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02ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 21 DE 
MAIO DE 2020. 

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas, 
no Plenário João Rossito, realizou-se a presente Sessão Extraordinária, presidida 
pela Vereadora Regina Célia Alves de Queiróz, secretariada pela Vereadora Sidnéia 
Monte e com a presença dos seguintes Vereadores (as): 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, a Vereadora Ivani Almeida da Silva realizou a oração do Pai 
Nosso, junto com os demais Vereadores, em intenção de todos os falecidos pelo 
coronavírus. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da Sessão Extraordinária de 15 de 
abril de 2020. Considerando a suspensão das atividades legislativas pelo Ato da 
Mesa nº 002/2020, a presidente da Comissão Mista, Vereadora Ivani Almeida da 
Silva, exarou parecer pela aprovação dos Projetos de Lei constantes na pauta desta 
Sessão Extraordinária ORDEM DO DIA: PROCESSO CM. Nº 087/2020, DE 18 DE 
MAIO DE 2020. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre 
abertura de crédito suplementar no valor de R$ 325.000,00, através do Superávit 
Financeiro, apurado no exercício anterior, para atender a necessidade de despesa 
com pessoal e material de consumo em Saneamento Básico. DISCUSSÃO: 
VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Boa tarde, Senhora Presidente, Senhores 
Vereadores e Vereadoras e pessoas que nos ouvem. Quero agradecer, 
primeiramente, a Deus por mais esta oportunidade de estarmos todos juntos, mais 
uma vez, lembrando que enfrentamos uma pandemia. Vemos muitos comentários a 
respeito de nós, Vereadores, e hoje me manifesto. Estamos aqui, sim, trabalhando. 
Estamos seguindo as recomendações tanto do Promotor Público, do Governo do 
Estado, mas estamos trabalhando. Hoje, estamos votando nos projetos do Prefeito, 
porque o município não pode parar mesmo com a pandemia. Agradeço ao Prefeito 
pela direção do município neste momento difícil. Mesmo assim ele tem dado conta. 
Sabemos que não é fácil esse problema que está acontecendo com o comércio. As 
pessoas criticam; abre, não abre; fecha, não fecha. A vontade do Prefeito, como 
empresário, é de estar tudo aberto, mas sabemos que, se abrir, sanções serão 
aplicadas pelo Governo do Estado. Multas de até R$ 50 mil reais por dia, e nosso 
município não suporta. Como somos subordinados ao Estado, à União, ao Governo 
Federal, seguimos as normas. Em nenhum momento, nós, Vereadores, deixamos de 
trabalhar pelo município, fazemos nosso melhor em tudo. Ficam aqui minhas palavras 
sobre essa situação e fico feliz com os projetos que o Prefeito tem nos encaminhado. 
Mesmo em uma sessão extraordinária, todos os Vereadores estão aqui para votarem 
nos projetos, para darmos andamento no nosso município. Sou favorável ao projeto. 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 088/2020, DE 18 DE 
MAIO DE 2020. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre 
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abertura de crédito suplementar no valor de R$ 276.000,00, através do Superávit 
Financeiro, apurado no exercício anterior, para atender a necessidade de serviços 
médicos. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.  PROCESSO CM. Nº 089/2020, DE 
18 DE MAIO DE 2020. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe 
sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 33.662,34, através do Superávit 
Financeiro, apurado no exercício anterior, para atender a necessidade na obra de 
acessibilidade. DECISÃO: Aprovada por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 
090/2020, DE 19 DE MAIO DE 2020. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. 
ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 8.000,00, 
através do Superávit Financeiro, apurado no exercício anterior, para atender a 
necessidade na obra de acessibilidade. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. Nada 
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão às dezesseis horas e trinta 
minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de lida e aprovada. 
 

 


