Ata da oitava sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima terceira legislatura da
Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 21 de maio 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: Projeto de Lei nº 482 de 2013 - "Dispõe sobre inclusão de projeto ao PPA – Plano
Plurianual do Município período 2010 a 2013 e LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias exercício
de 2013, Autoriza abertura de crédito especial no Orçamento Geral do Município e dá outras
providencias"; Projeto de Lei nº 483 de 2013 - "Dispõe sobre abertura de crédito suplementar e dá
outras providências"; Projeto de Lei nº 484 de 2013 - "Dispõe sobre inclusão de projeto ao PPA –
Plano Plurianual do Município período 2010 a 2013 e LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias
exercício de 2013, Autoriza abertura de crédito especial no Orçamento Geral do Município e dá
outras providencias"; Projeto de Lei nº 485 de 2013 - " Autoriza a Prefeitura do Município de João
Ramalho a receber, mediante repasse efetuado pelo governo do Estado de São Paulo, recursos
financeiros a fundo perdido "; Projeto de Resolução nº 01 de 2013 - "Que mantém a concessão de
Auxilio de Caixa à servidor da Câmara Municipal e dá outras providências"; Projeto de Resolução
nº 02 de 2013 - "Que, nos termos regimentais, apresenta emenda ao art. 116 da Resolução nº
03/2010 (Regimento Interno da Câmara Municipal"; Indicação nº 50 do edil Fabiano da Silva
Delganho, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de uma
Academia ao Ar Livre, nas dependências da Área de Lazer Governador Mário Covas; Indicação nº
51 do edil Fabiano da Silva Delganho, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário,
a instalação de uma linha telefônica no Núcleo de Pesquisas do município; Indicação nº 52 do edil
Vanderlei Enz, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de um
redutor de velocidade na Rua Manaus, entre as esquinas com as Ruas Goiânia e Curitiba; Indicação
nº 53 da Vereadora Patrícia Aparecida Pacifico, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, a instalação de dois toldos no pátio da Creche Municipal, onde as crianças fazem as
refeições; Indicação nº 54 do edil Valteir Gonçalves de Souza, indicando ao Chefe do Executivo,
após ouvido o Plenário, providências em relação aos cascalhos que foram colocados no final da Rua
José Teodoro; e a Indicação nº 55 do edil Gutembergue Girasol Guimarães, indicando ao Chefe
do Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar a limpeza às margens da Estrada
Municipal que dá acesso entre a Granja Yabuta e a cidade, especialmente nas proximidades do
acesso à Rodovia SP-284. Faz uso da palavra o autor da indicação, fazendo uma explanação sobre a
mesma, destacando a dificuldade de visualização para os motoristas que vem no sentido
granja/cidade para cruzarem a rodovia. Sugerindo que a Prefeitura tome uma providencia ou entre
em contato com o DER para fazer uma limpeza no local. 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 o Projeto para construção da Creche/Escola, uma
obra muito importante e significativa para o município, que tem hoje um déficit no atendimento e
considera que mesmo após a construção da nova creche, o ideal seria manter as duas unidades em
funcionamento. Comenta também sobre o Projeto para recapeamento asfáltico que deverá priorizar
ruas com acesso á pontos turísticos. Fala sobre o projeto para ampliação do Centro Cultural e os
dois projetos para aquisição de caminhões. Comenta sobre suas indicações referentes a Academia
na área de lazer e a instalação de linha telefônica no Núcleo de Pesquisas. Destaca também, os
cursos de inglês e informática que estão sendo oferecidos em parceria com o SESI em nossa cidade,
e agora também o curso Alimente-se bem. E outros cursos que poderão haver em breve, em parceira
com o SENAI, são de Eletricistas e Assistente de Administração. Cursos estes, muito importante

para nosso município. A seguir, o Presidente suspende a sessão para o Intervalo Regimental,
retornando à Ordem do Dia, com o Projeto de Lei nº 480/13. Não havendo nenhum edil que
quisesse discutir o mesmo, foi submetido a segunda votação, sendo aprovado por unanimidade.
Logo após foi apresentado o Projeto de Lei nº 482/13, e como nenhum edil quisesse discutir a
respeito, foi submetido a primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Logo após, foi
apresentado o Projeto de Lei nº 483/13 e não havendo nenhum edil quisesse discutir o mesmo, foi
submetido a primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, foi apresentado , foi
apresentado o Projeto de Lei nº 484/13. Como nenhum edil quisesse discutir o assunto, foi
submetido a primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, foi apresentado o Projeto
de Lei nº 485/13 e não havendo nenhum edil que quisesse discutir a respeito, foi submetido a
votação, sendo aprovado por unanimidade. Logo após, foi apresentado o Projeto de Resolução nº
01/13. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, foi submetido a votação, sendo
aprovado por unanimidade. Finalmente, foi apresentado o Projeto de Resolução nº 02/13. Não
havendo nenhum edil que quisesse discutir o assunto, foi submetido a 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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