
Ata da nona sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima terceira legislatura da Câmara
Municipal de João Ramalho, realizada em 07 de junho 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 581/2016 - "Que fixa os Subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de João
Ramalho, para a Legislatura 2017/2020 e dá outras providências"; Projeto de Lei nº 582/2016 - "Que
fixa os Subsídios dos Vereadores e do Presidente da Câmara de João Ramalho, para a Legislatura
2017/2020 e dá outras providências"; Projeto de Lei nº 583/2016 - "Que fixa os Subsídios dos
Secretários Municipais de João Ramalho, para a Legislatura 2017/2020 e dá outras providências";
Projeto de Lei nº 584/2016 - "Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá outras
providências"; e o Projeto de Lei nº 585/2016 - "Autoriza a manutenção do repasse de subvenção
social às entidades que indica e dá outras providências; Ofícios nº 128 e 133/2016, ambos do Chefe do
Executivo, em resposta aos Requerimentos nº 03 e 04/2016, respectivamente. Pedido de Informação
nº 02/2016 do Vereador Fabiano da Silva Delganho, solicitando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, informações referente a Merenda Escolar oferecida aos alunos das escolas e Creche
Municipal; Indicação nº 10/2016 do Vereador Fabiano da Silva Delganho, indicando ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de obstáculos em alguns pontos da cidade; Indicação
nº 11/2016 do Vereador Fabiano da Silva Delganho, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, para providenciar os reparos necessários em um poste danificado na entrada da cidade; e a
Indicação nº 12/2016 do Vereador Valteir Gonçalves de Souza, indicando ao Chefe do Executivo,
após ouvido o Plenário, para providenciar junto a empresa responsável, reparos nas lâmpadas de
sinalização da torre de telefonia celular da Vila Santa Cruz. Não havendo nenhum edil que quisesse
discutir a respeito, as indicações e o pedido de informação acima, foram todos submetidos ao Plenário
e aprovados 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 581/2016. Não havendo nenhum edil
que quisesse discutir o mesmo, foi submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. Em
seguida, foi apresentado o Projeto de Lei nº 582/2016. Como nenhum edil quisesse discutir a respeito,
foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. Logo após, foi apresentado o Projeto de Lei nº
583/2016 e não havendo nenhum edil que quisesse discutir o assunto, foi submetido a votação, sendo
aprovado por unanimidade. A seguir, foi apresentado o Projeto de Lei nº 584/2016. Não havendo
nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, foi submetido a primeira votação, sendo aprovado por
unanimidade. Finalmente, foi apresentado o Projeto de Lei nº 585/2016 e como nenhum edil quisesse
discutir a respeito, 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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