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10ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2022.
Aos treze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, no
Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida pelo
Vereador Valentim Aparecido Fargoni, secretariada pela Segunda Secretária,
Vereadora Sidnéia Monte, e com a presença dos seguintes Vereadores: Damião
Rogério de Sousa, Horacio Carmo Sanches, Ivanildo de Oliveira Lins, Jean Glei Rubio
Tomaz, Luís Marino da Silva, Nathã Felipe Narcizo e Ronaldo Rodrigo Venturi. Foi
aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 30 de maio de 2022. A
seguir, a Senhora Secretária fez a leitura das Correspondências Recebidas de
Diversos, que ficarão arquivadas na Secretaria da Câmara. PROPOSIÇÕES
APRESENTADAS PELOS VEREADORES (A): VEREADOR HORACIO CARMO
SANCHEZ: Indicação, dispondo sobre construir um redutor de velocidade de veículos
no cruzamento da Rua Itirapina e Avenida Araraquara, no Jardim Cruzado.
VEREADOR NATHÃ FELIPE NARCIZO: Indicação, dispondo sobre realizar o
reabastecimento de medicamentos, principalmente de Dipirona, Ibuprofeno e insulina
para fornecimento aos cidadãos via Farmácia Municipal. Indicação, dispondo sobre
realizar estudos que visem à contratação de enfermeiros e técnicos de enfermagem
para as unidades de saúde. Indicação, dispondo sobre realizar a contratação de
motoristas de ambulância. Indicação, dispondo sobre manter o funcionamento da
farmácia municipal ou da farmácia do hospital aberto ao público aos sábados,
domingos e feriados. Indicação, dispondo sobre retornar ao horário de funcionamento
pelo período integral dos banheiros da Praça Central, como era antes da pandemia.
Indicação, dispondo sobre realizar a arborização da Praça dos Jequitibás, na Vila
Tamoio, bem como construir um playground no local. Indicação, dispondo sobre
realizar a construção de uma rotatória na junção das ruas Marcelo Thamos e Airton da
Silva Varanda. VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Moção, dispondo sobre votos de
profundo pesar pelos falecimentos do senhor João Cardamono Pastori e do senhor
Mário Biondo. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADORES (A): Moção,
dispondo sobre votos de profundo pesar pelos falecimentos do senhor Alcides Gioia da
Silva e do senhor Samuel Monte. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO
VENTURI: Com relação à moção de pesar, essa é a segunda que está sendo
apresentada. Deixo meus sentimentos a todos os familiares das pessoas que
faleceram nos últimos dias e estão sendo homenageadas nesta Casa com os votos de
pesar. Samuel Monte, tio da Vereadora. Quem não o conhecia? Uma pessoa querida,
muito conhecida na nossa cidade, no comércio há tantos anos, de família tradicional
na cidade. Ficamos sentidos com sua passagem. Também o senhor Alcides Gioia,
Vereador nesta Casa entre 1977 e 1982; Presidente da Câmara entre 1981 e 1982;
Vice-Prefeito na gestão de 1997 e 2000. Foi uma pessoa super conhecida, empresário
para além da política. Uma pessoa muito boa, todos gostavam dele, muitos amigos.
Fiquei muito sentido com seu falecimento. Reforço o que já disse para o Segundinho,
deixo meus sentimentos a todos os familiares. Obrigado. VEREADOR HORACIO
CARMO SANCHEZ: Família Biondo, Pastori, Gioia e família Monte. Perderam seus
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entes queridos, ou seja, os mestres da casa. Deixo meus agradecimentos a todos. Em
nome dos meus familiares, dos cidadãos ibateenses, meus sentimentos a todos os
familiares. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Deixo meus sentimentos a todas
as famílias enlutadas que foram citadas e as que não foram, em especial à mãe de
nossa querida Andréa, que trabalhou por muitos anos aqui e se aposentou e que, no
decorrer deste mês, teve a perda de sua mãe. Ficamos sentidos e tristes. Somente
Deus para confortar familiares e amigos. Fica esta moção em recordação aos entes
queridos. Falando um pouco do senhor Alcides. Foi uma pessoa que conheci e com
quem convivi por um tempo durante a política. Deixou sua parcela de contribuição em
nossa cidade enquanto Vereador e Vice-Prefeito. Ficam meus sentimentos a toda
família. Sem mais. DECISÃO: Aprovada por unanimidade. VEREADORES DAMIÃO
ROGÉRIO DE SOUSA, IVANILDO DE OLIVEIRA LINS E RONALDO RODRIGO
VENTURI: Indicação, dispondo sobre adoção no município dos programas Cão
Comunitário e Casa Pet. ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR RONALDO
RODRIGO VENTURI: Essa indicação que apresentamos vem de uma demanda das
redes sócias. Vários Vereadores foram marcados e, a partir disso, fui pesquisar mais
sobre para ver do que se tratava. São dois programas que, em regra, são chamados
de Casa Pet, que nada mais é do que locais, definidos pela Prefeitura, para se
colocarem casinhas para cachorros, podendo ser na praça, na calçada desde que não
atrapalhe o trânsito, para abrigar nestes momentos de frio e chuva. Outro é o Cão
Comunitário, previsto em lei estadual, e vários municípios adotaram, como São Carlos.
Existem aqueles cachorros que ficam na rua que são os cachorros comunitário. Por
meio dessa lei, esse cachorro é levado ao Centro de Zoonoses, castrado, cadastrado
e uma pessoa fica como responsável principal e as demais também, que criaram
vínculo com ele na rua, também ficam responsáveis. Sabemos que as ONGs não dão
conta, a Prefeitura e o Centro de Zoonoses também não dão conta, então alguns
cachorros acabam ficando na rua e se tornam o cão comunitário. Seria a questão de
oficializar e permitir que esse cachorro tenha um atendimento mais adequado.
Esperamos que o Prefeito atenda; ele tem um trabalho grande na cidade de proteção
animal, como o Centro de Zoonoses, com o Container que o senhor Horacio pleiteou
junto ao Deputado Macris, que é uma clínica. Então estamos com uma estrutura muito
boa e agora esses seriam um programa complementar na proteção animal. Muito
obrigado. O SEGUNDO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Vim falar
sobre um assunto muito discutido, relacionado a meu nome. Hoje, cargo de confiança
nenhum quer me atender; eles são pagos para fazerem o serviço e para obedecer ao
Prefeito. Eu saio da minha casa todos os dias, das 7h20 às 11h; das 13h às 16h30
atrás das demandas que a população me passa pelas redes sociais. Eu não vou pela
cabeça de ninguém. Meu trabalho, junto aos meus companheiros, está desde o início
e não vou mudar por nada. Todo mundo tem uma forma de trabalhar, e a gente tem
um pensamento parecido e vamos até o final. Por causa de um requerimento
apresentado que o Prefeito, junto com o nobre Vereador Marino e com os demais, que
deram uma força, conseguimos a iluminação no Icaraí para uma família que estava há
19 anos e começou essa briga por causa de ciúmes. Temos que parar com isso.
Trabalho incansavelmente e só estou tendo perda na política; quem mais perdeu fui
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eu. Eu não estou nem aí, meu trabalho vai ser honesto, vou defender o que está certo
e o que está errado. Se tiver que elogiar o Prefeito, eu elogio, como elogiei, mas eu
não podia tirar o mérito dos meus companheiros que estavam fazendo esse trabalho
comigo desde o começo, cobrando. Agora foram na cabeça do Prefeito, que me viu na
rua e não quis falar comigo. Não estou nem aí. Se quiser falar comigo, fala; se não
quiser, fazer o quê? Só sei que meu trabalho vai continuar, não estou aqui para
prejudicar ninguém. Fiquei puto da vida porque aceitei o convite, fui conversar com o
Prefeito, tinha umas propostas boas para a cidade. Falaram que iam acatar as
demandas, mas acataram só uma. Outro apontamento é sobre uma indicação que já
foi discutida em sessão; foi feita por mim, e o Nathã reapresentou hoje e eu espero
que seja acatada, não importa quem tenha feito, estamos juntos, os nove Vereadores
para o bem da população. O Vereador Marino ficou de ver também e foi um assunto
que eu e o Nathã fomos citados em uma live, e o problema estava na cara que iria
acontecer a população iria cobrar, que é o banheiro da praça. Tem que funcionar,
estar aberto até as 22h. Muitas pessoas descem do ônibus e correm para a praça e às
19h30 e 20h o banheiro está fechado. Não custa fazer um guarda, que desliga as
luzes dos campinhos de areia, desligar ali. Peço, Vereador Marino, que dê uma
conversada com o pessoal, porque repercutiu muito e é uma coisa fácil de ser
resolvida. Sem mais. O TERCEIRO, VEREADOR NATHÃ FELIPE NARCIZO: Quero
falar sobre as indicações feitas. A primeira seria sobre o reabastecimento de
medicamentos, que chega a ser um clichê ter que vir solicitar que haja o cuidado com
essa questão. Se o medicamento é fornecido na rede, é sinal que as pessoas
precisam e se são oferecidos gratuitamente é porque dão oportunidade de o cidadão,
com menores condições, fazer a retirada e uso do medicamento sem custo algum. O
interessante seria, uma vez que já é oferecido esse serviço, que ele seja seguido e
respeitado, porque quem precisa de remédio não está brincando, mas porque está
doente. A gente até entende que houve uma demanda muito alta devido à COVID,
mas em muitos lugares praticamente já está regularizado. Importante ressaltar que,
nesta Casa, foi votado o projeto do consórcio, e o que mais pegava era a questão do
medicamento. Eu votei nesse projeto mediante a justificativa que daria maior suporte
na aquisição do medicamento e, pelo que vemos, o problema continua mesmo após a
aprovação do projeto. Outra indicação é com relação à contratação de enfermeiros e
técnicos de enfermagem. O senhor Marino disse em uma sessão que estava havendo
um processo para a contratação desses profissionais, bem como médicos. Eu coloquei
só enfermeiro e técnico de enfermagem, mas sabemos que a questão dos médicos
está bastante precária. Com relação à contratação de enfermeiros e técnicos, ela se
dá à grande debilidade que tenho encontrado nas visitas que fiz nas unidades de
saúde e hospital e em todos eles faltam dois ou três enfermeiros para que haja o
atendimento adequado. Claro que não vamos nunca trabalhar com o número suficiente
para atender todo mundo em perfeitas condições; é uma utopia acreditar que isso seja
possível, porém a debilidade acaba sendo extrema, abaixo do tolerável. Então seria
interessante que houvesse o empenho do Executivo na questão da contratação
desses profissionais, que facilitaria no atendimento da população. O funcionário que
está em condições de trabalho pode oferecer um serviço melhor. Hoje temos no setor
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de saúde profissionais que estão esgotados, estressados (como em todas as áreas),
mas, trazendo para a questão da saúde, vemos que a falta de um funcionário faz com
que aquele que esteja trabalhando trabalhe dobrado. Sabemos que as condições não
são lá essas coisas para que tenham de fato um suporte mínimo para que
desenvolvam o trabalho que precisam desenvolver. Então, a questão da contratação
vai refletir em um atendimento melhor para a população ibateense, dando mais
condição aos funcionários trabalharem com mais tranquilidade. Outra indicação é com
relação a motorista de ambulância. Acho importante e louvável toda conquista do
município e isso temos que agradecer e dar o devido valor. Houve agora a aquisição
de mais uma ambulância para o município. De fato, isso é muito bom; parabenizo o
senhor Presidente pela conquista, mas temos que entender que também se precisa de
motorista. Estive no setor e há a falta de ambulância, a ambulância não vai, às vezes
demora, mas isso não é por falta de ambulância, porque estamos bem estruturados
em relação a isso, mas precisamos de gente para conduzir essas ambulâncias. Pelo
que vi, temos 18 ou 17 motoristas e desse número, sempre um está de férias e o
restante é dividido nos ônibus escolares, viagens a Ribeirão Preto, Barretos, São
Paulo, Campinas, Bauru, Jaú, levando o pessoal e, com isso, acabam faltando os
motoristas para as ambulâncias, e a demanda acaba sendo muito alta. Vale lembrar
que, na questão da demanda, a maior parte vem do Jardim Cruzado e Jardim América
e por isso é importante termos ambulância para o transporte, mas também precisamos
de quantitativo de motoristas. A questão da farmácia tem sido muito solicitada, pois, o
pessoal, quando consegue atendimento no Hospital, de posse da receita, não
consegue retirar o remédio aos sábados, domingos e feriados, pois a farmácia está
fechada. Apenas uma indicação. Acredito que o Executivo tenha condições de bolar
alguma coisa para trazer maior comodidade ao cidadão e que essa farmácia tenha
medicamento. Acredito que tudo será resolvido logo e da melhor forma possível. Outra
indicação, como o Vereador Damião falou, chega a ser deselegante fazer esse tipo de
solicitação em Tribuna, pois dá para ser resolvida, assim como muitas coisas podem
ser resolvidas no diálogo, mas, quando vemos que passa o tempo e não foi resolvida,
por mais simples que seja, temos que trazer à Tribuna. Conforme o Vereador Damião
falou, não é para ele, não é para o Vereador Nathã, é para a população. O pessoal usa
desse serviço e, uma vez que existe, é para ser usado e, de preferência, no período
integral. Quero falar sobre a praça dos Jequitibás, em frente à escola Antônio Deval.
Tenho observado, além de receber solicitações também dos moradores. De fato,
Santa Terezinha e Vila Tamoio moram pessoas com mais idade, mas muitos avós têm
me solicitado essa indicação se o Executivo sentir no coração de dar essa força para
esses cidadãos, porque em domingos e feriados, quando os netos vão a suas casas,
eles levam suas crianças ao Jardim Menzani ou ao Jardim Mariana para brincarem.
Seria interessante se o pessoal da base desse esse apoio em fazer alguma coisa ali
para os moradores. Outra indicação é sobre a construção da rotatória. Há a rua que
vem do Jardim Icaraí, do vem do residencial Mariana e do Jardim Mariana e, nesse
cruzamento, vira e mexe acontece muito acidente porque, além de a sinalização ser
um tanto quanto precária, ninguém tem muito respeito pelas vias. Tem o
entroncamento de três vias, onde o sentido de fato fica um pouco confuso e resulta
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nessas questões. Os moradores daquela esquina têm solicitado bastante também
porque, quando estão chegando ou saindo com o carro, o pessoal vira de uma vez.
Além de o cidadão me procurar, tenho o hábito de ir ao local e ver com meus próprios
olhos. Então, uma vez que estou como Vereador, ganhando como tal, é de minha
responsabilidade e obrigação acompanhar o que acontece na cidade. Para não chegar
ao ponto de apresentar algo que seja exagero do cidadão, eu busco acompanhar a
situação e buscar um caminho diferente do que solicitado, talvez até mais viável, mais
prático para conseguirmos fazer alguma coisa. Esse cruzamento, de fato, é muito
perigoso, principalmente o Icaraí, residencial Mariana e Jardim Mariana, onde existem
muitas crianças que fazem a travessia daquela via para o acesso às escolinhas.
Então, é uma área que merece a nossa atenção e a atenção do Executivo. Peço ao
Executivo que dê atenção às demandas que vêm da população. Muito obrigado a
todos. Sem mais. O QUARTO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Quero
comentar sobre algumas coisas citadas em Tribuna pelos Vereadores. Conforme dito
pelo Vereador Damião em relação aos banheiros, foi feito, após acontecido nesta
Casa, o comunicado junto ao Jurídico e ao Prefeito, e o Prefeito, de imediato, pediu
para que fosse feito o trabalho. Não sei por que não foi feito ainda, mas o Prefeito deu
autorização para que um guarda fosse lá e fechasse às 22h ou pernoitasse, não sei
como seria. Levaremos a reivindicação novamente ao Prefeito, como fizemos com a
questão da iluminação no Jardim Icaraí. No mesmo dia em que foi feito o
requerimento, eu já falava com a gerente da CPFL que, no outro dia, marcamos uma
reunião com o jurídico da Prefeitura, onde tratamos da questão da iluminação pública,
iluminação de LED e foi falado que seria feita no prazo de 30 a 60 dias e aconteceu.
Outra situação é o problema que tinha no Jardim Icaraí com a falta de água. Levamos
a demanda na Prefeitura, e o Prefeito de pronto atendeu, chamou o Nicola e o
Everaldo e pediu a interligação de água da caixa do CDHU. Se tivesse um problema
na bomba do poço da horta, que abastece o Icaraí, seria fechado e seria aberta a
caixa do Antônio Moreira e o Jardim Icaraí seria abastecido. Esperamos que seja
refeita a parte da iluminação, que já foi autorizada pelo Prefeito. Foi citado meu nome
na contratação de funcionários pelo nobre Vereador Nathã. Está em andamento a
licitação para a contratação da empresa para o concurso pelo qual serão contratados
médicos especialistas, especialista ambiental, técnicos e auxiliares de enfermagem e
professores. Logo chegará a esta Casa o projeto para o aumento dos professores
também, dado pelo Governo. Não sei se vai entrar de urgência ou na próxima sessão,
depende da demanda, mas sabemos que contratação não é fácil pois há um limite de
índice que está em torno 48% e foi feito o cálculo para saber até quanto seria o
aumento para que não ultrapassasse o limite prudencial e que não atrapalhasse o
município. Então o município tem que ter o cuidado e a responsabilidade em contratar
dentro do limite prudencial para que o município não sofra sanções. EM APARTE,
VEREADOR NATHÃ FELIPE NARCIZO: Com relação à contratação, o senhor disse
anteriormente que estava em andamento, passaram-se duas semanas e hoje nos fala
que ainda está em andamento. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: É porque
precisa ser feita a contratação. EM APARTE, VEREADOR NATHÃ FELIPE
NARCIZO: Entendo que existe todo um procedimento, não é fácil. Mas quero ressaltar
PRESIDENTE

2ª SECRETÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ
Encanto do Planalto
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP
Fone/Fax: (16) 3343-1233
Sessão Ordinária de 13.06.2022 – Fls. 6
que, quando há qualquer indicação ou observação para o Executivo, a única coisa que
ouvimos é que “está em andamento”; nunca é uma coisa que já aconteceu. Quando
estive na farmácia, há três semanas, estava em licitação. Inclusive, estava com a
documentação para levar para o Executivo naquele momento fazer a licitação. O
Vereador Damião esteve lá na semana passada e iria fazer a licitação dia 14. Se o
negócio está andando, então acho que falta agilidade. VEREADOR LUÍS MARINO DA
SILVA: Sei que o Vereador é novo e eu vou usar o termo que ele gosta de usar. O
senhor tem a prerrogativa de ir ao Executivo saber as informações caso o senhor não
acredite no que estou falando. Uma licitação leva mais de três meses. Não é fácil e
tem que ter o conhecimento e responsabilidade para que não extrapole a coisa
pública. O senhor esteve no setor de ambulância, viu como funciona, como é
trabalhoso. Existe sim a falta e nesse concurso terá a contratação de motoristas.
Estamos esperando. EM APARTE, VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: No dia
20, provavelmente, o edital já estará publicado. VEREADOR LUÍS MARINO DA
SILVA: Administrar não é fácil. Cobrar é muito mais fácil, mas quem está no Executivo
tem que ter toda a responsabilidade em relação a tudo isso. Podemos pedir, mas, para
fazer, tem que seguir a lei. A coisa pública é diferente da coisa privada. O gestor
público, no caso, o Prefeito Zé Luiz Parella, tem que estar dentro da lei para que o
município não sofra sanções. Estamos juntos para ajudar o Prefeito; somos a voz do
Prefeito na Casa. Foi realizado um intervalo regimental e, cessado o tempo, a Senhora
Secretária realizou a chamada. Havendo número legal, o Presidente declarou reaberta
a sessão. ORDEM DO DIA: Foi aprovado o requerimento, de autoria de todos os Edis,
solicitando urgência para apreciação dos processos CM. nº 185-186-187-188/2022.
Decisão: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 152/2022, DE 29 DE
ABRIL DE 2022 (Primeira Discussão e Votação). INTERESSADA: Prefeitura
Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para a
elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro do ano de
2023. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: A LDO vem trazer
as metas, prioridades e diretrizes para montagem do orçamento do ano que vem, as
receitas e despesas. A previsão na LDO é um total de receitas e despesas de R$
133.000.000,00, sendo de despesa R$ 121.000.000,00 da Prefeitura; R$
10.000.000,00 do IPREI e R$ 2.000.000,00 da Câmara Municipal. Há vários anexos,
programas e, nesses programas, existem as ações, metas financeiras e físicas, como
a construção de escola: quanto custa, quantas escolas serão construídas. Essa é a
primeira votação e, depois, teremos a segunda votação daqui a 15 dias. Na minha
opinião, nada a opor. Sou favorável ao projeto. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.
PROCESSO CM. Nº 184/2022, DE 02 DE JUNHO DE 2022. INTERESSADA:
Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional
Suplementar no valor de R$ 480.000,00, destinados para complementar as dotações
orçamentárias das despesas da Secretaria Municipal da Educação e Cultura; da
Secretaria Municipal de Esportes, Turismo, Agricultura, Abastecimento e Meio
Ambiente; e da Secretaria Municipal de Projetos, Obras, Água, Saneamento e
Serviços Públicos. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI:
Desse Crédito Adicional Suplementar, R$ 80.000,00 será destinado para aquisição de
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veículo utilitário; R$ 110.000,00 para locação de máquina para fazer o aterro das valas
do lixo no aterro controlado, de forma a cumprir a legislação ambiental. Outra parte
desse crédito é para a rodoviária, é um realinhamento econômico financeiro, a
empresa pediu o reajuste de alguns itens com base no IPCA e houve alguns aumentos
em função desse período que vivemos com o aumento de preço, sendo R$ 120.000,00
destinados a isso. R$ 170.000,00 são para a construção de sanitários da Pirâmide,
inclusive fizemos indicação no ano passado e acredito que mais vereadores fizeram
esse pedido. Acredito que junto haverá o bebedouro, que irá melhorar bastante o
espaço que temos. Obrigado. DECISÃO: Aprovado por 07 (sete) votos favoráveis e 01
(um) voto contrário. PROCESSO CM. Nº 185/2022, DE 13 DE JUNHO DE 2022.
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito
Adicional Suplementar no valor de R$ 1.600.000,00, destinados para complementar as
dotações orçamentárias vigentes para atender despesas de combustíveis (óleo diesel),
cestas básicas para o funcionalismo público e revitalização de piso em pedras naturais
na piscina municipal. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI:
Desse valor considerável, R$ 1.206.000,00 são para cesta básica do funcionalismo.
R$ 310.000,00 é para óleo diesel e R$ 84.000,00 para as pedras naturais da piscina.
Obrigado. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 186/2022, DE
13 DE JUNHO DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe
sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 550.000,00 destinados a
atender as despesas da Secretaria Municipal da Educação e Cultura. DISCUSSÃO:
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse crédito é para pagamento de
contratação temporária de professores que já estão contratados e entendo que será
prorrogado. Havia uma previsão até o meio do ano, então, para prorrogar, veio esse
crédito. Obrigado. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº
187/2022, DE 13 DE JUNHO DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal.
ASSUNTO: Dispõe sobre celebração de convênio com a DESENVOLVE SP, Agência
de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia.
DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: O DESENVOLVE – SP
é como se fosse um banco voltado para o financiamento de obras públicas. Na
administração pública, chama-se Operação de Crédito. O que estamos fazendo aqui é
autorizar o município para que possa firmar esse tipo de convênio. Para cada uma que
tiver depois, virá uma lei específica para a Câmara. O município, por vezes, precisa
fazer determinada obra e não tem perna para isso, não com o orçamento que temos,
apertadinho. Agora, existe a possibilidade de emprestar no banco, será paga uma taxa
baixa ao longo dos anos, para a realização da obra. Gera dívida, mas, desde que ela
esteja organizada, controlada, não há grandes problemas. Obrigado. DECISÃO:
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 188/2022, DE 13 DE JUNHO DE
2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre atualização do
piso salarial dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica no âmbito
municipal. Altera o anexo I –Lei Complementar Municipal nº 2.564/2010 e altera o
anexo V-A da Lei Complementar Municipal nº 3.175/2019. DISCUSSÃO: VEREADOR
LUÍS MARINO DA SILVA: Projeto que acabou entrando de urgência, que eu comentei
em minha oratória e que esperávamos há algum tempo. Por meio da aprovação desse
PRESIDENTE

2ª SECRETÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ
Encanto do Planalto
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP
Fone/Fax: (16) 3343-1233
Sessão Ordinária de 13.06.2022 – Fls. 8
projeto, cumpriremos o piso salarial do Governo Federal. Pedimos o intervalo para que
pudéssemos analisar, chegar a uma conclusão e colocar em votação. Esse projeto
tem a aprovação deste Vereador. Precisamos aprovar para termos um estudo mais
completo para que, no futuro, possamos trabalhar o Plano de Carreiras que, por
informações que tenho, está nas mãos do professor Hícaro. Tem a minha aprovação.
VEREADOR NATHÃ FELIPE NARCIZO: No meu entendimento, não me senti tão à
vontade, mas precisava entrar em pauta. A pregação é muito viável, bonita, dá a
entender que só temos a ganhar com ela, mas, no entendimento que tive, com o
diálogo com os demais Vereadores, é um projeto que extingue um direito já
conquistado dos professores e não nos dá garantia de que algo melhor irá acontecer.
É um entendimento deste Vereador, que, por sua vez, vota contra o projeto. Eu não
posso votar a favor de uma coisa que extingue um direito conquistado com muitas
lutas sem ter garantias de que algo melhor virá para o funcionário. Obrigado.
DECISÃO: Aprovado por 07 (sete) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário.
EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR NATHÃ FELIPE NARCIZO:
Quero ressaltar uma observação feita pelo Vereador Marino, da base, na discussão de
um projeto, em que disse para eu conversar com o Executivo. De fato, eu tenho
tentado e muito, falta de tentativa não é. Quando eu cheguei aqui, disse a todos, em
alto e bom som, que o meu objetivo era chegar para somar, e isso acarretaria, sem
sombra de dúvida, no diálogo, na aproximação, na união com o Executivo para
desempenharmos um trabalho bacana para a cidade e não tenho tido. Peço para que
o senhor, se possível, fale ao Secretário de Governo que estou tentando falar com ele
e não estou encontrando espaço, motivo esse que desconheço, mas prefiro acreditar
que não seja uma segregação. Com relação à questão pública orçamentária, uma dica
que dou é da reorganização dos gastos. Acho que não é bom para o cidadão, uma vez
que seus impostos já estão gritantes, é a gente só ficar tirando do cidadão. A situação
está difícil. A crise que estamos enfrentando. O imposto está alto. Conta de água está
alta. Acho que precisa ser feita uma reformulação dos gastos públicos. Tira de um
lugarzinho, põe no outro. A prioridade tem que ser a saúde, educação e segurança.
Teria que ser feita uma observação no que é que está gastando desnecessariamente
ou em algo que não seja urgente ou emergente para aplicarmos os recursos de forma
mais eficaz nos departamentos e setores que o cidadão mais precisa. Com relação ao
meu voto contra, o Executivo tem esse jeito de jogar com os Vereadores, em que inclui
um projeto bom para ele no mesmo projeto que é bom para o cidadão. Enquanto eu
estiver aqui, não vou entrar nesse jogo. Eu acho que poderia ser feito de forma
diferente, fazendo o desmembramento dos projetos e ver cada projeto como um
assunto. Então inclui a locação da máquina, bem como a construção do banheiro, que
são de extrema importância e de muita urgência. Porém, a Pirâmide não foi construída
agora. De quando existe a Pirâmide, não existe o banheiro. Eu não poderia aprovar,
porque vem o pedido de uma verba para um fim o qual chegou em um mal momento,
que é investir R$ 3.800.000,00 em uma rodoviária, algo que, para o momento é
desnecessário e, para agora, uma vez que temos extrema urgência na atenção da
saúde da cidade. Eu não poderia aprovar um projeto que destina a uma obra que é
desnecessária para o cidadão. Temos que separar o cidadão da cidade. Muita coisa é
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importante para a cidade, mas não traz efetividade nenhuma para o cidadão. Eu não
poderia aprovar isso, sabendo que a saúde grita por socorro. São recursos
empenhados em coisas que não têm tanta urgência e que poderiam ser empenhados
na saúde. Sem mais. Muito obrigado. O SEGUNDO, VEREADOR LUÍS MARINO DA
SILVA: Cada um tem o direito à explanação. Ao meu ver, o Vereador Nathã votou
contra o projeto, no qual estavam incluídas aplicações de verba no saneamento
básico, no lixo, no esporte. O Vereador tem cobrado muito a saúde, e saúde depende
do esporte, saúde depende de saneamento. Como o Vereador cobra tanto e não vota
o projeto? Fica a minha indagação. O Vereador cobra, mas não ajuda a aprovar, a
fazer. O Vereador votou contra o projeto dos professores, o qual esperamos há muito
tempo, e, sem essa aprovação, não cumpriríamos a lei federal. Sem essa lei federal,
não poderemos ter um estudo, um impacto para vermos como iremos trabalhar o plano
de carreiras, não só dos professores, mas do funcionalismo todo. Então o Vereador
tem uma situação com a qual eu não concordo. O Vereador falou que a conta de água
está cara. Está cara para o município, para o cidadão não está. Se pegarmos nossa
conta de água, (o Vereador Ronaldo tem conhecimento de água, porque trabalha no
setor de Araraquara), em relação a São Carlos e Araraquara, é muito barata. Tem
conta alta, mas para o município; o município paga e o Prefeito não aplica. Então está
errado nessa parte também. Quero falar sobre uma publicação do Vereador Nathã
quando diz que o Prefeito se promove ao entregar uma caminhonete para o município.
Jamais o Prefeito faria isso, porque ele já doou ambulância para o município e nunca
fez politicagem em cima disso. O Prefeito já usou caminhões dele, quando pegou esta
cidade (Vereador Horacio sabe) estava um lixo; teve que fazer limpeza na cidade e
nunca fez politicagem em cima disso. O Prefeito já emprestou caminhões para ajudar
cidade vizinha e nunca fez politicagem em cima disso. Então, é o ato do Prefeito fazer.
Receber uma doação do Governo, ele tem que fazer o ato público, entregar para a
Guarda e oficializar. Tem que fazer matéria, publicar para dizer que o que foi recebido
foi aplicado no município. Então, quem está fazendo politicagem é o senhor, Vereador.
Sem mais. O TERCEIRO, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHEZ: Deixei por
último para dar meus sentimentos à mãe de nossa querida Andréa que, por muitos
anos, foi uma profissional competente nesta Casa e que hoje se encontra aposentada
e que, recentemente, perdeu sua mãe. Seu pai era muito amigo da gente, sua família
é muito decente, sogro e sogra do Wagner, Diretor experiente de nossa Casa. Então,
quero deixar por último meus sentimentos a este casal, Wagner e Andréa. Já falei da
família Biondo, Gioia, Pastori e Monte. Meus sentimentos a todos. Não posso deixar
de agradecer ao Deputado Federal Vanderlei Macris. Além do Meu Pet, que está
sendo instalado na Horta Municipal e será de grande valia para nossos animaizinhos,
quero dar os parabéns ao Prefeito que foi lá e fez uma construção maravilhosa para
colocar a clínica em cima. Quero agradecer ao Vanderlei Macris porque hoje chegou
outra ambulância, que foi pedido deste Vereador, mas elevo a todos os Vereadores
desta Casa, porque todos lutam pelo bem da nossa cidade. Desejo que venham mais
coisas para o município, porque é de suma importância. Quero falar da visita que
tivemos com o Governador do Estado de São Paulo em Araraquara, no dia 23, a
importância que foi para o município. Estavam o Prefeito, Zé Parella; o Presidente da
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Câmara, Senhor Valentim; alguns Vereadores, inclusive eu, e pude perceber a
importância do município para essa região; o quanto o Governador elogiou o Prefeito
da nossa cidade. Quero deixar os parabéns para o Prefeito, Vereadores pela
condução que teve perante o Governador do Estado de São Paulo, sendo bem
recebido da maneira que ele foi. Acredito que, a partir desta etapa que tivemos com o
Governador, grandes coisas acontecerão na cidade. Para completar, uma notícia
triste: a Paraty protocolou um pedido para rescindir o contrato. Muito triste, porque,
caso venha acontecer, teremos a alteração no valor da passagem, porque alguns
estudos que temos feito, a Paraty é a menos que cobra. Em Matão, R$ 4,20 é o menor
preço enquanto que, em Ibaté, está em torno de R$ 2,50, R$ 2,70. Pode acontecer de
vir outra empresa que suba para R$ 4,00, R$ 4,50. Como ficamos? Quem sabe ainda
há alguma conversa entre o Prefeito e o Diretor da Paraty para que consigam alguma
coisa. Pode ser que venha algum aumento, mas que seja bem insignificante para a
população, para que consiga pagar e tenha um transporte de alto relevo para a cidade.
Sem mais. O QUARTO, VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Quando fazemos
um elogio, é gratificante para a pessoa. Então, quero elogiar nosso Secretário de
Governo, que sempre foi atencioso comigo. Sempre que preciso dele, ele sempre está
à disposição; é um ótimo Secretário. Sempre nos reunimos com o Prefeito e nunca se
desfez da gente. Só tenho a agradecer o Secretário, que é muito atencioso. Será
inaugurada a Câmara, no final do mês, o Prefeito nos falou. Desejo melhoras ao pai do
Édison. Ele sairá dessa, se Deus quiser. Sem mais, Senhor Presidente. Nada mais, foi
encerrada a sessão às dezoito horas e doze minutos, lavrada esta ata, que será
assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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