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01ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 24 DE
JANEIRO DE 2022, ÀS 16:00 HORAS.
Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às
dezesseis horas, no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão
extraordinária, 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, Horacio Carmo Sanches, Ivanildo de Oliveira Lins, Jean
Glei Rubio Tomaz, Ronaldo Rodrigo Venturi, Sidnéia Monte e Waldir Siqueira. A
seguir, o Vereador Waldir Siqueira procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi
aprovada, por unanimidade, a ata da sessão extraordinária de 11 de novembro de
2021. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 005/2022, DE 18 DE JANEIRO DE 2022.
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre conceder revisão
geral salarial de 15% aos servidores públicos municipais. DISCUSSÃO: VEREADOR
RONALDO RODRIGO VENTURI: Primeiramente, peço licença só para deixar meus
sentimentos à família do Evandro Huss, GCM, que faleceu ontem. Deixou a esposa
Valéria, também funcionária pública, amiga de escola; deixou os irmãos, os pais.
Ficamos muito tristes. Com relação ao reajuste, claro que é bem-vindo. Um reajuste de
15%, um percentual considerável perto da crise, da situação que passamos no país.
Claro que, para o funcionário público, é muito complicado, porque o funcionário público
de Ibaté tem um salário baixo comparado com o da região, e isso não é novidade.
Desde 2019, o último reajuste ocorreu na data base referente a maio, desde então,
não teve nada. Então, é bom que tenha vindo logo em janeiro, isso é um ponto
positivo, mas a defasagem nesse período foi muito grande. Só de perda inflacionária,
foi 17.54%. Então, os 15% são bons, positivos, ele não consegue repor essa perda no
período. Mas pode haver a discussão de que, em relação ao último ano, que foi10% a
inflação, 15% é maior. Sem dúvida alguma. Mas, é só fazer uma conta: maio de 2019,
dezembro de 2021, verão que é um reajuste para recompor a inflação, 17.54%. Mas
os 15% é um percentual razoável. Sei que muitos funcionários não estão satisfeitos,
porque gostariam que fosse a inflação completa, gostariam de ter a incorporação do
14º e do abono aniversário que foram perdidos em 2020, por força de decisão judicial.
Então vamos aprovar. Disse que seria favorável ao projeto e não tem como ser
diferente e a luta tem que seguir, principalmente pelo Plano de Carreiras, porque só
fazendo um plano bem estruturado para melhorar a questão salarial das profissões,
porque existe muita distorção regional. Se fizermos isso, aí sim teremos uma
valorização de fato dos servidores. Os 15% não resolvem, não solucionam, mas
amenizam um pouco o sufoco que o funcionalismo público de Ibaté passa neste
momento. Meu muito obrigado. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão às dezesseis horas e trinta minutos,
lavrada esta ata, que será assinada, depois de lida e aprovada.

