Ata da primeira sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima terceira legislatura da
Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 02 de fevereiro de 2016, às vinte horas, no
Plenário da Câmara Municipal, sob a presidência da vereadora Patrícia Aparecida Pacifico.
Presentes os demais edis: Gutembergue Girasol Guimarães, Antonio Pereira de Lima, Adelmo
Alves, José Aparecido Borges da Silva, Fabiano da Silva Delganho, Valteir Gonçalves de
Souza, Claudenice Timóteo da Silva e Vanderlei Enz. A seguir, a Presidente solicita a leitura
da ata da sessão anterior que após lida foi aprovada sem restrições. O Material do Expediente
constou dos seguintes documentos: Projeto de Lei nº 570/2016 - de autoria da Mesa Diretora,
"Que altera referência do cargo de Procurador Jurídico do Legislativo e dá outras
providências"; Indicação 01/2016 do edil Valteir Gonçalves de Souza, indicando ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar reparos no meio fio da sarjeta próximo a
esquina entre as ruas Cuiabá e Brasília, onde há um buraco, causando transtornos as pessoas
que passam pelo local; Indicação 02/2016 do edil Valteir Gonçalves de Souza, indicando ao
Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar a pintura das guias de sarjeta e
as faixas de sinalização de trânsito que são pintadas no asfalto. As indicações acima, foram
submetidas ao Plenário e aprovadas por unanimidade. Em seguida, a Presidente franqueia a
palavra para Tema Livre, fazendo uso da mesma a vereadora Claudenice Timóteo da Silva,
destacando que após ter falado aqui, que os veículos da Prefeitura precisavam de manutenção,
os mesmos foram enviados para reparos, embora alguns, ainda necessitam. Ao meu ver, é
assim que o Prefeito deve proceder, quando algum vereador apontar algum problema que vem
acontecendo, ele deve corrigir o problema. A vereadora disse ainda, que um colega vereador,
disse na ultima sessão, que seus requerimentos estariam impedindo o Prefeito de fazer
licitações, querendo desviar a responsabilidade do Prefeito, de não estar cumprindo as suas
obrigações. Fazer as licitações, é competência do Executivo e cabe aos vereadores, fiscalizar
se foram feitas de forma correta e se estão sendo executadas de forma correta e isso eu vou
fazer até o fim do meu mandato. A vereadora comenta também, sobre a revisão do salários dos
servidores, dizendo que a inflação do período ultrapassou os 10%. O Prefeito precisa reajustar
os salários corretamente, porque ao contrário de outros municípios vizinhos, que alem do
reajuste, tem ticket e abono, os funcionários de nosso município, tem apenas a revisão anual da
inflação. O município de Quatá deu um reajuste de 7,42% e aumentou o ticket de R$ 520,00
para R$ 570,00 e em Rancharia houve uma revisão de 9% e o ticket subiu de R$ 380,00 para
R$ 420,00. Quero lembrar que os Prefeitos destas cidades vizinhas, herdaram suas Prefeituras
com dívidas, e, no entanto, conseguiram administrar muito bem e dar aos seus funcionários o
que é de direito, enquanto que o nosso Prefeito, recebeu a Prefeitura das mão do Ex-Prefeito
Zezé, com as contas em dia e muito dinheiro em caixa. A Constituição Federal, a Lei de
Responsabilidade Fiscal, a Lei Orgânica do Município e o Estatuto dos Servidores Municipais,
asseguram que seja feita a revisão geral anual dos salários dos servidores, no mínimno com o
índice de inflação apurado no período. Por isso, o Prefeito tem que tomar as providencias para
repor, no mínimo o índice da inflação, porque os funcionários de nosso município, nunca
tiveram, em gestões passadas, reajustes abaixo da inflação e sim, muitas vezes, um pouco
acima dos índices apurados. E olha que já houve crises financeiras, com inflação muito maior
do que a atual e mesmo assim, nossos administradores sempre zelaram e não mediram esforços
para manter o poder aquisitivo de nossos servidores. A seguir faz uso da palavra o vereador
Adelmo Alves, dizendo que a Vereadora Claudenice, desde o inicio desta gestão, só vem

atrapalhando a administração, com uma infinidade de requerimentos. Nunca apresentou um
projeto sequer em favor da administração, nunca conseguiu nenhuma emenda de deputado em
favor do município, apenas requerimentos de grandes quantias de documentos, sempre visando
conturbar os trabalhos da administração. A Vereadora Claudenice solicita um aparte, que lhe
foi negado pelo detentor da palavra, que prosseguiu dizendo que o Prefeito está sim,
analisando com bastante carinho, o índice de reajuste para os servidores. O edil comentou
ainda, que o atual Prefeito vem administrando muito bem o município, apesar da crise que o
país enfrenta e que ele não precisou vender nenhum prédio público para pagar contas da
Prefeitura, como aconteceu na administração do Prefeito que a vereadora tanto defende. A
seguir, faz uso da palavra o Vereador Fabiano da Silva Delganho, dizendo que há uma
preocupação muito grande dos funcionários a respeito do reajuste de salários, já que a inflação
anual está em quase 11% e os servidores vem sentindo no bolso o peso desta inflação que já
corroeu parte dos salários. As leis prevêem a reposição de no mínimo o índice da inflação,
porém o que me preocupa é que o piso salarial do município está cada vez mais próximo do
valor do salário mínimo nacional. Algum tempo atrás, a nossa Prefeitura se orgulhava de pagar
um dos melhores salários da região e hoje não é mais assim. Vamos esperar a decisão do
Prefeito para discutirmos o projeto que ele enviar para a Câmara e aí sim, vamos ver o que
pode ser feito. O edil comenta também sobre a falta de medicamentos na farmácia do Centro
de Saúde, dizendo ser preciso agilidade para solucionar este problema o mais rápido possível.
Em seguida, faz uso da palavra o edil Vanderlei Enz, dizendo que a respeito dos
medicamentos, esteve conversando com farmacêutico responsável do Centro de Saúde e o
mesmo me disse que no mês de janeiro não chegou nenhum medicamento. Falei também com
a responsável pelas compras da Prefeitura e ela me disse que foram feitos vários pedidos de
medicamentos e que os mesmos estão para chegar, então vamos aguardar mais alguns dias para
ver se realmente estes medicamentos chegam. O edil comenta também sobre os estragos
causados pelas chuvas nas estradas do município, destacando um enorme buraco na estrada da
Fazendo Dr. Paulo, no Bairro Santo Inácio. Eu ia fazer uma indicação sobre o assunto, porém
resolvi ir ao local antes, para ver como estava e encontrei o pessoal da Prefeitura fazendo o
serviço. Por isso, quero parabenizar o Prefeito, bem como o Secretário de Obras pela
realização do serviço de maneira bastante precisa. A seguir, a Presidente suspende a sessão
para o Intervalo Regimental, retornando à Ordem do Dia, com o Projeto de Lei nº 570/2016.
Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, foi submetido a votação sendo
aprovado por unanimidade. A seguir, a Presidente franqueia a palavra para Explicação Pessoal,
e não havendo nenhum edil que quisesse fazer uso da mesma, após as formalidades
regimentais, deu por encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada esta ata, que lida e achada
conforme, vai assinada pelos membros da Mesa.
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