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11ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2.019.
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, 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 Antônio Inácio Barbosa
procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi aprovada, por unanimidade, a ata da
sessão ordinária de 10 de junho de 2.019. A Senhora Secretária fez a leitura das
correspondências recebidas de diversos, que ficarão arquivadas na secretaria da
Câmara. PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (AS):
VEREADOR ANTÔNIO INÁCIO BARBOSA: Indicação, dispondo sobre instalar
iluminação pública no campo de areia e na Praça, situada em frente ao Mercado
Verde, na Rua Antônio Merola, ambos no Jardim Icaraí. Indicação, dispondo sobre
realizar recapeamento asfáltico na Rua Belmiro Boni, em frente ao número 610, no
Jardim Icaraí. Indicação, dispondo sobre desobstruir a boca de lobo localizada na
Rua Gelindo Thamos, em frente ao número 141, e na Rua Sante Tersigni, em frente
ao número 140, ambas no Jardim Icaraí. VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA:
Indicação, dispondo sobre construir uma faixa de pedestres próxima à passarela, onde
se situa o Restaurante Encanto do Planalto. Moção, dispondo sobre votos de profundo
pesar pelo falecimento do senhor Sebastião Ferreira da Silva (Tião Reco). Decisão:
Aprovada por unanimidade. Moção, dispondo sobre votos de congratulações ao Prefeito
Municipal, aos funcionários das escolas municipais e estaduais, à ETEC, bem como aos
alunos e mestres pelo desfile cívico e por todas as festividades realizadas no aniversário
do município. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADOR LUÍS MARINO DA
SILVA: Moção, dispondo sobre votos de congratulações à agência Light Conteúdo,
dirigida pelo jornalista ibateense Elias Freitas, por haver lançado a revista Encanto
Magazine no município. DISCUSSÃO: O AUTOR: Boa tarde, senhora Presidente,
senhores Vereadores e Vereadoras, pessoas que nos ouvem pela rádio, pelo Facebook.
A moção que faço é de grande importância para nós e para o nosso município. O
empenho do jornalista Elias e de toda a sua equipe, Wharidson, que está presente. É um
potencial muito grande uma revista dessa em nosso município, acredito que, no futuro,
venha contribuir muito com o nosso município. Nós, que, desde lá atrás, queremos fazer
do nosso município uma cidade de interesse turístico, eu acredito que, por meio dessa
revista, muito vai ser divulgado o nosso comercio e nossa cidade, e muitas pessoas terão
acesso à revista, já que ela vai ser dada à população e aos comércios; uma revista de
ótima qualidade vem com um produto bom e com um produto novo ao nosso município.
Eu só tenho a agradecer a toda equipe que se fez presente no momento de festividade
em nosso município, lançou a revista como um pré-lançamento, pois começa agora, na
quinta-feira o lançamento já com o jantar, terá o site que divulgará o comércio, as coisas
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do nosso município. Isso vem somar com o município, que vem crescendo a cada dia.
Esperamos que os comerciantes divulguem junto com a revista o que Ibaté tem de
melhor a oferecer. Fico feliz e peço o apoio dos Vereadores para que deem essa força e
continuidade ao trabalho que se inicia. Acredito que outras cidades acabarão adquirindo
esse produto para divulgar a sua cidade também. Ibaté busca ser uma cidade de
interesse turístico, e esse é um meio de levar nossos produtos, nossos potenciais. Muito
obrigado. Decisão: Aprovada por unanimidade. VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES
DE QUEIRÓZ: Moção, dispondo sobre votos de congratulações ao funcionário Márcio
Alexandre Mangili por ter evitado um golpe de estelionato no Hospital Municipal.
Decisão: Aprovada por unanimidade. Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar
pelo falecimento do senhor Dorival Flaminio de Britto. DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS
MARINO DA SILVA: Quero parabenizar a Vereadora pela lembrança, a homenagem ao
querido funcionário Dorival. É com muito pesar, com muita tristeza a gente perder um
funcionário desse porte. É muito difícil, em qualquer parte da sociedade, no serviço
público, principalmente, criar um funcionário com as qualidades do Dorival. Ele sempre foi
atencioso com todos, desde funcionário, cidadão que ali chegava. Não só perde a família
do Dorival, mas Ibaté, de forma geral, perdeu e perdeu muito. Vá em paz, Dorival. Nos
fará falta. Sem mais. Decisão: Aprovada por unanimidade. ORADORES: A PRIMEIRA,
VEREADORA REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ: Boa tarde a todos, senhores
Vereadores e Vereadoras. Eu faço uma moção de agradecimento ao Márcio Mangili,
farmacêutico, que atua no Hospital de Ibaté por treze anos. Há alguns dias, recebeu uma
ligação de alguém que pedia uma medicação psicotrópica, controlada, a Dolantina, em
grande quantidade, dizendo que seria para a Santa Casa de São Carlos. Como acontece,
algumas vezes, um hospital solicitar empréstimo do outro, o Márcio preparou a
medicação para ser entregue a quem viesse buscar, mas, nesse tempo de chegar
alguém para pegar a medicação, ele recebeu uma ligação, dizendo que havia alguém
usando isso para ter essa medicação. O Márcio já ficou preparado, recebeu uma ligação
da recepcionista do Hospital dizendo que o motoboy estava na recepção do Hospital que
veio buscar a medicação, e o Márcio, antes disso, fez uma ligação, teve atenção, por isso
que sou grata a ele por essa atenção, de procurar saber se era mesmo da Santa Casa, e
não era. Foi informado também de que havia outros hospitais que estavam passando por
isso. Ibaté é nossa cidade, temos que cuidar do que nós temos, e o Márcio foi prestativo,
foi à recepção atender o motoboy e, antes, chamou a polícia, foram para delegacia.
Quero deixar meus parabéns à Polícia, que atendeu rapidamente ao chamado, e nem o
motoboy sabia dessa situação, pois pertencia a uma firma terceirizada. Graças a Deus
não deu tempo de ele levar, e conseguiram resolver o problema. Sou muito grata ao
Márcio Mangili, farmacêutico responsável por nosso Hospital. Quero agradecer o Steigue,
que, mais uma vez, abriu as portas do G.R.E.I., no dia dezoito, onde foi apresentada e
iniciada o Dia da Dança, que fizemos o projeto aqui, foi lindo, muito bom. Estava ali a
Academia Apus, quero agradecer a academia, o G.R.E.I., o Centro Cultural. A moção que
fiz do falecimento do Dorival, que foi um funcionário de mais ou menos vinte e cinco anos
na casa; começou trabalhando na Guarda e, por último, estava trabalhando na
ambulância à noite. Foi uma tristeza grande para nós receber essa notícia. Foi no último
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sábado, dia 22. Então gostaria de deixar minhas condolências a todos os familiares do
Dorival. Aproveito para agradecer as festas que tivemos nessa semana, o povo ficou
muito feliz, teve show de graça. Gostaria de agradecer nosso Prefeito, mais uma vez, por
ter feito essa festa ao nosso povo, pela inauguração da Praça dos Três Poderes, ficou
muito linda. Obrigada, Prefeito, e a todos vocês, Vereadores. O SEGUNDO, VEREADOR
LUÍS MARINO DA SILVA: Quero deixar aqui algumas palavras do Jornalista responsável
pela revista Encanto Magazine, o Elias: Com muito orgulho, a agência Light Conteúdo,
dirigida pelo jornalista Ibateense Elias Freitas, lançou nesta semana a revista Encanto
Magazine. A primeira Revista da cidade de Ibaté feita totalmente dedicada ao comércio
local. A revista será semestral e contará com matérias, colunas, dicas e notícias
exclusivas da nossa cidade e para o nosso povo. A nossa cidade é linda, organizada e
repleta de características únicas que a tornam um excelente lugar para se viver. Aqui nós
temos qualidade de vida, tranquilidade e bem-estar. Além disso, o nosso comércio está
em franca expansão e atraímos cada vez mais pessoas de toda a região para passear e
se divertir em nosso município. Na primeira edição da Revista Encanto Magazine, o time
de jornalistas deu atenção especial para os setores de comércio e serviços, além de
destacar conquistas da indústria local. É uma revista feita por quem acredita no potencial
já estabelecido na cidade e, sobretudo, no futuro do nosso mercado consumidor. Ibaté
tem muito potencial e a prova disso é que a revista teve forte adesão em todo o comércio
da cidade. Queremos desde já agradecer a todos os envolvidos no projeto e deixar
registrado que a partir desta edição da Revista Encanto Magazine a nossa cidade terá
uma voz ativa de divulgação das coisas boas da cidade. Parabéns a Ibaté pelos 126 anos
e que siga em franco crescimento! Elias Freitas, Jornalista Responsável pela Revista
Encanto Magazine. Continuando, quero deixar meus parabéns a toda a equipe do
Prefeito José Parrela, ao Prefeito, por todo o empenho no lazer para a nossa cidade nos
últimos dias. Ibaté fez aniversário, o Prefeito parabenizou nossa cidade com grandes
shows, foi uma festa bacana, que trouxe muitas pessoas de fora, lotou nosso município
de pessoas que puderam apreciar nosso município. Nosso município está bem cuidado,
isso é muito importante, o nome de Ibaté saindo com o nome brilhante lá fora. O Prefeito,
desde que começou sua gestão em 2004, tem cuidado bem do nosso município. Ibaté
está no caminho certo mesmo. Vemos grandes cidades, com maior potencial, não
conseguem fazer um desenvolvimento como tem sido feito em Ibaté com tão pouca
verba. Nós, até o presente momento, não vamos ter o nosso Rodeio, mas o Prefeito, que
é um gestor público, consegue dar novas direções ao nosso município, trazendo grandes
shows de graça para a população. Parabéns, José Parella; parabéns, Ibaté. Quero
destacar o jovem Israel Fialho Magalhães. Há pouco tempo, fizemos sua locomoção até
Franca, para disputar a Olimpíada de Matemática a nível Nacional, e teve uma boa
colocação, medalha de prata. O incentivo que o Prefeito tem dado ao jovem, que, desde
lá atrás, ganhou medalha de ouro no estado de São Paulo, é muito importante para nós e
para o município de Ibaté, e o jovem, com apenas 14 anos, vem se destacando dessa
forma. No domingo retrasado, me desloquei à cidade de Campinas, onde, na Unicamp,
começou a disputa das Olimpíadas de Matemática. São três etapas, ele já fez a primeira
prova. Vale destacar o potencial desse garoto, que leva o nome da nossa cidade, do
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nosso Prefeito, para toda a região, para todo o Brasil. Quero lembrar o trabalho da PM
que não pode deixar de citado, que agiu de forma muito rápida no final de semana,
prendendo um jovem, de São Carlos, que estava em nosso município fazendo pequenos
roubos em comércio, roubou uma residência no Jardim Mariana e, por meio de ligações e
de dados que a vitima passou à polícia, conseguiram deter o indivíduo no Jardim
Cruzado. Praticou roubo na Ótica Madri. Ele ficou escondido na Igreja até o marido da
moça sair para o trabalho, adentrou na casa, ficou cerca de quarenta minutos com essa
vitima grávida, comeu, bebeu, roubou e só depois, na hora que foi roubar o carro, ela
gritou, e a polícia prendeu o marginal. Vale lembrar o trabalho da polícia. É importante
guardar alguns detalhes da pessoa para facilitar o trabalho da polícia. Sem mais. A
TERCEIRA, VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa tarde, senhora Presidente,
demais Vereadores, Vereadoras, a todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto, a
todos os presentes. Quero falar sobre a indicação que fiz de uma faixa de pedestre no
Jardim Esfer, em frente à passarela. Há uma necessidade muito grande dessa faixa,
assim como eu fiz, no início do meu mandato, uma solicitação ao Prefeito. Por esses
dias, aconteceu um acidente, é importante essa faixa também por causa do grande fluxo
no Restaurante Planalto. Solicito ao Prefeito Municipal para que realize essa faixa de
pedestre, para evitarmos futuros acidentes. Não posso deixar de parabenizar o Prefeito
José Parella por esses eventos que tivemos nos últimos dias pelo aniversário da nossa
cidade. Parabenizo o Prefeito, as escolas municipais, estaduais, à ETEC, às visitas que
tivemos das bandas, do show com a Banda Marcial, da cidade de Promissão, foi um
evento maravilhoso, todas as apresentações foram fantásticas. Não posso deixar de falar
dos nossos alunos, dos nossos professores, diretores, Vereadores presentes, sem eles o
desfile não acontece. A inauguração da Praça dos Três Poderes que foi um sucesso.
Deixo um abraço ao Whariadson; estava folheando a revista, você também está de
parabéns com relação a ela, correndo atrás de patrocínios, parabéns, ficou show de bola.
O QUARTO, VEREADOR SILVANO VAZ DO CARMO: Boa tarde a todos; boa tarde,
senhores Vereadores, senhora Presidente, rádio Encanto. Quero parabenizar a
Vereadora Ivani por essa faixa que foi pedida, espero que o senhor Prefeito atenda sua
indicação, assim como espero que ele atenda as nossas outras indicações. Volto a falar
da Avenida Santa Rufina, dessa lombada, vou cobrar, porque o povo tá em cima,
conversa com a gente. Ando em todos os bairros e acidentes têm acontecido. Quero falar
do Márcio, do Hospital, grande abraço. É um homem de grande sabedoria. O bandido
pensou que iria roubar o medicamento, mas graças a Deus, teve sabedoria,
conhecimento e audácia de ir atrás disso, para que o bandido fosse preso. Quero
parabenizar a PM, como o Marino falou, tem feito um grande trabalho, junto com a
Guarda Municipal. Pena que prende, mas solta de novo; fica difícil combater a
criminalidade assim. Quero agradecer o Vadilson, que tem nos ajudado muito. Nossos
amigos do Hospital, eu tenho acompanhado ali, um abraço para o Paraíba. Quero
agradecer o Horário, sempre que acontece alguma coisa, ele me atende e me manda
resposta rapidamente. Parabenizo nossa cidade de Ibaté, 126 anos; todos os moradores
dessa cidade, nossos amigos, grandes e pequenos empresários. Parabenizo o Prefeito
José Parella por essa festa. Muitas pessoas prestigiaram, motoqueiros vieram de longe,
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do Paraná. Fiquei muito feliz de participar e ver. Sem mais nem menos. ORDEM DO DIA:
Foi aprovado requerimento, de autoria de todos os Edis, solicitando urgência para
apreciação dos processos CM. nº 178-179/2019. Decisão: Aprovado (unanimidade).
PROCESSO CM. Nº142/2019, DE 30 DE ABRIL DE 2.019 (Segunda discussão e
votação). INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre Lei de
Diretrizes Orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o
exercício de 2020. DECISÃO: Aprovado por unanimidade em segunda votação.
PROCESSO CM. Nº143/2019, DE 30 DE ABRIL DE 2.019 (Segunda discussão e
votação). INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre alterar os
dispositivos da Lei Municipal n° 3.057, de 14 de novembro de 2.017, que dispõe sobre o
Plano Plurianual – PPA (2018/2021) do Município de Ibaté – exercício de 2020/2021.
DECISÃO: Aprovado por unanimidade em segunda votação. PROCESSO CM.
Nº100/2019, DE 01 DE ABRIL DE 2019. INTERESSADO: Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo. ASSUNTO: Dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal de Ibaté,
referentes ao exercício de 2.016. DISCUSSÃO: VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA:
A respeito das contas do ano de 2016, Prefeito Dr. Alessandro: Encaminho a Vossa
Excelência, com fulcro no artigo 33, inciso XIII, da Constituição do Estado, bem como
determinação do Excelentíssimo Senhor Secretário Geral Substituto Dr. Alexandre
Teixeira Carsola, evento 149, mídia digital, nos moldes da Ordem de Serviço SDG
01/2017, item 4.6.1., contendo o processo de Prestação de Contas Anuais apresentado
pelos órgãos de Governo do Município de Ibaté, referente ao exercício de 2016, com o
respectivo Parecer Prévio emitido pela E. Primeira Câmara, em sessão realizada em 30
de outubro de 2018, que tramitou eletronicamente via E-TCESPe transitou em julgado em
08 de março de 2019. Quero deixar o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e
Contabilidade, na qual eu sou o Presidente; Vereador Steigue Jones Ronchini Fáccio,
Vice-Presidente; e Vereador Antônio Inácio Barbosa, Secretário. O Senhor Presidente da
Câmara colocou à disposição desta Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade o
processo protocolado na Casa sob nº 100/2019, de 01ª de abril de 2019, com mídia
eletrônica do processo de prestação de contas, referente ao exercício de 2016 – TC3908/989/16, com parecer prévio emitido pela E. 1ª Câmara, em sessão realizada em 30
de outubro de 2018, para emissão de parecer. Assim, nesta data, os membros da
Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Vereador Luís Marino da Silva,
Presidente; Vereador Steigue Jones Ronchini Fáccio, Vice-Presidente; e Vereador
Antônio Inácio Barbosa, Secretário, reuniram-se para emissão de parecer sobre as
contas da Prefeitura Municipal, exercício de 2016. Após análise das peças, verificou-se
que as mesmas foram colocadas à disposição de qualquer interessado, e não houve
nenhum questionamento sobre sua legitimidade e observou-se, ainda, que o Colendo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu parecer favorável à aprovação das
contas. Com isso, essa Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade emite parecer
pela aprovação das contas, acompanhando o decidido pela 1ª Câmara daquele Tribunal
de Contas. Ibaté, 10 de julho de 2019. Quero apontar toda a responsabilidade que um
gestor em manter o equilíbrio das contas do município. Nessa época, Ibaté vinha de uma
conturbada parte política, e acabou desregulando todo orçamento do município, fazendo
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com que tivesse algumas dificuldades. O gestor público, Dr. Alessandro, então Prefeito,
manteve o equilíbrio, mantendo Ibaté dentro do que precisa para o município estar em
conformidade com o Tribunal de Contas. Fico muito feliz pelo trabalho desenvolvido
naquela época, fazendo com que o município tivesse hoje suas contas aprovadas. Sem
mais. DECISÃO – VOTAÇÃO NOMINAL: Vereador Antonio Inácio Barbosa: Favorável
à aprovação das contas; Vereador Carlos Eduardo Galdiano: Favorável à aprovação
das contas; Vereadora Ivani Almeida da Silva: Favorável à aprovação das contas;
Vereador Luís Marino da Silva: Favorável à aprovação das Contas: Vereadora Regina
Célia Alves de Queiróz: Favorável à aprovação das contas; Vereadora Sidnéia Monte:
Favorável à aprovação das Contas; Vereador Silvano Vaz do Carmo: Favorável à
aprovação das contas; Vereador Steigue Jones Ronchini Fáccio: Favorável à
aprovação das contas; e Vereador Valentim Aparecido Fargoni: Favorável à aprovação
das contas: Em vista do resultado. a Senhora Presidente declarou aprovadas, por
unanimidade, as contas da Prefeitura Municipal de Ibaté, exercício de 2016. PROCESSO
CM. Nº178/2019, DE 19 DE JUNHO DE 2.019. INTERESSADA: Prefeitura Municipal.
ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$
570.000,00 através de Superávit Financeiro, apurado no exercício anterior, para atender
as despesas referentes à aquisição de um veículo de carga para limpeza de esgoto e de
um equipamento novo para desobstrução da rede de esgoto do município. DISCUSSÃO:
VEREADORA IVANI ALMEIDA DA SILVA: Boa tarde, senhora Presidente, demais
Vereadores, Vereadoras, a todos os ouvintes da rádio Encanto do Planalto, a todos os
presentes. Quero parabenizar o Prefeito, porque esse caminhão é muito importante. Um
funcionário pediu para eu comprar um para o Cruzado, eu não precisei, porque o Prefeito
está comprando. Esse funcionário falou que eu só vivo ligando para pedir para desentupir
o Cruzado, mas é porque eu moro lá; nossa população do Cruzado é muito grande. Nós,
Vereadores, estávamos discutindo, na sala, e nós estamos para servir a população,
independentemente de horário, somos Vereadores 24h por dia. Esse caminhão veio a
calhar. É um presente que o Prefeito está trazendo para Ibaté: desentupir as vias de
esgoto, e o funcionário, que está ali, é concursado, é sua obrigação. Agora ele pediu para
eu comprar um caminhão, eu não tenho condições de dar um caminhão para o município,
mas eu vou aprovar esse projeto com muita felicidade, para continuar com o trabalho
sério que o Prefeito faz pelo nosso município, com o apoio desta Casa também, sem nós,
o Prefeito não faz nada sozinho. Então estamos juntos e misturados para trabalhar pelo
bem comum da população ibateense. VEREADOR LUÍS MARINO DA SILVA: Sábias
palavras, Vereadora. Parecem que são brincadeira as coisas que os funcionários falam
para nós, Vereadores. Há funcionário que pensa que é Deus, há uns que acham que são
Deus. Acredito que, em breve, com o trabalho que a administração pública tem feito em
Ibaté, isso irá mudar, porque, muitas coisas erradas que o Prefeito José Parella quando
pegou esta cidade elas mudaram. Isso tende a mudar também, de uma forma ou de
outra, acaba mudando. É o cúmulo do absurdo falar para o Vereador comprar quando o
Vereador está cobrando um trabalho que o funcionário tem que fazer, porque precisa
fazer; o cidadão paga seus impostos, ele precisa do serviço, e o Vereador,
humildemente, vai lá pedir. Quando é para escancarar, o Vereador sobe na Tribuna e
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arrebenta, mas vai lá, pede com educação para fazer. Se a população pede é porque
precisa, e ele enrola de todas as formas para que isso não aconteça. O cidadão, os
Vereadores, a administração sofrem, por causa de um mau funcionário desses. Ibaté
tinha uma vida quando a administração pegou lá atrás; ela mudou esse estilo de vida,
vemos outra forma de se viver em Ibaté. As pessoas acostumam mal, acham que tudo é
possível, que o Prefeito tem que fazer tudo já, e não é; é um efeito formiguinha que, a
cada momento, vão se adquirindo coisas. O Prefeito e a Prefeitura, o corpo jurídico, a
administração, vai conseguindo. Hoje está aqui, vamos aprovar. Chegou de urgência.
Não tem porque deixar para daqui quinze dias, para a próxima sessão. É para já a
aquisição desse caminhão para atender a população. É um efeito formiguinha que
acontece. Há cidades de maior porte que não têm o potencial de Ibaté. Ibaté, com tão
pouco recurso, com uma crise violenta pela qual passamos. Ainda há alguns dias, estava
vendo uma pessoa desempregada, com mais de cem currículos que mandou e não
consegue emprego. Ela cita: “Presidente Bolsonaro, mude isso”, o cara sai para roubar,
para matar, tem advogado porque o Estado paga, agora ela quer trabalhar e não
consegue. É uma situação difícil que vivemos no país. Hoje, nossa cidade consegue
comprar. Lá atrás, ninguém se lembra, mas Ibaté não tinha nem caminhão para tirar o
lixo, e hoje estamos aqui para aprovar um projeto de suma importância para o município.
Eu escuto a Vereadora subir aqui, indignada, pelo funcionário ter lhe pedido para comprar
um caminhão. Outro funcionário pediu para levar o paciente no carro dela. Está de
parabéns, Vereadora. O Prefeito também está de parabéns pela aquisição de mais um
veículo, entre vários, para o nosso município. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.
PROCESSO CM. Nº179/2019, DE 19 DE JUNHO DE 2.019. INTERESSADA: Prefeitura
Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$
12.000,00, provenientes do saldo financeiro disponível no exercício anterior, referente
aos recursos recebidos do Ministério da Saúde, conforme a Portaria nº 3.194/2017, para
o Programa Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema
Único de Saúde – PRO-EPS-SUS, destinados para despesas de CUSTEIO. DECISÃO:
Aprovado por unanimidade. Nada mais, foi encerrada a sessão às dezessete horas e
cinco minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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