
Ata da terceira sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima terceira legislatura da
Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 05 de março 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 470/13 - “Dispõe sobre inclusão de projeto ao PPA – Plano
Plurianual do Município período 2010 a 2013 e LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias exercício
de 2013, Autoriza abertura de crédito especial no Orçamento Geral do Município e dá outras
providencias”; Projeto de Lei nº 471/13 - “Que atualiza o valor da subvenção concedida à
Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual de João Ramalho e dá outras providências”;
Projeto de Lei nº 472/13 - " Autoriza o Município de João Ramalho a celebrar acordo
extrajudicial para reparação de danos em virtude de acidente automobilístico decorrente de falha
do serviço público "; Projeto de Lei nº 473/13 - " Autoriza o Município de João Ramalho a
celebrar os contratos que especifica com a Empresa de Distribuição de Energia Vale
Paranapanema S.A"; Oficio nº 84/13, do Chefe do Executivo; Moção de Congratulação nº
01/2013 - de autoria da vereadora Patrícia Aparecida Pacifico, em favor do Sr. José Zezé
Rodrigues, ex-prefeito municipal, que administrou o Município de João Ramalho por quatro
legislaturas. Faz uso da palavra a autora da mesma, pedindo o apoio de todos os vereadores para
aprovação da moção, pois nada mais justo do que prestar esta homenagem ao Senhor José Zezé
Rodrigues, pelos 18 anos a frente da administração de nosso município. Em seguida faz uso da
palavra o edil Fabiano da Silva Delganho, externando seu apoio à moção, porque o Sr. Zezé
dedicou sua vida até hoje em função deste município, trabalhando com amor e dedicação pelo
progresso de João Ramalho, por isso tem todo meu apoio. A seguir o documento foi submetido a
votação, sendo aprovado por unanimidade; Moção de Apoio nº 01/2013 - de autoria dos
vereadores Adelmo Alves e Fabiano da Silva Delganho, em favor do Sr. Luiz Fernando Bueno,
Escrivão de Policia, pedindo a sua efetivação na Delegacia de Policia de João Ramalho; O
documento foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade; Pedido de Informação nº 03
do edil Gutembergue Girasol Guimarães, solicitando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, informações se é verdade que a administração pretende substituir as aulas de judô por
aulas de caratê. Requerimento nº 02 do edil Valteir Gonçalves de Souza, requerendo ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário, cópia do Demonstrativo Financeiro de Caixa e Bancos,
referente ao dia 31/12/2012; Indicação nº 25 do edil Valteir Gonçalves de Souza, indicando ao
Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de um ponto de iluminação pública na
esquina entre as ruas Belém e Manaus, voltado para iluminação da Rua Belém; Indicação nº 26
do edil Valteir Gonçalves de Souza, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a
instalação de redutores de velocidade em alguns pontos da Rua Francisco Mattos; Indicação nº
27 da vereadora Patrícia Aparecida Pacifico, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, o aumento do valor da subvenção que é repassada para a APAE de Rancharia. Faz uso
da palavra a autora do documento, dizendo que foi procurada pela diretora da APAE pedindo que
fosse solicitado um aumento no repasse, que hoje é muito pouco pelo atendimento prestado e que
já faz mais de oito anos que o valor permanece o mesmo. Indicação nº 28 da vereadora Patrícia
Aparecida Pacifico, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a criação de uma
Associação de Catadores de materiais recicláveis e a cessão de um espaço no barracão da antiga
fábrica de velas, para armazenagem e seleção dos materiais recolhidos pelos catadores. Faz uso da
palavra a autora da mesma, comentando sobre a importância da criação de uma associação para os
catadores de recicláveis e um local apropriado para armazenamento e manuseio dos materiais,



para evitar que os mesmos fiquem amontoados nos quintais. Indicação nº 29 da vereadora
Patrícia Aparecida Pacifico, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário; a
concessão de uso de um terreno pertencente a Prefeitura, localizado na Rua Antonio Olívio,
próximo a torre de Telefonia Celular, para alguma pessoa que queira investir no local; Indicação
nº 30 do edil Vanderlei Enz, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para
disponibilizar um transporte coletivo, nos finais de semana, para transporte de pessoas da cidade
até a Área de Lazer Governado Mário Covas (Burrinho) . Faz uso da palavra o autor do
documento, comentando que na semana passada esteve na referida área de lazer, uma equipe da
TV Fronteira, fazendo uma reportagem para o programa Fronteira do Brasil, que vai ao ar no
próximo dia 16. Eles ficaram encantados com a beleza do local e é incrível saber que existe
muitas pessoas que moram em nossa cidade e ainda não conhecem aquela área, talvez por falta de
transporte. Por este motivo, estou indicando ao Prefeito a disponibilidade de um transporte
coletivo, aos finais de semana, para que todos possam usufruir daquele maravilhoso local.
Indicação nº 31 do edil Vanderlei Enz, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, a implantação de uma unidade do PROCON em João Ramalho; Indicação nº 32 da
vereadora Claudenice Timóteo da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, a concessão de seis meses de licença maternidade para as funcionárias da Prefeitura
Municipal; e a Indicação nº 33 do edil Fabiano da Silva Delganho, indicando ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário; para viabilizar a realização de Exames da Orelhinha
gratuitamente, para os recém-nascidos do município. O Pedido de Informação, o Requerimento 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 a sua
indicação referente ao exame da orelhinha. Há uma lei federal que torna obrigatório a realização
deste exame tão importante para detecção de problemas de audição nos recém-nascidos
gratuitamente em todos os hospitais e maternidades do país, porém grande parte dos hospitais
ainda não cumprem a lei. Por isso venho sugerir ao Prefeito para viabilizar a realização deste
exame até que o mesmo comece a ser realizado pela rede pública de saúde. Comenta também
sobre a Moção de Apoio ao Escrivão de Policia, Sr. Luiz Fernando, destacando o descaso que o
estado trata a segurança pública. Não basta a delegacia de nosso município não ter um Delegado
Efetivo, ainda temos que cobrar a permanência de um escrivão. Fala também sobre a viagem que
fizeram  a São Paulo recentemente, onde foram muito bem recebidos por alguns deputados e sobre
a reunião com a CDHU, onde foi feito alguns acertos para agilizar a licitação para iniciar as obras
do Conjunto Habitacional JR B. A seguir, após o Intervalo Regimental, retorna a Ordem do Dia,
com o Projeto de Lei nº 470/13. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, foi
submetido a primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Logo após, foi apresentado o
Projeto de Lei nº 471/13. Como nenhum edil quisesse discutir o assunto, foi submetido a votação,
sendo aprovado por unanimidade. Em seguida foi apresenta o Projeto de Lei nº 472/13 e não
havendo nenhum edil que quisesse discutir a respeito, foi submetido a votação, sendo aprovado
por unanimidade. Finalmente, foi apresentado o Projeto de Lei nº 473/13 e não havendo nenhum
edil que quisesse discutir o assunto, 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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