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38ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 15ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 
2.016. 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro 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 Luís 
Marino da Silva e com a presença dos seguintes Vereadores:  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  Geraldo de Sousa Oliveira  procedeu à leitura da bíblia. Após foi 
colocado em discussão à ata da sessão ordinária do dia 17 de outubro de 2016. 
Colocada em votação, a ata foi  aprovada por seis votos favoráveis e um voto 
contrário. Não houve correspondências. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS: 
VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Requerimento, dispondo sobre 
providências da Rumo Logística visando a instalação de defensa metálica no trecho 
paralelo à ferrovia, onde há grande desnível.  Posto em discussão: O Vereador 
Fábio da Silva Gomes: Boa noite Senhor Presidente, boa noite Vereadores e 
Vereadora e aos presentes nesta Casa. Já faz algum tempo que a gente fez esta 
cobrança à Rumo Logística desta defensa metálica, paralela à ferrovia, um pouco a 
frente a passagem de nível, no sentido do caminho para as chácaras, onde hoje 
existe a duplicação dos trilhos da ferrovia, com a obra desta duplicação eles 
rebaixaram um pouco mais os trilhos em relação a estrada, ficando assim um 
barranco muito alto, o que ocasionou a queda de um carro num dia destes no 
período noturno. Como não tem defensa, a pessoa não enxerga o caminho e se 
perde e cai neste barranco, e por pouco, o carro não caiu nos trilhos. A última 
resposta que enviaram disseram que a estrada foi feita depois dos trilhos, e muito 
pelo contrário, esta estrada era a antiga estrada dos boiadeiros, e quando passou-se 
a ferrovia na década de dez ou vinte já existia a estrada ali. Faço novamente a 
cobrança e vou aguardar a resposta, vindo à resposta a gente encaminha para o 
Ministério Público Federal, pois como o MP fez a ação contra a Rumo Logística e 
conseguiram algumas adaptações e melhorias na ferrovia, quem sabe esta melhoria 
não aconteça também. Sem mais. Posto em votação: Aprovado Requerimento, 
dispondo sobre providências da Rumo Logística visando a instalação de “Cancela 
Ferroviária Automática” na passagem em nível da Estrada Municipal Antonio Rossito 
Sobrinho,  nas proximidades da popular. Posto em discussão: O Vereador Fábio da 
Silva Gomes: Do mesmo modo, solicito que encaminhe para a Rumo, pois vocês 
sabem que ali há a passagem de nível, há o sinaleiro e o sinal sonoro, mas em 
muitas cidades a gente vê também as cancelas automáticas, e aqui em Ibaté não 
tem, e que deveria ser colocada. Lá no início do Distrito também. De repente o sinal 
sonoro pode falhar e, também, a parte mecânica da cancela automática é muito 
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mais sensível e mais precisa e acho que não custa muito para a Rumo  Logística 
instalar estas benfeitorias para o nosso município em relação à segurança da 
ferrovia. Como eu disse na última sessão, eu estou muito triste com a adequação 
que está sendo feita nos dois pontilhões da ferrovia, tanto na Rua Floriano Peixoto, 
quanto na Rua Totó Pessente, está sendo feito meramente um reforço da estrutura, 
não teve um alargamento, de repente irá ter um ganho de altura, está sendo feito 
uma obra de drenagem, mas a nossa tristeza é que a obra não é aquela que tanto 
esperávamos, até mesmo o Dr. Alessandro esperava um pouco mais das obras. Mas 
nós iremos cobrando as melhorias para o município, pois são empresas que faturam 
milhões, peço também que os vereadores assinem os dois requerimentos 
direcionados à Rumo Logística. Sem mais.  Posto em votação: Aprovado. 
Requerimento, dispondo sobre oficiar o Deputado Federal Flávio Augusto da Silva 
“Flavinho” visando à liberação de emenda parlamentar no valor de R$ 300.000,00, 
para início da construção de um novo prédio para a Biblioteca Pública Municipal. 
Posto em discussão: O Vereador Fábio da Silva Gomes: É sabido que está quase 
se esgotando o prazo para apresentação de emenda parlamentar este ano, no 
entanto, o contato com este deputado veio através de um amigo e nós 
começaremos então a fazer os pedidos para este deputado que é do PSB. O pedido 
específico para a biblioteca municipal  é para que de repente o deputado vê a 
importância cultural, e a gente consiga alguma coisa. Existe lá atrás um pré-projeto, 
que foi comentado pelo prefeito Alessandro, que existiria ali ao lado da pirâmide, o 
departamento de educação, o anfiteatro e uma futura biblioteca e até o deputado 
Lobbe tentou conseguir uma verba para a biblioteca e depois acabou mudando 
algumas coisas. Hoje o prédio da biblioteca já não comporta mais todos os livros, e 
nós desejamos uma biblioteca com mais espaço, mais moderna, e que tivesse mais 
eventos dentro da biblioteca, num prédio próprio. Sem mais. Posto em votação: 
Aprovado. Indicação, dispondo sobre efetuar pintura em faixas de pedestres na 
Rua Floriano Peixoto esquina com a Rua Domingos Cardoso e na Avenida 
Conselheiro Moreira de Barros, esquina com a Rua Eduardo Apréia.  Indicação, 
dispondo sobre obrigar os proprietários dos lotes da Rua Dr. Teixeira de Barros a 
fazer a construção dos muros e calçadas. Indicação, dispondo sobre fazer o 
prolongamento e asfaltamento da Rua Felício Ibelli, na Vila Bandeirantes. 
Indicação, dispondo sobre estudar as possibilidades da concessão de bolsa 
material escolar ou vale transporte aos munícipes que estudem em outras cidades. 
VEREADOR GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA: Indicação, dispondo sobre 
notificar o proprietário do terreno da Rua Borborema esquina com a Rua 
Taquaritinga, para que faça uma limpeza no referido local. VEREADOR LINDOLFO 
JOVENAL DUARTE: Indicação, dispondo sobre limpar os bueiros ao final da Rua 
Otávio Câmara e Rua Ivo Di Genova no Jardim América e Rua Taquaritinga, próximo  
ao mercadinho do Piauí, no Jardim Cruzado. Indicação, dispondo sobre construir 
canaleta na Rua Ibitinga, esquina com a Rua Antonio Jorge, pois está acumulando 
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água. VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Projeto de Decreto Legislativo, 
dispondo a concessão do Título de Cidadão Ibateense ao Dr. Milton Roberto José 
Sanches Alves. Encaminhado às Comissões Permanentes. Indicação, dispondo 
sobre tapar buraco existente na Av. Conselheiro Moreira de Barros, esquina com a 
Rua Maria Klaic Mendes. Moção, votos de pesar pelo falecimento do Senhor Dr. 
Alberto Labadessa. Posto em discussão: O Vereador Luis Marino da Silva: Boa 
noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora e a todos os presentes 
na Casa. É com muita tristeza que fazemos esta moção de pesar pelo falecimento 
do Dr. Labadessa como era conhecido. Um médico que muito fez por Ibaté também, 
que trabalhou aqui no município. Lembro-me quando eu era criança que minha mãe 
me levava para consultar com ele. Grandes trabalhos ele prestou em nosso 
município e a gente fica triste com a notícia de sua morte que foi repentina. Só nos 
resta pedir a Deus que conforte os familiares e amigos. Dr. Labadessa era muito 
conhecido na cidade de São Carlos também, Labadessa foi diretor da CBT, diretor 
da Casa de Saúde e Maternidade São Carlos e secretário municipal de saúde nos 
governos Vadinho (1989-92) e Rubinho (1993-96) e Diretor do CIESP São Carlos 
nas gestões 1969-1971 e 1972-1974. Além disso, Alberto Labadessa também 
marcou época ao participar do programa Intersom Debates comandado pelo 
radialista Gerson Edson Toledo Piza, diretor da tradicional emissora da Vila Nery. 
Labadessa também trabalhou no Hospital Municipal Hermínia Morganti,  chegando a 
exercer o cargo de diretor do Hospital. À família de Alberto Labadessa nossos 
sinceros respeitos e sentimentos. Sem mais. O Vereador Mário Alberto Frigieri 
Júnior: Boa noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, e boa noite 
a todos os presentes. Quero deixar meus sentimentos à família e deixar meus 
parabéns ao vereador Luis marino pela iniciativa. Dr. Labadessa era um médico 
super conhecido tanto em Ibaté quanto em São Carlos onde trabalho muito, inclusive 
no início do ano, quando fizemos a homenagem aos servidores públicos 
aposentados, ele foi um dos homenageados e foi o orador em nome de todos os 
aposentados. No dia de seu falecimento eu estive em seu velório,  representando a 
Câmara Municipal e eu pude perceber o quanto ele era querido.  Deixo meus 
sentimentos a toda à família, sem mais. Posto em votação: Aprovada. VEREADOR 
MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Moção, dispondo sobre pesar pelo 
falecimento do Senhor João Paulo de Souza. Posto em discussão: O Vereador 
Mário Alberto Frigieri Júnior: Nobres pares, esta Moção que faço é pelo 
falecimento do Senhor João Paulo de Souza, mais conhecido como Furão, era primo 
de minha mãe, era uma pessoa muito conhecida, que nasceu, cresceu, trabalhou e 
morreu aqui em Ibaté. João Paulo era motorista de caminhão e trabalhava na lenha, 
era muito conhecido aqui na cidade. Deixo os meus sentimentos aos familiares. Sem 
mais. Posto em votação: Aprovada. ORADORES: O 1º ORADOR INSCRITO, 
VEREADOR FÁBIO DA SILVA GOMES: Senhor Presidente, gostaria de continuar 
minha oratória a respeito de minhas indicações. É sabido que na Rua Dr. Teixeira de 
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Barros existem os lotes do novo loteamento, e que a Rua Dr. Teixeira de Barros a 
partir do campo municipal até no Jardim Icaraí, depois ela se transforma em Avenida 
Antonio Guaraty, ela é bastante utilizada e frequentada pelos pedestres, e existe 
uma faixa, onde se localiza estes terrenos que ainda não tem calçada e nem mureta. 
Por isso eu peço que a Prefeitura cobre a agilização dos proprietários na construção 
da mureta, bem como da calçada para preservar a segurança dos pedestres, já que 
muitos têm que andar pela rua pela falta da calçada. Sobre o prolongamento da Rua 
Felício Ibelli, porque ontem, no Jornal Primeira Página saiu em relação ao cartório 
civil, sobre o Loteamento Jardim Padovan que será entre a Vila Bandeirantes e as 
proximidades do Jardim Domingos Valério e o prolongamento desta rua irá até o 
Jardim Domingos Valério, no entanto, vai ter que ser feito uma antecipação para o 
empreendimento imobiliário do lado do Padovan, para que tenha uma ligação entre 
a Vila Bandeirantes e o Jardim Domingos Valério. Já estando pronta a infraestrutura 
deste Jardim, que a prefeitura faça simultaneamente toda a operação necessária, 
jurídica e técnica para que tenha o asfaltamento e não fique aquela faixa sem o 
asfalto.  Que a prefeitura coloque no cronograma e faça junto com o loteador, senão 
combinar com o loteador para que ele faça e de alguma outra maneira fazer o 
abatimento depois. Sobre o transporte escolar, já tem um tempo que tem uma 
discussão sobre isso, das possibilidades da prefeitura fazer essa concessão, pois 
tem uma lei municipal que somente autoriza o transporte de alunos para outras 
localidades. O ônibus não pode ser colocado, então que desse a bolsa material 
escolar para os alunos, ou o vale transporte para que eles paguem o veículo que 
eles utilizam, mas que eles tenham uma pequena ajuda, para essas pessoas que 
estudam fora. Em muitas cidades existem os ônibus das prefeituras ou contratados 
para esse fim, alguns alunos acabam pagando uma taxa, como se fosse de diesel, 
ou de operação desse veículo, em outras cidades nem se paga nada em relação à 
utilização, e aqui seria necessário se colocar num plano municipal nos próximos 
anos, para conceder aos alunos, já que bancar sozinho o estudo e mais o transporte 
é muito difícil hoje em dia. Na última quinta-feira eu estive no Juramento à Bandeira 
dos Jovens Ibateenses, onde mais de 240 jovens receberam o certificado de 
reservista, estiveram presentes também diversas autoridades. Ficamos felizes com a 
quantidade de jovens e ao mesmo tempo preocupados, pois  são muitos jovens que 
irão pleitear emprego o ano que vem, quer dizer que haverá uma demanda grande e 
que o município terá que fazer mágica para absorver toda esta quantidade de 
jovens. Até o Dr. Alessandro fez uma colocação que me deixou até feliz, de ser feito 
um estudo para viabilizar no futuro, um Tiro de Guerra experimental no município 
com um experimental de um quarto do efetivo. Seria muito bom, pois eles fazem um 
curso técnico junto em alguma área específica, mas que acaba inserindo este jovem 
na sociedade num modo que pregando-se pela cidadania, pelo respeito, pelas 
normas. Consegue-se dar um Norte para estes jovens, é diferente o jovem que 
passou pelo Tiro de Guerra e aquele que não teve esta oportunidade. É para os 
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jovens uma experiência de vida a mais, e fico muito feliz em saber que o Dr. 
Alessandro está pensando nisso, em levar para  o prefeito eleito José Parrela esta 
ideia. Sobre o Dr. Labadessa, eu recebi a notícia no dia de seu falecimento à tarde e 
fiquei muito triste. Ele foi uma pessoa que sempre respeito esta Casa, bem como os 
vereadores, quando fui conversar com ele fui tratado com muito respeito, ele deixou 
sementes aqui no município por suas atitudes. Tivemos um contato um pouco mais 
íntimo com ele na entrega do título de aposentados do ano, ele fez naquele dia uma 
oratória impressionante. Ficamos tristes com a perda do Dr. Labadessa. Sem mais. 
O 2º ORADOR INSCRITO, VEREADOR MÁRIO ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: 
Novamente boa noite a todos, bem lembrado pelo Vereador Fábio, realmente estas 
homenagens a gente tem que fazer em vida, pessoas formidáveis que passam por 
nós, por nossa vida, precisamos lembrar-nos deles. Eu não conhecia muito bem o 
Dr. Labadessa, mas o pouco que tive de contato pude perceber o quanto humano 
ele era. Serei breve, recentemente eu estive na cidade de São Paulo, onde levei um 
ofício em nome da Câmara Municipal de Ibaté para que o Museu do Futebol faça 
parceria com o município de Ibaté no sentido de que ajam visitas das escolas  
municipais, das escolinhas de futebol, bem como da melhor idade ao Museu do 
Futebol. Lá eu conversei com a Diretoria Educativa e ela me apresentou o Museu do 
Futebol, onde pude ver a diversidade de coisas que tem sobre o futebol. Dia 25 é o 
Dia do Dentista, queria deixar meus parabéns a todos os dentistas da cidade de 
Ibaté, no dia 28 de outubro é comemorado o Dia do Funcionário Público, queria 
deixar meu carinho aos funcionários públicos, em especial aos funcionários da 
Câmara Municipal de Ibaté e a Vereadora Sidnéia Monte que também é funcionária 
pública e representa tão bem os servidores públicos nesta Casa. Por fim, quero 
deixar todo meu carinho, respeito e admiração ao Dr. Alessandro que na última 
quinta-feira completou mais um ano de vida. Sem mais. O 3º ORADOR INSCRITO, 
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: É triste ter que comentar mais uma vez na 
Tribuna desta Casa o problema que ocorre na Escola Estadual do Jardim Cruzado. 
A gente pede, a gente vai ver, a gente indica, mas nada está acontecendo, eu não 
vejo movimentação de ninguém. Faz-se uma escola errada, por mais simples que 
uma pessoa seja, ela pode olhar para aquela obra e falar que está errado, pois o 
nível da rua é acima do nível da escola, está completamente errado. Agora está feito 
e não vai desmanchar mais. Agora falta de atenção com os alunos, professores  e 
com os servidores está havendo, está difícil. Será que será preciso ir para a EPTV 
ou demais órgãos de imprensa, para o facebook ou WhatsApp? Infelizmente eu 
trago aqui uma notícia, que apesar de não ser grave, mas pelo motivo da água um 
aluno, uma criança acabou escorregando, bateu na porta e se cortou. E eu venho 
cobrando sobre este problema, e tanto os professores quanto os alunos, os 
funcionários e a diretora tem o meu respeito, por isso estou mais uma vez nesta 
Tribuna cobrando. Mais uma vez estou encaminhando um ofício para a  Diretora 
Regional de Ensino de São Carlos,  Senhora Débora Gonzalez Costa Blanco, para 
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que mande um técnico ou uma pessoa responsável analisar, se bem que nem 
precisa, se ver os vídeos no facebook já vai saber o que está acontecendo naquela 
escola. Talvez até uma muretinha de contenção já resolvesse o problema, mas, 
infelizmente, nós vereadores não podemos pegar uma pá, uma inchada ou uma 
colher de pedreiro e ir lá fazer. Tem um órgão competente para isso e espero que 
sejam tomadas as devidas providências. EM APARTE, O VEREADOR MÁRIO 
ALBERTO FRIGIERI JÚNIOR: Obrigado pelo aparte, bem lembrado mesmo, 
estamos há quase três anos cobrando obra ali no local. No início, tem uma vizinha 
nossa em comum que trabalha na escola, pedimos que o Engenheiro da Prefeitura 
Municipal fosse lá, que até ele demorou para ir, mas depois acabou indo, eu mesmo 
fui até lá com o vice-prefeito para ver a esquina onde dizem que sobe a água pela 
passagem segura, e até mesmo recentemente, quanto estávamos realizando o 
Parlamento Jovem eu fui na escola, num dia de chuva e realmente aquelas escadas 
parecem uma cachoeira, e a água entra toda dentro da escola. O mais interessante 
é que o pessoal responsável não está nem ai com aquela escola, temos que tirar o 
chapéu para o diretor, professores e funcionários de lá, porque fazem das tripas 
coração. Fiquei sabendo que o rodo para puxar a água que a gente vê no vídeo, 
eles emprestaram dos vizinhos. E quem sofre  com tudo isso são os alunos. 
Parabéns vereador pelo ofício à diretoria de ensino. O VEREADOR LUIS MARINO 
DA SILVA: Eu gosto de falar que Ibaté está tudo bem, quando está tudo bem! Agora 
não está bem! Quando a gente tem uma goteira em casa incomoda, agora imaginem 
uma quantidade de água daquele tamanho? Toda vez que chove é este problema, 
medo, correria. Eu estou indignado, já deu no que tinha que dar, não tem mais o que 
fazer. Estamos aqui com cara de palhaço, de bobos. Espero que tomem 
providências, vai ser encaminhado o ofício para que revejam esta situação, pois é 
um descaso com os servidores, professores, diretor, alunos, com os pais e com o 
Jardim Cruzado. Sem mais. O SENHOR PRESIDENTE: Também quero deixar 
registrado minha indignação, tem que resolver o problema daquela escola, pois as 
crianças tem que ser bem tratadas, afinal elas são o futuro de nosso país. Quero 
deixar meus sentimentos aos familiares do Dr. Labadessa e meus sentimentos aos 
familiares do Senhor João Paulo. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Não houve inscritos em 
explicação pessoal. 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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