Ata da terceira sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima segunda legislatura
da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 06 de março 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. O material do Expediente constou dos seguintes documentos: Projeto de Lei
441/2012 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Incentivo Financeiro
Adicional a servidora Mônica Garcia Mathias pela coordenação do Monitoramento Rápido
de Cobertura (MRC) do Sarampo, na UBS de João Ramalho, no ano de 2011; Indicação nº

05/2012 – de autoria do edil Marcelo Henrique dos Santos, indicando ao Chefe do Executivo,
após ouvido o Plenário, a criação de Programa de Apoio a Geração de empregos para jovens de 16 a
21 anos; Indicação nº 06/2012 – de autoria do edil Marcelo Henrique dos Santos, indicando ao
Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para acionar a Vigilância Sanitária, para fiscalizar as
granjas do município se estão realizando o controle adequado para evitar a proliferação de moscas;
Indicação nº 07/2012 – de autoria da vereadora Patrícia Aparecida Pacifico, indicando ao Chefe
do Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar a manutenção e limpeza das Praças
Antonia Jacomini e Daniel Valejo; Indicação nº 08/2012 – de autoria do edil Fabiano da Silva
Delganho, em referencia a projeto de lei de autoria do Vereador Jovem Luiz Guilherme Luz
Cardoso, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar um projeto
disponibilizando mudas de árvores para serem plantadas em comemoração ao nascimento de
crianças ramalhenses; Indicação nº 09/2012 – de autoria do edil Fabiano da Silva Delganho, em
referencia a projeto de lei de autoria da Vereadora Jovem Patrícia Bezerra da Rocha, indicando ao
Chefe do Executivo, para providenciar em parceria com o SESI e SEBRAE, cursos
profissionalizantes para a população; Indicação nº 11/2012 – de autoria do edil Fabiano da Silva
Delganho, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar a
elaboração de um calendário de atividades para o Centro cultural; Indicação nº 12/2012 – de
autoria do edil Fabiano da Silva Delganho, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, para solicitar ao setor competente, providencias visando coibir a proliferação de vetores
em nossa cidade, inclusive com pulverização dos coqueiros; Indicação nº 13/2012 – de autoria do
edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, a contratação de mulheres para auxiliarem na limpeza pública da cidade; Pedido de
Informação nº 02/2012 – de autoria do edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes, requerendo ao
Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, informações sobre o porquê de tanta demora para
entrega da Casa do Trabalhador e se há alguma previsão para inauguração da mesma. Pedido de
Informação nº 03/2012 – de autoria do edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes, requerendo ao
Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, informações a respeito do transporte dos trabalhadores
de João Ramalho para o Frigorífico de Rancharia e se existe interesse por parte da Prefeitura em
ajudar neste transporte. Todas as Indicações e os Pedidos de informação acima foram

submetidos ao Plenário e aprovados por unanimidade. A seguir em Tema Livre, faz uso da
palavra o edil Marcelo Henrique dos Santos, comentando sobre sua indicação, referente a
criação de programas para geração de emprego aos jovens. Um projeto muito importante
para nosso município, porque na maioria das vezes falta qualificação para os jovens
entrarem no mercado de trabalho. A Creche Municipal por exemplo, está recebendo cerca
de 70 a 80 crianças diariamente e os funcionários não são suficientes para dar conta do
trabalho, onde poderia haver a contratação de estagiários de pedagogia para ajudar no
atendimento. Fala sobre a importância da Creche na sociedade e a necessidade de

futuramente construir mais uma unidade para atender a população. Fala sobre sua indicação
visando coibir a proliferação de moscas na cidade. Comenta que o município foi
contemplado com mais um ônibus 0 Km pelo Governo Federal, destacando que no ano
passado o município recebeu bastante ajuda do Governo Federal. Sobre o transporte de
trabalhadores para o frigorífico, comenta que no passado, as Prefeituras de cidades vizinhas
traziam trabalhadores para a fábrica de velas aqui em João Ramalho e hoje acontece o
inverso, o pessoal daqui está indo trabalhar fora, porém a Prefeitura não está ajudando no
transporte. Sabemos que é vedado este tipo de transporte pelo município, porém se outras
prefeituras ajudam, por que só aqui não pode? É preciso fazer alguma parceira, encontrar
uma maneira de ajudar estes trabalhadores. A seguir, faz uso da palavra o edil Fabiano da
Silva Delganho, comentando que está apresentando algumas indicações para prestigiar os
projetos apresentados pela Câmara Jovem, como o plantio de árvore a cada nascimento de
uma criança e o projeto para cursos profissionalizantes, que seria muito importante para a
população. Sobre o calendário de eventos do Centro Cultural seria um instrumento
importante para a população poder acompanhar os eventos ali realizados. Parabeniza as
funcionárias que estão dando curso de informática no Centro de Pesquisas, que formaram
uma turma com pessoal da 3ª Idade, cuja aulas já se encontram em andamento. Sobre a
indicação para controle de vetores, estão havendo reclamações do aumento de alguns insetos
e até pequenos animais em nossa cidade, necessitando de controle. Quanto a Creche, acho
que nem a estrutura física, nem a quantidade de funcionários estão sendo suficientes para
atender a quantidade de crianças. Sobre o transporte de trabalhadores para o frigorífico, é
preciso procurar de todas as maneiras e encontrar uma solução para ajudar no transporte
destes trabalhadores. Sobre a indicação do edil Fernando para contratação de mulheres para
a limpeza pública, foi realizado recentemente um concurso para ajudante geral e deverá
haver contratação, será que esse pessoal não poderia ser disponibilizado um dia por semana
para fazer a limpeza da cidade. Em seguida, faz uso da palavra o edil Fernando Roberto
Pinheiro Nunes, comentando sobre o seu Pedido de Informação referente à Casa do
Trabalhador, dizendo que já faz muito tempo que a obra aparentemente está pronta e até
agora nenhuma manifestação para sua inauguração, por isso estou pedindo informação a
respeito. Com relação ao transporte de trabalhadores, o frigorífico se prontificou a
flexibilizar o horário de trabalho, caso haja a disponibilidade de um ônibus para transporte.
Quatá faz o transporte, parece que foi aprovado um projeto de lei pela Câmara autorizando.
Seria interessante ver como foi feito lá, para podermos fazer aqui também. Fala-se muito a
respeito, porém nenhuma providencia é tomada. Sobre a indicação com o projeto
apresentado pelo edil Marcelo, visando à criação de empregos para os jovens, seria muito
importante, porém dificilmente será atendida neste mandato. Sobre a Indicação da
Vereadora Patrícia para limpeza e manutenção das praças. É uma pena a situação que
chegou. Os funcionários que deveriam fazer a manutenção não fazem o trabalho, passam os
dias conversando embaixo das arvores. Os funcionários não obedecem e ninguém toma
providencia. Neste ano de eleição a tendência é piorar ainda mais. Quanto às novas
contratações parece que já tem destino certo e não será para limpeza pública. Hoje,
contamos com apenas um funcionário para limpeza das ruas, muito dedicado e caprichoso,
porém sozinho não há como dar conta do serviço. Sobre a contratação de mulheres para a
limpeza pública, seria uma maneira de melhorar a limpeza da cidade e oferecer às mulheres
uma opção de trabalho e ajudar na renda familiar. Com relação ao calendário de eventos do
Centro Cultural seria importante, bem como deveria haver a realização de eventos nos finais

de semana. Em seguida, o Presidente da Câmara comenta que conversou com um vereador
de Quatá a respeito do transporte de trabalhadores e ele falou como foi feito lá e ficou de me
mandar uma cópia dos documentos que foram feitos, autorizando o transporte, porém pelo
que o Prefeito tem falado, aqui não vai ser feito, porque o Departamento Jurídico não
autoriza e o Prefeito não quer assumir o risco sozinho. O edil Fernando Roberto Pinheiro
Nunes solicita um aparte, dizendo que então se trata de uma opinião jurídica particular, já
que em outros municípios resolveram ajudar. O edil Fabiano da Silva Delganho solicita um
aparte dizendo que ao jurídico cabe informar ao Prefeito sobre os riscos que incorre. Cabe
ao Prefeito decidir se assume os riscos ou não. O edil Marcelo Henrique dos Santos solicita
um aparte dizendo que na sua opinião, falta esforço político do Prefeito no caso em questão
A seguir, após o Intervalo Regimental, retorna a Ordem do Dia, com o Projeto de Lei nº
441/12. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o assunto, foi submetido à votação,
sendo aprovado por unanimidade. Não havendo nenhum edil que quisesse fazer uso da
palavra em Explicação Pessoal, 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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