
Ata da décima sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima segunda legislatura da
Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 19 de junho de 2012, às vinte horas, no
Plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do edil Valdeci Inácio dos Santos. Presentes
os demais edis: José Aparecido Borges da Silva, Marcelo Henrique dos Santos, Fernando
Roberto Pinheiro Nunes, Sidinei Rodrigues, Fabiano da Silva Delganho, Dirce Conceição
Bubola Valejo, Patrícia Aparecida Pacifico e Adão Aparecido Pedroso. 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 457/12 –
“Dispõe sobre inclusão de projeto ao PPA – Plano Plurianual do Município, período 2010 a
2013 e LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias exercício de 2012, abertura de crédito especial
no Orçamento Geral do Município e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 458/12 –
“Autoriza o Poder Executivo a receber imóvel em doação e dá outras providências”; Pedido
de Informação nº 09/12 – do edil Fabiano da Silva Delganho, solicitando ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário, através do setor competente, informações a respeito dos
procedimentos de extrações dentárias na Unidade Básica de Saúde do Município; Indicação
nº 41/2012 – 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; Indicação nº
42/2012 – do edil Fabiano da Silva Delganho, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido
o Plenário, a instalação de placa de PARE na Av. Sorocabana, no sentido de quem vem da
Rodovia para entrar na Rua Francisco de Azevedo, dando preferência para quem vem desta
rua para cruzar em direção a Rua Sorocabana; Indicação nº 43/2012 – da vereadora Patrícia
Aparecida Pacifico, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, o
recapeamento asfáltico da Rua Osvaldo Sampaio, no centro da cidade; Indicação nº 44/2012
–da vereadora Patrícia Aparecida Pacifico, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, o recapeamento asfáltico da Rua Vitória, na Vila Santa Cruz; Indicação nº 45/2012
– da vereadora Patrícia Aparecida Pacifico, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, manutenção e colocação de pedras em algumas subidas da Estrada Municipal JRH-
010 (João Ramalho/Rio do Peixe); e a Indicação nº 46/2012 – do edil Marcelo Henrique dos
Santos, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a adequação do site da
Prefeitura Municipal às recentes mudanças impostas pela Lei de Acesso à Informação. 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 Marcelo Henrique dos
Santos, comentando a respeito de seus requerimentos enviados ao Chefe do Executivo na
sessão passada, solicitando cópia da portaria de nomeação do Fiscal e cópia das portarias de
concessão de gratificação aos servidores, dizendo que ainda não obteve resposta. Embora não
tenha vencido o prazo ainda, porém seria importante que tivesse a resposta para podermos
debater aqui. Comenta também sobre sua indicação referente à transparência no site da
Prefeitura, dizendo que o site da Prefeitura está desatualizado e não contem as informações
necessárias para total transparência da administração. Tive informação que o Departamento
Jurídico da Prefeitura está com mais de 200 requerimentos para responder. Isso significa que a
população está querendo informação. É preciso manter o site da Prefeitura atualizado e
contendo todas as informações sobre a administração, assim como estão os sites das
prefeituras da região. O edil comenta também sobre uma matéria apresentada no fantástico,
sobre fraudes em concursos públicos de algumas prefeituras. Isso é muito importante, porque
é sinal que a imprensa está em cima e a justiça deve tomar as providências cabíveis. Em
seguida, o edil cita um texto, onde fala sobre qual é o verdadeiro papel de um vereador,



perante a sociedade. Logo após, faz uso da palavra o edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes,
registrando seus agradecimentos ao Chefe do Executivo, que após tantas cobranças,
finalmente a Praça dos Poderes está sendo reformada. Em relação ao site da Prefeitura,
infelizmente há muito tempo não é atualizado. Muito se cobra porem, nada se faz! Com
relação ao Pedido de Informação do edil Fabiano, sobre tratamentos odontológicos na
Unidade de Saúde, também não é de hoje que se fala que os dentistas do posto só fazem
curativos e encaminham para os consultórios particulares. Espero que isto seja resolvido, mas
não acredito que seja neste mandato. Quero registrar também, que na sessão passada pedi
informação sobre o fornecimento de leite e cestas básicas e a prestação de contas do CCI e
também não obtive resposta. Acredito que devido ao recesso, não mandaram a resposta para
adiar a discussão do assunto. Voltando ao assunto referente ao Fiscal do comércio ambulante,
o edil apresenta as resposta do executivo relativa às informações solicitadas neste e nos
exercícios anteriores, sempre a mesma coisa: respostas incompletas, baixa arrecadação,
prestação de contas confusa, enfim, um trabalho que deixa muito a desejar. O funcionário foi
contratado como Assessor Coordenador Nível I e não como fiscal. Em seguida, o servidor foi
nomeado para prestar os serviços de fiscalização do comércio ambulante, ou seja, mais uma
designação. E ainda, um ano depois, concedeu uma gratificação por função ao funcionário. O
serviço é feito de maneira questionável e a prestação de contas feita pela Prefeitura é mais
questionável ainda, ou seja, é vergonhoso. Em seguida o edil Marcelo Henrique dos Santos
retorna a palavra, alegando que se esqueceu de comentar sobre um documento e que devido ao
recesso não poderia deixar de falar. O edil faz a leitura referente à resposta da Prefeitura a um
oficio de um cidadão, solicitando informação sobre a contratação do Sr. Bruno Sakata. Onde
informa que o mesmo foi contratado para prestação de serviço de elaboração de um projeto de
arborização da cidade. Contrataram um profissional que sequer havia concluído os estudos,
porque o mesmo ainda não possui registro de classe. Não é nada contra a pessoa contratada,
porém, parece que esperaram o rapaz se formar para contratá-lo. A seguir, após o Intervalo
Regimental, retorna a Ordem do Dia, com o Projeto de Lei nº 445/12. Não havendo nenhum
edil que quisesse discutir o assunto, foi submetido à segunda votação, sendo aprovado por
unanimidade. Logo após, foi apresentado o Projeto de Lei nº 446/12 e não havendo nenhum
edil que quisesse discutir o mesmo, foi submetido ao Plenário, sendo aprovado por
unanimidade em segunda votação. Logo após, foi apresentado o Projeto de Lei nº 458/12, e
como nenhum edil quisesse discutir a respeito, foi submetido à votação, sendo aprovado por
unanimidade. Finalmente, foi apresentado o Projeto de Lei nº 459/12. Não havendo nenhum
edil que quisesse discutir o assunto, foi submetido à primeira votação, sendo aprovado por
unanimidade. A seguir, não havendo nenhum edil que quisesse fazer uso da palavra em
Explicação Pessoal, o Presidente comunica a todos que após o término desta, será realizada
uma sessão extraordinária para segunda votação do Projeto de Lei nº 459/12, para a qual ficam
todos os vereadores convocados. E não havendo mais nada a 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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