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17ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE
2020.
Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às dezesseis
horas, no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida
pela Vereadora Regina Célia Alves de Queiróz, secretariada pelo Vereador Steigue
Jones Ronchini Fáccio e com a presença dos seguintes Vereadores (as): Antonio
Inácio Barbosa, Carlos Eduardo Galdiano, Ivani Almeida da Silva, Luis Marino da
Silva, Silvano Vaz do Carmo e Valentim Aparecido Fargoni. Iniciada a sessão, foi
executado o Hino de Ibaté. A seguir, o Vereador Antônio Inácio Barbosa procedeu à
leitura de um trecho da Bíblia. O Senhor Secretário apresentou a justificativa de
ausência da Primeira Secretária, Vereadora Sidnéia Monte, na Sessão Ordinária,
amparada pelo § 2º do artigo 2º da Lei Municipal nº 2905/2015. Decisão: Aprovada
por unanimidade. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária realizada
no dia 30 de novembro de 2020. Após, o Senhor Secretário realizou a leitura da
denúncia contra o Prefeito Municipal, apresentada pelo senhor Danilo Antônio
Amaral, nos termos do inciso IV, do Artigo 68, da Lei Orgânica. DECISÃO: Não
recebida
por
unanimidade.
PROPOSIÇÕES
APRESENTADAS
PELOS
VEREADORES (AS): VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ:
Indicação, dispondo sobre trocar a iluminação pública do Conjunto Habitacional
Comendador Nello Morganti por lâmpadas de led, segundo a Lei 3034/2017.
Indicação, dispondo sobre reformar o campo de bocha. ORADORES: O PRIMEIRO,
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Boa tarde, Senhora Presidente, Senhores
Vereadores e Vereadora; pessoas que nos assistem pela TV Câmara e pela rádio
Encanto. Quero expor aqui que, desde o final de semana passada, dia três de
dezembro, foi criada uma Força Tarefa, com diversas secretarias da Prefeitura,
unidas: Guarda Municipal, Cultura, Assistência Social, Vigilância Sanitária, Fiscal de
Postura e Esporte. Junto com a Polícia Militar, a Força Tarefa é realizada em todos os
finais de semana, sexta, sábado e domingo, ficando dois agentes em cada entrada da
praça, monitorando o uso de máscara, colocando álcool em gel e aferindo a
temperatura. Além dos fiscais de postura, também a vigilância sanitária está
percorrendo estabelecimentos, junto com a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Esse
evento é de iniciativa do Comitê de Prevenção ao COVID. Fica aqui meu
agradecimento a todas as secretarias envolvidas ao combate ao COVID-19, ao
Esporte, à Vigilância Sanitária, à Guarda Municipal e às demais secretarias e
funcionários envolvidos, pelo seu empenho e ajuda na Praça Municipal, pois, neste
final de ano, recebemos grande quantidade de pessoas devido a nossa linda
iluminação. Graças a essa equipe e seus trabalhos, as pessoas podem visitar a praça
com segurança, sabendo que a equipe, na entrada, controla as pessoas, o uso de
álcool gel e o uso de máscara, garantindo mais segurança à população. Muito
obrigado. ORDEM DO DIA: Foi aprovado requerimento, de autoria de todos os Edis,
solicitando urgência para apreciação dos processos CM. nº 260-261/2020. Decisão:
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM N° 260/2020, DE 11 DE DEZEMBRO
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DE 2020. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura
de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 370.000,00, em atendimento às
despesas de pessoal dos inativos e pensionistas do Instituto de Previdência Municipal
de Ibaté. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM N° 261/2020, DE
11 DE DEZEMBRO DE 2020. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO:
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.630.000,00,
em atendimento às despesas de pessoal, encargos sociais e energia elétrica do mês
de dezembro 2020. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO
PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Quero agradecer
a Deus pela oportunidade e aos funcionários da Câmara por, durante todo o mandato,
ter nos auxiliado em nossos pedidos legislativos, a todos os Vereadores pelo trabalho
em conjunto, sempre procurando fazer o melhor por Ibaté. Peço desculpas se, em
algum momento fiz algo que ofendeu vereadores e funcionários. Desejo a toda a
população ibateense um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Aproveito para desejar
um ótimo mandato ao nosso Prefeito, Zé Parella, e a sua Vice, Ivani, e aos novos
vereadores eleitos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. A SEGUNDA, VEREADORA
REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Senhores, acabamos de ouvir essa denúncia,
lida pelo nosso Secretário, em que esse rapaz diz, por várias vezes, que houve maucaratismo de minha parte. Em nenhum momento houve mau-caratismo de minha
parte, porque quem fez a nossa procuração foi o nosso Departamento Jurídico. Quero
deixar bem claro que, hoje, faço parte de um departamento que é da Prefeitura
Municipal de Ibaté, como Auxiliar de Enfermagem. Fui afastada por estes dois anos
sendo Presidente da Câmara e, em nenhum momento, houve mau-caratismo de
minha parte. Quero deixar claro a este senhor, aos moradores de Ibaté, aos
professores, aos funcionários públicos de Ibaté que minha intenção é um Plano de
Carreira para todos os funcionários públicos. Então deixo claro a este rapaz, que fez
a denúncia, que a minha intenção é essa e que vou acionar o Departamento Jurídico
da Câmara, para que tenha uma postura de ação judicial contra essa situação. Hoje
quero agradecer a Deus por ter permitido que eu estivesse aqui durante este
mandato. Foram quatro anos de trabalho e aprendizado. E que aprendizado bom. O
mandato está por terminar, porém o meu trabalho por uma Ibaté melhor nunca
deixará de existir. Seguirei na luta pelos direitos de cada ser humano desta cidade.
Sou grata por cada pessoa que fez parte deste capítulo da minha história. Aos que
foram flores, aos que foram espinhos, sem dúvidas vocês são responsáveis por me
fazer uma mulher e cidadã mais forte. Desejo aos vereadores eleitos e reeleitos uma
gestão abençoada e com muitas conquistas para nossa cidade. Enfim, encerro este
ciclo feliz pelo trabalho de transparência e responsabilidade que realizei e, de cabeça
erguida, me despeço temporariamente de todos os amigos desta casa de leis. Deus
abençoe a todos. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezesseis horas e cinquenta
e três minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo
Plenário.
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