Ata da quinta sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima segunda legislatura
da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 03 de abril 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: Ofícios nº 12/12 e
13/12, ambos do edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes; Indicação nº 17/2012, do edil
Sidinei Rodrigues, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para
providenciar a identificação dos prédios públicos municipais, denominados Cozinha Piloto
Municipal Vereador Baptista Módolo e Paço Municipal Prefeito José Rodrigues;
Indicação nº 18/2012 do edil Fabiano da Silva Delganho, indicando ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário, para que seja oficiada a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado, pedindo apoio em programas que visem a
instalação de empresas ou incubadora no município; Indicação nº 20/2012 do edil Fabiano
da Silva Delganho, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a iluminação
pública no trecho pavimentado da Rua Rancharia, ao lado do Ginásio Municipal de
Esportes; Indicação nº 21/2012 do edil Marcelo Henrique dos Santos, indicando ao Chefe
do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de um sistema de monitoramento com
câmeras na cidade; Indicação nº 22/2012 do edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes,
indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de ar condicionado
nos consultórios médicos e odontológico das Unidades de Saúde do município; Indicação
nº 23/2012 do edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes, indicando ao Chefe do Executivo,
após ouvido o Plenário, manutenção e poda das arvores da Praça dos Poderes; Indicação nº
24/2012 do edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes, indicando ao Chefe do Executivo,
após ouvido o Plenário, a manutenção da praça Daniel Valejo, incluindo reparos nos vasos e
bancos danificados; Requerimento nº 02/2012 do edil Fernando Roberto Pinheiro
Nunes, requerendo ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, cópia do contrato
firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa de jardinagem Elias Pinto ME.; Pedido de
Informação nº 04/2012 do edil Fabiano da Silva Delganho, requerendo ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário, informação sobre a realização de escovações dentárias
na creche e escola municipal; e o Pedido de Informação nº 05/2012 dos edis Marcelo
Henrique dos Santos e Valdeci Inácio dos Santos, requerendo ao Chefe do Executivo,
após ouvido o Plenário, informações sobre a adequação do incentivo dos Agentes
Comunitários de Saúde do município. Todos os documentos acima foram submetidos ao
Plenário e aprovados por unanimidade. A seguir em Tema Livre, faz uso da palavra o edil
Fernando Roberto Pinheiro Nunes, criticando o Banco do Brasil e a Caixa Federal, bancos
em que a Prefeitura e a Previdência Municipal depositam milhões e na hora de realizar um
evento como o Rodeio realizado recentemente em nossa cidade, não contribuiram com nada.
A Prefeitura deveria pressionar estes bancos para favorecer mais o município. Toda a folha
de pagamento do funcionalismo é depositada no Banco do Brasil e os servidores não são
favorecidos em nada. Acho que falta a concorrência de outros bancos na cidade. Justifica
seu pedido de informação à CDHU, ressaltando a demora para iniciar a obra e não dão
nenhuma satisfação aos mutuários. Comenta sobre o requerimento de cópia do contrato
entre a Prefeitura e a empresa de jardinagem Elias Pinto ME, dizendo que é apenas para tirar

dúvidas sobre as cláusulas do contrato. Quais são as obrigações da empresa com a
prefeitura, porque paga-se muito bem e a manutenção de nossa praças está deixando muito a
desejar. Sobre o Pedido de Informação dos edis Valdeci Inácio dos Santos e Marcelo
Henrique dos Santos referente a revisão do incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde é
muito justo e espero que o Prefeito resolva logo esta situação, porque infelizmente continua,
poucos ganhando muito e muitos ganhando pouco. A seguir faz uso da palavra o edil
Marcelo Henrique dos Santos comunicando que a Prefeitura conseguiu através de uma
emenda parlamentar, uma verba importante para recapeamento asfáltico. Verba conseguida
através de um deputado que não obteve nenhum voto em nosso município, enquanto alguns
deputados que foram até bem votados aqui, em nada contribuíram ou contribuíram muito
pouco. Sobre as placas de sinalização que estão sendo instaladas na cidade, não se trata de
mérito de Vereador que vem cobrando, nem do Prefeito que está fazendo. Estamos aqui para
cobrar e para fazer em prol de nossa população. É uma obrigação nossa, fazer o melhor para
o povo. Sobre o pedido de informação que fez juntamente com o vereador Valdeci, o edil
faz a leitura do documento publicado no Diário Oficial, falando sobre a necessidade do
reajuste ao incentivo pago aos Agentes Comunitários de Saúde. Destaca que, na vizinha
cidade de Quatá, está sendo votado hoje o projeto de lei enviado pelo Prefeito reajustando o
salário dos agentes para R$ 871,00, além do que, lá eles recebem ainda, um ticket mensal no
valor de R$ 300,00. O Governo reajustou o valor do repasse, portanto a Prefeitura deve
reajustar a remuneração dos agentes. O edil comenta também, sobre a indicação do vereador
Fabiano sobre incubadoras de empresa, destacando que uma das primeiras indicações que
fez ao prefeito foi para aquisição de um terreno destinado a instalação de empresas. O
município precisa estar preparado para receber uma empresa quando surge uma
oportunidade. Sobre o pedido para instalação de câmeras de vigilância, o edil ressalta que
várias cidades possuem este equipamento, onde as imagens são transmitidas para uma
central de monitoramento, favorecendo muito para o controle da segurança. Nossa cidade,
por ser de pequeno porte, seria fácil a instalação e eficiente, considerando que a quantidade
de pessoal e os recursos oferecidos aos nossos vigias, são insuficientes para garantir a
segurança de nossa cidade. Em seguida, o edil se diz indignado com o fato da Prefeitura ter
contratado um engenheiro ambiental, sem concurso público. Esperou o rapaz se formar para
colocar na prefeitura. È vergonhoso! Fazer acordo político para ganhar eleição. É um
desgaste desnecessário para Administração Pública. Logo após faz uso da palavra o edil
Fabiano da Silva Delganho, destacando que o Prefeito está indo para São Paulo assinar
convenio para entrega de mais uma ambulância para o município. O edil destaca também,
vários recursos que estão sendo liberados para nosso município, através de emendas
parlamentares, destacando alguns deputados que tem ajudado bastante na atual
administração. São convênios muito importantes para o final da atual administração e alguns
recursos que ficarão para o próximo prefeito dar continuidade. Comenta sobre uma reunião
da Unipontal realizada em Pirapozinho onde o Secretário de Desenvolvimento Econômico
do Estado estava presente e mostrou o interesse do estado em investir em nossa região, por
isso está indicando ao Prefeito que manifeste interesse em receber ajuda para atrair
empresas e ou incubadoras em nosso município. O edil comenta também sobre sua
indicação para iluminação da Rua Rancharia e o pedido de informação referente às
escovações dentárias na escola e creche municipal. Sobre a remuneração dos Agentes
Comunitários de Saúde, acho a solicitação legítima, embora não existe a obrigação da
revisão, porém acho justa a melhoria salarial da categoria, bem como, que fosse criado um

plano de carreira e passar para o regime estatutário, perde-se o FGTS, porém ganha-se uma
série de outros benefícios. Sobre as agencias bancárias, o edil disse que realmente foi
decepcionante o Banco do Brasil e Caixa Federal não terem contribuído na realização do
rodeio. Que bom seria se outros bancos se instalassem no município, quem sabe com a
concorrência, as agencias se empenhariam mais. O edil disse também, que já chegou o mês
de abril e nada de iniciar as obras da rodovia. Sugere ao Presidente, que encaminhe um
oficio à direção do DER pedindo informação de quando será iniciada a obra de recuperação
da rodovia e se será realizada em uma ou mais frentes de trabalhos. A seguir, após o
Intervalo Regimental, não havendo material da Ordem do Dia e 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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