
Ata da quarta sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima terceira legislatura da Câmara 
Municipal de João Ramalho, realizada em 15 de março 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 e Vanderlei Enz. A vereadora 
Claudenice Timóteo da Silva não compareceu, porém, por motivos de saúde, devidamente justificado 
por Atestado Médico. 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 577/2016 - "Autoriza a celebração de convênio com o Estado de São Paulo para 
recapeamento asfáltico"; Moção de Apoio nº 01/2016, em apoio ao Projeto de Lei a ser enviado pelo 
Governador do Estado de São Paulo, que separa os recursos da Assistência Judiciária, hoje totalmente 
administrado pela Defensoria Pública e que passarão para a Secretaria da Justiça e da Defesa da 
Cidadania. O documento foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. Em seguida, a 
Presidente franqueia a palavra para Tema Livre e não havendo nenhum edil que quisesse fazer uso da 
mesma, suspende a sessão para o Intervalo Regimental, retornando à Ordem do Dia, com o Projeto de 
Lei nº 577/2016. 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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