Ata da oitava sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da décima terceira legislatura
da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 19 de maio 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: Indicação nº 22 do Vereador
Fabiano da Silva Delganho, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário,
para disponibilizar um funcionário para manutenção e limpeza do Ginásio Municipal de
Esportes; Indicação nº 23 do Vereador Fabiano da Silva Delganho, indicando ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar manutenção adequada no Poço e na
Caixa D'água localizada na esquina das ruas Osvaldo Sampaio com a José Maria Mathias,
que abastece a Vila Nova e parte de Centro da cidade; e o Pedido de Informação nº 03 do
Vereador Fabiano da Silva Delganho, Solicitando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, informações a respeito do Plano de Carreira para os Professores da Rede
Municipal de Ensino. Todas as indicações e o Pedido de Informação acima, foram
submetidos ao Plenário e aprovados por unanimidade. A seguir, em Tema Livre, faz uso da
palavra o edil Fabiano da Silva Delganho, comentando sobre as suas proposições,
destacando a necessidade de um servidor para manutenção e limpeza do Ginásio Municipal
de Esportes. O local é utilizado para aulas do Projeto Atleta do Futuro e também para uso da
população na prática de esportes, enquanto a limpeza local está deixando muito a desejar.
Sobre o Poço de Abastecimento de Água, está havendo muitas reclamações de que a água
está saindo muito fraca e com sujeira, necessitando fazer algum procedimento para melhorar
o abastecimento de água naquele setor. Sobre o Plano de Carreira dos Professores, já faz
muito tempo que vem se falando sobre o assunto, porém na pratica nada acontece. É
necessário agilizar a elaboração do referido plano, valorizando esta categoria tão importante
de profissionais em nosso município. Em seguida, faz uso da palavra o edil Adelmo Alves,
parabenizando e agradecendo ao funcionário público, Alessandro Rodrigues, Chefe do Setor
de Vigilância Sanitária do Município, pois hoje João Ramalho está em primeiro lugar da
região em termos de Vigilância Sanitária. Isto foi mostrado pelo Chefe Regional que esteve
aqui em João Ramalho e nos apresentou estes resultados. A seguir, após o Intervalo
Regimental, não havendo material da Ordem do Dia, a 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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