Ata da nona sessão ordinária, da segunda sessão legislativa, da décima terceira legislatura da
Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 03 de junho de 2014, 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. Não havendo material de expediente, o Presidente
franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo uso da mesma o edil Fabiano da Silva Delganho,
comentado a respeito de alguns convênios firmados recentemente pelo município, destacando uma
verba no valor de R$ 250.000,00 para construção do Centro de Referência em Assistência Social CRAS, que deve otimizar bastante os serviços sociais do município, oferecendo mais benefícios à
população. Destaca também, uma verba de R$ 200.000,00 para recapeamento asfáltico e outra de
R$ 160.000,00, para construção de um campo de futebol com gramado sintético, sendo este último,
conseguido com o apoio dos deputados Milton Leite e Alexandre Leite, ambos do DEM. Comenta
também, sobre a reforma de uma máquina Patrol do município, um serviço muito bem feito e que
caberia agora a instalação de uma cabine com ar condicionado para ficar ainda melhor. A seguir, o
Presidente suspende a sessão para o Intervalo Regimental, retornando aos trabalhos e não havendo
material da Ordem do Dia, franqueia para Explicação Pessoal e não havendo nenhum edil que
quisesse fazer uso da mesma e não havendo mais nada há tratar, 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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