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05ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2.017.
Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às dezenove horas,
no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária, presidida pelo
Vereador Valentim Aparecido Fargoni, secretariada pelo Vereador Carlos Eduardo
Galdiano e com a presença dos seguintes Vereadores(as): Antonio Inácio Barbosa,
Ivani Almeida da Silva, 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 a Vereadora Regina Célia Alves de Queiróz,
procedeu à leitura de um trecho da bíblia. Foi aprovada por unanimidade a ata da
sessão ordinária de 13 de fevereiro de 2017. Por solicitação do Vereador Luis Marino da
Silva, foi observado um minuto de silêncio pela morte do Dr. Fábio José Baccarin. O
Senhor Secretário fez a leitura das correspondências recebidas de diversos, que ficará
arquivada na secretaria da Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS: VEREADOR
CARLOS EDUARDO GALDIANO: Indicação, dispondo sobre solicitar a doação de
mercadorias, inclusive veículos, apreendidas pela Receita Federal. Indicação, dispondo
sobre solicitar a inclusão do município no projeto de desenvolvimento e fomento do setor
agropecuário e solicitar R$ 500.000,00 para aquisição de máquinas e equipamentos.
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Indicação, dispondo sobre instalar placa de
proibido estacionar, na Rua Benedito Barreto, 52, no Jardim Cruzado. Indicação,
dispondo sobre instalar redutor de velocidade de veículos, nos seguintes locais: Jardim
Cruzado: Rua Américo Brasiliense nº 124, Rua Benedito Barreto nº 52 e Rua Dourado
nº 381; Vila Santa Terezinha: Rua Dr. Teixeira de Barros nº 741; Conjunto Habitacional
Antonio Moreira: Rua Antonio Peruchi, em três pontos; Bairro de São Benedito: Rua
Monsenhor Frederico nº 347. Indicação, dispondo sobre instalar faixa elevada para
travessia de pedestres, na Rua Taquaritinga nº 365, no Jardim Cruzado. Moção,
dispondo sobre pesar pelo falecimento de Adriano de Paula. Posta em votação, foi
aprovada por unanimidade. VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Indicação,
dispondo sobre instalar faixa elevada para travessia de pedestres enfrente aos órgãos
públicos, principalmente, nas escolas. O AUTOR: A indicação que faço dessa faixa
elevada em todos os prédios públicos, principalmente nas escolas municipais,
estaduais, particulares, porque ela vem de encontro com a segurança das nossas
crianças. A gente vê no término das aulas, um monte de carros acaba indo buscar as
crianças e com isso acaba colocando em risco as crianças. Então essa faixa elevada
vem nos ajudar e é bem difícil passar numa faixa elevada em uma velocidade mais
acima de trinta quilômetros por hora, e isso acaba inibindo os acidentes até. A gente já
vem pedindo desde a gestão passada e estamos refazendo novamente, e espero que o
Prefeito analise essa situação ai, porque nós não temos guardas para estarem em todas
as escolas para estar ajudando no trânsito, e é bem difícil e uma obra deste porte
estaria ajudando muito às nossas crianças e a nossa população. Indicação, dispondo
sobre instalar redutor de velocidade de veículos na Rua Visconde de Pelotas nº 653 ou
655. O AUTOR: Às vezes a gente faz uma indicação e às vezes a gente quer discutir
essa indicação. A indicação que estou fazendo hoje na Rua Visconde de Pelotas, perto
da Academia de Natação, onde já foi palco de alguns acidentes, perto também do
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Móveis Estrela, no qual já em conversa com o Prefeito Alessandro, lá atrás, as pessoas
que moram ali perto, trabalha ali perto, conversaram com ele e ele pediu para que
fizesse um protocolo na Prefeitura II e foi feito e, depois, gostaria de estar enviando
junto com a indicação ao Prefeito, porque não foi só um pedido, mas, foi feito
documentação lá embaixo para que fizesse um redutor de velocidade, nem que fosse
mais simples, mas que as pessoas pudessem passar com menor velocidade. Já teve
um acidente com uma menina, uma criança e a gente fica preocupado com essa
situação ai. Então a gente pede que o Prefeito analise com carinho essa situação e as
possibilidades de estar fazendo esse redutor de velocidade. Indicação, dispondo sobre
instalar redutor de velocidade de veículos na Rua São Carlos nº 325, no Jardim
Cruzado. Moção, dispondo sobre pesar pelo falecimento de Silvandira Oliveira Silva. O
AUTOR: A moção que faço a essa família, pela Senhora Silvandira, me deixou em uma
situação meio que triste, no momento que atendi essa pessoa ai. Eu havia recebido uma
ligação de uma determinada pessoa do bairro Icaraí, reclamando comigo que havia feito
uma ligação uns dias anteriores na Assistência Social, pedindo para a Assistência Social
acompanhar essa Senhora e falou dos problemas que estava acontecendo com essa
Senhora, que essa Senhora estava tendo maus tratos pelos familiares, o filho é usuário
de droga e não foi atendida até que alguém comentou com ela e disse para ela falar
com o Marino e ela fez uma ligação para mim, e no momento que ela fez a ligação lá
falou que a pessoa estava hospitalizada, a Dona Silvandira. Eu fui até o hospital,
conversei com a enfermeira chefe, visitei a Dona Silvandira e numa situação delicada,
desnutrida, uma situação difícil. Naquele momento eu fiz uma ligação para a
Assistência Social para que acompanhasse o caso, já que a parte médica já estava
fazendo o seu trabalho, o hospital estava dando o atendimento a ela, mas, infelizmente,
no dia em que a conheci, ela veio a óbito. É complicado uma situação dessa, porque o
que eu digo, o Serviço Social é para atender as pessoas. Tudo bem poderia ter
acontecido da mesma forma, mas, se tivesse tido um cuidado melhor, hoje talvez eu não
estivesse aqui fazendo uma moção de pesar a uma senhora, que no dia que a conheci,
ela faleceu. É triste para nós saber que existe um serviço que às vezes não funciona da
forma certa e se é pago um salário num valor alto para uma pessoa e essa pessoa às
vezes deixa a desejar e as pessoas estão morrendo. As pessoas acabam sofrendo e a
gente não tem noção do que é um idoso numa cama, um idoso em uma casa sofrendo
com maus tratos até com familiares, com filho no caso, e o Serviço Social que poderia
estar fazendo um trabalho em cima dessa família, porque eu entendo que o serviço
social é para isso, para acompanhar essas pessoas ai. Ai a gente tem notícia de que a
pessoa faleceu e vi nas notícias do região em Destake que ela havia falecido. Então a
gente fica triste com uma situação dessa, porque ninguém tem noção, ninguém sabe o
que aconteceu, até qual foi à profundidade de todo esse sofrimento ai, quantos dias
foram para que essa pessoa chegasse a óbito. Então eu queria que cada um se
colocasse numa posição dessa e pudesse imaginar o quão grande foi o sofrimento
dessa pessoa até a morte. E o que nós fizemos? E o que o Serviço Social fez? Quando
se chega ao fim da vida, todos os impostos que você pagou que você poderia estar
resgatando de uma forma vamos falar assim, de esmola, você tem que pedir mendigar
para que chegue até uma situação de resolver e muitas vezes não se resolve e as
pessoas acabam falecendo. É triste toda essa situação. Sinceramente eu fiquei
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indignado com essa situação e é inadmissível uma situação dessa que possa estar
acontecendo dentro do nosso município e que as pessoas ligadas a essa situação,
quando se trata de um idoso, tem que ser socorrido com a maior urgência, tem que
procurar saber o que está acontecendo, não tem que ficar esperando por outro dia. Tem
que ser já. Eu fui ao hospital, mas, infelizmente a gente não pode fazer nada, mas, se
tivesse acolhido antes, se tivesse precaução antes, talvez a história fosse diferente. É
um caso para nós pensarmos. Posta em votação, foi aprovada por unanimidade.
VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Indicação, dispondo sobre
realizar palestras regulares nas escolas da rede municipal de ensino, para prevenção
quanto ao uso de drogas. Indicação, dispondo sobre solicitar ao Comandante do 2º
Pelotão de Polícia Militar, que efetue ronda preventiva na Rua Guerino Peruchi, no
Bairro Encanto do Planalto. Moção, dispondo sobre congratulações com o Major PM
Sérgio Tassin, pela passagem para a inatividade. A AUTORA: O Major Sérgio Tassin é
residente nesta cidade a muito tempo, onde trabalhou por diversos anos como soldado,
cabo e sargento, tendo ingressado na Polícia Militar em 1990 como soldado, galgando
os degraus da hierarquia por meio da aprovação em diversos concursos públicos,
culminando por concluir sua carreira, brilhantemente, no antepenúltimo posto da
instituição. Posta em votação, foi aprovada por unanimidade. VEREADOR VALENTIM
APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo sobre incluir como atividade curricular o
ensino de educação para o trânsito nas escolas da rede municipal. Indicação, dispondo
sobre solicitar do Ministro Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações, que agilize a tramitação do processo para que Ibaté possa, no menor
prazo possível, contar com os benefícios de ser uma cidade digital. VEREADORES
(AS): Moção, dispondo sobre pesar pelo falecimento do Dr. Fábio José Baccarin. O
VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Hoje quero homenagear o Dr. Fábio José
Baccarin, que poderia muito bem ser definido como “O médico dos Pobres”, dada a sua
aproximação e o amor que sempre teve pelas pessoas mais humildes da cidade de
Ibaté. Infelizmente, o câncer fez mais uma vítima. Após uma árdua luta contra a doença,
Dr. Fabio Baccarin deixou órfã a MEDICINA IBATEENSE, deixou órfão o povo pobre da
nossa cidade. Deixou órfão nosso Hospital Municipal, nosso Ambulatório Médico, e
quem não se lembra do antigo Centro de Saúde. A Saúde de Ibaté perdeu o seu maior
símbolo: o DR. FÁBIO BACCARIN. Homem íntegro, honesto, humilde, amigo e um ser
humano que tratava todos sem nenhuma distinção, do pedinte ao prefeito municipal, Dr
Fabio tratava todos de maneira igual e sem nenhum preconceito. Ontem, em meio à
alegria do Carnaval, que contagiava as crianças na Pirâmide da Mata do Alemão, nossa
cidade ficou mais triste com a notícia do passamento desse grande e já saudoso ser
humano.Fevereiro de 2017 foi um mês curto, mas deixou uma imensa
saudade.Perdemos um médico que exercia sua função com amor, carinho e o principal,
respeito pelos seus pacientes. Perdemos um grande homem, que nunca se importou
com reconhecimentos e elogios, muito menos com os holofotes ou até mesmo
reconhecimento dos políticos que passaram pela nossa cidade. Sempre antenado e
ligado no sofrimento do povo, Dr. Fabio dizia que era preciso atender bem a população
e oferecer uma medicina de qualidade para que qualquer pessoa, seja ela rica ou pobre
financeiramente. Ibaté está de luto porque perdeu um profissional do mais alto gabarito,
um homem de família que acreditava no potencial do ser humano e que o valorizava
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sobremaneira a cada consulta que tinha pela frente. Dr. Fabio era uma pessoa querida
não apenas agora, depois de sua morte, mas sim bem antes, pois são infindáveis
histórias de pessoas que foram atendidas por ele e que ganharam dignidade, amor,
respeito e também o tratamento que buscavam para a sua enfermidade. À senhora
Cássia Ferreira Baccarin e aos seus filhos André e Ítalo Baccarin, nossos profundos e
sinceros sentimentos. Que DEUS possa confortá-los e receber nosso querido irmão Dr.
Fábio José Baccarin, em seus braços, no seu eterno descanso. Descanse em paz, Dr.
Fábio Baccarin, o médico dos pobres. A VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE
QUEIRÓZ: Ontem à tarde tivemos a triste notícia da perda desse cidadão renomado de
nossa cidade. Então eu quero deixar registrado nessa Casa de Leis, os meus sinceros
sentimentos à família do Dr. Fábio e a todos que como eu tiveram o privilégio de
trabalhar e conviver com ele, um excelente profissional. Por tantos anos o Dr. Fábio deu
a sua vida em prol da população de Ibaté com muito profissionalismo, dedicação e
amor. Ibaté perde não só um médico, mas, um cidadão de bem, que se importava com o
próximo. Meus sentimentos a toda a família. Posta em votação, foi aprovada por
unanimidade. ORADORES: A PRIMEIRA ORADORA INSCRITA, VEREADORA
REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: A indicação que fiz vem a partir de um trabalho
que temos feito em nossa cidade. Tenho feito esse trabalho com alguns parceiros, onde
temos visto a necessidade de um trabalho preventivo contra as drogas e nada melhor
começar esse trabalho com aqueles que serão o futuro da nossa cidade, nossas
crianças. Indico a realização de palestras regulares nas escolas da rede pública
municipal, para prevenção quanto ao uso de drogas. As palestras poderão ser
realizadas por pessoas especificamente contratadas para tal finalidade ou mesmo por
funcionários municipais, que devem ser capacitados para tal função, preferencialmente
integrada da Guarda Municipal ou das áreas de saúde ou serviço social, ou ambas, e
sugiro que as palestras sigam os moldes do PROERD que já é realizado pela Polícia
Militar. O SEGUNDO ORADOR INSCRITO, VEREADOR ANTONIO INÁCIO
BARBOSA: Quero dar os parabéns ao Prefeito Municipal José Luiz Parrela por ter feito
o carnaval de nossa cidade, porque tem cidade da nossa região que não conseguiu
fazer essa festa. Mais uma vez, parabéns José Parrela. O TERCEIRO ORADOR
INSCRITO, VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Eu quero aqui deixar o meu
agradecimento, primeiro a Deus por assumir esta Tribuna aqui com todos vocês amigos
de trabalho e também, eu quero agradecer aqui o Vadilson que nos tem ajudado muito
na cidade de Ibaté. Algumas coisas tem sido resolvidas para o povo de Ibaté e ele
deixou bem claro que quando precisasse, para nós procurarmos ele e eu quero
agradecer o Vadilson, quero agradecer o Horacio que também tem me ajudado em
muitas coisas na cidade e muitas coisas tem sido resolvidas em nossa cidade, em prol a
esse povo que precisa muito da atenção e do carinho do Legislativo e também de todo
carinho e amizade que temos para eles e vamos procurar atender e conversar com todo
mundo, e eu fico muito agradecido por ser atendido pelo Vadilson e outras pessoas que
tem nos ajudado aqui também. Também quero agradecer o povo ali do Hospital, a gente
tem estado ali, sendo muito bem atendido, a Regina vê que a gente está lá direto e
muitas pessoas sendo bem atendidas e eu quero agradecer todos os profissionais da
rede pública e também todos os funcionários que tem empenhado nesse trabalho junto
conosco e que Deus possa abençoar todos vocês. Tenham uma boa noite.
O
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QUARTO ORADOR INSCRITO, VEREADOR CARLOS EDUARDO GALDIANO: Eu
quero falar sobre a Moção que a Vereadora Regina fez ao Major Sérgio Tassim,
brilhante moção está de parabéns porque é um Ibateense que venceu e irá vencer mais
ainda agora na inativa. Sobre a moção que todos nós fizemos para a família do Dr.
Fabio, não poderia deixar de comentar, uma brilhante moção e belas as palavras do
Vereador Marino e que Deus possa dar o conforto a Família. Quero falar também sobre
o carnaval que foi realizado, o Carnaté, foi um brilhante evento, o pessoal presente e
acho que todos gostaram, com segurança, do Hospital, as enfermeiras que fizeram um
brilhante trabalho. Quero também agradecer o Prefeito pelo trabalho realizado, como o
Vereador Antonio disse outras cidades não fizeram e nós tivemos o privilégio de ter o
carnaval e a festa, para todos, mas há quem gosta e quem não gosta da festa, e
acredito que muitos gostaram e estiveram presentes. Eu também quero falar sobre as
duas indicações que fiz, a primeira sobre solicitar doação de mercadorias, inclusive
veículos apreendidos pela Polícia Federal. Esse foi um projeto que a Receita Federal
abriu para os municípios e para as entidades sem fins lucrativos. Então efetuando o
cadastro do órgão, podemos ter essas vantagens que a Receita nos oferece, inclusive
veículos em bom uso, para qualquer parte dos setores da Prefeitura. Essas indicações
foram levadas à Assessoria da Prefeito, que também agradeço, por ter ouvido e já estar
em projeto para isso ai, estar enviando o projeto para recebimento das mercadorias. A
outra indicação dispõe sobre solicitar a inclusão do município no projeto de
desenvolvimento do setor agropecuário e solicita R$ 500.000,00, ou seja, meio milhão
de reais, para aquisição de máquinas e equipamentos. A finalidade é o incentivo e
produção agropecuária de pequeno e médio porte, por meio da aquisição de máquinas e
equipamentos e de processamento agroindustrial, pela realização de obras
agropecuárias de desenvolvimento rural, estradas vicinais, por meio de construção e
adequação. Esse projeto o Executivo também já está ciente e o Prefeito José Luiz
Parella está verificando que tipo de maquinário ele vai necessitar para que possamos
pedir. Esse pedido aqui é o seguinte: é uma aquisição não por emenda, mas sim, uma
aquisição do Deputado Federal Baleia Rossi. Quero também agradecê-lo, sendo do meu
partido por essa aquisição e já fez uma outra saindo em breve e eu estarei aqui
comunicando, e agora mais essa aqui que ele está nos ajudando. Então o Prefeito já
está com o projeto definindo para que ele ou nós vamos juntos até lá protocolar. Acho
que isso nós não podemos perder, porque é um grande benefício para a cidade e para a
população e não é sempre que cai meio milhão de Reais e nós temos que agarrar isso
aqui. Eu também quero agradecer o ex-Vereador, que é do meu partido, o Nicola, que
também nos auxiliou nessas duas indicações e ele tem o contato junto a assessoria do
Deputado. Então eu agradeço a ele que esteve conosco para fazer essa indicação e nos
ajudou. Eu acho que tudo ajuda independente, se é ex ou não, se é para o município,
para o povo é de bom e ótimo tamanho. Então vamos abraçar isso ai. O QUINTO
ORADOR INSCRITO, VEREADOR LUIS MARINO DA SILVA: Com relação à notícia
veiculada pela EPTV e Região em destaque, pelo abandono do animal, o cachorrinho,
peço para o Presidente Silvano, da Comissão de Defesa dos Animais, a Sidnéia Monte
e a Ivani para que possamos trabalhar juntos e ver se conseguimos acompanhar esse
caso, para que nossos animais não fiquem desprotegidos. Parece que já conseguiram
achar a pessoa, mas, nós aqui da Casa devemos acompanhar os problemas que
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acontecem no município e não é porque é um animal, que pode ser tratado de qualquer
forma. Então fica ai para que a Comissão siga adiante nesse sentido. O Eduardo
falando a respeito do pedido de carros, na gestão passada também fizemos pedidos em
relação a carros para o município, mas, não veio nenhum carro. Não sei o que
aconteceu se foi por falta de apoio político e a gente não sabe que esses carros são
apreendidos e até de certa forma acabam entregando nos pátios, carros bons que
poderiam estar sendo usados pelo Município ou até pela Polícia Civil, Militar, em
trabalhos que não possam usar o carro oficial e seria até interessante e acaba se
perdendo e não chegando ao município. As entidades sempre precisam de ajuda e esse
material precisa ser leiloado, através de projetos com entidades. Então parabéns pela
iniciativa e vamos estar juntos cobrando para que possa chegar ao nosso município
esse tipo de doação. Lembrando também que está chegando próximo às eleições e a
gente fica preocupado e eu me lembro de que desloquei até Brasília para um pedido de
R$ 100.000,00 (cem mil Reais) a um deputado que teve uma votação expressiva aqui
em Ibaté e que nunca apareceu em Ibaté, inclusive, ele mesmo, falou para mim que
não sabe nem onde fica Ibaté. É bem conhecido como Tiririca, e peço a população de
Ibaté que não vote em político desse tipo. É um voto de repúdio e pode ser, mas, não
vote, porque não trás benefício nenhum para o município, nada. Trezentos mil Reais de
uma emenda parlamentar de um deputado desse é nada para o município de nosso
porte e a gente necessita tanto de uma feira ao lado da Mata do Alemão, na
Conselheiro, onde já está sendo feito uma feirinha de peixe, para que os agricultores do
nosso município possam estar ali vendendo o seu produto a um preço acessível a nossa
população, vem produto de qualidade, sem muito agrotóxico, e a gente vê que políticos
desse tipo acabam tendo voto aqui e não faz nada para o município. Até na gestão
passada teve dois Vereadores que falavam, defendiam que iam fazer alguma coisa,
mas, eu não vi nada. Então eu fico indignado porque o único poder que o povo tem é o
voto, e na hora de votar, vota em traste desse jeito ai, que não serve para nada, que faz
ai uma alegria falsa, zomba com a nossa cara, posso dizer assim e não traz nenhum
benefício. Espero que traga agora porque está chegando às eleições e que venha fazer
alguma coisa para o município e acredito que vai ser difícil, mas, vamos pensar
diferente. Agradecer também ao Deputado Lobbe que tem acompanhado o projeto
cidade digital, já vem acompanhando há muito tempo e nós, na gestão passada, eu, o
Vereador Marinho e o Prefeito Alessandro também nos dirigimos à Brasília para poder
ver porque o projeto estava parado e encontramos um probleminha, que era uma dívida
de cento e setenta reais, que o município deixou de pagar, coisa boba, mas, o projeto
estava parado e o projeto deu andamento, e esperamos que saia ainda esse ano.
Parabéns ao Deputado que tem trabalhado para o município. Gostaria também de falar
a respeito da festa, do Carnaté, que é uma festa, apesar de que eu não gosto muito do
Carnaval, mas eu apoio a festa, eu gosto da festa porque essa festa é tradicional no
nosso município e todos os Prefeitos que aqui entrarem seria uma responsabilidade
deles fazerem, porque nós que trabalhamos para a cidade com interesse turístico, uma
cidade com interesse turístico para quem não sabe, não conhece o Município passa a
receber uma verba anual de quinhentos mil reais que daria para fazer todas essas
festas, tanto o Carnaval, quanto a Cavalgada, quanto o Desfile Cívico, Quanto o Rodeio
e daria uma boa ajuda a tudo isso ai. Então eu acho interessante a festa, porque é
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tradicional, tem que fazer, e o Prefeito está fazendo certinho e todos os prefeitos que
entrarem acho que tem que dar andamento no Carnaval, tem que dar andamento no
Rodeio em todas as festas que são tradicionais em nosso município. É uma forma de
trazer o povo de outras cidades para conhecer o nosso município, para visitar e onde
será um lucro para o nosso comércio e a gente vê que as pessoas acabam vendendo
mais até os que não adentram com as barracas no recinto, acabam vendendo do lado
de fora. Então o Prefeito está de parabéns, toda equipe do Prefeito está de parabéns, os
funcionários, tanto os funcionários da saúde, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, os
funcionários da limpeza, que a gente não pode deixar de agradecer nunca, pois acabou
a festa estavam ali cuidando, limpando e ontem estive lá com o Steigue e vimos o
trabalho que eles fazem e são merecedores dos elogios de nossa parte. Então fica aqui
os meus parabéns a festa, a crianças que ali estiveram também, os pais que
acompanharam e a gente vê que é uma alegria, numa época difícil, todo mundo cheio
de problemas, contas, e a gente vê ali uma festa sendo realizada em uma época difícil,
mas, graças a Deus deu tudo certo, a festa foi maravilhosa e não tivemos nenhuma
ocorrência gravíssima, só coisas corriqueiras mesmo, mas, trouxe certa alegria ao
nosso povo tão sofrido ai. Então a gente fica feliz, lembrando que às vezes algumas
pessoas criticam em relação de fazer a festa com o gasto da saúde, mas, eu quero dizer
que na audiência pública que tivemos aqui, a saúde está investindo o dobro do que é
permitido por lei e se tem feito à parte da saúde e que a parte da cultura e do lazer é
uma verba que vem e que tem que ser gasta nessa área ai e, então, está tudo certinho e
a Câmara tem acompanhado o trabalho e só nos restas agradecer por todo trabalho
feito. A SEXTA ORADORA INSCRITA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: A
Vereadora desistiu do uso da palavra. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
sessão lavrada esta ata, que vai assinada, depois de aprovada pelo plenário.
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