Ata da décima sessão ordinária, da segunda sessão legislativa, da décima terceira legislatura da Câmara
Municipal de João Ramalho, realizada em 18 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. O Material
do Expediente constou dos seguintes documentos: Oficio nº 27/14, de autoria do vereador Fabiano da Silva
Delganho, parabenizando as professoras e alunos do projeto SESI Atleta do Futuro, pela brilhante conquista
do Campeonato Regional de Futsal, realizado pelo SESI de Presidente Prudente. Indicação nº 46 do
vereador Fabiano da Silva Delganho, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a
realização de um Festival de Músicas, com artistas do município, em data apropriada de acordo com a
agenda de eventos municipais; e a Indicação nº 47 do vereador Adelmo Alves, indicando ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário, a contratação de um servidor para exercer as funções de Fiscal do
comércio local e ambulante. As indicações acima, foram submetidas ao Plenário e aprovadas por
unanimidade. A seguir, o Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo uso da mesma o edil
Fabiano da Silva Delganho, comentado a respeito do seu oficio encaminhado ao Projeto SESI Atleta do
Futuro. Um projeto que já está rendendo frutos, como a conquista recente do campeonato regional de futsal,
destacando que o projeto conta hoje com mais de 200 alunos. Espero que este projeto tenha continuidade e
quando terminar meu mandato de vereador, tenho certeza que deixei alguma coisa boa para o município,
como este projeto. Comenta também, que a criação da Secretaria de Esportes, vai trazer ainda mais
benefícios na área de esportes do município. Comenta ainda, sobre sua indicação para realização de um
festival de musicas, pois trata-se de um evento maravilhoso que além de destacar os talentos musicais é um
show que atrai bastante a população. Sobre a Secretaria de Saúde, não sei quais os motivos que levaram a
demissão do Secretário. A saúde é o setor mais complicado do município e a nova secretária não tem
nenhuma formação na área da saúde. Vamos torcer para que ela consiga conduzir o setor, sabemos que se
trata de uma pessoa muito esforçada e com a ajuda de uma boa equipe esperamos que dê conta do trabalho.
O edil faz também um comentário sobre a falta de fiscalização no comércio do município, especialmente
dos vendedores ambulantes. A seguir faz uso da palavra o edil Gutembergue Girasol Guimarães,
comentando que o setor de saúde realmente é complicado, porém na sua opinião, todos os cargos de
secretarias devem ser preenchidos por pessoas do município, que com certeza temos pessoas capacitadas
para todos os setores. O edil Fabiano da Silva Delganho solicita um aparte, destacando que quando o exsecretario da saúde foi contratado, há saúde do município passava por sérios problemas e a opção foi pela
ampla experiência que o servidor tinha na área de saúde. Quanto a atual Secretária, acredito sim que ela
tenha capacidade e que pode fazer um bom trabalho. O edil Gutembergue Girasol Guimarães prossegue
dizendo que o correto é colocar pessoas do município que tenham capacidade para assumir as secretarias do
município. 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, fazendo uso da mesma, o edil
Gutembergue Girasol Guimarães dando as boas vindas a Vereadora Claudenice Timóteo da Silva, que
retorna aos trabalhos, depois de alguns problemas de saúde. Em seguida faz uso da palavra o edil Vanderlei
Enz, dizendo que o vereador Fabiano comentou sobre o bom desempenho do esporte local e não podemos
deixar de destacar também a excelente campanha que a equipe de futebol amador do município fez no
campeonato regional. Não havendo mais nada há tratar, o Presidente 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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