
Ata da primeira sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima segunda legislatura
da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 07 de fevereiro de 2012, às vinte
horas, no Plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do edil Valdeci Inácio dos
Santos. Presentes os demais edis: José Aparecido Borges da Silva, Marcelo Henrique dos
Santos, Fernando Roberto Pinheiro Nunes, Sidinei Rodrigues, Fabiano da Silva Delganho,
Dirce Conceição Bubola Valejo, Patrícia Aparecida Pacifico e Adão Aparecido Pedroso. A
seguir, o Presidente solicita a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi aprovada
sem restrições. A pedido do edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes, foi realizado um minuto
de silencio em memória ao falecimento do ex-prefeito municipal, Sr. Daniel Valejo,
ocorrido no final do mês de dezembro. A Vereadora Dirce Conceição Bubola Valejo
agradece em nome da família. O material do Expediente constou dos seguintes documentos:
Indicação nº 01/2012 do edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes, indicando ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a possibilidade, de em parceria com a CDHU,
desenvolver um projeto de construção de moradias para os servidores públicos municipais
que não possuem residência própria; Pedido de Informação nº 01/2012 do edil Fernando
Roberto Pinheiro Nunes, solicitando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário,
informações referentes ao cadastramento para recebimento de benefícios sociais, de ordem
estadual e federal, no município; e o Requerimento nº 01/2012 do edil Fernando Roberto
Pinheiro Nunes, requerendo ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário,  que solicite
informações junto aos responsáveis pela construção do Conjunto Habitacional João
Ramalho B, sobre o motivo da demora, se há previsão para realização da obra e qual será a
forma de construção do referido conjunto. Todos os documentos acima foram submetidos
ao Plenário e aprovados por unanimidade. A seguir em Tema Livre, faz uso da palavra o
edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes, comentando que a Rodovia SP-284 continua um
caos. O Prefeito me disse que esta semana será anunciada, na cidade de Rancharia, a
empresa que vai realizar a execução das obras. Não sei por o anuncio precisa ser feito aqui
na região. O edil pergunta se alguém tem informação sobre o transporte de trabalhadores
para o Frigorífico de Rancharia. Está havendo cobrança por parte dos trabalhadores, dizendo
que a Prefeitura não vai ajudar. Parece que um fazendeiro vai ajudar com a metade e os
funcionários com o restante das despesas referente ao transporte. Acho que seria justo, a
Prefeitura ajudar no transporte, considerando o grande número de funcionários beneficiados
e a falta de uma empresa no município que possa absorver estes trabalhadores. Em seguida
o edil faz uma explanação sobre o Pedido de Informação referente ao cadastramento de
pessoal em programas sociais oferecidos pelo governo, sobre o Requerimento referente às
obras do Conjunto Habitacional João Ramalho B e a Indicação para firmar convênio com a
CDHU para construção de moradias para Servidores Públicos Municipais que não possuem
casa própria. Esclarecendo os motivos da iniciativa de cada documento. Em seguida faz uso
da palavra o edil Fabiano da Silva Delganho, apresentando suas homenagens, em nome de
sua família, ao ex-prefeito Daniel Valejo, pela ocasião de seu falecimento. Parabeniza o
Presidente da Câmara pela instalação de novos equipamentos de som do Plenário. Comenta
sobre a liberação para inicio das obras de construção da galeria de água sob a ferrovia, uma
obra muito esperada pelos moradores daquele local. Sobre as obras na Rodovia, tudo indica
que serão iniciadas no próximo mês de abril, porém é triste ver a situação que deixaram a
rodovia chegar para tomar uma atitude. Destaca a importância da renovação do Programa
Atleta do Futuro para 2012 e espera que este ano haja grande esforço da administração para
conclusão de obras que estão pendentes, destacando a Casa do Trabalhador e o PSF da Vila



Santa Cruz. Gostaria também que a Farmácia do Centro de Saúde fosse aberta no período da
noite, para atendimento da população, pelo menos durante o atendimento médico. Sobre o
cadastramento para programas sociais, também tenho informações que há problemas no
sistema de cadastro, porém é preciso encontrar uma solução. O edil comenta também, que
referente às obras do Conjunto Habitacional, deve ser no sistema empreitada global, para
agilizar a conclusão da obra. O edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes solicita um aparte,
dizendo que no sistema de empreitada global, as prestações são de 15% da renda do
mutuário, sem limite de teto, enquanto que no sistema mutirão, também é 15%, porém há
um teto. O edil Fabiano prossegue, dizendo que em relação aos trabalhadores do Frigorífico,
é preciso fazer uma reunião entre vereadores e o Prefeito e ver se há alguma possibilidade
da Prefeitura ajudar no transporte, desde que não seja ilegal. Finalizando, parabeniza o
Prefeito por ter sido nomeado para compor o Diretório Estadual do Partido Democrata. Em
seguida, faz uso da palavra a vereadora Patrícia Aparecida Pacifico, pedindo para enviar um
oficio ao Chefe do Executivo, solicitando que ele faça uma reunião com a Coordenadora da
Creche Municipal, porque está acontecendo algumas coisas erradas no atendimento. Da
parte do berçário não há o que reclamar, porém algumas mães vêm reclamando comigo, que
deixam a criança de manhã e quando vai buscar à tarde, a criança ainda está com a mesma
roupa. Hoje tive o desprazer de constatar pessoalmente. Fui buscar meu filho à tarde e ele
estava com a mesma roupa que deixei de manhã. Quando você chega na creche de manhã
para deixar a criança, onde as funcionárias estão sentadas, elas ficam, não vem receber a
criança como deveriam. Não sei se é má administração da coordenadora ou se as
funcionárias estão com problemas particulares. Os salários são pagos em dia e mesmo assim
elas sempre reclamam que precisa aumentar o salário. As mães reclamam que as crianças
estão perdendo roupas e sapatos na creche. O Prefeito precisa fazer uma reunião com a
coordenadora para ver se melhora o atendimento, porque as crianças precisam ser bem
tratadas, senão, vou ter que tirar meu filho da creche, por falta de um atendimento adequado.
Se estiver faltando funcionário, contrata estagiários para ajudar, porém as crianças precisam
de melhores cuidados. Sobre os funcionários do Frigorífico, a Assistente Social de
Rancharia me perguntou por que nós não mandamos um ônibus para levar o pessoal. Eles
estão precisando de funcionários e várias pessoas daqui poderiam ser contratadas se
houvesse ajuda no transporte. Ela disse que a Prefeitura de Quatá manda um ônibus e
porque João Ramalho não. Muita gente daqui poderia estar trabalhando lá e não estão por
falta de condução. Acho que deveríamos fazer uma reunião com o Prefeito e ver se há uma
maneira de ajudar. Porque Quatá pode e aqui não? A seguir, após o Intervalo Regimental,
não havendo material da Ordem do Dia e nenhum edil que quisesse fazer uso da palavra em
Explicação Pessoal, o Presidente comunica que devido ao feriado de Carnaval, a próxima
sessão ordinária será realizada, no próximo dia 23 de fevereiro, em horário normal. Não
havendo mais nada a tratar, o Presidente 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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