
Ata da sexta sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da décima terceira legislatura da
Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 22 de abril de 2015, às vinte horas, no
Plenário da Câmara Municipal, sob a presidência da vereadora Patrícia Aparecida Pacifico.
Presentes os demais edis: Gutembergue Girasol Guimarães, Antonio Pereira de Lima,
Adelmo Alves, José Aparecido Borges da Silva, Fabiano da Silva Delganho, Valteir
Gonçalves de Souza, Claudenice Timóteo da Silva e Vanderlei Enz. 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 557/2015
"Majora o valor da Bolsa Auxílio-Moradia e da Bolsa Auxilia-Alimentação para os médicos
participantes do Projeto Mais Médicos e altera o art. 3º da Lei Municipal nº 515, de
20.08.2014"; Projeto de Lei nº 558/2015, "Autoriza celebração de parceria com o ITESP
para realização de projeto técnico para instalação de cisternas no PDS Boa Esperança";
Projeto de Lei nº 559/2015, "Cria vagas para os cargos que especifica, acrescenta cargo no
quadro transitório em extinção do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de João
Ramalho e altera os dispositivos que indica da Lei Municipal nº 131, de 2 de fevereiro de
2005 e da Lei Municipal nº 487, de 4 de dezembro de 2013"; Indicação nº 15 do Vereador
Antonio Pereira de Lima, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para
proceder reparos - troca ou manutenção - da Caixa D'Água da Vila Santa Cruz. Não
havendo nenhum edil que quisesse discutir a mesma, foi submetida a votação, sendo
aprovada por unanimidade. A seguir, não havendo nenhum edil que quisesse fazer uso da
palavra em Tema Livre, após o Intervalo Regimental, retornam à Ordem do Dia, com os
Projetos de Lei nº 557/15, 558/15 e 559/15. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir
sobre nenhum dos documentos, foram todos, um por vez, submetidos a votação, sendo todos
aprovados por unanimidade. Em seguida, não havendo nenhum edil que quisesse fazer uso
da  palavra em Explicação Pessoal, a 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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