
Ata da décima sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima terceira legislatura da Câmara 
Municipal de João Ramalho, realizada em 21 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: Ofício nº 150/16 do Chefe do 
Executivo, em resposta ao Pedido de Informação nº 02/2016; Parecer do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, favorável à aprovação das contas do Executivo Municipal referente ao exercício de 2014; 
Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2016 - "Que ratifica o Parecer Prévio exarado pelo Egrégio Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, sobre as contas anuais do Executivo Municipal de João Ramalho, 
referente ao exercício de 2014"; Pedido de Informação nº 03/2016 da Vereadora Claudenice Timóteo da 
Silva, solicitando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, informações se todos os veículos da 
municipalidade  que transportam passageiros estão com seguros pagos, e, caso venha ocorrer um acidente 
com vítimas e o seguro do veículo não estiver pago, quem arcará com as possíveis indenizações; Pedido 
de Informação nº 04/2016 do Vereador Vanderlei Enz, solicitando ao Chefe do Executivo, após ouvido o 
Plenário, informações referentes aos procedimentos de revisão/manutenção da frota municipal; 
Requerimento nº 05/2016 da Vereadora Claudenice Timóteo da Silva, requerendo ao Chefe do Executivo, 
após ouvido o Plenário, cópia dos Balancetes da Receita do município, referente ao período de janeiro a 
junho de 2016; Requerimento nº 06/2016 da Vereadora Claudenice Timóteo da Silva, requerendo ao 
Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, cópia dos demonstrativos de despesas com pessoal, referente 
ao período de janeiro a junho de 2016; Requerimento nº 07/2016 da Vereadora Claudenice Timóteo da 
Silva, requerendo ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, cópia de documentos correspondentes a 
contratação feita em 2013, com a Empresa Pecchio Gestão e Consultoria Ltda.; e a Indicação nº 13/2016 
do Vereador Vanderlei Enz, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a 
possibilidade de proceder o recapeamento asfáltico na Rua Cuiabá. Não havendo nenhum edil que quisesse 
discutir a respeito, os Pedidos de Informação, os Requerimentos e a Indicação acima, foram todos 
submetidos ao Plenário e aprovados por unanimidade. Em seguida, a Presidente franqueia a palavra para 
Tema Livre fazendo uso da mesma o edil Fabiano da Silva Delganho, comentando sobre a resposta do 
Executivo, sobre seu Pedido de Informação referente ao cardápio da merenda escolar, destacando que o 
cardápio que foi passado é muito bom, porém acho que poderia ser acrescentado mais legumes e verduras, 
que além excelente para a alimentação dos alunos, poderiam ser adquiridos dos pequenos produtores do 
município, ajudando no desenvolvimento da agricultura familiar. Logo após, faz uso da palavra o edil 
Gutembergue Girasol Guimarães, comentando sobre as contas do Prefeito de 2014, que recebeu parecer 
favorável do Tribunal de Contas do Estado e está sendo aprovada por unanimidade nesta casa, 
demonstrando um trabalho sério do Prefeito, que vem fazendo um bom trabalho, administrando muito bem 
o município e isto é muito bom para todos. A seguir, a Presidente suspende a sessão para o Intervalo 
Regimental, retornando à Ordem do Dia, com o Projeto de Lei nº 584/2016 - "Dispõe sobre abertura de 
crédito adicional suplementar e dá outras providências". Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o 
mesmo, foi submetido ao Plenário, sendo aprovado por unanimidade em segunda votação. Em seguida, foi 
apresentado o Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2016. Como nenhum edil quisesse discutir a respeito, 
foi submetido ao Plenário e 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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