
Ata da quarta sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima terceira legislatura da
Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 20 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, Valteir Gonçalves de Souza, Claudenice Timóteo da Silva 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: Ofícios nº 117/13, 133/13 e 134/13, todos do Chefe do Executivo; Ofício nº 48/13
da CDHU; Indicação nº 34 do edil Gutembergue Girasol Guimarães, indicando ao Chefe
do Executivo, após ouvido o Plenário, para aumentar a capacidade de atendimento na Creche
Municipal; Indicação nº 35 do edil Antonio Pereira de Lima, indicando ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de grade de proteção nos bancos do corredor
de entrada e corrimãos nas escadas de acesso aos sanitários e vestiários do Ginásio Municipal
de Esportes; Indicação nº 36 do edil Fabiano da Silva Delganho, indicando ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário, para disponibilizar tratamento de canal, nos serviços de
odontologia na Unidade de Saúde do Município. Todas as indicações acima, foram submetidas
ao Plenário e aprovadas por unanimidade. A seguir em Tema Livre, faz uso da palavra o edil
Fabiano da Silva Delganho, parabenizando o município e sua população pelos 52 anos de
emancipação política administrativa, destacando os eventos realizados. Comenta sobre a
homenagem prestada pela Câmara, ao Ex-Prefeito José Zezé Rodrigues em reconhecimento pelo
seu trabalho frente ao município. Fala sobre a indicação do Vereador Gutembergue, referente a
falta de vaga na Creche Municipal, dizendo ser um problema que existe há tempo e que vem se
agravando, porém o Prefeito está atento e já pediu para o setor de engenharia fazer um projeto
para construção de novas salas, para aumentar o atendimento, porque acredito que a nova creche
leve em torno de dois anos para ficar pronta. O edil Gutembergue solicita um aparte, dizendo que
o problema precisa ser resolvido o mais rápido possível, porque as usinas estão contratando
muitas mulheres e elas precisam da creche para deixar seus filhos. O edil Fabiano retorna a
palavra, comentado sobre sua indicação referente a tratamento de canal, destacando que o
município conta com quatro dentistas e poderia prestar além do atendimento básico, este tipo de
tratamento, tão importante para saúde bucal da população. O edil destaca também que após tantas
cobranças feitas pela Câmara, finalmente o Prefeito resolveu atender e a Farmácia do Centro de
Saúde está ficando aberta até as 21:00 hs. Finalizando, faz uma explanação sobre as respostas do
executivo reverentes a demanda de exames e consultas especializadas e a grade de medicamentos
do setor de saúde municipal. 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 segunda 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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