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03ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 08 DE 
MARÇO DE 2022, ÀS 16:00 HORAS. 

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, 
realizou-se, remotamente, a presente sessão extraordinária, presidida pelo Vereador 
Valentim Aparecido Fargoni, secretariada pela Vereadora Sidnéia Monte e com a 
presença dos seguintes Vereadores (a): Damião Rogério de Sousa, Horacio Carmo 
Sanches, Ivanildo de Oliveira Lins, Jean Glei Rubio Tomaz, Luís Marino da Silva, 
Ronaldo Rodrigo Venturi e Waldir Siqueira. A seguir, o Vereador Jean Glei Rubio Tomaz 
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da 
sessão extraordinária de 07 de fevereiro de 2022. ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. 
Nº 089/2022, DE 03 DE MARÇO DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre a concessão de repasses, a título de termo de colaboração 
e/ou termo de fomento, às entidades do município no exercício de 2022. DISCUSSÃO: 
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Em relação ao ano passado, esse 
projeto gerou bastante discussão interna para a gente chegar a um bom termo, para 
entender principalmente a questão do repasse do FUNDEB, estadual, para a APAE. 
Dessa vez já está bem esclarecido. Só quero pontuar algumas coisas do projeto. 
Estamos autorizando a Prefeitura para fazer um repasse para ADEFI de R$ 120.000,00, 
verba municipal; Centro de Convivência do Idoso: R$ 123.400,00, sendo que R$ 
108.000,00 serão verbas municipais e R$ 18.400,00 são uma verba estadual destinada 
à proteção básica. Com relação à APAE, o valor autorizado de repasse é de R$ 
588.000,40, havendo uma diminuição em relação ao ano passado de R$ 26.000,00 
justamente do FUNDEB, algum ajuste de plano de trabalho, acredito. R$ 300.000,00 
são de recursos próprios, R$ 224.000,00 é por recursos FUNDEB; R$ 21.700,00 são 
recursos estaduais de proteção básica; R$ 26.000,00 verba estadual para pessoas com 
deficiência acima de 30 anos; R$ 16.200, verba federal destinada às pessoas com 
deficiência. É nesse projeto que estamos votando e não tem como ser contrário. Tem 
que ser muito favorável, pois as entidades precisam, sabemos de todo trabalho e esse 
auxílio da Prefeitura é fundamental. Sem ele, as entidades não têm como sobreviver. 
Muito obrigado. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: O Vereador já esclareceu bem 
amplamente, mas o valor total que estamos autorizando de repasse é de R$ 834.400,40. 
Deixo claro que o Executivo sempre está à disposição para fazer esse repasse, mas por 
questões administrativas, de leis, atrasa um pouco o repasse; mas ele sempre esteva 
ao lado das entidades. Mas hoje estamos hoje, em sessão extraordinária, até a pedido 
das entidades que estão em uma necessidade extrema e estamos dispostos a ajudar 
para que as entidades supram seus gastos e suas dívidas. Tem a minha aprovação 
também. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: A respeito do projeto, ele é de grande 
importância. Eu, nos três mandatos que estive aqui, eu sempre votei a favor dos 
repasses às entidades para que consigam se manter. Elas fazem um trabalho 
excepcional. Nada mais justo fazermos esta sessão até mesmo por causa de alguns 
setores que estão com salário atrasado, devido às dificuldades financeiras e com 
certeza vamos ser favoráveis. Sem mais. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: 
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É um projeto de grande importância. Sabemos da luta desse pessoal durante estes dois 
anos para manter as entidades funcionando. Sabemos que a APAE está sob nova 
direção, eles estão trabalhando bastante para manter a APAE aberta. É um projeto 
importante e jamais votaremos contra. Algumas pessoas ficarão chateadas conosco, 
porque é um dinheiro da educação, mas é um dinheiro legal que está sendo repassado, 
mas jamais votaremos contra. VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS:  Esse 
projeto é pertinente que vem trazer a sobrevivência dessas entidades e tem meu voto 
favorável. Sem mais, Senhor Presidente. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 
PROCESSO CM. Nº 090/2022, DE 04 DE MARÇO DE 2022. INTERESSADA: Prefeitura 
Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre instituir o Programa de Recuperação Fiscal – 
REFIS 2022 no Município de Ibaté. DISCUSSÃO DA EMENDA APRESENTADA PELA 
COMISSÃO MISTA:  VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: A gente vê uma grande 
dificuldade do município em aderir ao REFIS pela segunda vez em uma dada tão 
próxima da outra. Pedimos ao Prefeito para que se fizesse um novo REFIS, porque 
muitas pessoas acabaram não aderindo ao programa, e o Prefeito aceitou. Com essa 
emenda, ontem conversei com o Prefeito sobre isso. O Prefeito visa a melhorar e 
valorizar quem acaba pagando seu imposto em dia. Muitas vezes, as pessoas sabem 
que, no começo do ano, tem o imposto a ser pago, que, dependendo, acaba sendo mais 
alto, mas é um gasto que a pessoa tem que ter. Essas famílias acabam deixando um 
sonho para trás para ter a verba e pagar o imposto. Pensando nessas pessoas, segundo 
o nosso Prefeito, pensando nas pessoas que não conseguem pagar suas dívidas e 
acabam por precisar do REFIS, ele fez um projeto mais simples, menos burocrático para 
atender as pessoas mais vulneráveis. Quem teve a possibilidade de aderir ao REFIS até 
dezembro no ano passado, a gente fica feliz por elas, mas vamos dar oportunidade para 
essas pessoas agora. Conversando com o Prefeito, ele nos pediu para votarmos no 
projeto dessa forma para valorizar quem paga em dia e dar credibilidade, pois o 
município precisa da verba das pessoas que pagam em dia. O que estamos fazendo é 
dar uma chance a mais para quem não está conseguindo pagar os impostos em dia. 
Votarei contra à emenda apresentada e gostaria que os Vereadores da base de Governo 
seguissem também a não aprovação da emenda. VEREADOR RONALDO RODRIGO 
VENTURI: Esse projeto é muito semelhante ao do ano passado, mas é muito bom. De 
fato, muita gente não conseguiu fazer a adesão no ano passado, por “n” motivos. Essa 
é uma nova oportunidade para as pessoas colocarem seus débitos em dia. O município 
tem um histórico de dívida ativa, segundo os anexos do projeto, de R$ 36 milhões; muito 
alto. Para um município que arrecada pouco mais de R$ 100 milhões no ano ter R$ 36 
milhões de dívida, é um caso geral essa situação de inadimplência, mas a maioria não 
paga porque não dá conta, porque tem que escolher entre se alimentar e pagar imposto, 
principalmente com a pandemia e com o aumento de desemprego. Agora a situação vai 
melhorando. Como o REFIS vai ficar aberto até junho, o pessoal tem três meses para 
fazer a sua adesão. Nós apresentamos a emenda porque o projeto é basicamente a 
mesma coisa do ano passado. Há uma tabelinha: para pagamento à vista, haverá 100% 
de desconto de juros e multa, contemplando também as pessoas que têm o Cadastro 
Único. De duas a dez parcelas, 70% de desconto de juros e multa; de 11 a 24, 60%; 25 
a 36, 50%; 37 a 60, 40%. O que está diferente é o desconto de 100%. No último REFIS 



 

  

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP 

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

 
3ª Sessão Extraordinária de 08.03.2022 – Fls. 3 

 

            PRESIDENTE             2ª SECRETÁRIA 

 

e no de 2019, foram colocados outros critérios que estão presentes na emenda: pessoa 
que comprovar que recebe até três salários mínimos, estando em conformidade com os 
parâmetros da Defensoria Pública e tendo uma casa de até 100m2; aposentado que tiver 
uma única casa de até 70 m2; quem tem doença grave e quem tiver alguém da família 
com câncer. Vejo que não estamos aqui para desestimular as pessoas que pagam em 
dia, porque não é vantagem pagar atrasado. Nós estamos ampliando minimamente para 
essas pessoas para que possam pagar seus débitos em até 60 vezes e ter 100% 
desconto de juros e multa. Por isso, na minha opinião, a emenda deve passar e seguir 
adiante. Obrigado. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Em relação à emenda, discutimos 
na comissão e eu sou favorável, tendo em vista que essa emenda está igual ao projeto 
do ano passado. Devido ao tempo curto, muitas pessoas não aderiram por vários 
motivos. Às vezes, na época, a pessoa estava desempregada e, agora, está empregada 
e quer aderir ao REFIS. Essa emenda é para beneficiar a população, esse é o trabalho 
do Vereador. Temos que pensar no município, mas temos que pensar também nos 
menos favorecidos. Se não lutarmos para defender a população, quem vai lutar? Muitas 
pessoas já foram beneficiadas no projeto passado e por que ser diferente nesse projeto? 
Muitas pessoas querem fazer o parcelamento, mas não conseguem. Esse projeto só 
vem a beneficiar a população. Com o parcelamento aprovado no ano passado, muitas 
pessoas fizeram o parcelamento e vêm pagando. Acho que os Vereadores deveriam 
pensar um pouco na população e ser favorável à emenda, pois vai beneficiar àqueles 
que não aderiram ao projeto do ano passado. Não vai mudar em nada e não vai 
prejudicar o município em nada. VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Na reunião de 
comissão eu me manifestei contrariamente à emenda, porque esse item de ter Cadastro 
Único, vai beneficiar quem precisa realmente. As pessoas, que se enquadram no 
cadastro único, podem fazer seu cadastro. Não vejo problema em fazer e acho que vai 
englobar as pessoas necessidades. Eu sou contra a emenda por isso. Sem mais. EM 
APARTE, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: O Vereador fala errado em certas 
situações, porque o Cadastro Único já atende as pessoas em vulnerabilidade e, se não 
faz parte do cadastro, pode se cadastrar agora e se enquadrar em novos programas do 
governo. Acho que o Prefeito projeto está ótimo do jeito que veio e peço aos Vereadores 
para votarem do jeito que está. Na semana passada estive em Araraquara e lá teve o 
REFIS que foi até janeiro. Dou parabéns ao Prefeito. EM APARTE, VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: Em relação ao Cadastro Único para as pessoas com 
doenças graves, se ela receber acima de dois salários mínios, ela consegue fazer? 
VEREADORA SIDNÉIA:  Não. Cadastro é para quem tem até dois salários mínimos. 
VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Também sou contrário à emenda. Vou 
manter o mesmo projeto que o Prefeito mandou e beneficiar as pessoas que já fizeram 
no ano passado e valorizar quem fez no ano passado e valorizar quem paga os anos 
anteriores. Sobre a emenda, sou contrário. VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA 
LINS: Eu acredito que a emenda não vem desconfigurar nada do que foi feito no projeto 
anterior. Só estamos dando mais oportunidade para as pessoas que, por algum motivo, 
não aderiram ao REFIS e que agora têm a oportunidade. EM APARTE, VEREADOR 
WALDIR SIQUEIRA: As pessoas que recebem até dois salários mínimos, vão aderir ao 
plano do governo e quem recebe três salários mínimos, que tem doença grave, gasta 
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um valor alto com remédios, ela não consegue fazer o parcelamento da dívida, porque 
não tem aquele desconto que é o que estamos apresentando na emenda. VEREADOR 
IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Agora, sabendo também pela Vereadora Néia que as 
pessoas que recebem acima de dois salários mínimos não poderão participar do 
Cadastro Único, não aprovando a emenda, estaremos tirando a oportunidade dessas 
pessoas de aderir ao REFIS. Entendo a fala do Vereador Marino, mas também entendo 
que essa é a oportunidade de dar para essas pessoas a chance de fazer o parcelamento 
de seus tributos.  EM APARTE, VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Não se perde 
o direito de fazer o parcelamento. O que pode acontecer é não ter o mesmo desconto 
de juros e multa, porque tem um salário acima. Acredito que não irá atrapalhar em nada. 
Está ótimo o projeto do jeito que está, pois qualquer pessoa terá direito ao parcelamento. 
Se não estiver no Cadastro Único, talvez perca um pouco os juros e multas. VEREADOR 
IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: A pessoa terá direito de fazer o parcelamento, mas vai 
perder o direito do desconto de juros e multas. Por esse motivo que colocamos a 
emenda e peço para que os Vereadores sejam favoráveis à aprovação da emenda para 
ajudar essas pessoas que tanto merecem. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHEZ: 
Quero deixar claro que eu fui um dos lutadores do REFIS desde da época em que era 
Vice-Prefeito em 2019. A maioria não pagou, muitos limparam o nome com a primeira 
parcela e depois se demandaram. Em 2021, novamente, quando entrei como Vereador, 
fui atrás novamente para fazer o REFIS. O Prefeito sugeriu de fazer em um tempo mais 
curto para ver se o pessoal faria mais rápido, mas também não deu muito resultado. No 
começo deste ano, fiz outra indicação e o Prefeito disse que faria um pouco mais seguro. 
Inclusive, até agradeço ao Prefeito por este projeto para que o pessoal consiga o 
desconto tão esperado. Por tudo isso, vou votar a favor do projeto do Prefeito e ser 
contra a emenda, o que não significa que a emenda seja ruim. Mas acho que o projeto 
está enquadrando certinho. Inclusive, o Cadastro Único é, justamente, para pessoas em 
vulnerabilidade social e não é por esse motivo que a pessoa, que tem uma doença, não 
pode aderir ao REFIS também. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Se não 
estiver na lei, a Prefeitura não pode fazer uma coisa que não está na lei. Por isso 
apresentamos essa emenda para a pessoa se enquadrar. Trabalhei 23 anos na rua e 
sei que a maioria das pessoas ganha menos de R$ 3.000,00. VEREADOR HORACIO 
CARMO SANCHEZ: Quem é pobre tem esse direito. Hoje, eu, como Vereador, sou a 
favor do projeto do Prefeito e contra a emenda. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE 
SOUSA: Sou favorável à emenda, porque o projeto não mudou nada de um para o outro; 
ele foi avante, foi promissor. Então por que mudar? Apresentamos essas emendas 
porque o projeto anterior foi uma coisa boa para o município e não temos que mudar o 
projeto. Vai mudar porque estão fazendo politicagem. Essa palavra está sendo muito 
usada nas sessões; estão fazendo politicagem em cima da gente. Isso não vai nos 
afetar; vamos continuar fazendo nosso trabalho. EM APARTE, VEREADOR WALDIR 
SIQUEIRA: Nós somos políticos, precisamos fazer a nossa política e lutar pela 
população e essa emenda é para beneficiar a população. Não estamos aqui para 
beneficiar o Prefeito. Vejo que a base do Prefeito está lutando para defender o Prefeito 
e não está lutando por aquelas pessoas que acreditaram neles, que votaram neles e 
que hoje precisam fazer o parcelamento para pagar as dívidas com desconto e quem 
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ganha três salários mínimos não terá esse desconto. Acho uma injustiça o que fará com 
muitas pessoas. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Sabemos que o projeto 
foi bom, viável aos cofres, algumas pessoas não conseguiram aderir ao REFIS, mas nos 
procuram. Estamos tentando deixar igual, mas para eles está sendo ruim. Vamos deixar 
a população ciente do que está se passando. EM APARTE, VEREADOR LUÍS MARINO 
DA SILVA: Não é questão de politicagem, é questão de votar o projeto do jeito que está. 
Do jeito que está sendo falado, confunde muito as pessoas, até a mim chegou a 
confundir. No artigo segundo fala que todas as pessoas têm direito ao parcelamento. 
Mesmo que ela ganhe acima de dois salários e não possa se cadastrar no Cadastro 
Único, ela pode fazer o parcelamento. Vamos parar de fazer essa politicagem e dizer 
que não vai favorecer, porque o projeto já favorece. Vamos parar com essa politicagem 
e votar o projeto do jeito que está, porque ninguém está tirando o direito de ninguém 
aqui. Sem mais. VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Se é favorável, 
mantivesse o que estava, Vereador. Por que o Executivo não mandou o projeto que 
estava? Temos que apresentar emenda sempre. Não estamos fazendo politicagem, 
quem entrou fazendo politicagem foi você, defendendo o Executivo. Você está certo, 
fazendo seu papel, é seu partido, a gente só está cobrando os direitos da população, 
contestando e fiscalizando é nosso papel, irmão. EM APARTE, VEREADOR JEAN 
GLEI RUBIO TOMAZ: Está beneficiando as pessoas. Só não tem que mexer com as 
pessoas que já pagou no REFIS passado, pois isso as prejudicaria. Eu acho que essa 
emenda vai mexer com as pessoas de trás. Acho melhor deixar o projeto do jeito que 
está. Não estamos fazendo politicagem, só fazemos o que é certo. EM APARTE, 
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Só para esclarecer que, quem está com 
o parcelamento ativo, não vai mudar nada. Eu sei que o projeto, como tem muitas coisas, 
acaba, por vezes, pode atrapalhar um pouco na hora da discussão. Então a gente 
precisa ter esse cuidado. A gente só está aumentando o leque de pessoas, que é o que 
foi feito no outro projeto. Ninguém inventou nada. Então foi feita politicagem antes? Acho 
que não. Vamos deixar claro. Se quiséssemos fazer politicagem, teríamos apresentado 
a emenda aqui, mas ela foi feita na comissão mista. Em momento algum houve momento 
para querer tirar benefício. EM APARTE, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHEZ: 
Quero deixar claro que tenho profundo respeito por você e por todos. A questão é que 
não vai ter os 100% de desconto de juros e multa, mas o parcelamento é possível com 
desconto progressivo. Então, todo mundo terá esse direito. VEREADOR DAMIÃO 
ROGÉRIO DE SOUSA: Falo de politicagem porque em todas as sessões está 
acontecendo isso. Chega. Cada um faz o trabalho do jeito que quer e que achar melhor. 
Pronto, acabou. Ninguém é obrigado a seguir ninguém aqui. Sem mais. DECISÃO: 
Rejeitada por unanimidade. APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO DE EMENDAS E 
SUBMENDAS: Foi aprovada, por unanimidade, a emenda apresentada, em sessão, 
pelo Vereador Ronaldo, que dispõe sobre alterar o parágrafo oitavo e inserir as alíneas 
“a” e “b” do artigo primeiro, passando a ter a seguinte redação: “Terão isenção de 
honorários advocatícios e desconto de 100% de multa e juros de seus débitos, 
independentemente do número de parcelas, os contribuintes proprietários ou 
compromissários, donos de um único imóvel, que comprovem uma das seguintes 
condições: a) Os portadores de doenças graves, na forma do artigo 151, da Lei Federal 



 

  

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ 
Encanto do Planalto 

Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP 

Fone/Fax: (16) 3343-1233 

 
3ª Sessão Extraordinária de 08.03.2022 – Fls. 6 

 

            PRESIDENTE             2ª SECRETÁRIA 

 

nº 8.213/91. b) Os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais”. Também foi 
aprovada, por unanimidade, a submenda apresentada pelo Vereador Horacio Carmo 
Sanchez, que dispõe sobre inserir, na alínea “a”, a apresentação de laudo médico. 
DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI COM A EMENDA E SUBMENDA: VEREADOR 
RONALDO RODRIGO VENTURI: É um ótimo projeto e eu espero, de coração, que seja 
feito da forma que a gente fez esse pequeno ajuste. É uma emenda da Câmara 
Municipal, contribuição de todos. Eu saio mais contente do que quando entrei, porque 
conseguimos votar dois projetos ótimos e este que é muito importante. Com relação à 
renúncia de receita, há uma discussão. O Tribunal de Contas diz que pode ser uma 
renúncia de receita, então se recomenda fazer e, às vezes, na auditoria, acaba por 
cobrar que seja feita a estimativa de impacto orçamentário financeiros. Porém, existem 
vários juristas que não é necessário. Em Ibaté, há R$ 36 milhões de dívida ativa. Se é 
feito o programa de REFIS, consegue-se arrecadar uma parte desse dinheiro que não 
seria possível arrecadar se não fosse feito o desconto de juros e multa. Então o desconto 
de juros e multa não existiriam como renúncia de receita. Cabe ao jurídico da Prefeitura 
fazer a avaliação. Tudo se baseia na LDO, e o REFIS deveria estar previsto nessa lei, 
pois assim teria a base legal inicial. Então entendo que a Prefeitura fará um 
complemento que não vai ter problema e será acatado. Eu conheço a sensibilidade do 
Prefeito nesse sentido e tenho certeza de que a lei será sancionada e não vai ter 
problema nenhum em relação a Tribunal. Existem a lei e o rigor da lei. Quando é para 
beneficiar a população, não que tenhamos que ser ilegais, mas temos que compreender 
que há meios de se fazer beneficiando a população. Obrigado. VEREADOR LUÍS 
MARINO DA SILVA: Agradeço ao Prefeito pelo projeto, muito bom, que vai beneficiar a 
população. Obrigado, Zé Parella, pela iniciativa. Vemos as dificuldades que estamos 
passando por esses dias por conta da pandemia. E você, mais uma vez, Prefeito, fez 
esse projeto maravilho. Eu sempre fui tachado como um Vereador polêmico, porque 
precisamos ver a legalidade das coisas. No setor privado, você faz o que quer. No setor 
público, tem que observar e cumprir a lei. Por isso temos que ter precaução. Não adianta 
nada votarmos um projeto de suma importância para o município e o Prefeito vetar. Nós, 
como legisladores, estamos aqui para observar as leis e procurar o máximo possível 
para não dar errado. Agradeço ao Prefeito e a todos os Vereadores pela aprovação das 
emendas, que são boas, mas temos que ver a sua legalidade. Agradeço a todos pelo 
trabalho e pelo empenho em fazer algo que seja utilizada pela população. Obrigado. 
Sem mais. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Agradeço a todos os Vereadores da base 
do Prefeito que acataram as emendas. É isto o que temos que fazer: procurar uma 
maneira de fazermos sempre o melhor para beneficiar a população e sem prejudicar o 
município. Ao meu entender, é um projeto legal e sou favorável ao projeto com as 
emendas. Sem mais. VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ: Agradeço ao Prefeito, 
Zé Parella, por ter feito esse projeto tão importante para o município, junto com as 
emendas que são muito importantes, pois iremos favorecer a população. Eu sou 
favorável. Muito obrigado. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHEZ: Sou a favor do 
projeto, que é excelente e que ficou bom com as emendas. Agradeço ao Prefeito por ter 
atendido minha indicação e aos Vereadores que também falaram com ele. Eu lutei 
bastante pelo REFIS tanto o de 2021 quanto o de 2022. VEREADOR DAMIÃO 
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ROGÉRIO DE SOUSA: Projeto de suma importância para o município. Parabéns a 
todos os envolvidos. Isso é uma democracia, precisamos discutir para ver o que é melhor 
para a população. Estão todos de parabéns. Só tenho a agradecer. Que continue assim. 
Vamos marcar reuniões, marcar também com o Executivo, mas que partam dele, pois 
já fomos atrás e ele nunca nos procurou. Ficou muito bom o projeto para a população. 
Boa noite a todos. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser 
tratado, foi encerrada a sessão às dezessete horas e quarenta e seis minutos, lavrada 
esta ata, que será assinada, depois de lida e aprovada. 
 


