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Sessão Ordinária de 30.11.2020 – Fls. 1 

 

            PRESIDENTE             1ª SECRETÁRIA 

 

16ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 
2020. 

Aos trinta dias do mês de novembro 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 pela Vereadora Sidnéia 
Monte 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, Steigue Jones Ronchini Fáccio e Valentim Aparecido Fargoni. Iniciada a 
sessão, foi executado o Hino de Ibaté. A seguir, o Vereador Steigue Jones Ronchini 
Fáccio procedeu à leitura de um trecho da Bíblia.  Foi aprovada, por unanimidade, a 
ata da sessão ordinária realizada no dia 09 de novembro de 2020. PROPOSIÇÕES 
APRESENTADAS PELOS VEREADORES (AS): VEREADOR STEIGUE JONES 
RONCHINI FÁCCIO: Indicação, dispondo sobre incorporar o décimo quarto e o 
décimo quinto no salário dos servidores públicos municipais. Indicação, dispondo 
sobre criar um Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os docentes, enfermeiros, 
funcionários da saúde, da guarda, secretários e demais servidores públicos 
municipais. Indicação, dispondo sobre ampliar o quadro de médicos nos postos de 
saúde. Indicação, dispondo sobre viabilizar o horário de trabalho dos catadores de 
lixo para o período noturno. Indicação, dispondo sobre criar um programa de isenção 
de impostos para as empresas que se instalarem na cidade. Indicação, dispondo 
sobre contratar mais um médico veterinário para o canil municipal. A SENHORA 
PRESIDENTE: Comunico as Vereadoras e Vereadores que foi protocolada na Casa, pelo 
Senhor Danilo Antônio Amaral, denúncia, que encaminho à Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação para exarar parecer nos termos do inciso IV, do artigo 68º, da Lei 

Orgânica do Município. ORDEM DO DIA: Foi aprovado requerimento, de autoria de 
todos os Edis, solicitando urgência para apreciação do processo CM. nº 245/2020. 
Decisão: Aprovado por unanimidade.  PROCESSO CM N° 245/2020, DE 27 DE 
NOVEMBRO DE 2020. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe 
sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 530.000,00, para 
complementar as despesas do mês de dezembro de 2020, referentes a precatórios e 
amortização da dívida do IPREI. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.  Nada mais, 
foi encerrada a sessão às dezesseis horas e oito minutos, lavrada esta ata, que será 
assinada, depois de aprovada pelo Plenário.  


