente à Prefeitura Nova, onde se está construindo o prédio e também logo no início 
da avenida. Desde 2009 venho acompanhando e passando na Casa para que  o 
Departamento de Engenharia façam um elemento dissipador correto, para que não 
aconteça erosão, para que não tenha agressão severa à nascente e toda a APP 
daquela área de preservação, e isso há anos acompanharam o desenrolar disso, e 
quando eu descobri esta erosão lá em 2009 era só alguns metros a erosão, mesmo 
assim  nascente já estava menos de dois metros. Esta erosão estava na beirada da 
cerca, após isso o Ministério Público notificou a Usina para fazer ali a circunferência 
da nascente, cinquenta metros, com árvores, foi plantado um pouco pela Prefeitura e 
um pouco pela Usina. Só que a raiz do problema não foi resolvida, que é o 
lançamento das águas da chuva da Rua XV de Novembro e adjacências e também, 
do novo loteamento Antonio Donatoni. Que eu falei aqui, que iria fazer a ligação e a 
Prefeitura acabou deixando e o Departamento de Engenharia autorizou isso ai. E 
hoje você vê o tamanho que está àquela erosão, já está a oito metros do muro da 
última casa da Avenida São João, do lado de baixo e a quinze metros o máximo da 
rua. Não é uma erosão que você irá jogar um caminhão de terra e vai tampar, são 
uns cinquenta ou cem caminhões de terra. A erosão não tem menos que cinco 
metros de fundura, e não menos que seis ou dez de largura. É uma erosão enorme 
gente! A gente fica com dó, com pena, mas, que lá de trás vem comentando sobre 
isso. Como eu falei na última sessão, o Plano Municipal de Saneamento Básico, 
inclusive nortear isso é necessário, mas que pelo fato já, que o Prefeito no caso, que 
apure o responsável pela aprovação do loteamento e deixou fazer o loteamento 
dessa forma e ligar na rede já existente, que já estava dando problema, mas é que 
também segue ao empreendedor, no caso a incorporadora do Antonio Donatoni, 
aliás, quem vendeu ali foi a Roca Imóveis, e perguntando se eles estão sabendo e 
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que eles sanem. A prefeitura já sabe o dano que ela causou isso não é de hoje, de 
muitos governos para trás né, só que tem que ser arrumado de algum modo e a 
Usina da Serra também já sabe do problema que foi denunciado e foi encaminhado. 
È um problema que vem crescendo e que vai engolir a Avenida e pode chegar lá na 
Prefeitura daqui a pouco. Fica ai registrado. O requerimento foi aprovado por 
unanimidade. Requerimento, dispondo sobre informações da ALL, referente 
manifestação da Concessionária RUMO LOGISTICA em relação aos problemas do 
Pontilhão da Rua Floriano Peixoto. O Presidente colocou em discussão. O Vereador 
Fábio da Silva Gomes: Como se sabe a ALL esteve aqui na Prefeitura conversando 
com o Prefeito, mas nós queremos saber oficialmente como ficou tudo isso, para 
que a Casa tenha essa resposta, porque nós somos também questionados sobre 
isso. Nós estamos fazendo o que podemos. Já fizemos vários requerimentos sobre 
isso. Queremos saber, após essa reunião o que ficou definido, o que vão fazer qual 
o tempo disso, por que há iminência de acidente sim. Pode um caminhão bater lá e 
acabar de derrubar, quem sabe? Nós não sabemos! É tudo muito complexo. A Casa 
esta fazendo o trabalho dela, pedindo estas informações, é o que cabe no momento. 
Depois o caminho a ser tomado, se não resolver, é pedir para a nossa assessoria 
encaminhar ao Ministério Público. O Vereador João Siqueira Filho: Boa noite 
Senhor Presidente, Vereadores, Vereadora e todos os presentes. Há muitos anos 
atrás que foi iniciado, foram feitas várias reuniões a respeito daquilo ali, e acho que 
em 2002 mais ou menos, até hoje não resolveu. O município para fazer todo aquele 
trabalho à arrecadação não dá, fica caro fazer aquilo ali. Então eles vem enrolando, 
troca o nome da empresa, fica enrolando e fica nisso ai. Eu acredito que não vai 
resolver tão fácil aquilo ali não. Para desapropriar a área das pessoas foi rapidinho, 
agora para desembolsar para fazer uma obra daquela não vai fazer.   Espero que 
esse requerimento venha bem forte, nós estamos aqui para cobrar, fazemos 
requerimento, apoiamos, ajudamos os pedidos de todos os Senhores Vereadores, 
mas se fosse para o município ter feito, o ex-prefeito José Luiz Parella tinha feito, 
pois a ideia dele era fazer nos dois. O Vereador Waldir Siqueira: Boa noite Senhor 
Presidente, Vereadores, Vereadora e todos os presentes. Obrigado pela presença 
de todos. Agradeço sua colocação Vereador, mas como o Senhor disse ali é uma 
situação muito grave, seríssima. Nós Vereadores estamos sempre cobrando e 
Vossa Excelência está fazendo sempre requerimento, indicações, assim como os 
demais vereadores. Pelo conhecimento que tenho, o Prefeito estava com 
representantes da empresa e segundo o representante eles iriam mexer ali no local. 
O Prefeito já está se movimentando, já entrou com ação civil pública, então desta 
vez eu acredito que vão mexer, pelo menos foi o que foi passado para nós. Eu 
estava presente, o Prefeito, O Dr. Manoel também. Acredito que vá ser resolvido sim 
porque esta casa está sempre cobrando, o Prefeito está fazendo o trabalho dele, 
está cobrando também. Vamos fazer o nosso trabalho e ajudar o Prefeito a tomar 
decisões e a resolver essa situação, porque não pode ficar do jeito que está, porque 
está muito perigoso, está tudo rachado, os tijolos estão bem visíveis e umedecidos, 
a situação é muito grave mesmo. Acredito que tenha que ser tomada providência o 
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mais rápido possível. No momento em que estávamos ali parou um caminhão 
porque não tinha como passar e o Prefeito e o rapaz da empresa presenciaram tudo 
isso. Deus faz as coisas tudo certinho. Com o caminhão tendo que voltar e eles 
vendo tudo isso tiveram a certeza que a situação é mais grave do que eles 
pensavam. Parabéns Vereador pela sua colocação. O requerimento foi aprovado 
por unanimidade. Indicação, dispondo sobre fazer limpeza da vegetação e 
adequação das margens da estrada do acesso às chácaras localizadas na 
continuação da Adelmo Trevisan, Jardim Bandeirantes. Indicação, dispondo sobre 
alocar equipe para manutenção das placas de trânsito. Indicação, dispondo sobre 
instalar passagem segura na Rua Joaquim Bento da Silva, defronte a passarela, 
bem como sinalização de solo e placa sinalizando “CUIDADO PEDESTRES”. 
Indicação, dispondo sobre instalar cerca alambrada e calçada ao redor da mata do 
Jardim do Bosque e manutenção em demais de áreas públicas. VEREADOR 
GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Requerimento, dispondo sobre informações da 
LF Transportes Prestação de Serviços Ltda. de quantos funcionários alocado em 
cada setor. O Presidente colocou em discussão: O Vereador Geraldo de Sousa 
Oliveira: Boa noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores e a todos os presentes 
nesta Casa. A gente está pedindo este requerimento para saber quantos 
funcionários tem esta firma, em que setor que trabalha, a gente queria que os 
Nobres Pares apoiassem esse requerimento. Só isso, muito obrigado. O Vereador 
Luis Marino da Silva: Boa noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores e a todos 
os presentes nesta Casa. Gostaria de expor aqui sobre este requerimento, na 
verdade eu gostaria que fosse feito uma moção com a empresa LF, uma empresa 
que presta serviço no município, uma empresa que não só cuida da limpeza do 
município, onde tem garis, tem monitores, tem pessoas trabalhando na saúde, uma 
empresa que deveria estar com o nome nesta Casa hoje sendo exaltado pelo 
trabalho que faz e não com um requerimento criticando a sua ação de trabalho, 
querendo saber informações, poderia descer lá embaixo e pedir essas informações 
e nem precisava passar aqui pela Casa se for no nome da LF Transportes e 
Prestação de Serviços, pois é, uma empresa que sempre ajudou o município, que 
sempre fez o menor preço para que pudesse estar prestando serviços aqui no 
município, sempre ganhou as licitações por ter o menor preço e por ajudar Ibaté, por 
cuidar da limpeza. A gente vê aquelas pessoas que saem daquela carretinha e 
trabalham nesta empresa também, sempre cuidando da limpeza do município. Eu 
acho uma afronta, acho totalmente político, por isso gostaria que os vereadores 
também votassem contra esse requerimento aqui, acho também que não há 
necessidade de expor o nome da LF, porque é uma empresa que deveria estar aqui 
hoje sendo agraciada e parabenizada pelo belo trabalho que presta ao município de 
Ibaté, pela limpeza e por tudo que faz, tem funcionários dentro do hospital também, 
na horta e tem outra coisa, não atrapalha quanto ao limite prudencial da folha dos 
funcionários, pois é pago como empresa. Como criticar uma empresa que só ajuda, 
não vejo o motivo. Fosse bom que tivesse mais empresas como essa que prestasse 
esse tipo de serviço ao município. A gente vê que em todos os setores está 
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precisando de pessoas e não tem condições de contratar. Todos sabemos que 
houve queda na arrecadação do município, trabalhamos hoje com seis milhões a 
menos no orçamento, e a dificuldade que é, portanto sou totalmente contra esse 
requerimento. Posto em votação: Antonio Inácio Barbosa: (Não)  Fábio da Silva 
Gomes (Sim) Geraldo de Sousa Oliveira (Sim) João Siqueira Filho (Sim) Luis 
Marino Da Silva (Não) Mário Alberto Frigieri Júnior (Não) Sidnéia Monte (Sim) 
Waldir Siqueira (Não), como houve empate o Presidente votou Lindolfo Jovenal 
Duarte (Sim) requerimento foi aprovado.   O Vereador João Siqueira Filho 
justificou seu voto: Esta empresa trabalha há vários anos no município e o que o 
Vereador falou na sessão passada foi que a empresa recebeu novecentos mil, foi 
isso? O Vereador Geraldo de Sousa Oliveira: Em três meses novecentos e oitenta 
mil Reais ela recebeu! O Vereador João Siqueira Filho: Então, a empresa é de 
Ibaté, eu não sou contra o requerimento, pois ele vem dando vários empregos, o 
Vereador só quer saber o que ele fez, e se é verdade que ele fez novecentos e 
oitenta mil em três meses. A resposta do requerimento vai vir certinha, quantas 
pessoas tem, quantas ele contratou, o que ele fez, garanto que a empresa fez tudo 
certinho e não vai ter erro nenhum. Mas assim mesmo eu votei favorável, pois essa 
Casa está aqui é para fiscalizar mesmo, fiscalizar a Prefeitura, é dever nosso de 
Vereador. Requerimento, dispondo sobre informações de folha de pagamento do 
FUNDEB 60 e 40% de novembro de 2.015 até a presente data. Posto em discussão: 
O Vereador Luis Marino da Silva: Senhor Presidente, senhores Vereadores, 
também estou me manifestando contra este requerimento. Este requerimento já foi 
feito no passado, até pelo próprio Vereador Geraldo e da mesma forma que ele 
queria aquelas informações, as informações sigilosas, informações de folha de 
pagamento e holerites de pagamento de funcionários foram expostos de uma forma 
errada à sociedade ibateense. Sou contra por esta razão também! Tal vereador não 
cumpriu com a responsabilidade do requerimento, não cumpriu com as informações 
contidas no requerimento  no qual vazou e que está sendo movido um processo 
também no Ministério Público em relação a esta questão. Sou contra e gostaria que 
os nobres Edis fossem contra também, porque está sendo feito de forma errada, 
politiqueira, sem mais. O Vereador Geraldo de Sousa Oliveira: Senhor Presidente, 
eu acredito que este Vereador aqui foi eleito para representar o povo, não uma 
bandeira que eu estou vendo aqui, meu voto é democrático. Estou pedindo 
informação, porque estou querendo entrar com um mandado de segurança para 
responder. Porque os vereadores disseram que  a resposta, dava na minha mão, 
então eu entro na Justiça, no Ministério Público para resolver essa situação. 
Quarenta por cento e sessenta, quem prova que fui eu quem deu os documento? 
Primeiro você tem que provar viu nobre Vereador. Se você é contra, você foi eleito 
para fiscalizar, então fiscaliza e não só o lado do Prefeito! Muito obrigado. O 
Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Senhor Presidente, Vereadores, 
Vereadora, obrigado pela presença de todos, Paulo Melo do Região em Destake, um 
grande amigo!, Augusto Neto da Rádio Encanto, e em especial meu irmão Matheus 
que está aqui hoje presente, assistindo a sessão, muito obrigado. Um irmão que 
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admiro e tenho muito orgulho! Senhor Presidente, também gostaria de me posicionar 
contrário, devido a informações que tenho que o Prefeito já  passou, que enviou uma 
informação para a Câmara, que  estaria à disposição do Vereador às informações e 
documentações que foram pedidas. Que era só o Vereador ir até o Gabinete para 
ver estas informações. Eu até vi essas informações que foram solicitadas. Essa 
informação não poder ser exposta, devido ser dados de funcionários, então o 
Prefeito pediu que o Vereador Geraldo fosse lá. Inclusive eu tive acesso aos 
documentos. O Vereador não foi vê-los, não sei o motivo. Gostaria de me posicionar 
contra este requerimento. O Vereador Luis Marino da Silva: Eu disse lá atrás que 
o Vereador Geraldo no seu quarto ano de mandato não se achou na Vereança. 
Como eu disse o Senhor que fez o requerimento e cabe a esta Casa através do 
requerimento a ser julgado e alguém vai ser até mesmo processado pela situação, 
por ter vazado informações, e quem pediu estas informações foi a Câmara e foi 
através do Vereador. Só está cabendo a ele falar se foi ele ou não. Isso é uma 
questão que vai ser investigada. Temos que ter cuidado com questões de 
documentos de funcionários, pois um holerite exposto da forma que foi, pode-se ter 
um filho de um funcionário sequestrado, ai fica difícil a situação, tem também que ter 
responsabilidade com documentos públicos. Nesta Casa tem que entrar somente 
vereadores aqui dentro para fiscalizar documentações, só vereador, e eu estou 
vendo pessoas entrarem aqui dentro que não faz parte mais desta Câmara. E a 
gente não vai deixar. Estamos aqui para fiscalizar sim, e estamos fiscalizando. Estou 
fiscalizando sua situação também. Você está fazendo errado, você está expondo as 
pessoas, não é dessa forma que se trabalha. O Vereador Mário Alberto Frigieri 
Júnior: O Senhor tem razão, tem outras situações, expondo nomes de empresas e 
de pessoas que não tem nada a ver, está até está sendo feito um escarcéu em troco 
de nada Vereador. Hoje mesmo tivemos uma palestra aqui com as crianças do 
Parlamento Jovem que o Vereador (Geraldo) devia ter comparecido para aprender, 
através desta palestra. Só queria me posicionar contrário. Posto em votação. 
Antonio Inácio Barbosa: (Não)  Fábio da Silva Gomes (Sim) Geraldo de Sousa 
Oliveira (Sim) João Siqueira Filho (Sim) Luis Marino Da Silva (Não) Mário 
Alberto Frigieri Júnior (Não) Sidnéia Monte (Sim) Waldir Siqueira (Não), como 
houve empate o Presidente votou: Lindolfo Jovenal Duarte (Sim) o requerimento 
foi aprovado. VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Requerimento, dispondo 
sobre encaminhar ofício ao deputado Roberto Massafera, no sentido de viabilizar 
verbas para compra de medicamentos.  Posto em discussão: O Vereador Luis 
Marino da Silva: Senhor Presidente, senhores Vereadores, todos os presentes na 
Casa, deve ser de conhecimento de todos que está tendo  certa falta de 
medicamentos no município. Cabe a nós Vereadores estar pedindo uma verba  aos 
nossos deputados que obtiveram votos em nosso município. Faço este mesmo 
requerimento, tanto ao Deputado Massafera, quanto ao deputado Lobbe. Para ver 
se há a possibilidade de uma verba suplementar, se existe uma forma de nos ajudar. 
A gente sabe que alguns programas que abastecem o município com remédios o 
QualiMais e outros programas estão mandando menos dinheiro pros municípios e a 
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gente e estamos vendo uma grande falta de remédios. Então a gente vai ver com os 
nossos deputados se temos uma solução, sem mais. O Vereador Fábio da Silva 
Gomes: Só um complemento com esta questão Federal, que são as verbas que 
vem para os municípios, tem diminuído bastante! Acho que é só o começo, que 
tende a piorar o ano que vem! Pelos cortes que disseram que vão fazer. É claro que 
os deputados agora vão ter que dar um apoio aos municípios. Peço Vereador 
Marino, que todos assinem juntos seu requerimento, isso é uma questão apartidária. 
É um emboço para os deputados. O Governo Federal cortou bastante, não somente 
nessa área, mas também em outras áreas. Temos que cobrar dos deputados, a 
partir da próxima sessão, esse tipo de ação que vem vindo a menor, também do 
Governo do Estado, todos os que faltarem. Porque será a única saída que teremos 
para socorrer alguns programas,  que o município concede medicação às pessoas e 
que pode ter ai esse déficit. Nós temos que tentar da nossa maneira sanar esse 
problema, dentro das nossas possibilidades, é claro. Sem mais. O Vereador João 
Siqueira Filho: Terça-feira eu estive em São Paulo também, conversei com vários 
deputados lá na Assembléia Legislativa, levei também um ofício para o deputado 
Campos Machado pedindo R$ 150.000,00 para o Hospital Municipal e ele disse que 
está difícil também. O que está acontecendo com os municípios está acontecendo 
com o estado também, mas ele vai fazer o possível para mandar R$ 150.000,00 
para o hospital para ajudar. O Governo Federal, onde a gente gasta R$ 
14.000.000,00 no ano na saúde, o Governo Federal manda R$ 6.000.000,00 ou R$ 
7.000.000,00. Da receita a gente usa 33% em cima da saúde. Então é difícil para o 
município. Todos os anos com a ajuda de vocês, estamos conseguindo verbas para 
o município. A área da saúde é um saco furado, são muitas viagens para fora, 
Barretos, Campinas, Baurú, Jaú, São Paulo, se o município for sobreviver só com o 
que vem do Governo Federal a saúde para, muito obrigado. Aprovado por 
Unanimidade. Requerimento, dispondo sobre encaminhar ofício ao deputado 
Lobbe Neto, no sentido de viabilizar verbas para compra de medicamentos. Posto 
em discussão. O Vereador Luis Marino da Silva: Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, esse é um pedido que fazemos ao nosso querido deputado federal 
Lobbe Neto, filho de Ibaté que acolheu nossa cidade e tem nos ajudado muito. Só 
este ano fomos agraciados com R$ 700.000,00 juntamente mais um pedido ao 
Governo Estadual de R$ 200.000,00 para a reforma do Ginásio e agora mais o 
pedido para que possa atender a nossa área de saúde que esperamos ser 
atendidos. Sabemos de todas as dificuldades do país, mas também sei que tem 
grande parte de “sem-vergonhice” de deputados se aproveitando da crise e falando 
que não é possível. O Deputado quando quer, ele impõe, ele corre atrás, ele busca. 
Se formos esperar a crise, não tinha R$ 700.000,00 nos cofres da Prefeitura para a 
reforma do ginásio poliesportivo. O deputado trabalha! Então é isso. Nós temos que 
ter pessoas que buscam condições para o município. E eu acredito no potencial do 
deputado Lobbe, ele tem mostrado desde quando foi deputado estadual que tem 
agraciado Ibaté, que tem buscado recursos para Ibaté, só nos resta agradecê-lo pelo 
que tem feito. Na saúde trabalha-se com R$ 500.000,00 a menos esse ano. No ano 
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passado já estava difícil, esse ano estamos com R$ 500.000,00 a menos na área da 
saúde. As pessoas cada vez mais estão ficando doente, uma dificuldade enorme no 
município, precisamos muito da ajuda dos deputados.  O Vereador João Siqueira 
Filho: Jamais o Vereador irá deixar de dar apoio a um requerimento desses. O 
Deputado Lobbe é um filho de Ibaté, ele sempre olhou por Ibaté. É até difícil ficar 
falando do deputado Lobbe, pois o que ele já ajudou Ibaté nos mandatos dele 
quando ele foi deputado estadual, em seus cinco mandatos, não só por Ibaté, mas 
pela região inteira. Ele é o deputado que mais ajudou Ibaté. Quando ele era 
deputado estadual, a gente fazia o pedido para ele e ele ficava no pé do governador. 
Como deputado federal é mais fácil, pois eles já tem uma verba para poder dar aos 
municípios. Agora tem deputado que levou votos de Ibaté e abandona o município e 
não vai em cima do governador. O Lobbe mesmo sendo Federal ele trabalha junto 
ao governo do estado para conseguir verbas para o nosso município. Outro 
deputado estadual que sempre nos ajuda é o Massafera. Aprovado por 
unanimidade. Indicação, dispondo sobre estudar as possibilidades em mudar a 
sinalização da Rua São Carlos, “SENTIDO DUPLO”. Posto em votação. O Vereador 
Luis Marino da Silva: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, a indicação que 
faço ao Senhor Prefeito é para que estude as possibilidades de mudar o sentido 
trânsito  da Rua São Carlos. Nós Vereadores nesta Casa já fizemos alguns pedidos 
neste sentido no bairro Jardim Cruzado. Essa é a primeira rua para quem entra no 
Jardim Cruzado, a parte do lado esquerdo, que tem sentido único. Estou pedindo 
para que mude novamente para sentido duplo, pois eu vejo que existe uma grande 
necessidade, pois  com mão única está muito difícil o trânsito, acaba atrapalhando 
quem entra e quem sai. Então peço que o Prefeito analise se pode voltar a ser mão 
dupla, igual à outra parte da Rua São Carlos. O Vereador João Siqueira Filho: O 
Vereador tem razão, ali é mesmo difícil. No Jardim Cruzado a gente tem uma saída 
só. É um sufoco aquilo ali. Aliás, Ibaté não tem viaduto, tem dois retornos, e a gente 
vem trabalhando junto ao governo do estado para ver se libera uma verba para fazer 
né vereador Fábio. O finado, saudoso vereador Tico Vergis trabalhou tanto para 
fazer aquele viaduto lá de cima e acabou, mas nós não vamos deixar como está 
não, não vamos desistir, vamos ver este viaduto sair. Sou favorável ao requerimento 
do vereador, mas acho que tinha que ter mais uma saída no Jardim Cruzado. Por 
exemplo, pelo Jardim América tem como fazer uma saída por lá. Podia aproveitar o 
requerimento do vereador e pedir para fazer uma saída por lá, coloca umas quatro 
manilhas lá naquele Corguinho, para o pessoal sair por ali, fica muito mais fácil. O 
Vereador Fábio da Silva Gomes: Vereadores, a Rua São Carlos ficou realmente 
um entroncamento que está complicado para acesso ao bairro e também para saída. 
Esta Casa já vem pedindo por este Vereador e por apoio dos outros vereadores 
também, um novo acesso para o Cruzado ali por aquela alça de acesso à esquerda 
para entrar no Cruzado. Você consegue entrar pela São Carlos, lá em baixo na 
Taquaritinga fazer o retorno para que tenha o acesso melhor. E o sentido duplo na 
São Carlos seria melhor mesmo, hoje! Porque as pessoas reclamam bastante, pois 
ficou afunilado com uma saída só, bem como até o Vereador João citou lá na saída 
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do Jardim América, na última Rua, existe a possibilidade de futuramente fazer uma 
passagem ali que daria acesso pelo viaduto principal, atrás do Camará, atrás das 
chácaras. Seria uma segunda opção para o Jardim Cruzado. Porque um bairro que 
é vinte e cinco ou trinta por cento do município e tem uma saída só. E os problemas 
de trânsito, infelizmente a gente volta onde sempre falamos, na Prefeitura nós não 
temos ninguém que entenda de trânsito realmente. A engenharia é deficitária, ela 
tem uma dificuldade muito grande em relação a isso, existem muitos problemas 
crônicos. Pontualmente nós achamos que possa isso possa resolver, mas não 
sabemos se tecnicamente irá resolver. Em aparte, o Vereador João Siqueira 
Filho: Vereador veja bem, e na Avenida Araraquara também? Deveria voltar o que 
era antes! Pelo menos a avenida Araraquara entra e sai e a Rua São Carlos 
também. Acho que não resolveu o problema quando mexeu na parte de trânsito, 
aliás, atrapalhou mais. O Vereador Fábio da Silva Gomes:  Volta o que eu acabei 
de dizer, devido ao fato de não ter engenheiros especializados para mexer com 
trânsito. Acredito que tem que ser feita essas mudanças pontuais. É só isso. O 
Vereador Lindolfo  Jovenal Duarte: O Vereador está de parabéns, também já ouvi 
reclamações sobre a saída da Avenida Araraquara e Rua São Carlos. Moção, votos 
de congratulações ao Presidente do GREI, Senhor Steigue Jones Fáccio pela 
realização do baile da cidade. Posto em discussão: O Vereador Luis Marino da 
Silva: Senhor Presidente, Senhores Vereadores eu gostaria de deixar aqui meus 
parabéns ao Presidente do GREI, ainda tão jovem e com uma responsabilidade 
enorme nas mãos. E pelo trabalho que vem desenvolvendo a gente vê que vem 
dando certo, fez o Baile da Cidade, um lindo baile que levou as pessoas da cidade e 
que consegui manter as pessoas no baile por um ótimo tempo. Isso significa que 
teve uma ótima aceitação essa nova presidência. A gente vê o trabalho que vem 
sendo feito. Ele conseguiu recuperar novos sócios ao clube, o clube que estava bem 
prejudicado em algumas questões, através do trabalho dele  e de sua equipe eleita 
tem dado conta, e é o que a gente precisa. De pessoas que trabalham que cuidam 
do patrimônio que Ibaté tem, e o Grei é um patrimônio de Ibaté. Só nos resta 
agradecer o presidente do Grei pelo trabalho que vem desenvolvendo. Posto em 
votação foi aprovada por unanimidade. VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI 
JUNIOR: Requerimento, dispondo sobre informações do Presidente da Câmara 
Municipal de Ibaté, referente a cartão de ponto e benefícios do funcionário José 
Gilberto Micalli. Posto em discussão. O Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: 
Senhor Presidente, senhores Vereadores, requerimento este que faço lembrando 
que algum tempo atrás tínhamos aqui na Câmara, inclusive ainda com o Presidente 
Lindolfo, os funcionários que ficaram conhecidos como delivery. Que não vinham 
trabalhar, a gente tinha que ligar, foi à informação que foi passada, e demorou muito 
tempo para fiscalizar isso ai, e deu no que deu né! Faço esse requerimento para ver 
se estão cumprindo a resolução que fizemos aprovada por esta Casa, bem como o 
horário, e também os benefícios. Pois se não cumprir os horários não pode receber 
os benefícios da cesta básica, assim como os funcionários municipais e para saber 
como está andando o funcionário de cargo de confiança, porque se a gente tiver 
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funcionário só para ficar em facebook, fazendo conchavo político, não precisamos 
pegar de fora. É importante saber o que está fazendo. Tem gente que trabalha e  
preocupado com a Câmara Municipal de Ibaté, cumprindo com as determinações 
que são impostas. Sem mais. O Senhor Presidente: Senhores Vereadores, todos 
os presentes, as informações nossa da Câmara, estão na Câmara. Está livre para 
todo mundo. O Vereador João Siqueira Filho: Senhor Presidente, veja bem, aqui 
vários requerimento foi feito também, por próprio vereador desta Casa e nós todos 
temos acesso nesta Casa para ter as informações, direto com o Presidente, pedir 
para ele, ele passa né! Quase toda hora eu estou aqui dentro da Câmara Municipal, 
eu passo e volto, eu sempre vejo os funcionários cumprindo com seu horário. Eu 
não sei o que aconteceu.  Na sexta feira eu não vim. O Vereador Mário Alberto 
Frigieri Júnior, em aparte: Obrigado pelo aparte, senhor Vereador. Como eu disse 
no inicio, lembrando, a gente teve até funcionários deliverys aqui, e quando eu 
denunciei e pedi as informações não vieram, e fiz requerimento não vieram, então 
não adianta dar murro em ponto de faca. É melhor fazer o pedido oficial, como eu 
acredito que deva ser feito, porque se eu constar irregularidade eu tenho alguma 
coisa oficial na mão e não só um bate boca que não chega a lugar nenhum como da 
outra vez. Então é importante, assim como a gente pede informação de qualquer 
órgão que tem, de maneira oficial, peço para a Casa, também de maneira oficial. 
Espero ser atendido.  O Vereador João Siqueira Filho: Eu acho que o Presidente 
da Câmara, o Vereador conversando com ele, ele  vai fazer oficial, não precisa 
passar em votação. Ela vai assinar e dar. É oficial, é um documento. Eu sou contra 
esse requerimento. O Vereador Luis Marino da Silva: Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, parece uma palhaçada o negócio. Isso é uma palhaçada! O 
Senhor tem que ter postura Senhor Presidente, o Senhor acabou de falar aqui que 
quer informação e agora o Senhor está falando aqui que tem que ficar vendo. É um 
requerimento de informação! O Senhor Presidente: Aqui é da nossa Casa, Senhor 
Vereador, eu vou passar a informação. O Vereador Luis Marino da Silva: A Casa 
aqui é a Casa do povo, Senhor Presidente. Quando é o Prefeito, é de um jeito, 
quando é do senhor é de outro jeito. Para, tenha postura, Senhor Presidente, ou saia 
desta cadeira, sem mais. O Senhor Presidente: Tenha mais respeito com o 
Presidente, viu Senhor Vereador. O Vereador Geraldo de Sousa Oliveira:  Senhor 
Presidente, eu acho que este requerimento é equivocado, é pessoal, porque esse 
Dr. Gilberto ele trabalhou na Câmara de Américo não é um ano, nem dois anos, nem 
três anos, é um competente porque ele sabe e então estão querendo pegar no pé 
dele. Sou contra este requerimento, só isso Senhor Presidente. Posto em votação. 
Antonio Inácio Barbosa: (Sim)  Fábio da Silva Gomes (Sim) Geraldo de Sousa 
Oliveira (Não) João Siqueira Filho (Não) Luis Marino Da Silva (Sim) Mário 
Alberto Frigieri Júnior (Sim) Sidnéia Monte (Sim) Waldir Siqueira (Sim) 
Aprovado O Senhor Presidente: Como é um requerimento de informação eu vou 
dar todas as informações. A minha posição é que eu disse é que era da Casa e que 
temos tudo aqui nesta Casa. E precisa ter respeito pelo Presidente que a gente não 
está fazendo nada de errado aqui. Moção, votos de repúdio com o Senhor José 
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Gilberto Micalli. Posto em discussão: O Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Do 
mesmo jeito que o Senhor, Presidente, disse que têm que ter respeito com o 
Senhor, todos aqui tem que ser respeitados e não é um funcionário qualquer e ainda 
mais, como foi citado aqui era de Américo Brasiliense, inclusive a Câmara lá foi 
fechada né! Só pra deixar constando né! A Câmara foi fechada, então porque né? 
Se é tão bom assim, Por que vem para cá e não está lá? Então como o Senhor 
falou, tem que tem respeito. Fui agredido verbalmente por esse cidadão, então peço 
que a moção de repúdio a esse cidadão, pois tem que ter respeito por todas as 
pessoas, independente de ser vereadores ou não. E por ser funcionário da Câmara, 
deveria dar o exemplo. O Vereador Luis Marino da Silva: Antes de manifestar o 
meu voto, eu gostaria de saber, o Senhor disse que foi Vereador Marinho, agredido 
verbalmente, gostaria que passasse para os nobres vereadores, eu acho que o 
Senhor é uma autoridade e tem que ser respeitado sim. O Vereador Mário Alberto 
Frigieri Júnior, em aparte: Obrigado Vereador Marino pelo aparte, no início da 
sessão o caríssimo secretário, leu até uma informação que foi passada, que quinta-
feira, nós vereadores somos convidados a receber o Coronel. E neste dia eu estava 
trabalhando na Câmara, como a semana toda, terminando o Parlamento Jovem e eu 
vim e chegou o Capitão da Polícia Militar junto com o Sargento, pediu para que 
falasse com o Presidente da Casa. Eu estava aqui e falei para ele subir e falar com o 
Presidente da Casa e sai para buscar um documento que faltava para o Parlamento 
Jovem. Demorei aproximadamente quinze minutos. Na volta encontrei os dois 
policiais em frente ao banheiro, no corredor da Casa. Perguntei para eles se 
estavam me esperando, porque eu falei que voltaria. Eles falaram que não. Que 
estavam esperando o Presidente. Mas eu falei vocês comunicaram o Presidente  
que estão aqui? Esses disseram: Comunicamos! Eu achei um absurdo vereador!  
Achei um absurdo! Uma viatura parada em frente da Câmara Municipal mais de 
quinze minutos, sendo que eles só queriam fazer um convite! Entrei dentro da sala 
para pedir para o Senhor Presidente atender a Polícia Militar. Depois que fiz o 
pedido, e fui lá atender, e neste momento estava tendo uma reunião em uma sala e 
uma reunião de conchavo político na outra. O Vereador Luis Marino da Silva: Que 
reunião, que tipo de reunião? Reunião dos nossos vereadores nossos aqui? O 
Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Não, não, só de coisas políticas. Inclusive 
os meninos que vieram para conversar e quando eu estava saindo me perguntaram 
se as contas do partido que eu participava estavam certas e que eles viriam aqui 
para ajudar os partidos que não estavam certos.  O Vereador Luis Marino da Silva: 
Eu não fui oficializado desta reunião. Eu não estou sabendo desta reunião. Algum 
vereador sabe desta reunião? O Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: E quando 
sai, Vereador, o Senhor Presidente falou, eu pedi para ele só o mínimo de respeito 
para atender as pessoas e que não poderia existir desse jeito. O Vereador Luis 
Marino da Silva: Senhor Presidente, mais uma vez eu falei. Pelo que eu estou 
vendo o Senhor está usando a Casa para fazer reunião política, Senhor Presidente! 
O Presidente: Eu estava em reunião com a Assessoria e o Dr. Gilberto, da Casa. O 
Vereador Luis Marino da Silva: O Senhor falou através do requerimento do 
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Vereador Geraldo, que não pode expor a Casa, são coisas do município. O Senhor 
está deixando acontecer isso. O Senhor não está cumprindo com  o seu papel de 
Presidente. Reunião se faz em outro canto e não aqui dentro desta Casa.  O 
Presidente: A Casa é pública Vereador! A Casa é do município. Todos podem 
chegar aqui. O Vereador Luis Marino da Silva: Mas fazer reunião não! Pode 
consultar o Regimento Interno da Casa e a Lei Orgânica para ver se pode. O 
Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Inclusive Vereador. O Presidente: Já 
acabou seu tempo Vereador. O Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Todo 
mundo passa, todo mundo quebra o regimento e o Senhor nunca cobrou e eu vou 
continuar. Eu vou continuar porque todo mundo quebra o regimento e o Senhor 
nunca cobrou. O Vereador Luis Marino da Silva: Eu gostaria de saber o que 
aconteceu sim, Senhor Presidente, para poder dar o meu voto. O Senhor 
Presidente: Vereador já acabou o seu tempo. O Vereador Mário Alberto Frigieri 
Júnior: Aqui não é comitê político. Se ele quer fazer comitê político que faça fora 
daqui. E esse cidadão veio me agredir verbalmente lá depois no corredor. Obrigado 
pelo aparte Vereador e peço seu apoio nesta moção. O Vereador Luis Marino da 
Silva: Verbalmente com que palavras? O Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: 
Falou que eu não sou homem de não falar na frente dele. Sendo que eu falei para o 
Presidente. Que é o responsável por ele e pela Casa. O Vereador Luis Marino da 
Silva: Então o Senhor foi desacatado Vereador. O Senhor é uma autoridade do 
município de Ibaté e foi desacatado por um funcionário. Então eu já sei qual é a 
postura do meu voto em relação à moção de repúdio. Sem mais. Posto em votação: 
Antonio Inácio Barbosa: (Sim)  Fábio da Silva Gomes (Sim) Geraldo de Sousa 
Oliveira (Não) Luis Marino Da Silva (Sim) Mário Alberto Frigieri Júnior (Sim) 
Sidnéia Monte (Sim) Waldir Siqueira (Sim) Aprovada VEREADORES:  MÁRIO 
ALBERTO FRIGIERI JUNIOR e LUIS MARINO DA SILVA: Moção, votos de 
congratulações com a Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira. O 
Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Esta moção que fazemos em conjunto, eu 
e o Vereador Luis Marino é referente à Esquadrilha da Fumaça o qual, ontem fez 
uma brilhante apresentação, no mês que se comemora o aniversário da cidade, 
apresentando o super tucano pela primeira vez na nossa região. Quem pode 
comparecer viu a quantidade de pessoas que tinha ali aplaudindo e admirando a 
coragem e a destreza desses pilotos. Então peço a todos que a gente poça aprovar 
esta moção de congratulações para que cada vez mais essa equipe se sinta 
valorizada e possa vir à Ibaté realizar essa belíssima apresentação. O Vereador 
Luis marino da Silva: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, esta moção que 
fazemos à FAB,  em agradecimento ao grande show, ao evento que fez em nosso 
município e trouxe grande alegria às nossas crianças e às pessoas que estavam ali 
presentes. Lembrando que para uma cidade ter um show dessa forma, entre cinco 
mil e quinhentos municípios no país, é uma cidade com credibilidade. Agradecer ao 
prefeito pelo trabalho, ao Major da Força Aérea Brasileira que esteve aqui em nosso 
município e que trouxe esse grandioso show na festividade do município de Ibaté 
pelos seus 123 anos. Então fica aqui meus parabéns à toda equipe que trouxe para 
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nós um grande show para o nosso povo. Posto em votação. Aprovada por 
unanimidade. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Requerimento, dispondo sobre 
as possibilidades em fornecer aos servidores municipais R$ 200,00 reais de vale 
refeição para ao menos suprir a inflação. Posto em votação foi Aprovado por 
unanimidade. ORADORES: O PRIMEIRO ORADOR INSCRITO, VEREADOR 
FÁBIO DA SILVA GOMES: É Senhores Vereadores, esquentou um pouco, mas 
ainda está frio. Das erosões que existem no município, só para lembrá-los na 
Avenida São João não é o único, os problemas são crônicos como eu disse e são 
gravíssimos. O município vai gastar muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, para 
fazer toda a recuperação que tem que ser feita. Logicamente, obras no montante 
que tem que ser feito para captação das águas pluviais, no caso, das chuvas, para 
que essa água não cause tanto impacto nos córregos do município é um orçamento 
muito grande. Só que o problema maior virá no futuro, à hora que tiver que investir, 
igual São Carlos fez com o problema da canalização de todos aqueles rios. Sempre 
tem enchente né! Se não tiver um plano municipal em relação à drenagem urbana 
para que essa água das chuvas não faça impacto direto nos rios e infiltre direto nas 
residências ou no máximo nas proximidades, iremos ter problemas gravíssimos no 
futuro. Fica esse repúdio a estes problemas, mas que infelizmente a engenharia do 
município, ela não é especializada. Mas se tivesse interesse em saber, saberiam 
que tudo isso que foi feito pela engenharia do município, no caso da prefeitura 
municipal, foi totalmente errado. Os problemas estão ai, eu já mostrei para vocês 
naquele slide, os problemas que existem no município e que estão a cada dia 
piorando, em todos os bairros e em todas as micro bacias e em todos os córregos 
do município. Senhor Presidente, o Vereador Marino falou da iluminação do Jardim 
Icaraí, assim como eu fiz também a indicação da ligação entre o Menzani e o Icaraí 
que precisa fazer essa iluminação, devido ao problema da criminalidade. O 
problema da mata do Jardim do Bosque é um problema de eminente risco a 
população, assim como eu falei aqui na tribuna na semana passada, que uma 
pessoa teria sido atacada, foi feito um boletim de ocorrência e que é preciso fazer 
esse alambramento naquela área. Assim como no Icaraí, o pessoal sabe muito bem, 
né Geraldo, ao lado da mata, ao lado do córrego do Jardim do Icaraí, os problemas 
que tem no linhão lá atrás do Icaraí. Em aparte, o Vereador Geraldo de Sousa 
Oliveira: Obrigado pelo aparte Senhor Vereador. Quanto à iluminação do bairro é 
muito importante, pois a semana passada teve um acidente lá, então é importante 
ter essa iluminação. Meus cumprimentos. O Vereador Fábio da Silva Gomes: 
Agradeço Vereador pelo complemento. Com certeza, o trânsito em relação à 
iluminação. Em outros locais também tem que ser feito o alambramento, ao lado do 
passeio público onde tem estes riscos, e também eu peço à indicação que faça a 
manutenção das telas como foi discutido na última sessão. Muita gente fala, fica 
falando de tela, de alambrado de novo. Só quem passa de repente por um assalto 
ou quase assalto e tem que passar ao lado de uma área pública de mata todo dia ou 
sempre, sabe os riscos que corre. Um problema para quem não passou não é um 
problema, mas para quem passou é um problema. Quem convive com isso no dia a 
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dia é um tormento. Do loteamento eu já nem vou falar mais, do Antonio Donatoni 
que fez que acabou agravando a erosão ali, próxima ao prédio da Prefeitura, melhor 
nem comentar, é da empreendedora Roca. Também eu peço aqui para que faça 
novamente a limpeza daquelas áreas ao lado do acesso para as chácaras, atrás da 
CBT, o pessoal tem reclamado de muita poeira, e quando chove do barro. E agora 
que o mato que cresceu, como eu falei a criminalidade gosta destas coisas, gosta de 
lugares escuros e lá é um local de fuga rápida. Então tem que ser feito esse tipo de 
correção para aquelas pessoas enquanto não tem asfalto lá e uma solução de como 
vai ser aquela via. Do mesmo modo vereadores eu comentei sobre a equipe para a 
manutenção das praças de sinalização. Por que é assim, a gente vem sempre 
cobrando para que se coloque placa de sinalização de trânsito, e em muitos locais 
ainda faltam sinalização de trânsito. Só que se não houver uma equipe para fazer a 
correção e a pintura, a molecada meche mesmo, tira os parafusos, e depois tem um 
investimento grande para refazer. Então por isso que eu falei de alocar uma equipe 
para que faça esse trabalho e não vire uma bola de neve. Também falando sobre o 
Jardim Cruzado Senhores Vereadores, o Vereador João e o Vereador Marino e eu  
falamos sobre a indicação da Rua São Carlos, ali perto da passarela, vocês todos 
sabem o risco que tem em relação ao restaurante e o pessoal que passa na 
passarela, porque os caminhões param para almoçar e passar o pernoite e o risco 
de acidentes é muito grande em relação  as pessoas que acessam a passarela do 
Jardim Cruzado, porque o caminhão é pesado, são carros em alta velocidade que 
pegam aquela alça ali e também já aconteceram muitos acidentes ali. Muitos nem 
foram registrados boletim de ocorrência de atropelamento. Pedimos uma passagem 
segura ali ou algo que seja necessário e suficiente para que diminua o risco de 
acidentes no local. Assim como uma iluminação melhor, a demarcação de solo, e 
tudo mais que for possível para melhorar a segurança de todas as pessoas que 
fazem uso da passarela. Sobre a ALL ou Rumo Logística, espero que resolvam logo 
o problema do viaduto, porque não é de hoje que esta Casa vem cobrando. Queria 
agradecer a presença doa amigos do Icaraí, amigos de infância. A  presença de 
vocês é muito importante, bem como os que estão sempre presentes aqui, o 
Rarivagner, o Paulinho, a Casa cheia é muito importante para nós. Fico muito feliz.  
Gostaria de falar do Deputado Lobbe sobre o pedido, como o vereador falou igual o 
Deputado Lobbe e Massafera não tem igual. Ajudaram muito Ibaté todos esses 
anos. Desde o ano de 2009 que estou nesta Casa vejo que os Deputados tem 
acolhido o município de maneira esplendorosa, sendo exemplo para muitos 
deputados. Muitos deputados gostam mesmo é só de aparecer e depois nunca mais 
ajuda. Muitos gostam que fica puxando o saco, lá depois que ele ganha, lá na frente 
pode ser até que ajude um pouquinho o município. Os Deputados Lobbe e 
Massafera a gente vê que estão sempre ajudando. O vereador Marino está pedindo 
para os deputados corretos, é da base do governo de vocês e nem por isso que não 
vamos elogiar. Realmente eles ajudam. Só queria finalizar com um convite, para que 
fique registrado que no final da semana que vem, no sábado e domingo será o dia 
da exposição em Homenagem a Fazenda Santa Rufina e todos estão convidados. 
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Já estamos no terceiro ano da exposição, foi uma lei aprovada por esta Casa, temos 
o apoio da imprensa, do Paulinho Melo, do Augusto da Rádio Encanto, das outras 
rádios, o Jornal também tem apoiado, e o comércio de Ibaté que patrocina este 
evento, a Prefeitura também que nos dá toda a estrutura. Este ano o evento será na 
Pirâmide. Agradeço o apoio de todo, não somente dos vereadores como dos 
amigos.  Obrigado. O SEGUNDO ORADOR INSCRITO,  VEREADOR GERALDO 
DE SOUSA OLIVEIRA: Senhor Presidente, vou falar do requerimento que o 
vereador votou contra. Eu acho que é uma democracia, e os vereadores votam o 
que acham que devem votar. Votaram contra o requerimento do FUNDEB 40% e 
60%, mas é uma democracia. E da firma que eu pedi quantos funcionários tem, é 
um dever deste vereador acompanhar quantos funcionários que tem. Que eu acho 
injusto, praticamente mais de R$ 300.000,00 por mês, em três meses pagar quase 
um milhão para uma firma. Os nobres pares acham que é pouco? Esse vereador 
aqui fiscaliza, ele cobra, porque é um direito, nós fomos eleitos para isso. Quando eu 
fui eleito em 2012, meu compromisso foi com o povo, não foi eleito com 
compromisso com partido, uma cor só. Hoje minha bandeira é o povo da cidade que 
me elegeu. Então o vereador que é professor vota contra requerimento do FUNDEB, 
contra professor. Eu fico indignado com essa situação. Só isso, muito obrigado. O 
TERCEIRO VEREADOR INSCRITO, MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Boa 
noite novamente. É engraçado quando as pessoas querem caluniar, fazer injúrias e 
não consegue né. Quando eu votei contra aqui eu expus meus motivos, acho que 
ele não deve ter escutado direito. Falando nisso eu gostaria de ter visto a prova que 
o Senhor falou a semana passada, que iria trazer as provas que o Senhor caluniou 
minha família. Eu peguei um monte de documentos para mostrar para o Senhor 
aqui, achando que o Senhor iria trazer provas. Se quiser eu lhe dou aparte viu! Para 
o Senhor dar as provas, porque eu trouxe um monte de documentos e inclusive eu 
até pedi para meu irmão vir aqui, para que caso não ficasse claro, para que no final 
da sessão explicasse ao senhor. O Vereador Geraldo de Sousa Oliveira: Eu tenho 
Explicação Pessoal para falar. O Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: O senhor 
disse que iria me provar, por quê? Por que em explicação pessoal eu não posso 
retrucar o senhor? Pode ir lá, eu deixo o senhor falar. Eu dou aparte! Pode ir lá 
provar. O Vereador Geraldo de Sousa Oliveira em aparte: Eu queria informar 
quem que é. O Presidente: Vereador, o Senhor tem um minuto para falar em 
aparte. O Vereador Mário Alberto Frigieri Júnior: Não Senhor Presidente, eu 
concedo duas horas para o Senhor explicar, eu quero a prova. O Vereador Geraldo 
de Sousa Oliveira em aparte: Eu vou explicar depois. O Vereador Mário Alberto 
Frigieri Júnior: Seja homem vereador, explica ali. Tudo bem. A hora que o Senhor 
for explicar. Em explicação pessoal eu não posso retrucar tudo bem eu vou me 
inscrever depois do Senhor em explicação e vou te mostrar os documentos o qual o 
Senhor devia ter no mínimo a honradez de pedi-los, para não falar balela como vem 
falando. Assim como outro que vem falando na internet, como eu disse na semana 
passada a internet é boa, a internet faz bem quando usada com inteligência e 
sabedoria. Tem um outro que muito já foi falado aqui pelo Vereador Marino e pelo 
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vereador Waldir, é vinte, Chico Vinte, Chico Verme, si lá como pode ser chamado 
esse cidadão, fica colocando coisa, fica falando injurias, fazendo intrigas, coisas que 
não sabe ao invés de pedir a  informação. Fica colocando coisas na internet que não 
existe, querendo fazer, caluniar, difamar, eu estou ai, tô na rua, estou aqui todo dia 
na Câmara Municipal. Acho engraçado, vem aqui e fala comigo. Se quer me difamar, 
pode eu sou um homem público. Sou um homem público e estou aqui para isso, não 
tenho vergonha de nada e tudo que eu falar eu assumo e tenho responsabilidade. 
Não fica atingindo quem não tem nada a ver com isso. Principalmente membros de 
minha família que trabalham e faz por merecer. Inclusive depois, já que ele vai falar 
em explicação pessoal, eu tenho toda a documentação em tudo que ele se referir, 
eu até ia pedir para o meu irmão, pô meu tanto que os caras estão falando de você, 
esses dois estão falando tanto de você, vou pedir para eles levarem o curriculum 
para você, mas depois eu falei, não vou pedir não porque meu irmão não vai desse 
jeito. Meu irmão quer pessoas honestas, quer curriculum de pessoas honestas, 
trabalhadoras, e com o mínimo de dignidade para trabalhar com ele. Eu acho que 
ele não iria aceitar então eu não vou pedir nem para levar o curriculum. Mas então 
está ai, deixar falar, tanto um quanto o outro, que gostam de viver num mundo de 
ilusão, Vamos tocando o barco para frente. Mudando de assunto, porque falar muito 
de tranqueira às vezes dói à cabeça. Mudando de assunto, gostaria de deixar meus 
parabéns a Biblioteca Municipal, na pessoa da Teka e de seus funcionários pela 
exposição que está tendo lá na Biblioteca, uma belíssima exposição, sobre os 
brasões das famílias ubatenses e também, como falamos da esquadrilha da fumaça, 
gostaria de deixar meu abraço carinhoso ao Gama que correu atrás de fazer todo 
esse elo entre a Prefeitura Municipal e a Coordenação da Esquadrilha da Fumaça, 
para poder fazer o evento. Tivemos o prazer de poder conhecer pessoalmente o 
Major que faz esse contato, então gostaria de deixar meu abraço ao Gama também, 
e a equipe do MotoCross que organizou o motocross no final de semana, que é 
sempre uma belíssima apresentação das motos. Gostaria de lembrar que o convite 
da PM como foi lido do início da sessão, é só para os vereadores. Será uma reunião 
fechada com o Coronel. Hoje dia 13 de junho é dia de Santo Antonio, um santo que 
admiro, gostaria de deixar meus parabéns à toda a comunidade de Santo Antonio, e 
para finalizar queria lembrar que amanhã, dia 14 é o dia mundial do doador de 
sangue. Sou um doador de sangue, sempre que posso estou fazendo a doação, 
pelo menos a cada seis meses. Deixo meu convite a toda a população de Ibaté para 
que se possível, vá até o hemocentro e faça este belíssimo gesto, que é a doação 
de sangue. Sem mais. O QUARTO VEREADOR INSCRITO, LUIS MARINO DA 
SILVA: Senhor Presidente, senhores vereadores, a vinda da ALL aqui no município 
espero que ela seja uma vinda pra que se resolva os problemas. O Senhor está de 
parabéns, a gente apoiou o pedido do senhor aqui pela Casa, de informações, 
porque cabe a Casa também estar cobrando a ALL. A gente vê um problema sério 
ali, igual foi noticiado na imprensa, no facebook. A gente vê todo o trabalho do 
prefeito também, em estar convocando toda a equipe da ALL também, as pessoas 
responsáveis, o diretor da ALL, a pessoa responsável que lida com as prefeituras 
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para que veja toda a situação de risco que naquele pontilhão ali, visto que está 
estendido para o pontilhão da Rua Totó Pessente também, toda a reforma dos 
pontilhões. Queria agradecer ao Prefeito por todo o trabalho que desenvolve no 
município, mais uma vez num show de motocross, onde Ibaté, mais uma vez foi 
agraciada, com este evento que se tornou tradição no município. A gente que busca 
uma cidade de interesse turístico, isso faz parte também que Ibaté seja contemplada 
no futuro, esperamos que o mais breve possível, e este evento tem crescido cada 
vez mais no município. Ibaté acaba se tornando uma sede também deste esporte. 
Gostaria de agradecer o Prefeito pelo trabalho e empenho pela credibilidade que 
tem. Ibaté por esses dias foi agraciada com 22 toneladas de alimentos, num total de 
80 toneladas que estará chegando ao município. Chegou 22 toneladas, graças a 
seriedade e honestidade, ao trabalho sério a uma cidade que tem uma credibilidade, 
porque vê que está sendo bem utilizado o dinheiro público. É só assim que é 
reconhecido, através de um trabalho sério você é reconhecido. Ibaté está sendo 
reconhecido por este trabalho. Este alimento irá suprir nossas escolas e foi bem 
vindo ao município. Ao Vereador Fábio, só me resta parabeniza-lo cada vez mais 
pelo seu trabalho que desenvolve, as vezes as pessoas vem e falam, ah o trabalho 
da Santa Rufina, uma semana né! O Vereador trabalha o ano inteiro nesta situação, 
corre atrás de fotografia, a gente vê todo o trabalho que faz. Não é fácil não o 
trabalho que faz é uma grande responsabilidade. E a gente vê que o Senhor sempre 
se empenha, então fica aqui meus parabéns pelo seu trabalho. O trabalho do 
Vereador Marinho que se inicia amanhã com a Escola de Vereadores, olha que 
legal. Isso é legal, muito bom! Os alunos conhecendo mais a política e sendo 
vereadores através do seu projeto. Parabéns Vereador! Eu sei que quando forem 
eleitos no futuro não vão chegar aqui falando baboseiras, coisas que não tem nada a 
ver. Que sabe o que está acontecendo. É uma mini-escola para que se aprenda 
para como lidar com o poder público. Parabéns também. O vereador que citou aqui 
que R$ 300.000,00 não é pouco. Não é pouco mesmo, viu vereador. Trezentos mil 
para cuidar de uma cidade como a nossa na limpeza de todas as áreas não é pouco 
não, mas também não é muito. A gente vê aqui da verba que foi aprovada do Qse 
para a limpeza das escolas também, parecia que era muito, mas depois a gente fez 
a divisão não era muito não. Para deixar as escolas bonitas, pros filhos chegarem lá 
e falarem, olha minha escola mãe, está limpinha, está bonitinha, está bem cuidada. 
Obrigado viu Prefeito! Obrigado por cuidar das nossas escolas! É assim que ter que 
ser. Tem que elogiar o trabalho do prefeito, de estar usando a verba que estava lá 
do ano passado para suprir este ano aqui. Duro é quando chega aqui verba para ser 
aprovada para devolver, igual a R$ 52.000,00 que foi devolvido. Igual também R$ 
5.000.000,00 que perdemos do FUNASA, estamos pleiteando. O Prefeito está 
trabalhando em cima disso. Fomos para Brasília atrás de R$ 11.000.000,00 para 
trocar todo encanamento. O Vereador Fábio sabe da responsabilidade que é de um 
gestor que está cuidando de toda esta parte de amianto. Está podre o nosso 
município e verba não tem. Tem que correr atrás e cabe quem está no poder público 
correr atrás. Então parabéns ao Prefeito e aos vereadores também, que sempre está 
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ai cobrando, pois a gente sabe que amianto é cancerígeno, tem que ser trocado. 
Tava conquistado, tava ganho, eu lembro disso, foi perdido na gestão interina! É 
complicado, mas temos que agradecer todo o trabalho do prefeito. Em relação ao 
FUNDEB, não sou eu, eu não fui contra o FUNDEB, não sou contra o FUNDEB 40% 
ou 60%. Os vereadores que votou, votou na responsabilidade, sabe que os holerites 
dos funcionários não é para estar exposto. Se fosse o vereador Fábio que tivesse 
apresentado o requerimento eu aprovaria, o Vereador Marinho eu aprovaria, a 
Vereadora Néia eu aprovaria, o Vereador João eu aprovaria, o Vereador Tonho eu 
aprovaria, mas o Senhor já provou que não tem responsabilidade, então eu não vou 
aprovar não, eu não quero ser cúmplice. E o Senhor Presidente, o senhor apoiou 
este requerimento. Tomara que o senhor não seja responsabilizado, mas eu acho 
que o senhor será responsabilizado também, porque o senhor é o Presidente da 
Casa. O Presidente: Não posso negar informação Vereador. O Vereador Luis 
Marino da Silva: Não é questão de negar não. É responsabilidade em cima do 
funcionário, tem que ter responsabilidade em cima disso ai. Fica expondo holerites 
que são confidenciais.  O Presidente: Não expus o holerite de ninguém, senhor 
vereador. O Vereador Luis Marino da Silva: O Senhor fica aprovando o 
requerimento ai. Já foi provado ouve uma saída de dentro desta Casa esse 
documento ai. Tanto é que entraram no Ministério Público pedindo informações. 
Assim não pode. O Senhor gostaria que o seu holerite fosse exposto? O 
Presidente: Nós só aprovamos informação de holerite não passamos nome pra 
ninguém. Aprovamos um requerimento de pedido de informação. Olha bem o que o 
Senhor está falando, senhor vereador.  O Vereador Luis Marino da Silva: Eu estou 
falando que o Senhor está sendo cumplice com o vereador. Tem que saber o que 
fazer nesta Casa. O Senhor está sendo conivente também. Que todo mundo fique 
sabendo, que se este requerimento fosse passado por outro vereado, teria sim a 
minha aprovação. Mas da forma que eu expliquei que foi feito daquela vez passada 
e que foi exposto e que corre uma ação ai, todos os vereadores que votaram a favor 
correm o risco de responder criminalmente por isso ai também no Ministério Público. 
Porque já ouve uma falha desta Casa aqui. Também queria usar esta Tribuna para 
pedir, Senhor Presidente, que o Senhor não deixasse pessoas ficarem adentrando  
aos documentos públicos nesta casa também viu. Porque são sigilosos os 
documentos públicos. É do município. Não é para qualquer um ficar entrando e 
olhando. Façam seu requerimento. Tem que fazer o protocolinho e não ficar fuçando 
em documento. Tá errado. Quantas vezes for preciso eu falar nesta tribuna eu vou 
falar. Está errado! O Senhor tem que ter uma certa ciência, uma certa sabedoria 
desta situação ai, porque quem vai responder por isso é o Senhor. O Senhor é o 
Presidente da Casa e tem que responder pela Casa. Sem mais. O QUINTO 
VEREADOR INSCRITO, JOÃO SIQUEIRA FILHO: Senhor Presidente, às vezes a 
gente fica até sentido com certas discussões que tem aqui, que vira até coisa 
pessoal de um vereador contra o outro, a gente fica até sentido. Eu também quero 
deixar bem claro aqui, que eu como Prefeito Interino, eu não perdi os R$ 
5.000.000,00. Ibaté foi sorteado e foi mandado para Brasília e eu com meus quatro 
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meses não tive tempo de correr atrás, ficou para a próxima que vinha. O que eu corri 
muito atrás foi trazer os dois UBS para Ibaté os dois que estão em construção, que 
já vinham também da administração passada. Vinha uma verba do governo do 
estado que nós tinha para fazer uma creche em Ibaté. Que até o Alessandro quando 
estava no mandato eu vinha cobrando dele, discutindo com ele, conversando com 
ele se tinha área. Eu já vinha acompanhando com Presidente da Câmara. Quando 
eu entrei, tinha 40 dias pra gente desapropriar uma área e mandar para o governo 
que nós tinha área no município já da Prefeitura, para ele mandar a verba para 
construir  a creche. Como que faz, se você não tem a área o Governo não manda o 
dinheiro. Foi um sufoco para mim isso dai. Sorte que o Everaldo e o Mendes ajudou 
a Nelsia. Todos trabalharam em cima. Ai teve um rapaz que tinha um terreno lá 
perto da creche do Jardim América que estava vazio, e outro que tinha uma casa, 
descobrimos quem era, acertamos o preço ele fez um, preço bom para o município, 
desapropriamos e pagamos e passamos a escritura correndo para o nome do 
município para o governo mandar o dinheiro. Senão tinha perdido aquela creche e 
eu ia levar a culpa também. Eu queria deixar bem claro aqui, às vezes a gente está 
andando na rua e a gente é cobrado pela população, tem que fazer esse tapa 
buraco, tem que fazer a limpeza naquela boca de lobo, bastante coisa lombada (aqui 
deve ter umas mil) encaminhada através de indicação de vereadores, até aquela da 
vereadora eu achei que ia fazer, viu vereadora, onde a senhora trabalha aquilo lá é 
um problema, muito movimento, muitas crianças e não foi feito. Então não somos 
nós vereadores  que pedimos que vamos fazer, nós encaminhamos ao prefeito e ele 
sim faz o estudo para ver se dá para fazer ou não. Então nós pedimos um tapa 
buraco e encaminhamos ao prefeito. Aqui temos pré-candidatos que estão ouvindo 
isso que é até bom saber. Não somos nós que fazemos, é o prefeito que faz. 
Estamos aqui para ajudar o Executivo também. Se toda a indicação que a gente 
pede o prefeito fosse fazer, Ibaté estava um brinco, mas a Prefeitura não tem 
condições de atender todos os pedidos. Até mais Senhor Presidente. ORDEM DO 
DIA: 1º) PROCESSO CM. Nº 297, DE 29 DE ABRIL DE 2.016 – Projeto de Lei nº 
021/2016 de autoria do Executivo, que Dispõe sobre diretrizes orçamentárias LDO 
para o exercício de 2.017.  Posto em discussão, o Vereador Fábio da Silva 
Gomes: Em relação ao orçamento, antes, há dois anos atrás o prefeito poderia 
suplementar por decreto 5,5%, já em 2009 quando entrei na Casa, o Prefeito podia 
suplementar por decreto 50%  e depois daqueles questionamentos todos, o Tribunal 
também foi baixando esses percentuais de suplementação por decreto, tanto é que 
chegou neste 5,5% no ano passado. No final do ano foi feito o Projeto para que 
mudasse e ai eu fiz a emenda para tentar manter os 5,5%%, pois como eu disse 
quanto mais à gente pedir para a Câmara a gente fica mais a par da situação. Não 
tive êxito nesta emenda que o Prefeito poderia suplementar por decreto 15% e o 
prefeito vai poder remanejar de acordo com as suas necessidades. Fica registrado 
meu apoio ao orçamento. O Prefeito diz aqui na Carta que está bem otimista em 
relação à arrecadação. DECISÃO: Projeto de Lei aprovado, em segunda votação,  
por unanimidade pelos Vereadores (a). 2º) PROCESSO CM. Nº 374, DE 07 DE 
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JUNHO DE 2.016 – Projeto de Lei nº 012/2016 de autoria do Vereador Luis 
Marino da Silva, que dispõe sobre denominação a Unidade de Saúde – UBS, 
localizada no Jardim Domingos Valério de Adauto Tomazini Gomes. O Vereador 
Luis Marino da Silva apresentou o Substitutivo Projeto de Lei Substitutivo: 
denominação a Unidade de Saúde – UBS, localizada no Conjunto Habitacional 
Comendador Nelo Morganti de Adauto Tomazini Gomes. Posto em discussão o 
Vereador Luis Marino da Silva explicou que quando fez o Projeto denominando a 
UBS do Jardim Domingos Valério, não sabia que já havia um projeto de 
denominação tramitando. E Leu a biografia do Senhor Adauto Tomazini Gomes. 
Adauto Tomazini Gomes era natural de Ribeirão Bonito – SP., nascido aos 15 de 
setembro de 1.932, filho de Marcos Gomes e Lídia Tomazini Gomes. Ao mudar-se 
para a cidade de Ibaté, esta não contava com mais de cinco mil habitantes. Um 
distrito de São Carlos recém-emancipado, todos se conheciam, e todos sabiam da 
vida de todo mundo. A cidade parecia uma grande colônia de italianos. Por sinal, 
naquele tempo, mais de noventa por cento das famílias eram de origem italiana. 
Havia poucas farmácias, duas apenas. Ambas de suma importância para a 
população e resolviam os problemas corriqueiros de doenças, sem necessidade de 
internação e cirurgias. Muitas famílias tinham melhor afinidade com o farmacêutico 
Adauto. Pessoa recém-casada com a Senhora Ruth Zavaglia Gomes, o recém-
chegado a cidade. Era competente, muito paciente, solidário e de grande sabedoria. 
Assim que chegou à Ibaté, uma bicicleta era sua condução. Portava em seu 
bagageiro uma pequena caixa de madeira contendo seringas, aparelho de pressão e 
poucos medicamentos do cotidiano, em caso de emergência. Pedalava 
incansavelmente pelas ruas empoeiradas ou enlameadas da cidade atendendo os 
enfermos com muita alegria e presteza. Apesar de prático, pois nem farmacêutico 
formado era, tinha muita habilidade em suturar pequenos cortes e fazer pequenas 
cirurgias. A confiança em sua destreza era total. Quando se tratava de algum caso 
mais grave ele diagnosticava com precisão e nos encaminhava à cidade vizinha 
mais próxima, onde havia maiores e mais recursos. Por sua bondade e 
conhecimento passou a fazer parte da família de cada um dos Ibateenses. Seu 
prazer em servir, muitas vezes sem nada cobrar, era do conhecimento da 
população. “Dr. Adauto” foi nosso porto seguro por muito tempo. Adauto foi Vereador 
nas Legislaturas de 1955 a 1958   -   1959 a 1962   -   1967 a 1969  - 1970 a 1972   -   
1973 a 1976   -   1989 a 1992   e   2001 a 2004, sendo Presidente da Câmara na 
Legislatura de 1989 a 1990. Quando Vereador, Adauto foi um dos pioneiros nos 
pedidos para a instalação do Forum Distrital à nossa cidade. Muitas viagens 
aconteceram à São Paulo em visita à Deputados, Governador e até mesmo ao 
Desembargador José Renato Nalini. Muito temos que agradecer ao saudoso Adauto 
por ter iniciado os pedidos para a vinda do Forum. Adauto  casou-se jovem e muito 
jovem foi pai de Adauto Gomes Júnior, Adalberto Zavaglia Gomes, Adilson Zavaglia 
Gomes e Adélsio Zavaglia Gomes, também com trinta e cinco anos tornou-se avô, e 
bisavô com apenas cinquenta e poucos anos. Dificilmente o víamos irritado, de mau 
humor ou fazendo qualquer tipo de grosseria. Para os velhinhos com deficiência 
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auditiva, gesticulava, falava alto, porém com carinho  e quantas vezes fosse 
necessária a sua mensagem de conforto e esperança. Pragmático e autoconfiante, 
mas jamais fatalístico. Não desenganava ninguém por mais grave que fosse a 
enfermidade, pelo contrário, passava fé e esperança de cura. Adauto, faleceu no dia 
16 de janeiro de 2011. Gente com esse perfil deve existir em todo canto do mundo, 
mas nos rincões brasileiros onde o sistema de saúde é precário, eles são 
verdadeiros heróis e como tal são tratados e conhecidos. Quem já esteve enfermo 
sabe o que eu estou falando, e também sabe o quanto nos tornamos vulneráveis e 
dependentes dos outros. O principal remédio nessa hora é uma palavra de conforto, 
e um caloroso aperto de mão do tipo olho no olho. O enfermo que recebe essa 
energia tem aumentada sua imunidade e sua autoestima. E isso ajuda a curá-lo. 
Assim era nosso farmacêutico, quase médico, para todos nós ibateenses. E VIVA 

NOSSO FARMACÊUTICO ADAUTO! DECISÃO: Projeto de lei Substitutivo 
aprovado por unanimidade pelos vereadores(a). 3º) PROCESSO CM. Nº 384, DE 
09 DE JUNHO DE 2.016 – Projeto de Lei nº 028/2.016 de autoria do Executivo 
Municipal, que dispõe sobre dar nome de PRAÇA DOS JEQUITIBÁS I. O Vereador 
Mário Alberto pediu o adiamento do Projeto até a próxima sessão. DECISÃO: 
Processo adiado por unanimidade pelos vereadores(a) por uma sessão. 4º) 
PROCESSO CM. “Nº 385, DE 09 DE JUNHO DE 2.016 – Projeto de Lei 
n029/2.016 de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre dar nome de 
APARECIDO MESSIANO – XODO”, a Unidade Básica de Saúde, localizada no 
Jardim Mariana. O Vereador Mário Alberto pediu o adiamento do Projeto até a 
próxima sessão. DECISÃO: Processo adiado por unanimidade pelos 
vereadores(a) por uma sessão.  EXPLICAÇÃO PESSOAL: O Primeiro inscrito, o 
Vereador Geraldo de Sousa Oliveira: Senhor Presidente, senhores Vereadores, e 
todos presentes. Já que aqui é uma casa de lei, lei orgânica do município de Ibaté, 
eu gostaria de ler o artigo 89 que fala do parentesco de 1º grau, 2º grau e até 3º 
grau. Então este artigo aqui parentesco nenhum pode prestar serviço ao município. 
Então eu vou dizer do nobre vereador, que este vereador falou, o Vereador Mário 
Frigieri disse que esse vereador é mentiroso. Esta Sociedade Empresaria Ltda. São 
Benedito que é um endereço fantasma e é sócio do irmão dele. M A Garcia 
Informática, esses documentos estão na minha mão, depois eu vou passar para os 
nobres vereadores, se como ele é vereador ele é da lei, que essa Casa é da Lei tem 
que ter respeito com o povo da cidade. Por isso que dá parabéns para o prefeito, 
lógico é dinheiro do município, pagar bem para o irmãozinho eu acho que é uma 
falta de respeito com o povo de nossa cidade. M A Garcia Informática, o endereço é 
Rua Dr. Teixeira de Barros nº 13 ainda, como que este vereador está mentindo? As 
notinhas saem da Prefeitura, então eu vou passar para os nobres vereadores. 
Consultora G M Ltda., Matheus Alvinho Frigieri, quem que é esse? É mentira desse 
vereador? Em 2015 ele saiu, não está prestando serviço, mas estava prestando 
serviço! Então este vereador não anda com mentira para enganar o povo das nossa 
cidade não. A Sociedade é com o Jean Marcelo Batista Leite. A sociedade, eu tô por 
dentro. Então este vereador vai passar os documentos aos nobres pares se eles 
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quiserem. Então quando esse vereador, quando ele pede um requerimento, ele foi 
eleito pelo povo, ele foi eleito para representar o povo e não um partido, dar 
parabéns. Mesma coisa este jornal que colocaram aqui sobre a limpeza, uma falta 
de vergonha, só mentira, esse vereador está desafinado, colocaram aqui. O 
Geraldão está fora do batuque que eu entendi, dia 07 de setembro. Então eu acho 
que é uma vergonha. Deveria o povo de nossa cidade acompanhar o trabalho dos 
vereador, porque tem vereador que só bate palma, porque está na sombra do 
prefeito. Eu acho que é uma vergonha para a nossa cidade. Se a cidade afundar, a 
culpa é toda da gente, porque é dever nosso fiscalizar. Só isso, muito obrigado. O 
Segundo Vereador inscrito, Fábio da Silva Gomes: Eu gostaria de agradecer a 
comunidade de Santo Antonio pela realização da Festa de Santo Antonio e deixar 
registrado aqui que recebi os cumprimentos da executiva nacional do PSB, em 
relação a comenda medalha emérita do governo do estado, no caso pela polícia 
militar, dos soldados veteranos de 1932. Fiquei muito feliz pelo reconhecimento. 
Peço que todos esperem para que eu entregue o convite da exposição da Santa 
Rufina, sem mais. O Terceiro Vereador inscrito, Mário Alberto Frigieri Júnior: 
Como eu disse, além de mentiroso, de caluniar as pessoas, eu não vou só ler, mas 
se quiser engolir também né. Vamos começar de leve, o primeiro documento: M A 
Garcia, a empresa o qual o Senhor citou que teve o inicio de suas atividades no dia 
01 de julho de 2008, o dono da empresa é um grande amigo meu Marco Aurélio 
Garcia. Nessa mesma data, meu irmão Matheus Alvinho Frigieri, o qual o senhor 
devia lavar a boca para falar dele, foi registrado como funcionário dele. Foi 
registrado como funcionário dele, simplesmente isso, funcionário! Muito bem, senhor 
vereador, a última nota que essa empresa de respeito prestou para a prefeitura, 
ainda no dia 20 de junho de 2014, se o senhor quiser está aqui. Se não souber ler 
eu leio para o senhor! Muito bem, falar mentira é fácil né, agora quando prova é mais 
difícil né! Então, senhor vereador, como o senhor não sabe, no doa 01 de julho de 
2015, com muito esforço, com muito trabalho, muita dedicação, em 2015 meu irmão 
comprou a empresa. Meu irmão foi lá e comprou a empresa. Pois bem, ele comprou 
a empresa e o CNPJ continua o mesmo, por isso que a data mantém, é a data de 
abertura do CNPJ. Inclusive se o Senhor não sabe, mas se quiser o endereço é 
outro, eu passo para o senhor, pois de quando comprou à empresa ele vem 
trabalhando e crescendo. Você não tem nada para provar, eu estou lendo aqui pô, 
larga a mão de ser louco, o senhor está vendo aqui os documentos, isso aqui é 
documento! Ele comprou a empresa em 2015, Senhor e a última prestação de 
serviços dele foi em 2014 para a prefeitura e ele como funcionário, registrado e 
documentado. Agora o Senhor vem aqui falar mal de famílias e falar mal de 
empresas trabalhadoras, vai se lascar rapaz, larga a mão de ser covarde, vem 
atingir eu, ao invés de atingir minha família e gente trabalhadora, vem atingir eu, seja 
homem. E vai responder, porque meu nome nunca recebeu dinheiro da prefeitura, 
seja homem de assumir suas falas também! E se quiser está aqui para o senhor 
engolir. Eu vou aguardar ansiosamente o pedido de desculpas do senhor para a 
minha família, para o meu irmão e para a empresa que muito me honra. Eu não 
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admito gente covarde! O quarto inscrito, Vereador Luis Marino da Silva: Senhor 
Presidente, senhores vereadores, eu só gostaria que fosse lavrada à ata desta 
sessão na íntegra, sem mais. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 
sessão lavrada esta ata, que vai assinada, depois de aprovada pelo Plenário............. 
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