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TCE aprova contas da administração Zé Biruta
O Tribunal de Contas 

do Estado aprovou por 
unanimidade as contas 
da administração do 
prefeito José Carlos 
Fernandes Chacon, o 
Zé Biruta, do exercício 
de 2017. Vale lembrar 
que nos últimos 12 
anos, nenhuma conta 
da Prefeitura obteve 
parecer favorável de 

Prefeitura. Agradeço 
a todos os meus 
colaboradores que 
não medem esforços 
em fazer a máquina 
administrativa funcionar 
com correção a serviço 
da população. Me sinto 
muito agradecido por ter 
minhas contas aprovadas 
por unanimidade no 
TCE,” frisou o prefeito.

Aurelio Alves

aprovação desse órgão 
julgador.

Esse trabalho de 
responsabilidade e 
transparência e muita 
determinação que foi 
imposto pelo prefeito 
e seus secretários, é 
o que torna Ferraz 
de Vasconcelos uma 
cidade moralmente 
reconstruída, uma vez 

que nesse período de 
12 anos passados, 
muitos malfeitos 
foram constatados 
tanto pelo TCE como 
pelo poder judiciário.

Para o prefeito Zé 
Biruta, essa aprovação 
das contas aponta 
que o governo tem 
cumprido a Lei de 
Responsabilidade em 

sua integralidade e com 
seriedade. “Em todas 
as minhas gestões, 
sempre minhas contas 
tiveram pareceres 
favoráveis do Tribunal 
de Contas do Estado, 
isso mostra a minha 
lisura no trato da 
coisa pública e da 
responsabil idade 
que implemento na 
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Avenida Rui Barbosa, 315 - Vila Romanópolis
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Jornalista Responsável: Fernando Felipe MTB: 81097/SP
Prefeito Municipal: José Carlos Fernandes Chacon Boletim Oficial do Município (BOM)

Criado pela Lei n. 2.645 de 
17/10/2005 e regulamentado pelo 
decreto n. 5.894 de 16/02/2017
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