
Ata da décima sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da décima terceira legislatura
da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 16 de junho 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, a 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 563/15 -
"Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município e dá
outras providencias”; Projeto de Lei nº 564/15 - "Institui o Plano Municipal de Educação,
na conformidade do art. 187 da Lei Orgânica do Município de João Ramalho, Estado de São
Paulo para o decênio 2015-2025 e dá outras providências"; Oficio nº 174/15, do Chefe do
Executivo, em resposta ao Pedido de Informação nº 03/2015; Oficio nº 26/15, do vereador
Fabiano da Silva Delganho, encaminhado à Diretoria Regional do DER, pedindo reparos no
asfalto da Rodovia Homero Severo Lins, no trecho entre João Ramalho e Rancharia;
Indicação nº 28 de autoria do Vereador Vanderlei Enz, indicando ao Chefe do Executivo,
após ouvido o Plenário, para ver junto a CEF e o proprietário da Lotérica de nossa cidade,
medidas que podem ser tomadas, visando melhorias e otimização de seu atendimento,
principalmente, no tocante as condições do prédio onde a lotérica está instalada; e a
Indicação nº 29 de autoria do Vereador Fabiano da Silva Delganho, indicando ao Chefe
do Executivo, após ouvido o Plenário, para junto à Previdência Municipal, providenciar a
confecção de carteirinhas para os aposentados e pensionistas do município; As indicações
acima foram submetidas ao Plenário e aprovadas por unanimidade. A seguir, em Tema
Livre, faz uso da palavra o edil Fabiano da Silva Delganho, comentado sobre seu oficio
destinado a regional do DER, solicitando reparos no asfalto da Rodovia Homero Severo
Lins, dizendo ser uma pena ver uma rodovia que foi totalmente reformada recentemente,
com o asfalto deteriorando, já com grandes buracos e a tendência é piorar muito mais se não
for providenciado reparos logo. Quanto a Indicação para fornecimento de carteirinhas para
os aposentados e pensionistas, o edil destaca que existem vários benefícios garantidos em lei
para os aposentados e a carteirinha viria facilitar a identificação dos mesmos para conseguir
estes benefícios. O edil comenta também sobre a resposta do Executivo referente a
elaboração do Plano de Carreira para os Professores Municipais e também sobre o Projeto
de Lei em tramitação, que aprova o Plano Municipal de Educação. Em seguida, faz uso da
palavra o edil Vanderlei Enz, comentando sua indicação, destacando que hoje, o principal
ponto da cidade onde a população paga suas contas, é a Lotérica. Porém está sendo
desumano o atendimento ao público naquele local. As condições do prédio são muito
precárias, sem nenhuma comodidade e segurança, tanto para a população, quanto para a
própria atendente. É preciso um local mais amplo e apropriado para um funcionamento
adequado. Segundo a funcionária da lotérica, não depende apenas do proprietário do
estabelecimento, mas também da CF, para fazer qualquer mudança de local. Por isso, indico
ao Prefeito, para que juntos possamos intermediar uma reunião com o proprietário e a CF
para que seja tomada alguma providencia a respeito. A seguir, após o Intervalo Regimental,
retorna a Ordem do Dia, com o Projeto de Lei nº 563/15. Não havendo nenhum edil que



quisesse discutir o mesmo, foi submetido a primeira votação, sendo aprovado por
unanimidade. Logo após, foi apresentado o projeto de Lei 564/15 e não havendo nenhum
edil que quisesse discutir o assunto, foi submetido a votação, sendo aprovado por
unanimidade. Em seguida, a Presidente franqueia a palavra para Explicação Pessoal, e não
havendo nenhum edil que quisesse fazer uso da mesma, comunica a todos, que logo após o
termino desta, será realizada uma sessão extraordinária para segunda votação do Projeto de
Lei nº 563/15. 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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