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22ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2021.
Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis
horas, no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida
pelo Vereador Valentim Aparecido Fargoni, secretariada pelo Vereador Édison
Fernando da Silva e com a presença dos seguintes Vereadores, (a): Damião Rogério
de Sousa, Édison Fernando da Silva, Horacio Carmo Sanches, Ivanildo de Oliveira
Lins, Jean Glei Rubio Tomaz, Ronaldo Rodrigo Venturi e Sidnéia. A seguir, a
Vereadora Sidnéia Monte procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovado, por
unanimidade, o requerimento de justificativa de ausência do Vereador Waldir Siqueira
e foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 07 de dezembro de
2021. O Senhor Secretário fez a leitura das Correspondências Recebidas de Diversos,
que ficarão arquivadas na Secretária da Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
PELOS VEREADORES (A): VEREADOR VALENTIM APARECIDO FARGONI:
Indicação, dispondo sobre construir uma lombada na Rua Antônio Deval, próximo ao
número 172, no Jardim Mariana. VEREADORES DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA,
IVANILDO DE OLIVEIRA LINS E RONALDO RODRIGO VENTURI. Indicação,
dispondo sobre realizar reparo na iluminação da Horta Municipal. Indicação, dispondo
sobre instalar placas de proibido jogar lixo e entulhos ao longo das áreas verdes do
município. Indicação, dispondo sobre realizar o fechamento com grade da UBS do
Jardim Cruzado, no local destinado à entrada de ambulâncias e aplicação de vacinas.
Indicação, dispondo sobre recuperar a Rua Ivo di Genova e Rua José Antunes, no
Jardim América. Indicação, dispondo sobre realizar a limpeza das calçadas da nossa
cidade por meio de capinagem ou aplicação de produto apropriado. Indicação,
dispondo sobre fornecer ajuda financeira para alimentação a pacientes e
acompanhantes que fazem tratamento de saúde fora do município. Indicação,
dispondo sobre divulgar os pontos facultativos das repartições púbicas para 2022.
Indicação, dispondo sobre implantar Diário Oficial do Município, em meio eletrônico.
Indicação, dispondo sobre providenciar sinalização adequada dos pontos de ônibus
localizados na cidade. ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR RONALDO
RODRIGO VENTURI: Vou falar um pouco sobre as nossas indicações. Uma delas é
referente à sinalização dos pontos de ônibus. Chegaram várias reclamações para
gente de que não estão conseguindo identificá-los. Precisam ser pintados, ter uma
plaquinha e, muitos, ao longo dos anos, foram deteriorando. É algo que a Prefeitura
pode fazer ou diretamente ou, a depender do contrato com a concessionária, tratar
isso com a Paraty. Outra indicação é referente ao Diário Oficial do Município. Hoje,
todas as nossas publicações são feitas no Jornal Primeira Página, não circula todos os
dias, e a circulação, na cidade, é muito pequena; poucas pessoas são assinantes. A
Prefeitura também publica no site, mas, por vezes, tem uma defasagem no tempo das
publicações; demoram um pouquinho para publicarem. Sou uma pessoa que gosta de
acompanhar as publicações. Em relação ao Primeira Página, tem na internet também;
costumo olhar por lá, porem, ele fica disponível naquele dia e, no dia seguinte, em que
troca o jornal, já não está mais acessível o conteúdo. Em relação à transparência, fica
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um pouco prejudicada. Seria importante o município adotar. Vários municípios
adotaram. É um investimento que tem que ser feito, tem que contratar, mas, ao mesmo
tempo, se economiza por outro lado, então acaba sendo viável financeiramente e,
principalmente, no quesito da transparência. Outra indicação, que, na verdade, nós
estamos reiterando uma indicação feita no começo do ano sobre declarar, logo no
início de cada exercício, os pontos facultativos. Isso porque as repartições públicas,
que são as afetadas pelo ponto facultativo, por exemplo, na área da saúde, você não
sabe o ponto facultativo, deixa agendada a consulta. A gente agenda uma consulta por
não saber se será ponto facultativo ou não, depois, próximo do dia, é decretado ponto
facultativo e tem que remarcar a consulta. A pessoa fica brava porque teve que mudar
o dia da consulta e, para o servidor, é uma questão complicada também. Além disso,
se você tem uma programação para os pontos facultativos, o próprio servidor público
pode se programar melhor. Em outras cidades já fazem isso. Eu trago a experiência de
Araraquara, pois sou funcionário de lá. É uma sugestão para a administração como
sugerimos no começo do ano e, quem sabe, não atendam a essa reivindicação dos
funcionários públicos de Ibaté? Outra indicação é sobre ajuda de custo financeira para
alimentação das pessoas que fazem tratamento fora do município. É uma cobrança
que temos recebido faz um tempo. Tenho um caso específico, que é a mãe de um
menino que faz tratamento de câncer há anos, que vem mantendo, pagando as
despesas com alimentação, mas está difícil, porque é praticamente toda a semana que
tem que ir. Então é uma situação bem complicada. Conversando, ela me falou de uma
pessoa que teria um pouco de noção sobre isso, porque existe no SUS o Tratamento
Fora do Domicilio, TFD. Outro dia, em uma assembleia de servidores, eu estava
conversando com o Vereador Édison e com o Joel, e tratamos justamente sobre esse
tema. Então fizemos a indicação para o município, na expectativa de que nos atenda.
O funcionamento do TFD está desde 1999. Se for fazer o tratamento acima de 50 km,
tem direito a uma ajuda de custo financeira, e isso está tabelado pelo SUS. A gente
sabe que essa tabela nem sempre é suficiente para atender, então, muitos municípios
complementam esse valor. Pedimos na indicação para que o município passe a fazer
isso e não porque a pessoa tem que ir atrás, às vezes, para, de repente, entrar com
requerimento para aí conseguir. Claro, ela vai ter que fazer o pedido, mas uns
conseguem; outros, não. Então tem que ser algo padronizado. Pedimos também que,
para as pessoas que fazem tratamento a menos de 50 km, por exemplo em Américo,
às vezes, têm que passar o dia lá também. Então o município poderia dar uma
pequena ajuda de custo para a questão da alimentação. O município já faz a sua parte
no transporte, disso não há queixa. Então é uma ajuda a mais para a população,
sendo que uma parte dessa despesa é bancada pelo próprio SUS. Era isso o que tinha
para expor. Muito obrigado. O SEGUNDO, IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Vou falar
de nossas indicações. Uma delas, pedimos a recuperação da Rua Ivo di Genova, e da
Rua José Antunes do Jardim América. São ruas pavimentadas com bloquetes e, com
o passar do tempo, com as chuvas, com a obra de encanamento de água e esgoto, os
bloquetes foram recolocados, porém, com o tempo, começaram a afundar, causando
vários buracos e canaletas. Também indicamos uma limpeza nas calçadas que se
encontram, em vários pontos da cidade, com bastante mato. Com a chuva, esses
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matos vêm crescendo bastante e, aparentemente, parece que a cidade está suja.
Passando uma inchadas, carpindo, ou com algum produto. EM APARTE, VEREADOR
HORACIO CARMO SANCHEZ: Eu conversei com o Roni na semana passada e está
difícil de achar o produto que se aplica nas calçadas para matar o mato. Em Ibaté, ele
foi a uma pecuária, está R$ 150,00 o litro. Então eles compram em São Carlos, em
uma quantidade grande, e o preço é bem menor. É por isso que eu acho que tem um
pouco de mato na calçada. VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Obrigado
pela colocação, Vereador Horacio; a gente agradece. Mas vamos continuar pedindo
que seja bem ágil, porque, senão, daqui a pouco, não conseguimos nem andar nas
calçadas, porque o mato cresce muito. Temos outra indicação que eu acho que é
muito pertinente. Pedimos para que seja realizado um estudo para instalar grades na
UBS do Jardim Cruzado, no local de acesso às ambulâncias e, também, onde é feita a
vacinação, tendo em vista que, nesse local, principalmente à noite, algumas pessoas
estão usando esse local como banheiro e, também, usando como local para fazer
sexo. Durante o dia, o cheiro de urina é muito forte, tem cápsula de droga e camisinha.
Houve relatos que chegaram até a gente e fazemos essa indicação, pedindo para que
o Prefeito coloque essas grades. Também aproveito para agradecer ao nosso amigo
Raul, do Departamento de Esporte. Eu estive com o Vereador Damião no campo do
Jardim Cruzado e vimos que foram feitas algumas coisas, foi trocada uma torneira.
Vamos continuar nessa pegada e pedimos para que continue e assim e que chegue a
fazer a reforma tão esperada por todos e por todos os jogadores de futebol do Jardim
Cruzado. Sem mais. O TERCEIRO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA:
Falando sobre nossas indicações. Uma é a respeito do Centro de Zoonoses. Sabemos
que será reformado, mas, no projeto, não consta que vão mexer na iluminação. Passei
à noite e vi que estava bastante escuro. Eu não tenho coragem para trabalhar em um
lugar daqueles à noite; o local é perigoso. Acho que ali caberia até um guarda ficar
junto com o rapaz que trabalha à noite, fazendo a manutenção. Espero que a parte de
iluminação seja encaixada, porque será reformado e fica tudo chique. Outra indicação
é para que o setor responsável das áreas verdes, a parte de fiscalização, coloque
algumas placas, principalmente no Residencial Mariana, porque, depois que passa a
máquina, fica roçado, fica a coisa mais linda ali, mas, infelizmente, há pessoas que
não respeitam e jogam lixo, sofá e acabam prejudicando o local onde você pode levar
sua criança para brincar. Que coloque uma placa de proibido jogar lixo, sujeito à multa.
Outro ponto é a respeito de uma festa que a igreja Universal ia fazer no Icaraí, que
está dando polêmica. O pessoal do Icaraí que participa da igreja sempre fez essa festa
no Jardim Cruzado. Estava tudo certo, fizeram o ofício para a Prefeitura, conversaram
com a diretora, o Prefeito até propôs ajudar, dar suco, pão. Mas, na quinta-feira
passada, chegou um comunicado para eles de que a diretora barrou. A festa seria
realizada na escola do Jardim Icaraí, na Helena Trinta, e foi barrada porque teve um
pedido feito há dois meses e não poderia liberar. Seria feita na escola porque é
coberta e no mês de dezembro sempre chove. Eu fui conversar com a Secretária da
Educação, Ivani, que me disse que estudaria, que foi ela quem tinha barrado, porque
passou em reunião da comissão. Isso foi há uma semana, mas a Praça está liberada,
todo mundo andando sem máscara, sem fiscalização e eu acho que essa festa vai
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deixar tantas crianças felizes, pais de família que precisam de cesta básica,
brinquedos. Então que a Ivani pense com carinho nos pais, nas crianças carentes e
sem pensar pelo lado da religião também, porque o que essa igreja está fazendo é um
trabalho fora do comum, estão fazendo para ajudar o pessoal dos bairros mais
carentes. Que seja uma resposta favorável. Uma cobrança é a respeito da UBS. O
pessoal da Santa Terezinha não pode ser atendido na UBS da Santa Terezinha. Está
como Jardim Icaraí, mas não é Jardim Icaraí lá. Não dá para entender. Pessoal do
Domingos Valério, todos os dias, batendo na porta da minha casa. O pessoal do
Domingos Valério, Jardim Mariana tem que ser atendido no Icaraí. Tem que rever isso.
Liguei para a Elaine, conversei, sei que é difícil para ela, pois recebe ordens, mas
alguém, acima dela, que veja isso, porque não é justo. Que isso chegue ao Executivo
e analise isso. O povo tem criança, não tem carro, está chovendo e tem que se
deslocar do Domingos Valério até o Icaraí. Não dá. Que o pessoal desses bairros
comece a ser atendidos em lugares mais próximos. Outro ponto é sobre transferência
de alunos. É o mesmo problema da Saúde. Foram dois casos, e eu acho que são
fáceis de resolver. A pessoa morava no Jardim Icaraí, mudou para o Jequitibá, e não
conseguiu transferência para o Antonio Deval e é obrigatória a transferência para lugar
mais perto. Está na lista de espera desde agosto e não sabe se vai conseguir. Que a
Ivani analise com carinho, porque precisa resolver essa situação dos pais de família.
Vai ser integral no ano que vem, e as mães precisam deixar seus filhos na Antonio
Deval no ano que vem. Outra cobrança que faço constantemente, e já estou de saco
cheio, é sobre a areia no campinho do Domingos Valério. Muitas crianças vão à porta
da minha casa, pai de família cobrando no WhatsApp. Estamos em um grupo que o
pessoal nos cobra o tempo inteiro. Custa colocar cinco, seis caminhões de areia no
parquinho que está tão bonitinho? E a iluminação também que somos cobrados. Tudo
bem que a equipe é pequena e estava mexendo na Praça, mas que contrate então na
parte de iluminação. Há muitos problemas na cidade por falta de iluminação, pois é
segurança. Creio que, depois do final do ano, tudo vai se resolver. A respeito das
carretinhas, que, antigamente, andavam com cinco, seis pessoas, hoje estão duas.
Tem que contratar, porque o pessoal nos cobra muito nesse aspecto. São duas
pessoas fazendo serviço de quatro. Que resolvam. Sem mais, Senhor Presidente.
ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 525/2021, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021.
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito
Adicional Suplementar no valor de R$ 715.000,00 (setecentos e quinze mil reais)
destinados para atender despesa referente à Implantação de Plataforma de
atualização do cadastro multifinalitário com as tecnologias disponíveis. DISCUSSÃO:
VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Esse projeto é sobre o
georreferenciamento, que veio na semana passada. Foi pedido adiamento para buscar
esclarecimentos e ele trata do georreferenciamento da cidade para determinar as
próximas políticas da cidade. Inclusive, tivemos uma discussão sobre esse projeto logo
após a Audiência Pública da LOA. Ele traz uma estimativa de custo para que o serviço
seja feito e, com o levantamento de georreferenciamento, possam ser tomadas as
próximas ações do município. Por isso que ele é multiplataforma; vai servir para vários
setores da administração pública de Ibaté. Obrigado, Senhor Presidente. DECISÃO:
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Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 527/2021, DE 23 DE NOVEMBRO
DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de
Crédito Adicional no valor de R$ 284.193,46, para aquisição de brinquedos, jogos e
tecnologias assistivas destinados para as escolas da rede municipal. DISCUSSÃO:
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse projeto também foi adiado na
última sessão, cujo adiamento foi solicitado pelo Vereador Waldir e todos aprovamos.
O valor total de R$ 284.193,46 é para aquisição de brinquedos, jogos, tecnologias
assistivas destinados para as escolas da rede municipal, e o público alvo é a
Educação Especial. Então, aqui tem R$ 112.000,00 de material; R$ 172.000,00 para
equipamentos e vai sair do FUNDEB 30%. Era só isso. Obrigado. DECISÃO:
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM Nº 532/2021 DE 03 DE DEZEMBRO DE
2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre alteração da Lei
Complementar Municipal nº 3.175, de 30 de outubro de 2019, criação e aumento de
quantitativo de empregos junto à estrutura administrativa municipal. DISCUSSÃO:
VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Particularmente, fico muito feliz em
relação a esse projeto, porque ele trata de vários assuntos; é uma gama de cargos
contemplados. Especialmente gostaria de falar sobre a criação de um cargo
específico, de função gratificada, que é o de Coordenador de Curso Superior. Em
setembro, eu fiz uma indicação para que o município celebrasse convênio com a
UNIVESP, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Conhecemos bastante as
universidades estaduais e temos a UNIVESP. Sabemos que, mesmo antes da
pandemia, foi um número gigantesco de novos centros de educação à distância e,
dentre eles, a UNIVESP cresceu muito nesse período. Várias cidades têm o polo da
UNIVESP que facilita para aqueles que querem estudar de forma on-line, mas precisa
ter o polo para ter o local de pesquisa, de aplicação das provas. Fico feliz que, neste
projeto, o Poder Executivo contempla a exigência para celebrar o convênio. A
indicação foi proposta por mim, mas aprovada por todos os Vereadores. Então eu
agradeço por isso. Quem mais agradece é a população de Ibaté, estudando de forma
remota e fazendo a prova na cidade. Pela primeira vez teremos curso superior 100%
gratuito, fornecido pelo Estado. Votarei a favor ao projeto. VEREADOR RONALDO
RODRIGO VENTURI: Um dos cargos criados é uma função gratificada, mas, além
disso, ele cria uma série de cargos e adequações que são feitas. É uma cobrança
realizada na última sessão justamente para acabar com a questão da contratação
temporária. Aqui, justamente, é para fazer a contratação por concurso público, que é
uma cobrança dos professores da cidade e da região. Além para professor, estão
sendo criados: 15 cargos de agente de organização escolar, seria a parte de inspetor
de alunos, alguma coisa administrativa também, R$ 1.210,57 o salário. 10 cargos de
professor de Educação Básica II, artes; R$ 2974,00. 28 cargos de professor de
Educação Especial, R$ 2974,00. Tem um cargo tratado como comissionado, mas, na
verdade, tem que ser exercido por um servidor de carreira, Diretor de Integração de
Educação Especial. Está contratando professor de Educação Especial, e também
coloca um Diretor. Além disso, tem o aumento de cargos: são cinco vagas de
educador especial, 100 vagas de Professor de Educação Básica I, cinco vagas de
Professor de Educação Básica II, Educação Física; 10 vagas de professor de apoio de
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creche. Cinco vagas de nutricionista. 15 vagas de serviços gerais femininos. Sete
vagas de atendente. 1 vaga de psicólogo. Três vagas de terapeuta ocupacional e
assistente social. Uma vaga de auxiliar administrativo. 10 vagas de auxiliar de
enfermagem. Três vagas de enfermeiro. É um projeto importante, visa, na parte da
educação, acabar com os processos seletivos e, ao mesmo tempo, traz novas
contratações e, algumas, já foram cobradas por esta Casa. Ano que vem, fica a
expectativa que vamos ter concurso público. Então, o pessoal já vai se preparando.
Era isso, sou favorável ao projeto. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.
PROCESSO CM Nº 558/2021 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021. INTERESSADA:
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional
Suplementar no valor de R$ 600.000,00. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO
RODRIGO VENTURI: É uma abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de
R$ 600.000,00, sendo dividido da seguinte forma: R$ 50.000,00 de Ações Tributárias
Contributivas, basicamente é o PASEP; R$ 100.000,00 para material de consumo para
a Saúde; R$ 200.000,00 para folha de pagamento da área da Saúde; R$ 250.000,00
para serviços de terceiros da Secretaria de Projetos, Obras, Saneamento e Serviços
Públicos. Então é uma autorização de despesa pelo excesso de arrecadação no
município. Era isso e sou favorável ao projeto. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.
PROCESSO CM Nº 559/2021 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021. INTERESSADA:
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de um Crédito Adicional
Suplementar no valor de R$ 360.000,00, destinados para atender as despesas pessoal
civil e encargos sociais no mês de dezembro de 2021. DISCUSSÃO: VEREADOR
RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse remanejamento de R$ 360.000,00, 99% dele é
só para despesa de pessoal, tirando de um setor e remanejando para outro, o que é
normal. Quando se fixa o orçamento de um ano para o outro, coloca-se uma
quantidade para despesa de pessoal no A, no B, no C. Na hora em que vai executar,
existe funcionário que vai para outro setor e, chega no final do ano, não tem jeito,
acaba tendo que fazer esse tipo de remanejamento. Sou favorável também.
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 469/2021 DE 07 DE
OUTUBRO DE 2021. INTERESSADO: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
ASSUNTO: Dispõe sobre as contas da Prefeitura do Município de Ibaté no exercício
de 2019. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Aqui são as
contas do Prefeito no ano de 2019; nós votamos o passado. Algumas coisas
apontadas já foram resolvidas, mas estamos aqui e temos que fazer a análise. Li todo
o parecer, que está disponível no site da Prefeitura. O auditor vem e faz os
apontamentos. Nas contas de 2018, eu votei contra, o rol de apontamentos era bem
maior e havia algumas questões apontadas que, para mim, eram mais críticas. Por
isso, mesmo com o Tribunal dando parecer favorável, eu votei contrário. Porém, nesta
daqui, após analisar os apontamentos, as justificativas apresentadas pela Prefeitura, é
óbvio que tem muito o que ser feito ainda, principalmente na questão dos indicadores,
que é o Índice de Efetividade de Gestão Municipal, que o município ainda está
engatinhando. O índice vai de A a C, o município está com o índice C+. Em 2020, ficou
com a nota C. Isso é algo novo ainda, os municípios estão se adaptando e vejo que
tem que servir como um norte para a administração municipal. Por exemplo, a questão
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do planejamento é um dos indicadores foi apontada pelo auditor que precisa melhorar.
A justificativa da Prefeitura foi que a lei de 2019 já traz uma estrutura de planejamento
que, até então, não existia. Esperamos que, de fato, melhore. O índice de 2020 não
veio bom, melhoraram a saúde e a educação, mas outros índices pioraram. Foi um
ano de pandemia. 2020 e 2021, todos os municípios ficarão naquela: se é desculpa ou
se, de fato, não teve o que fazer. A gente nunca vai saber. Mas a pandemia sempre
vai ser uma justificativa. Voltando para 2019, o município gastou o que precisava
gastar, um pouco acima; com saúde, mínimo de 15, gastou 31,49. No geral, avaliando
tudo, diferentemente de 2018, na de 2019 eu acompanho o Tribunal de Contas e voto
favorável ao parecer do Tribunal, no caso, favorável às contas do Prefeito de 2019.
Obrigado. VOTAÇÃO NOMINAL: Damião Rogério de Sousa: Favorável à aprovação
das Contas; Édison Fernando da Silva: Favorável à aprovação das Contas; Horacio
Carmo Sanches: Favorável à aprovação das Contas; Ivanildo de Oliveira Lins:
Favorável à aprovação das Contas; Jean Glei Rubio Tomaz: Favorável à aprovação
das Contas; Ronaldo Rodrigo Venturi: Favorável à aprovação das Contas; e Sidnéia
Monte: Favorável à aprovação das Contas; Valentim Aparecido Fargoni: Favorável à
aprovação das Contas. DECISÃO: Aprovadas as Contas da Prefeitura Municipal,
exercício de 2019, por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO,
VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Chegamos à última sessão do ano.
Vamos aproveitar este momento para agradecer primeiramente a Deus, por me dar a
oportunidade de estar aqui; a minha família; à família PSB de Ibaté; aos nobres pares,
Vereadores e Vereadora, que trabalham comigo, nesta Casa; a todos os funcionários
desta Casa; a todos os funcionários públicos pelo trabalho prestado; a todos os
moradores de Ibaté e, em especialmente, aos 353 que acreditaram em mim, que eu
seria o homem que representaria a população ibateense e esse é meu trabalho; a
todos aqueles que não votaram, mas que hoje acompanham meu trabalho. Aproveito
para desejar um Feliz Natal a todos os ibateenses e um próspero Ano Novo. Sem
mais, Senhor Presidente. O SEGUNDO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE
SOUSA: Eu, quando tenho que cobrar, eu cobro; quando tenho que elogiar, elogio;
esse é um compromisso meu como Vereador. Hoje, pela manhã, eu e o Ivan demos
uma volta na cidade para ver se algumas demandas foram atendidas. Pelo incrível que
pareça, passamos pelo campo do Cruzado e fico feliz pelo trabalho do Raul, Diretor de
Esporte. Cobramos algumas coisas e algumas estão sendo resolvidas. A cobrança do
bebedouro, daquela reforma, começaram a mexer. Então, eu tiro o chapéu para o
Raul; pessoal do esporte, professor que está cobrando muito, dando um apoio na área
da saúde; ainda tem a escolinha do Jardim Cruzado. Estou contente. Agradeço o
trabalho do Raul, agradeço por estar atendendo os pedidos que fizemos. Também
quero agradecer todos meus amigos, primeiramente a Deus, meus familiares que
estão comigo nesta luta que não é fácil; passamos por algumas dificuldades pessoais,
sabíamos que isso poderia acontecer, mas está legal a luta. Obrigado pelo apoio de
todos. Agradeço todos os funcionários públicos; meus companheiros, Vereadores, que
estão na luta do dia a dia em busca de melhorias para o município. Agradeço aos
funcionários desta Casa. Peço para Deus abençoar toda a população. Um Feliz Natal
a todos. Que o próximo ano seja de vitória para todos nós. Estamos na luta. Sem mais,
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Senhor Presidente. O TERCEIRO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI:
Hoje, inclusive, como última sessão ordinária do ano, estamos fazendo uma sessão
mais enxuta, porque o volume de matéria é menor; mas para os funcionários também,
porque da última vez tomaram uma esfrega; ficaram muito tempo. Ficam meus
agradecimentos aos funcionários da Câmara, que movimentam; porque a gente vem
com as ideias, fala, pergunta, mas os funcionários estão aqui para dar todo o apoio.
São poucos funcionários e, por vezes, têm que se virar nos 30 para dar conta das
demandas que passamos, de canalizar e de preparar as sessões da Câmara
Municipal. Agradeço aos meus pares, Vereadores; bem como ao Waldir, que não está
aqui. Peço desculpas se, em algum momento, em alguma discussão, somos mais
ríspidos, mas sempre procurei manter o respeito e parceria, porque sei que o objetivo
de todos, lá no fim, é o melhor para a cidade. Foi por esse objetivo que me candidatei
a Vereador no ano passado; com esse objetivo que disputei outros cargos, em outras
eleições. Sou uma pessoa muito abençoada por minha família, minha profissão, pelo
que construí e por ter tido a oportunidade de estar aqui, representando a população.
Não é um trabalho simples, fácil, mas não reclamo, porque escolhi representar a
população e, a partir disso, vamos receber bastante demanda, bastante cobrança. Há
quem compreenda o papel do Vereador; outros, nem sempre, mas devagar vamos
esclarecendo e mostrando o que a gente pode fazer, qual nosso limite enquanto
Câmara Municipal. Agradeço a todos os funcionários públicos de Ibaté, secretários,
diretores. Por vezes temos algum choque em Tribuna ou no dia a dia, mas, no geral,
só temos a agradecer o esforço de todos para a melhoria da cidade. Agradeço ao
Executivo pelo atendimento de algumas de nossas demandas; espero que, no ano que
vem, possa atender mais demandas. Costumo dizer que a gente está aprendendo a
ser Vereador; primeiro ano, mas já foi uma grande experiência este ano de 2021. Ano
difícil, de muitas mortes, de perdas significativas. Sei que para muitas pessoas o Natal
e o Ano Novo serão muito difíceis, já é normalmente, mas a COVID levou muitas
pessoas de forma prematura. Mas desejo para todos aqueles que cultuam o Natal, um
Feliz Natal para a população de Ibaté; um feliz e abençoado 2022. Hoje estava lendo
uma matéria no jornal e um político fez uma citação que o Alexandre, O Grande, antes
de sair para conquistar a Ásia ele doou todos os seus bens, e um amigo lhe perguntou:
“Mas você doou tudo. O que te restou?” “A esperança”. Então é a esperança que a
gente de uma cidade melhor, de um país melhor. Ano que vem temos eleição;
precisamos estar atentos para quem votar, como votar. É essa a esperança que me
move. Uma cidade melhor, que tenha uma saúde melhor, uma educação melhor, um
emprego melhor. A gente não pode se acomodar, nunca podemos estar contentes
onde chegou, sempre pensar em evoluir, sempre melhorar cada vez. Muito obrigado e
um feliz 2022. O QUARTO, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHEZ: Um ano
muito difícil. Pandemia, desemprego, fechamento de comércio, perda de grandes
amigos, perdas muito grandes, como disse o Ronaldo. Eu estou aqui para desejar um
Feliz Natal, um próspero Ano Novo, mas também ser bastante solícito para as pessoas
que morreram e que deixaram seus familiares, que vão passar o Natal muito tristes.
Infelizmente aconteceram muitas mortes de amigos. Quero desejar a todos os
Vereadores e aos funcionários desta Casa um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, a
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todos os funcionários públicos e, principalmente, ao nosso chefe mandatário, o
Excelentíssimo Senhor Prefeito, Zé Parella, que é o comandante da cidade. Que Deus
e Nossa Senhora Aparecida te protejam para que deixe nossa cidade cada vez
melhor. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. PRESIDENTE, VEREADOR
VALENTIM APARECIDO FARGONI: Obrigado, Horacio. Eu desejo também a todos
os Vereadores e à Vereadora Néia um Feliz Natal. Que o ano que vem seja de vitórias
para todos nós, que passamos por um ano muito difícil. E assim encerramos. Feliz
Natal a todos. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezessete horas e cinco minutos,
lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.

