
Ata da sexta sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima segunda legislatura da
Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 17 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: Projeto de Lei nº
443/12, que “Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras
providências”; Ofícios nº 133/12 e 134/12, ambos do Chefe do Executivo; Ofício nº 16/12,
do edil Fabiano da Silva Delganho, encaminhado a regional da Telefônica, solicitando a
instalação de um telefone público no Conjunto Habitacional Vitória; Indicação nº 25/2012 do
edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, a realização junto a equipe municipal de saúde, da campanha”Eu sou 12 por 8”, para
combate a hipertensão; Indicação nº 26/2012 do edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes,
indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a contratação de uma nutricionista para
fazer visitas e sugestões à população geral do município; Indicação nº 27/2012 do edil Fernando
Roberto Pinheiro Nunes, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a realização
de uma campanha de doação de Medula Óssea no município; Indicação nº 28/2012 do edil
Fernando Roberto Pinheiro Nunes, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário,
para providenciar em parceria com a UNOESTE, a realização do Projeto Interação em nosso
município; Indicação nº 29/2012 do edil Marcelo Henrique dos Santos, indicando ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar um letreiro de identificação do prédio onde
funciona o Juizado Itinerante. 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, destacando a chegada de mais uma ambulância para o município, através
do governo do estado, tipo van, muito espaçosa e que será de grande utilidade para o
município. Destaca também, que o Prefeito está fazendo com recursos próprios o
prolongamento da tubulação para escoamento de água da galeria construída recentemente na
Avenida. Comenta ainda, que o SENAR em parceria com o Sindicato Rural de Rancharia
estão trazendo para nosso município, um curso de adestramento de animais, de
casqueamento, rédeas e outros. Fala também sobre o novo curso via rápido que deverá
iniciar no mês maio. A seguir, faz uso da palavra o edil Sidinei Rodrigues, comentando
sobre a conquista de mais uma ambulância, dizendo que o Prefeito continua correndo atrás e
conseguindo muitos recursos para o município. Destaca também, que há um indivíduo
falando pela cidade que conseguiu recursos para pavimentação na cidade. O recapeamento
asfáltico foi feito com recursos da Prefeitura; O asfalto do Conjunto Habitacional Vitória,
foi feito com recursos da CDHU; O asfalto do Loteamento Vó Olinda foi conseguido
através do Deputado Abelardo Camarinha; Onde estão os recursos que este cidadão
conseguiu? Tempos atrás ele andou falando que conseguiu uma verba de R$ 50.000,00 para
reforma do campo da Vila Santa Cruz, só que este dinheiro não deu entrada na Prefeitura!
Nós corremos atrás de recursos para o município e este cidadão fica enganando o povo,
dizendo por aí que os recursos foram ele conseguiu. Acho que tudo tem limite! Eu desafio
este cidadão a vir aqui na Câmara e mostrar algum documento que comprove que ele
conseguiu algum recurso para o município. Logo após, faz uso da palavra o edil Marcelo
Henrique dos Santos, salientando que esteve recentemente em reunião com o prefeito e
alguns vereadores, onde foi abordado o assunto referente a contratação do engenheiro



ambiental, o qual comentei aqui na sessão passada. Quero deixar claro, que as explicações
que me deram não foram satisfatórias. Vou esperar para ver o resultado desse projeto de
arborização, já que no passado foram gastos R$ 6.000,00 com um projeto desses e de nada
adiantou. Vou acompanhar de perto para ver o resultado. Na próxima sessão, vou mandar
um projeto para instituir a ficha limpa para as próximas eleições municipais. O edil destaca
também, mais uma emenda conseguida através do Deputado Devanir Ribeiro, no valor de
R$ 150.000,00, destinada a saúde e que vai sugerir ao Prefeito, a aquisição de um aparelho
de ultrassonografia. Nós vereadores devemos correr atrás de recursos para o município!
Temos este compromisso! A população não tem esta obrigação. Fala também sobre os
Agentes Comunitários de Saúde, destacando a união e o empenho na luta por melhorias
salariais dentro de seus direitos. Com esta determinação, acredito que vão conseguir seus
objetivos. A seguir, após o Intervalo Regimental, retorna a Ordem do Dia, com o Projeto de
Lei nº 443/12. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, foi submetido à
votação, sendo aprovado por unanimidade. 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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