
Ata da dcima segunda sesso ordinaria, da quarta sesso legislativa, da dcima terceira legislatura da
mara Municipal de Joo Ramalho, realizada em 16 de agosto de 2016, as vinte horns, no Plenario da

Cmara Municipal, sob a presidncia da vereadora Patricia Aparecida Pacifico. Presentes os demais edis:
Gutembergue Girasol Guimares, Antonio Pereira de Lima, Adelmo Alves, Jos Aparecido Borges da
Silva, Fabiano da Silva Delganho, Valteir Gonalves de Souza, Claudenice Tim6teo da Silva e Vanderlei
Enz. A Presidente solicita um minuto de silncio em homenagem ao falecimento do Ex-Prefeito Municipal,
Sr. Jos Zez Rodrigues, ocorrido no ultimo dia 09 de agosto. A seguir, a Presidente solicita a leitura da ata
da sesso anterior que ap6s lida foi aprovada sem restri6es. O Material do Expediente constou dos
seguintes documentos: INDICACAO N 14/2016 da Vereadora Patricia Aparecida Pacifico, indicando ao
Chere do Executivo, ap6s ouvido o Plenario~ a perfurao de mais dois poos artesianos, para garantir o
abastecimento de agua na cidade, mesmo em perfodo de seca prolongado. No havendo nenhum edil que
quisesse discutir a mesma, foi submetida a votao, sendo aprovada 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 indicao da Vereadora Patricia, referente a perfurao de poos. Tambem ja flz esta
indicao e acho que alm dos poos, e necessario aumentar os reservat6rios tambm. A cidade esta
crescendo e os poos e reservat6rios continuam os mesmos, uma hora vamos sofrer as consequncias. O
edil pede para deixar registrado em ata, sobre o falecimento do Ex-Prefeito Municipal, Sr. Jos Zez
Rodrigues, ocorrido no ultimo dia 09. N6s presenciamos uma grande comoo na cidade. Fol uma perca
muito significativa para a familia e para o municipio tambm. Quero deixar registrado em men Horne e de
minha familia os mens sinceros sentimentos pelo ocorrido. Foram quatro mandatos na adminis o do
municipio, um Prefel.to muito a frente de sua  oca que fez muito por nosso municipio e faria muito ainda.
Fol um exemplo de administrador que jamais sera esquecido. Em seguida faz uso da palavra o edil
Vanderlei Enz, comentando sobre a indicao da Vereadora Patricia, dizendo ser realmente necessario
melhorar o abastecimento de gua na cidade. S6 queria acrescentar uma sugesto, que ja apresentei aqui
tambem, que seria o aproveitamento das sobras de agua da mininha, que no Esta sendo aproveitada e seria
importante ver a possibilidade de bombear esta agua ate a cidade para que fosse aproveitada pela
populao. Trata-se de uma agua pura e mineral, algo mo precioso que Esta sendo desperdiado e poderia
ser aproveitado. A seguir, ap6s o Intervalo Regimental, retornando a Ordem do Dia, com o Projeto de Lei
n' 586/2016 "Disp6e sobre incluso de projeto ao PPA - Plano Plurianual do Municipio periodo 2014 a
2017 e LDO - Lei de Diretrizes Oamentarias, exercicio de 2016, autoriza abertura de crdito especial no
Oramento Geral do Municipio e da outras providencias". Como nenhum edil quisesse discutir a respeito,
fol submetido ao Plenario e aprovado por unanimidade em segunda votao. Logo ap6s, fol apresentado o
Projeto de Lei n 587/2016 " Disp5e sobre abertura de crdito adicional suplementar e dd ontras
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