ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO
SAPUCAÍ, REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2015
Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, na Sala de Sessões
da Câmara Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, Estado de São
Paulo, realizou-se a 12ª Sessão Ordinária do corrente ano legislativo. Presentes os
Vereadores: Paulo Cândido Ribeiro (Presidente), Jair Matias de Oliveira (VicePresidente), Jucéneia Aparecida Pereira Fernandes (1ª Secretária), Mateus José da
Silva (2º Secretário), Altino de Paula Salgado, Fabio Luiz dos Santos Silva, Ricardo
Martins de Azevedo, Jizelda Rangel Alves dos Santos e José Donati Nunes. Às dezenove
horas, havendo os Vereadores acima citados, o Senhor Presidente da Câmara
Municipal, Vereador Paulo Cândido Ribeiro soou a campainha e proferiu: “Pela
intercessão de São Bento e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª Sessão
Ordinária do ano de 2015.” Em seguida o Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro
colocou em votação a dispensa das leituras das atas da 11ª Sessão Ordinária de 2015,
12ª e 13ª Sessões Extraordinárias de 2015. Na sequência o Presidente, Vereador Paulo
Cândido Ribeiro colocou em votação as atas da 11ª Sessão Ordinária de 2015, 12ª
Sessão Extraordinária e 13ª Sessão Extraordinária de 2015, que foram aprovadas por
unanimidade.
Em seguida submeteu à deliberação do plenário autorização para que a Primeira
Secretária, Vereadora Juceneia Aparecida Pereira, fizesse a leitura sentada,
excepcionando as regras do artigo 186, inciso terceiro do regimento interno, o que foi
aprovado por unanimidade. Na sequência a Vereadora Juceneia Aparecida Pereira
Fernandes, Primeira Secretária, fez a leitura das correspondências do período.
Correspondências Expedidas: Ofício nº 147/2015 do Presidente Paulo Cândido Ribeiro
para Prefeito Ildefonso Mendes Neto – solicitação; Ofício nº 149/2015 do Presidente
Paulo Cândido Ribeiro para Prefeito Ildefonso Mendes Neto – proposta de orçamento
da Câmara; Ofício nº 150/2015 do Presidente Paulo Cândido Ribeiro para Ilma Sra.
Claudia de Oliveira S. P. Alves DD. Diretora técnica de divisão GDUR-7 Tribunal de
contas de SJC/SP – expondo considerações; Ofício nº 151/2015 do Presidente Paulo
Cândido Ribeiro para Verônica Goulart Secretária Executiva dos Conselhos Municipais
– informação; Ofício nº 152/2015 do Presidente Paulo Cândido Ribeiro para
Subtenente Rivanil Jacinto – agradecimento; Ofício nº 153/2015 do Presidente Paulo
Cândido Ribeiro para Tenente Cel PM Marcos Renato Vieira – agradecimento; Ofício nº
154/2015 do Presidente Paulo Cândido Ribeiro para Cel. PM Sra. Eliane Nikoluki
Scachetti – agradecimento; Ofício nº 155/2015 do Presidente Paulo Cândido Ribeiro
para Prefeito Ildefonso Mendes Neto – encaminhamento de matéria relativa à 11ª
sessão ordinária; Declaração do Presidente Paulo Cândido Ribeiro que Andreia da Rosa
Leite Souza é funcionária da Câmara Municipal; Ofício nº 156/2015 do Presidente
Paulo Cândido Ribeiro para Senhoria Sr. Rodrigo Pacheco Fernandes Oficial de Registro
– cartório Civil – encaminhamento de lei para fins de arquivo; Ofício nº 157/2015 do
Presidente Paulo Cândido Ribeiro para Prefeito Ildefonso Mendes Neto –
encaminhamento de Lei promulgada pela Presidência da Câmara; Ofício nº 158/2015
do Presidente Paulo Cândido Ribeiro para Prefeito Ildefonso Mendes Neto –
encaminhamento de matéria relativa à 12ª Sessão Extraordinária; Correspondências
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Recebidas: IBRAP – CURSO DE LICITAÇÃO E ELABORAÇÃO DE Editais e convites; IBRAP –
CURSO DE REVISÃO E ADAPTAÇÃO – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL; IBRAP – CURSO DE
CONTRATANDO POR DISPENSA – INEXIBILIDADE; IBRAP – CURSO DE DEVERES E
RESPONSABILIDADES DAS COMISSÕES E LICITAÇÕES; IBRAP – CURSO DE CONTROLE DE
FROTAS NO SERVIÇO PÚBLICO; IBRAP – CURSO DE PREGÃO; IBRAP – CURSO DE
SINDICÂNCIA; IBRAP – CURSO DA NOVA TESOURARIA NA ADM. PÚBLICA; IBRAP –
CURSO DE ORGANIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E CONTROLE DE GASTOS; IBRAP –
CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR PASSO A PASSO; IBRAP –
CONVITE O SISTEMA SRP DE REGISTRO DE PREÇOS; IBRAP – CURSO LEI
COMPLEMENTAR 147/2014; IBRAP – CURSO OS PRECATÓRIOS & AJUSTES CONTÁBEIS;
CURSO RECICLAGEM E APERFEIÇOAMENTO PARA SECRETÁRIAS NA ADM. PÚBLICA;
SABESP – folheto para economia de água, BB DTVM – convite para assembleia
ordinária; Requerimento do Sr. Wagner José de Carvalho para Paulo Cândido Ribeiro –
cópia de documentação de embarque e desembarque na rodoviária municipal; CMDCA
da Secretária Executiva dos Conselhos Municipais Verônica Goulart para Presidente
Paulo Cândido Ribeiro – solicitação; Ofício nº 273/2015 do Prefeito Ildefonso Mendes
Neto para Presidente Paulo Cândido Ribeiro – encaminhamento; Ofício nº 278/2015
2015 do Prefeito Ildefonso Mendes Neto para Presidente Paulo Cândido Ribeiro –
resposta ao Ofício nº 133/2015; Telegrama Correios – parabenizando pelo aniversário
da cidade; convite CBM – Congresso Brasileiro de Municípios, SENADO FEDERAL – do
Secretário Fernando Bandeira de Mello para Presidente Paulo Cândido Ribeiro –
encaminhamento; Ofício nº 291/2015 do Prefeito Ildefonso Mendes Neto para
Presidente Paulo Cândido Ribeiro – envio de lei; IBRAP – Curso de licitações passo a
passo; SBAm Curso os desacertos que levam a rejeição das contas do Presidente da
Câmara; Padre Afonso Lobato encaminhamento de cópia da carta protocolada enviada
ao ministro da Saúde; Solicitação do Sr. Sebastião Rosa para imagens de segurança do
prédio da Câmara; Requerimento da Sra. Solange Alvarenga de Barros Goulart –
empréstimo das bandeiras para a festa do Sagrado Coração de Jesus; Ofício da
Comunidade Sagrado Coração de Jesus 003/2015 do Festeiro João Bosco da Rosa –
solicitação de empréstimo de bandeiras para a festa; Notificação nº 48/2015 do
Promotor de Justiça Salomão Sussumu Tanaka dos Santos para o Presidente da
Câmara; Defensoria Pública do Estado de SP do Defensor Público do Estado Sr. Ricardo
Gabriel Gomes Pereira para Presidente Paulo Cândido Ribeiro – Solicitação;
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Comunicado nº CM 185073/2015 – liberação de recursos financeiros; Solicitação da
Sra. Solange Silvia da Mota empréstimo de bandeiras; Ofício nº 21/2015 do Contador
José Maércio Prado Junior para Presidente Paulo Cândido Ribeiro – balancetes
Receita/Despesa e RCL do mês de julho de 2015; Ofício nº 097/2015 – SME da
Secretária de Educação Elaine Cristina Xavier – troca de secretária; Ofício nº 303/2015
do Prefeito Ildefonso Mendes Neto para Presidente Paulo Cândido Ribeiro – resposta
ao Ofício nº 142/2015, Ofício nº 301/2015 do Prefeito Ildefonso Mendes Neto para
Presidente Paulo Cândido Ribeiro – retirada de Projeto de lei nº 204/2015; Ofício nº
302/2015 do Prefeito Ildefonso Mendes Neto para Presidente Paulo Cândido Ribeiro –
Envio de leis; Ofício nº 303/2015 do Prefeito Ildefonso Mendes Neto para Presidente
Paulo Cândido Ribeiro – resposta ao Ofício nº 142/2015; Ofício nº 304/2015 do
Prefeito Ildefonso Mendes Neto para Presidente Paulo Cândido Ribeiro – reenvio de
projeto de lei nº 211/2015; CONVITE Centenário EMEF Cel Ribeiro da Luz.
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Foi Lido na íntegra o seguinte Ofício:
Ofício nº 329/2015 de autoria do ministério Público Estadual, do Promotor e Justiça
que pede a doção de providências em relação as irregularidades em tese, praticadas
pelo senhor Ildefonso Mendes Neto, Prefeito Municipal.
Ao que o Presidente da Câmara Paulo Cândido Ribeiro concedeu o prazo de 3 (três)
dias para que os partidos políticos, os blocos parlamentares, nos termos do Artigo 53
do Regimento Interno indicassem seus representantes para constituírem uma
Comissão de Investigação e Processante para que apurassem os fatos que foram
narrados no Ofício 329/2015 de autoria do Ministério Público Estadual
Foram lidos na íntegra os projetos de Lei de autoria do Executivo municipal:
Projeto de Lei Ordinária 209/2015: Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir
bem imóvel.
Projeto de Lei Ordinária 211/2015: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional à LOA
e acrescenta ações, projetos, atividades, metas e objetivos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO - e no PPA do Município de São Bento do Sapucaí para o exercício
de 2015.
Foram lidos os seguintes Requerimentos:
Requerimento 054/2015: Requerimento de informações acerca de eventual repasse
pelo CRAS para a realização do Natal Criança. Autoria: Ver. Mateus José da Silva,
Requerimento 055/2015: Requerimento de informações acerca da atual crise
financeira do Município. Autoria: Ver. Fabio Luiz dos Santos. RETIRADO
Requerimento 056/2015: Requerimento de informações acerca da construção de casas
populares no município. Autoria: Ver. Fabio Luiz dos Santos, Ver. José Donati Nunes.
RETIRADO
Requerimento 057/2015: Requerimento de informações acerca do andamento das
obras da Quadra Municipal de Esportes. Autoria: Ver. Fabio Luiz dos Santos
Requerimento 058/2015: Requerimento de informações acerca da destinação dada à
verba liberada pelo Padre Afonso para a Quadra Municipal de Esportes. Autoria: Ver.
Fabio Luiz dos Santos
Requerimento 059/2015
Requerimento de informações acerca das políticas municipais para custeio de cursos
feitos por funcionários da Prefeitura Municipal. Autoria: Ver. José Donati Nunes
- Vereador Fábio Luiz dos Santos pediu ao Presidente Paulo Cândido Ribeiro, a
retirada dos requerimentos nº 55 e 56/2015
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Foi lida a seguinte Indicação:
Indicação 043/2015: Indica canalização da água nas proximidades da SABESP do Bairro
do Quilombo. Autoria: Ver. José Donati Nunes

Fizeram uso da Tribuna Livre os seguintes vereadores:
Vereador José Donati Nunes: Após cumprimentar a todos, disse que estávamos
vivendo um período um pouco conturbado e que da parte dele gostaria de chamar a
atenção dos nobres vereadores para as questões das denúncias que vinham
acontecendo e chegando a casa, para que não se tornasse uma questão separada de
ideologia, questões partidárias e que conseguissem dar andamentos as questões sem
alarde e nenhum tipo de “picuinha” para que pudesse fazer sua verdadeira função de
homem público. Disse que tinham 4 (quatro) atos da mesa Diretora, um era da data de
17/03, outro na data de 29/06, outro na data de 07/08 e o outro no dia 28/08/2015.
Esses eram os atos da presidência da Câmara que determinava a função deles dentro
das Comissões, todas elas estavam constituídas e já estavam e andamento. Disse que
naquela semana estavam finalizando a ideia e dariam o veredito quanto a questão da
carne do município, aquela carne podre que tinha sido servida à escola e
posteriormente enterrada. Disse que terminariam uma CIP - Comissão de Investigação
Processante, que dizia em relação a um vereador da Casa, e que receberam naquele
dia, e que ainda não era determinado, através de ata mas que já estava determinada
ao presidente da Casa, a apresentação de nomes na forma da lei, que depois o sr.
Presidente teria sua competência de nomear para que pudesse receber mais um fato
de denúncia referente ao Prefeito Municipal. Disse que já tiveram na semana anterior
uma denúncia referente a 4 (quatro) atos do Prefeito que iriam investigar e que já
existia uma Comissão apontada na qual ele era o Presidente, o Jair Matias era o VicePresidente a verª. Jizelda relatora. Disse que todos esses casos esperava, e tinha
bastante amadurecimento da parte dele para que pudessem fazer, estudar e dar um
veredito sobre as denúncias, mas que elas não tomassem uma função de
“denuncismo” (SIC), que não era a finalidade deles e não ia de encontro a nenhum
interesse da população. Registrava com tristeza, embora não acreditasse que tivesse
tanto “pé” de verdade como havia sido feito aquele registro, que costumava chama-lo
de parente, o filho do Prefeito e que naquele dia tinha o cumprimentado perto da
sorveteria, junto com a Daniela do Sr. Zé Vicente, e ele tinha dado um retorno e disse :
“Cuidado parente!”. Disse que está sendo cuidadoso, que ele podia ficar tranquilo e
que não tinha nada a temer. Que estava no restrito dever de sua função, não queria
saber de nada particular, que não estivesse no contexto das denúncias. Que havia
determinadas denúncias, que no pensamento dele e convicção, considerava, não era a
recente que tinha vindo com os 4 (quatro) itens. Considerava a denuncia mais para o
lado politico, mas não competia a ele resolver essa questão. Disse que se fosse fazer
parte da próxima Comissão, e já fazia parte de 4 (quatro) Comissões da Câmara. E disse
que seu apelo era especificamente aos vereadores. Naquela tarde tinha falado com o
Ricardo, Paulinho que ele não tinha nenhum interesse da parte dele, e acreditava que
nenhum deles aqui, em fazer o que fosse realmente necessário ser feito. Trabalharia as
4

denúncias em conjunto com a questão jurídica com a mais possível transparência e
tinham convicção que era isso que estavam fazendo salvo algum munícipe, que tinha
acontecido no ultimo sábado, que um casal do município, conseguiram chamar a
atenção na “beira” de um comércio disseram alto que talvez fosse mais interessante
para a população do município, que os vereadores fossem cassados. Disse que tinha
certeza que não se incluía a “esses vereadores”, e também tinha certeza que a Casa
estava mais do que transparente. Ao que o Presidente Paulo Cândido Ribeiro
comunica-o que o vereador Ricardo cedeu-lhe o tempo. Ao que o vereador José Donati
agradeceu a ambos e disse que iria pedir mesmo e estava esperando apenas a
campainha tocar para que pudesse solicitar. E continuo e disse que o casal falava em
voz alta na frente de um comércio da cidade, que se fosse necessário citaria o nome
mas naquele momento não importava, e chamava a atenção dizendo que precisavam
cassar “esses vereadores” pela atuação que o Prefeito vinha fazendo. Disse que seria
uma desinteligência da parte deles em não reconhecer os feitos do Prefeito no temo
do seu mandato mas por outro lado e não estava autorizado a falar em nome de
ninguém, falava no nome dele próprio, porque já tinham feito 2 (dois) anos que tinha
colocado sua cara a tapa na cidade para votar Projetos que entendia e de interesse da
população e acabou não tendo essa finalidade, que seria uma forma de registro, um
desabafo, e queria dizer ao filho do Prefeito que ainda não tinha motivo pra eles
recuarem ou tremendo ou algo do tipo. Porque não fazia nada em interesse próprio ou
do interesse de cada um ali. Que via assim e que as vezes até podia reconhecer alguma
coisa que pudesse beneficia-lo mas poderia deixar para a população que verificasse o
que ele tinha sido beneficiado, o que eles tinham sido beneficiados nesse tempo de
vida pública. Disse que com toda modéstia a história estava ali, pra quem quisesse ver
e as coisas estavam ali. AS diferenças politicas existiam, e era lamentável eles como
homens públicos que demorassem um pouco para perceber que os interesses da
população eram maiores que os interesses partidários, que as “picuinhas” e as
diferenças E só tinha feito melhorar seu lado de homem público e falava
incessantemente, incansavelmente, quando participou de uma semana do especial no
CEPROCOM e recebeu uma cartilha que dizia que aceitar as diferenças “descorria” de
toda questão e encerrava com uma frase de Santo Agostinho: “Na essência somos
iguais, na diferença respeitamos”. Infelizmente é lamentável que demore para que
percebamos que seria possível, perfeitamente conviver com qualquer tipo de pessoa,
desde que o interesse da população estivesse sempre em primeiro lugar. Disse que
muito mais do que palavras eram ações do dia a dia e isso tinha tentado fazer e
mostrado, que mais do que falar era deixar que as ações para que fossem verificadas
pela população e por todos. Que era um apelo que fazia a Câmara naquele momento,
para que juntos, encorajassem, fizessem o que realmente fosse necessário, sem
nenhuma “caretice” e nenhum tipo de coisa que pudesse atrapalhar a vida da
população. Agradeceu a oportunidade e disse que seria assim sua caminhada política e
a todos que estivessem embuídos nesse sentido, que o interesse maior não sobreporia
sobre as questões particulares. Agradeceu.
Vereador Fábio Luiz dos santos Silva: Após cumprimentar a todos. Disse que só tinha
pego a tribuna naquela noite, pois faziam dias que não conseguia se expressar, mas
que tentaria um pouco, um desabafo, um agradecimento. Primeiramente retomava
suas funções 100% como representante do povo, na qual tinha sido eleito para tal,
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agradeceu aos nobres colegas vereadores que entenderam a situação que foi exposta
através de sua denúncia. Agradeceu a todos que o apoiaram e apoiam nessa
empreitada, era grato a todos. Tinham felicitado pelo seu empenho com que vinha
exercendo seu mandato de vereador. Nessa Casa de Leis e na tribuna, aproveitou e
renovou seu compromisso para com o povo de nossa terra, disse que aqui não
prevalecia partido político, mas aos interesses da população. E nesse momento que o
país passava por uma tremenda crise política oriunda muitas vezes de governos
corruptos e gestões fraudulentas não podiam fechar os olhos e achar que nada
acontecia a nossa volta, ficando apenas nas esferas de maior poder. Disse que
teríamos que estar unidos e atentos a que não refletisse em nossa cidade o que
acontecia a nível federal. Era responsabilidade dessa Casa honrar com compromisso
assumido nas urnas e zelar para que a administração do nosso município fosse
impecável e cumprisse fielmente com seu papel de administrar a coisa pública, com
diálogo, respeito e mais amor a nossa população. Disse que o ato de administrar uma
cidade era abdica-se do pessoal ara que fosse cuidado o que era de todos. Salientou
que sua luta não era pessoal, mas em favor de sua cidade. Dise que tinha uma frase
que levaria pra vida inteira e tinha ouvido aqueles dias: “se a justiça não for feita aqui,
será feita lá em cima”. E que tínhamos que ser jutos, agradeceu.
Vereador Paulo Cândido Ribeiro: Após cumprimentar a todos e registrou a presença do
Secretario de Administração Fernando Carlos, ex Presidente da Câmara Francisco
Donizete, Wagner, Catito, Pré, Célia e demais e disse que pautava no dia a dia, e como
diziam os colegas vereadores, pautados na dignidade e sem perseguição, que o
vereador José Donati tinha tido um “embate” e esperava que não acontecesse mais
durante o processo. Disse que muitas pessoas indagavam a ele e demais vereadores,
era referente da abertura do processo de cassação do Prefeito, feito sobre o protocolo
346 de 29/07/2015. O processo estava sob o comando da Comissão parlamentar que
era do vereador José Donati, vereador Jair e vereadora Jizelda. As pessoas falam que o
Prefeito foi cassado, afastado e muitas dessas pessoas estavam cientes que estava
cassado e afastado, mas isso não era verdade. Disse que votaram um Requerimento de
abertura de um processo de investigação e caberia a Comissão dar explicações e o
vereador José Donati que dirigiria os trabalhos e teriam que pedir a ele. Disse que
naquele dia tinham assinado documentos, a Comissão até o final de semana
encaminharia para o Prefeito para que ele tome as providências relativas ao processo.
Disse que faria outro registro e queria agradecer ao Padre Eliano, que estava deixando
nossa cidade e deixava o seu agradecimento da Câmara Municipal ao Padre Eliano
pelos quase 3 (três) anos que estava em nossa cidade. Ficava o agradecimento e seu
muito obrigado por tudo o que nos tinha feito, pela comunidade sambentista, ficava o
registro ao Padre Eliano e boa sorte aos trabalhos em outra cidade. Leu o Ofício nº
160/2015 de 31 de agosto que tinha sido naquele mesmo dia, que mesmo tendo sido
lido, queria ler novamente. Após leitura disse que tinha sido enviado ao Prefeito
naquele dia e estava protocolado, pedia para o Presidente da Comissão de Finanças e
Orçamento, vereador José Donati Nunes e aos vereadores que pudessem vir no dia
seguinte (01/09) pra que indagassem o representante, fariam a explicação do Projeto
nº 207 e 211, e um desses projetos era referente a compra de terreno no Bairro do
Canta Galo para a nova instalação de tratamento de esgoto. Disse que no ano passado
tinham votado impedido, o Prefeito tinha feito a compra de terreno e era também pra
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mesma finalidade, então teriam que ver, no dia seguinte, juntamente com os demais,
se era o mesmo terreno. Disse que já tinham votado no ano passado num terreno de
250m, que tinha sido registrado no nome da Prefeitura e na época o valor tinha sido
de R$ 1.000,00 (mil reais) e hoje a Prefeitura estava comprando outro terreno no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e um terreno menor. Só para que a Comissão, o
vereador José Donati fizesse a indagação e disse essa explicação pra eles porque já
existia um terreno e hoje estava comprando outro para a mesma finalidade, pediu ao
vereador que não esquecesse, mas que estaria junto mas que ele fizesse essa
indagação para que as pessoas da Prefeitura possam nos subsidiar. Agradeceu aos
demais colegas pela noite.
Foi lido e discutido o seguinte projeto de autoria do Executivo municipal: Fase única
de discussões e votação nominal
Projeto de Lei Ordinária 200/2015 - "Autoriza a Prefeitura Municipal a outorgar a
concessão de translado denominado 'transfer', no Monumento Natural da Pedra do
Baú." Autoria: Executivo Municipal. Votos à favor: 9 Votos contrários: 0 Abstenções: 0
Resultado: Aprovado - Comentado pelos vereadores José Donati Nunes e Ricardo
Martins de Azevedo

Foi lido e discutido o seguinte projeto de resolução de autoria do Legislativo
municipal: Fase única de discussões e votação nominal
Projeto de Resolução 003/2015 - "Altera dispositivos da Resolução nº 60 de 20 de
dezembro de 2012, que "Instituiu o Regimento Interno da Câmara Municipal da
Estância Climática de São Bento do Sapucaí". Autoria: Ver. Paulo Cândido Ribeiro, Ver.
Fabio Luiz dos Santos, Ver. José Donati Nunes. Votos à favor: 9 Votos contrários: 0
Abstenções: 0 Resultado: Aprovado - Comentado pelo vereador José Donati Nunes,
Paulo Cândido Ribeiro

Foi lido e discutido o seguinte Projeto de Resolução de autoria do Legislativo
municipal: Segunda fase de discussões e votação nominal
Projeto de Resolução 002/2015: "Altera a Lei Orgânica Municipal "Autoria: Ver. Paulo
Cândido Ribeiro, Ver. Fabio Luiz dos Santos, Ver. José Donati Nunes Votos à favor: 9
Votos contrários: 0 Abstenções: 0 Resultado: Aprovado - Comentado pelos
vereadores: José Donati Nunes, Paulo Cândido Ribeiro, Ricardo Martins de Azevedo.
Foram lidos e discutidos os seguintes requerimentos - Fase única de discussões e
votação
Requerimento 054/2015: Requerimento de informações acerca de eventual repasse
pelo CRAS para a realização do Natal Criança. Autoria: Ver. Mateus José da Silva
Comentado pelos vereadores: Mateus José da Silva e José Donati Nunes. (APROVADO
POR UNANIMIDADE)
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Requerimento 055/2015 - "Requerimento de informações acerca da atual crise
financeira do Município." Autoria: Ver. Fabio Luiz dos Santos (RETIRADO)
Requerimento 056/2015 - "Requerimento de informações acerca da construção de
casas populares no município." Autoria: Ver. Fabio Luiz dos Santos, Ver. José Donati
Nunes (RETIRADO)
Requerimento 057/2015 - "Requerimento de informações acerca do andamento das
obras da Quadra Municipal de Esportes." Autoria: Ver. Fabio Luiz dos Santos
(APROVADO POR UNANIMIDADE)
Requerimento 058/2015 - "Requerimento de informações acerca da destinação dada
à verba liberada pelo Padre Afonso para a Quadra Municipal de Esportes." Autoria:
Ver. Fabio Luiz dos Santos Silva – Comentado pelos Vereadores: José Donati Nunes,
Fábio Luiz dos Santos Silva e Ricardo Martins de Azevedo (APROVADO POR
UNANIMIDADE)
Requerimento 059/2015 - "Requerimento de informações acerca das políticas
municipais para custeio de cursos feitos por funcionários da Prefeitura Municipal."
Autoria: Ver. José Donati Nunes – Comentado pelo Vereador: José Donati Nunes
(APROVADO POR UNANIMIDADE)
Não havendo mais nada a tratar o Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro
encerrou a sessão proferindo: “Com as bênçãos de Deus, declaro encerrada a 12ª
Sessão Ordinária da legislatura de 2015.”. Determinou à secretária para lavrar a
presente ata, a qual, após lida e aprovada pelo Plenário, vai assinada pela Mesa
Diretora.
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