Ata da décima nona sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima terceira legislatura da
Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 06 de dezembro 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, Antônio 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 motivo de
saúde, devidamente comprovado por Atestado Médico. A seguir, a Presidente solicita a leitura da
ata da sessão anterior que após lida foi aprovada sem restrições. O Material de Expediente constou
do Projeto de Lei nº 596/2016 “Que denomina “Terminal Rodoviário Prefeito José Zezé
Rodrigues” o prédio da Rodoviária Municipal. A seguir a Presidente franqueia a palavra para
Tema Livre, fazendo uso da mesma o edil Fabiano da Silva Delganho, comentando a respeito do
projeto de lei que denomina o prédio da Rodoviária Municipal de “Terminal Rodoviário Prefeito
José Zezé Rodrigues”. Uma justa homenagem ao Ex-Prefeito Zezé, que administrou nosso
município por quatro legislaturas, contribuindo muito para o desenvolvimento de nossa cidade,
com tantas obras construídas, entre elas o referido prédio da rodoviária municipal. O edil comenta
ainda se tratar da última sessão ordinária desta legislatura e agradece de coração a convivência
com os nobres colegas nestes quatro anos. A seguir, faz uso da palavra o edil Adelmo Alves,
agradecendo a todos os colegas pela convivência e pelos trabalhos realizados nestes quatro anos.
Espero que mesmo os colegas que estão encerrando o mandato, estejam junto com a gente,
contribuindo para o desenvolvimento de nosso município nesta próxima administração. Agradeço
também ao Prefeito Waguinho, por nossos pedidos que foram atendidos ao longo desta legislatura.
Logo após, faz uso da palavra o edil Gutembergue Girasol Guimarães, agradecendo por tudo que
passamos neste mandato que está terminando, principalmente pela boa convivência que tivemos e
espero que os próximos quatro anos seja também, de muito trabalho, dedicação e união por parte
desta câmara. Em seguida, faz uso da palavra o edil Valteir Gonçalves de Souza, também
agradecendo a todos os companheiros, aprendi muito com vocês nestes quatro anos, tivemos
muitas conquistas e desejo boa sorte a todos os que vão continuar aqui na próxima legislatura.
Logo após, faz uso da palavra a Presidente da Mesa, Patrícia Aparecida Pacífico, agradecendo a
todos os companheiros e especialmente aos funcionários da Câmara, pelos trabalhos realizados
nesta legislatura, principalmente nestes dois anos que ocupou a presidência da Câmara.
Finalizando, o edil Vanderlei Enz, solicita um aparte, dizendo que mesmo não sendo vereador no
próximo mandato, estarei à disposição e podem contar comigo para o que for preciso, por que sou
Ramalhense de coração e quero continuar contribuindo com nosso município no que for possível.
A seguir, a Presidente suspende a sessão para o Intervalo Regimental, retornando à Ordem do Dia,
com o Projeto de Lei nº 596/2016. Não havendo nenhum edil que 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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