
Ata da segunda sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima terceira legislatura
da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 19 de fevereiro de 2013, às vinte horas,
no Plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do edil Adelmo Alves. Presentes os
demais edis: Vanderlei Enz, Patrícia Aparecida Pacifico, Antonio Pereira de Lima, José
Aparecido Borges da Silva, Fabiano da Silva Delganho, Claudenice Timóteo da Silva, Valteir
Gonçalves de Souza e Gutembergue Girasol Guimarães. A seguir, o 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 467/13 - "Que concede
reajuste salarial ao Funcionalismo Público Municipal e dá outras providências"; Projeto de
Lei nº 468/13 - "Altera a jornada de trabalho do cargo público de provimento efetivo de
Assistente Social da Administração Direta, autárquica e fundacional do Município de João
Ramalho"; Projeto de Lei nº 469/13 - "Que concede revisão geral anual aos servidores da
Câmara Municipal de João Ramalho e dá outras providências"; Pedido de Informação nº
01/13 do edil Fabiano da Silva Delganho, solicitando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, informações referente a Grade de Medicamentos fornecida na Farmácia do Centro de
Saúde; Pedido de Informação nº 02/13 do edil Fabiano da Silva Delganho, solicitando ao
Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, informações referentes a demanda reprimida de
exames e consultas médicas especializadas, no setor de Saúde do Município; Indicação nº 17
do edil Vanderlei Enz, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação
de iluminação margeando a linha férrea no trecho entre a passagem de nível da Rua
Sorocabana, até o final da referida rua, onde há uma passarela que dá acesso à Av. Huet
Bacelar; Indicação nº 18 do edil Antonio Pereira de Lima, indicando ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de um obstáculo na Rua Clóvis Dias Valente,
próximo à esquina com a Rua Francisco de Azevedo; Indicação nº 19 - de autoria do edil
Antonio Pereira de Lima, indicando a Empresa Telefônica, após ouvido o Plenário, a
remoção de um telefone público instalado na calçada e a reinstalação do mesmo na Praça
Daniel Valejo; Indicação nº 20 do edil Valteir Gonçalves de Souza, indicando ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário, a construção de uma galeria para escoamento da água na
Rua Porto Alegre, próximo à esquina com a Rua Antonio Madeira; Indicação nº 21 do edil
Valteir Gonçalves de Souza, indicando ao Chefe do Executivo; após ouvido o Plenário, a
instalação de alambrado em volta da Quadra de Esportes localizada na Área Institucional
situada na bifurcação entre as ruas Manaus e Belém, na Vila Santas Cruz; Indicação nº 22 do
edil Valteir Gonçalves de Souza, indicando ao Chefe do Executivo; após ouvido o Plenário, a
implantação de sentido único de direção na Rua Antonio Madeira; Indicação nº 23 do edil
Valteir Gonçalves de Souza, indicando ao Chefe do Executivo; após ouvido o Plenário, a
instalação de lixeiras seletivas no Parquinho e no Campo de Futebol da Praça de Esportes João
Jorge da Silva e no Velório Municipal; e a Indicação nº 24 do edil Valteir Gonçalves de
Souza, indicando ao Chefe do Executivo; manutenção de guias e sarjetas na Rua Benedito
Soares Marcondes, próximo ao Velório Municipal. Os Pedidos de Informações e as indicações
acima foram todos submetidos ao Plenário e aprovados por unanimidade. A seguir em Tema
Livre, faz uso da palavra o edil Fabiano da Silva Delganho, comentando sobre seus dois
pedidos de informações, um referente a grade de medicamentos da Farmácia do Centro de
Saúde e o outro referente a demanda para marcar exames e consultas especializadas no Setor
de Saúde do Município, para ver o que se pode fazer para melhorar o atendimento. Comenta
sobre a possibilidade de cursos de capacitação, como eletricista e assistente administrativo,
oferecidos pelo SENAI, com todo apoio do órgão, inclusive os materiais e equipamentos



utilizados nas aulas. Comenta também, que foi marcada uma reunião com a CDHU para
discutir sobre o inicio das obras do Conjunto Habitacional e comenta sobre o oficio que foi
encaminhado a CDHU, em nome da Câmara, cobrando uma posição referente ao inicio das
obras. Comenta sobre o reajuste salarial do funcionalismo e também sobre o projeto para
redução da carga horária para o cargo de Assistente Social, dizendo que existe uma lei federal
que reduziu a carga horária da categoria e que a mesma já foi seguida na esfera estadual e
agora a Prefeitura está apenas se adequando a legislação. A seguir, após o Intervalo
Regimental, retorna a Ordem do Dia, com o Projeto de Lei nº 467/13. Não havendo nenhum
edil que quisesse discutir o mesmo, foi submetido a votação, sendo aprovado por
unanimidade. Logo após, foi apresentado o Projeto de Lei nº 468/13. Como nenhum edil
quisesse discutir o assunto, foi submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade.
Finalmente, foi apresentado o Projeto de Lei nº 469/13 e não havendo nenhum edil que
quisesse discutir a respeito, foi submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. A
seguir, o Presidente franqueia a palavra para Explicação Pessoal e não havendo nenhum edil
que quisesse fazer uso da mesma, 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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