
Ata da terceira sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima segunda legislatura
da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 20 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
442/2012 – “Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras
providencias”; Ofícios nº 114/12 e 115/12, ambos do Chefe do Executivo; Indicação nº
14/2012 do edil Fabiano da Silva Delganho, em referencia a projeto de lei de autoria da
Vereadora Jovem Viviane Amanda Rodrigues da Silva, indicando ao Chefe do Executivo,
após ouvido o Plenário, a instalação de lixeiras para Coleta Seletiva nos logradouros
públicos da cidade; Indicação nº 15/2012 do edil Fabiano da Silva Delganho, em
referencia a projeto de lei de autoria da Vereadora Jovem Izabela Roberta Silva da Luz,
indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de rampas de acesso
aos cadeirantes, nos logradouros públicos, garantindo acessibilidade de todos; Indicação nº
16/2012 do edil Fabiano da Silva Delganho, em referencia a projeto de lei de autoria do
Vereador Jovem Lucas Pereira de Oliveira, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, a instalação de obstáculos e pinturas de faixas de sinalização, no quarteirão que
contorna a Creche e as Escolas Estadual e Municipal. Todas as Indicações acima foram
submetidas ao Plenário e aprovadas por unanimidade. A seguir em Tema Livre, faz uso da
palavra o edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes, parabenizando toda a Comissão, bem
como o Prefeito e o Vice Prefeito pela realização do Rodeio, organizado em um período
curto de apenas 30 dias e a festa foi um sucesso. Sobre a resposta do Executivo, referente a
Casa do Trabalhador, já faz uns dois anos que está praticamente pronta e poderia muito bem
ter construído uma área e iniciado as atividades. É um investimento público que está ali sem
utilização. Sobre a resposta referente ao transporte dos trabalhadores, fala muito, mas não
diz nada. Pelo que se entende não vai colaborar. Quando se quer, arruma-se um jeito, porém
quando não quer não procura encontrar uma solução. São 60 trabalhadores que estão
encontrando dificuldades com o transporte, porém é uma pena, quando mais precisam não
encontram a ajuda que merecem. A seguir, faz uso da palavra o edil Marcelo Henrique dos
Santos, parabenizando o município pelos 51 anos de Emancipação Político Administrativa.
O edil destaca que ouviu dizer que serão contratadas duas novas funcionárias para a Creche
Municipal. Gostaria de saber como funcionam estas contratações, porque na Escola tem 5
funcionárias que vieram da Creche e estão lá encostadas e agora vão contratar mais duas. E
se não se entenderem ali, vão se encostar em outros setores. O Prefeito precisa agir com
autoridade e fazer os funcionários cumprirem os seus trabalhos nas repartições para onde
foram contratados. O edil comenta também a respeito do arrombamento do Caixa eletrônico
que ocorreu recentemente, destacando a necessidade de melhorar a segurança de nossa
cidade. Poderia ser instaladas câmeras de segurança nas entradas da cidade e um funcionário
poderia vigiar a transmissão dessas câmeras e a qualquer suspeita, acionar a Policia. Um
fato intrigante vem ocorrendo com a administração da Escola Municipal. Recentemente a
escola foi pintada toda na cor rosa e agora está sendo pintada novamente. Há um verdadeiro
desmando na administração da escola que chega a ser cômico. Estão brincando com o
dinheiro público. O edil disse também que os vereadores já são bastante restritos para



elaboração de projetos de lei, e quando fazemos, ficam engavetados. O Prefeito sanciona,
porém não executa! Gostaria de fossem cobradas a execução destas leis. Finalizando,
parabeniza a Comissão do Rodeio bem como o Prefeito Municipal, pela brilhante festa que
foi realizada. A seguir, faz uso da palavra o edil Fabiano da Silva Delganho, parabenizando
o município pelos 51 anos de emancipação e a realização do 3º Rodeio Show de João
Ramalho, agradecendo a todos aqueles que contribuíram para que a festa fosse realizada
com sucesso. Parabeniza também a equipe da Saúde Municipal pelo evento realizado no Dia
Internacional da Mulher. Sobre a Creche Municipal, sempre houve problemas com
funcionários e no momento realmente está precisando de contratação, porque faltam
funcionárias para o bom atendimento. O edil ressalta também, que não tem conhecimento de
que haja funcionários ociosos na Escola Municipal. O edil Fernando pergunta se as vagas
serão preenchidas através de concurso e o Presidente esclarece que serão chamados os
candidatos que estão na lista de espera do ultimo concurso que ainda se encontra em
validade. Em seguida, faz uso da palavra o edil Sidinei Rodrigues, parabenizando o Chefe
do Executivo e a Comissão da Festa, pela realização do Rodeio. Uma festa organizada em
30 dias, muita correria, mas ocorreu tudo bem, sem nenhum imprevisto. Parabeniza a
Policia Militar pela segurança da festa; A Equipe Médica e todos aqueles que contribuíram
com a realização do evento, destacando o trabalho, a dedicação e a competência do
organizador da festa, o Sr. Silvio, da Silvio Promoções, que demonstrou ter muito carinho
com nosso município, não medindo esforços para que a festa fosse brilhante como foi.
Destaca também, a realização da Prova dos Tambores. Uma excelente competição, muito
disputada, pelo nível das competidoras. O edil fala também a respeito dos pernilongos que
estão atacando, principalmente nas casas próximas à Estrada de Ferro, dizendo que a
Vigilância Sanitária precisa fazer uma busca nas proximidades da linha, para encontrar os
locais de procriação destes insetos que estão perturbando a população e combater os
mesmos. A seguir, após o Intervalo Regimental, retorna a Ordem do Dia, com o Projeto de
Lei nº 442/12. 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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