Ata da nona sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima terceira legislatura da
Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 04 de junho 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 486 - "Autoriza a outorga de permissão de uso do
imóvel que especifica e dá outras providências"; Projeto de Lei nº 487 - "Autoriza o Poder
Executivo a conceder auxílio financeiro aos estudantes de João Ramalho associados da
Associação dos Estudantes de João Ramalho"; Moção de Apoio nº 02/2013 - do vereador
Fabiano da Silva Delganho, em apoio a Frente Parlamentar para desoneração tributária dos
medicamentos, proposta pelo Deputado Federal Walter Ihoshi. Faz uso da palavra o autor da
mesma, comentando sobre o assunto, que se trata de uma frente parlamentar mobilizada pelo
Deputado Federal Walter Ihoshi, para diminuir a carga tributária dos medicamentos. Apresento
esta moção, em consideração ao apoio que o nobre deputado tem prestado a nosso município e
também considerando a importância da matéria em questão. O documento foi submetido ao
Plenário e aprovado por unanimidade. Indicação nº 56 do edil Gutembergue Girasol
Guimarães, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a disponibilidade de
uma caçamba para coleta de lixos e entulhos no final da Rua Francisco Mattos e outra no final
da Rua Manaus. Faz uso da palavra o autor da mesma, comentando que quem passa por estes
locais se depara com sacolas de lixo, animais mortos e entulhos em geral, jogados pelo chão.
Se fossem colocadas caçambas nestes locais e recolhidas uma ou duas vezes por semana, talvez
este problema fosse resolvido. Em seguida o documento foi submetido a votação, sendo
aprovado por unanimidade. Indicação nº 57 da Vereadora Patrícia Aparecida Pacifico,
indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar a passagem da
Moto Niveladora na estrada municipal do Bairro Água Fria; O documento foi submetido a
votação, sendo aprovado por unanimidade. Indicação nº 58 da Vereadora Claudenice
Timóteo da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a devida
manutenção das ambulâncias do município, principalmente dos equipamentos de primeiros
socorros, bem como, o devido treinamento dos motoristas para operação destes equipamentos.
Faz uso da palavra a autora da mesma, comentando que desde a gestão anterior tem ocorrido
este tipo de problema e recentemente voltou acontecer de faltar oxigênio na ambulância na hora
de prestar um socorro e também, foram socorrer uma pessoa amputada que estava passando mal
e a ambulância não tinha maca. São equipamentos fundamentais em uma ambulância que não
podem faltar. Além de ter todos os equipamentos em dia, é necessário que haja um treinamento
para capacitação de todos os funcionários que trabalham com ambulância, para evitar que
problemas mais graves possam acontecer; O documento foi submetido a votação, sendo
aprovado por unanimidade. Requerimento nº 04 da Vereadora Claudenice Timóteo da Silva,
requerendo ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, cópia do contrato firmado entre a
Prefeitura Municipal e a empresa Angel Limpezas; e o Pedido de Informação nº 05 da
Vereadora Claudenice Timóteo da Silva, solicitando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, informações referentes aos motivos do fracionamento dos pagamentos referentes ao
Show da dupla Mato Grosso e Mathias, realizado durante as comemorações de aniversário do
município. O Requerimento 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 que o Projeto Atleta do Futuro está voltando a atividade.
Parabeniza o Prefeito Municipal pelo projeto de lei para aumentar o repasse para 65% do valor
dos transportes dos estudantes associados. Recentemente fiz uma indicação para que o repasse
fosse para 70%, porém segundo o Prefeito, no momento esse índice não seria possível, mas o
índice concedido já está de bom tamanho e futuramente, quem sabe consegue aumentar um
pouco mais. Sobre a falta de oxigênio ou qualquer outro equipamento de socorro é lamentável,
porque isso pode custar uma vida. É preciso que tenha uma pessoa responsável pela manutenção
destes equipamentos, para que seja responsabilizada em caso de falhas desta natureza. O edil
concorda com a opinião do Vereador Vanderlei Enz, de que sempre precisa ter uma ambulância
equipada na retaguarda, para atender em caso de emergência. A seguir, o Presidente suspende a
sessão para o Intervalo Regimental, retornando à Ordem do Dia, com o Projeto de Lei nº
482/13, que "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". 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 483/13, que "Dispõe sobre
abertura de Crédito Suplementar e dá outras providências". Como nenhum edil quisesse discutir
a respeito, foi submetido a segunda votação, sendo aprovado por unanimidade. Logo após, foi
apresentado o Projeto de Lei nº 486/13 e não havendo nenhum edil quisesse discutir o mesmo,
foi submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. Finalmente, foi apresentado o
Projeto de Lei nº 487/13. Como nenhum edil 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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