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PRESIDENTE            2ª SECRETÁRIA 
 

4ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 21 DE 
DEZEMBRO DE 2.018. 
Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis 
horas, no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão extraordinária, 
presidida pelo Vereador Valentim Aparecido Fargoni, secretariada pela Vereadora 
Sidnéia Monte e com a presença dos seguintes Vereadores (as): Luis Marino da Silva, 
Regina Célia Alves de Queiróz, Sidnéia Monte, Silvano Vaz do Carmo e Steigue Jones 
Ronchini Fáccio. Iniciada a sessão, foi executado o Hino de Ibaté. A seguir o Vereador 
Luís Marino da Silva procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por 
unanimidade, a ata da sessão extraordinária de 15 de janeiro de 2018. ORDEM DO 
DIA: PROCESSO CM. Nº 266/2018, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.018. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre extinção do adicional 
de nível universitário e do adicional de nível técnico. DECISÃO: Aprovado por 
unanimidade. PROCESSO CM. Nº 267/2018, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.018. 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre aumentar o 
quantitativo de vagas para o cargo de Professor de Educação Básica I – PEB I – (10 
vagas). DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. N° 268/2018, DE 19 
DE DEZEMBRO DE 2.018. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe 
sobre autorizar repasses de recursos financeiros à APAE e abrir crédito suplementar 
no valor de R$ 167.000,00. DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Boa 
tarde, senhor Presidente, senhores Vereadores. Esse projeto vem para ajudar a nossa 
APAE, que passa por momentos difíceis, devido à interdição que teve, e, em conversa 
com o Prefeito, o Prefeito montou esse processo para que se possa fazer esse repasse 
à APAE, para que ela possa terminar de fechar o seu ano. Quero agradecer os 
Vereadores presentes, pois é o voto de vocês que vai garantir o Natal e o Ano Novo 
dos nossos funcionários da APAE. Se vocês não estivessem aqui, hoje, a gente não 
poderia realizar esta sessão, e seria difícil. Então, agradeço a todos em nome da 
Conceição, presidente da APAE, e de todos os funcionários. Agradeço ao Prefeito 
também por atender à solicitação da APAE, que vive este momento. Que no próximo 
ano, a gente possa ver o destino da APAE, vendo o que podemos fazer para resolver 
o seu problema. Sem mais. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. Nada mais 
havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão, às dezesseis horas e vinte e três 
minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de lida e aprovada. 
 
 


