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09ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 30 DEMAIO DE 2022.
Aos trinta dias do mês de maio 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 pelo Vereador Luís Marino da Silva
e com a presença dos seguintes Vereadores: Damião Rogério de Sousa, Horacio
Carmo Sanches, Ivanildo de Oliveira Lins, Jean GleiRubio Tomaz,Nathã Felipe Narcizo
e Ronaldo Rodrigo Venturi. Foi aprovado, por unanimidade, o requerimento de licença,
apresentado pela Vereadora Sidnéia Monte, referente à data desta sessão, conforme
atestado médico anexo. A seguir, o Vereador Luís Marino da Silva procedeu à leitura
de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de
09 de maio de 2022. A seguir, o Senhor Secretário fez a leitura das Correspondências
Recebidas de Diversos, que ficarão arquivadas na Secretaria da Câmara. ORDEM DO
DIA: Foi aprovado, por unanimidade, o pedido de requerimento de urgência especial,
de autoria de todos os Edis, para apreciação do projeto de lei nº 042/2022 - Processo
CM. Nº 181/2022, de 30 de maio de 2022. PROCESSO CM. Nº 180/2022 ,DE 24 DE
MAIO DE 2022. INTERESSADA: PrefeituraMunicipal. ASSUNTO: Dispõe sobre
abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.340.000,00, através do
superávit financeiro apurado no exercício anterior, destinados para atender as
despesas da Secretaria de Obras e da Secretaria Esportes, Turismo e Lazer.
DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse projeto de lei é um
crédito adicional suplementar, no valor de R$ 1.340.000,00, e, na especificação que o
Executivo nos mandou, R$ 930.000,00 são destinados a recapeamento asfáltico; R$
240.000,00 são destinados à troca de lâmpadas por LED, dando continuidade, pois
feita uma parte; e R$ 170.000,00 é para a pintura do Complexo Esportivo Parrelão.
Então é uma autorização de despesa e são demandas que a cidade tem, muitas delas
indicadas por nós e não tem por que votarmos de uma forma diferente, temos que ser
favoráveis. É um projeto bom e importante para o município. Obrigado. DECISÃO:
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 181/2022 DE 30 DE MAIO DE 2022.
INTERESSADA: PrefeituraMunicipal. ASSUNTO: Dispõe sobre alterar a estrutura do
Quadro de Cargos de Provimento Efetivo, constante da Lei Complementar Municipal
3175/2019, de 30 de outubro de 2019, para alterar a nomeclatura dos
cargos.DISCUSSÃO: VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS:Esse projeto tem o
objetivo de mudar a nomenclatura dos cargos de serviços de limpeza e tambem
serviços de gari para Serviços Gerais. Eu não vejo problema algum em votar nesse
projeto por entender que nenhum funcionário vai ter alguma perda em seu salário.
Sendo assim, esse projeto tem meu voto favorável. Sem mais, Senhor Presidente.
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO,
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Sabemos que o município foi palco do uso da
internet em relação ao Hospital. Quero passar algumas informações para que todos
possam ficar sabendo. Hoje, nosso Hospital faz realiza o acompanhamento das
pessoas que passam pela triagem com a enfermeira, o que acaba demorando um
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pouco. Isso porque estamos vivendo em uma época de grande surto de dengue, de
COVID. Pedimos até a conscientização das pessoas para que usem máscara. Até nos
planos de saúde, conforme foi noticiado em cidades vizinhas, quem tem plano de
saúde chega a demorar até duas horas. Então, é para o bem das pessoas que essa
triagem seja feita e que as pessoas, com mais necessidades, passem na frente, para
que não venha a contrair a COVID ou qualquer outra infecção. Gostaria também de
dizer que o raio-x estava quebrado, mas já foi realizado o conserto por meio de uma
empresa, foi feita a troca do transformador e já está em funcionamento também. Quero
dizer sobre as ações da Assistência Social com relação aos moradores de rua,
fazendo o seu acolhimento. Esse ato acaba os motivando, muitas vezes, para que
essas pessoas saiam da situação de rua. Muitos não querem, mas alguns saem.
Parabéns à Assistência Social pelas ações desenvolvidas. Fizeram, em parceria com a
EPTV, a Campanha do Agasalho, e, no dia 18 de maio, o combate de exploração
sexual, que envolveu todas as secretarias. No esporte, hoje é a semifinal da Taça
EPTV, sendo disputada em Ribeirão Bonito, às 20h, no Ginásio de Esportes. Também
temos 12 alunos do Projeto Social do Karatê, que se classificaram para o Campeonato
Brasileiro e que vão representar a Federação Paulista em julho, no estado de Minas
Gerais. Também recepcionamos o Governador na cidade de Araraquara, e nosso
município recebeu um caminhão equipado, mais uma ambulância equipada, a
segunda em menos de dois meses; e também uma viatura para a nossa Guarda
trabalhar no setor rural. Ficamos felizes com todas essas ações e agradecemos. Sem
mais. O SEGUNDO, VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Quero
rapidamente falar a respeito da COVID, como bem disse o Vereador ao ressaltar as
questões e dificuldades do setor da saúde em função da COVID, dengue, etc. Quero
fazer um pedido às pessoas para que tomem cuidado, porque os casos aumentaram
significativamente. Tenho acompanhado já faz tempo e não é só em Ibaté, mas é nível
nacional. No boletim da sexta, estávamos com mais de 83 casos confirmados naquele
momento; é um número muito alto que remete ao auge da pandemia. Felizmente, pelo
menos aparentemente, a maior parte das pessoas que está contraindo não está
desenvolvendo a doença de uma forma mais séria, mas há algumas pessoas que
estão falecendo, inclusive pessoas queridas da cidade. Então, vamos tomar cuidado.
Acho que é importante e fundamental, como disse o Vereador que me antecedeu, usar
máscara, álcool em gel; esses cuidados para os quais todos baixaram a guarda,
inclusive este Vereador que vos fala. Todo mundo baixou, porque começamos a ficar
tranquilos, os casos caíram, a máscara deixou de ser obrigatória. É um exercício que
todos nós precisamos fazer, que é o de nos policiarmos para evitar que tenhamos
alguma coisa pior. Com relação à dengue, além dos cuidados que o município tem tido
com inseticida e etc., é uma questão de conscientização de todos nós. Haverá
problemas em terreno baldio, em um buraco na rua, mas, se cada um tomar conta de
seu quintal, o número será bem menor. Temos que fazer nossa parte enquanto
cidadãos. Gostaria de fazer uma menção, um agradecimento ao pessoal do DAE,
porque eles têm trabalhado; eu acompanho, dentro do possível, o trabalho, e não é
fácil. Serviço não é bom, trabalho não é bom porque vem de chibata, na origem da
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palavra, mas há serviços que são complicados. Vi um vídeo de um rapaz que teve que
entrar no esgoto para rebocar e tem que fazer isso,não é só em Ibaté, em todo lugar é
assim. Então é um serviço muito difícil, complicado e eles merecem nossos aplausos,
nossos parabéns pelo esforço e trabalho para que não falte água e para que o esgoto
não fique vazando. Então, hoje dedico minha fala a todos os funcionários do
Departamento de Água e Esgoto. Muito obrigado. Nada mais, foi encerrada a sessão
às dezesseis horas e vinte minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de
aprovada pelo Plenário.
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