
Ata da décima segunda sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima segunda
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 21 de agosto de 2012, às
vinte horas, no Plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do edil Valdeci Inácio dos
Santos. Presentes os demais edis: Sidinei Rodrigues, Marcelo Henrique dos Santos, Fernando
Roberto Pinheiro Nunes, Elienai Antonio da Silva, 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: Indicação nº
54/2012 do edil Elienai Antonio da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, a instalação de uma placa na esquina entre as ruas Clóvis dias Valente e Francisco de
Azevedo, indicando a via de acesso à Rodovia SP-284; Indicação nº 55/2012 do edil Elienai
Antonio da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a poda das
árvores da Rua Sorocabana, visando melhorar a iluminação local; Indicação nº 56/2012 do
edil Elienai Antonio da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a
instalação de dois exaustores e um ventilador ma sala de preparação de corpos, no Necrotério
Municipal; Indicação nº 57/2012 do edil Elienai Antonio da Silva, indicando ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário, a substituição dos atuais obstáculos tipo tartarugas, pelas
tradicionais lombadas, nas ruas Vitória, Manaus, Brasília e Clóvis Dias Valente; Indicação nº
58/2012 do edil Elienai Antonio da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, a instalação de uma lombada na Rua Florianópolis, próximo ao Cemitério Municipal
e outra na Rua Manaus, na altura entre os números 299 e 315; Indicação nº 59/2012 do edil
Elienai Antonio da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para
providenciar reparos e alargamento das estradas de acesso às casas do Assentamento
localizado aos lados da Rodovia SP-284; Indicação nº 60/2012 do vereador Fabiano da Silva
Delganho, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de uma
Academia ao Ar Livre, na Área de Lazer Governador Mário Covas; Indicação nº 61/2012 do
vereador Fabiano da Silva Delganho, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, a instalação de um redutor de velocidade na Rua Clóvis Dias Valente, nas
proximidades do número 209; Indicação nº 62/2012 do vereador Marcelo Henrique dos
Santos, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para promover junto ao
setor competente, uma campanha de incentivo a doadores de sangue na comunidade e manter
um cadastro de doadores no setor de Saúde do Município; Indicação nº 63/2012 do edil
Marcelo Henrique dos Santos, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário,
para providenciar a elaboração de projetos de incentivo à agricultura familiar e a pequenos e
médios produtores rurais do município; Pedido de Informação nº 10/2012 do edil Marcelo
Henrique dos Santos, solicitando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário,
informações detalhadas referentes aos gastos realizados na primeira etapa da Construção da
Casa do Trabalhador; Requerimento nº 07/2012 do edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes,
requerendo ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, cópias do Convênio, projetos,
licitações e eventuais aditamentos do Conjunto Habitacional João Ramalho B, bem como, o
plano de execução detalhando o andamento da obra; e o Requerimento nº 08/2012 do edil
Fernando Roberto Pinheiro Nunes, requerendo ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, informações de como são realizadas as análises da água da lagoa de tratamento de
esgoto e uma cópia das analises/resultados obtidos desde janeiro de 2010, caso haja. Todos os
documentos 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



sua indicação referente à elaboração de projetos de incentivo à agricultura familiar e a
pequenos e médios produtores rurais, dizendo já ter abordado várias vezes a necessidade de
um orçamento melhor, visando o incentivo ao setor agrícola, tão importante para nosso
município. Comenta também sobre a importância de fazer uma campanha de incentivo a
doadores de sangue e a realização de um cadastro de doadores. Sobre o Requerimento
referente à Casa do Trabalhador, o Prefeito nos encaminhou o orçamento para realização da
segunda etapa da obra, porém, não tenho conhecimento dos valores gastos na primeira etapa e
esta solicitação é apenas para esclarecimento do valor total gasto na obra. A seguir faz uso da
palavra o edil Fabiano da Silva Delganho, destacando mais uma conquista do município com a
aquisição de mais um caminhão basculante 0Km. Quanto ao incentivo à agricultura, o
município tem adquirido vários implementos agrícolas e ainda pretende adquirir até o final
deste mandato mais um trator agrícola, tudo para uso e incentivo especialmente dos pequenos
agricultores. Sobre a instalação de uma academia na Área de Lazer, as obras de reforma estão
quase concluídas e o prefeito pretende investir ainda mais no local, daí a sugestão da academia
que viria oferecer ainda mais lazer e qualidade de vida aos freqüentadores do local. Sobre a
construção da Casa do Trabalhador, o projeto todo foi feito nesta administração e foi passado
por esta casa, com os valores gastos, inclusive na primeira etapa. Logo após faz uso da palavra
o edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes, parabenizando o Chefe do Executivo pela instalação
de um escovódromo na escola municipal, muito importante para a saúde bucal dos alunos.
Sobre o requerimento referente as análises na lagoa de tratamento de esgoto, não sei se é
realizado, porém é preciso que seja feito de maneira bem rigorosa para evitar danos ao meio
ambiente. Sobre o requerimento referente à documentação do convenio com a CDHU, é para
ver realmente como foi feito o convenio e como está a situação atual. O edil apresenta um
oficio de sua autoria, enviado ao núcleo regional da CDHU em Presidente Prudente e faz a
leitura completa da resposta obtida, detalhando o andamento do processo até aquela data. Eu
sugeri que a gente levantasse o assunto antes de decidir qualquer coisa e a resposta está aqui.
Como vemos a culpa não é do governo do estado e sim, da administração municipal que não
deu o andamento previsto para a execução da obra. Agora, vir criticar o governo do PSDB,
que tanto tem investido em nosso município nos últimos anos, é lamentável. O edil cita
também um fato imperdoável que ocorreu neste domingo. Tentaram impedir a entrada em
nossa cidade do Deputado Estadual Mauro Bragato, cidadão de João Ramalho e que tanto tem
ajudado nosso município. Veio a nossa cidade para um compromisso político e tentaram
impedir sua entrada, parecendo uma operação de guerra. Eles fizeram a manifestação deles de
manhã e ninguém interferiu, porém à noite vieram interferir no evento do PSDB. É uma
vergonha! Um deputado que tanto ajudou nosso município ter que sair escoltado pela polícia
para garantir sua segurança, só porque está apoiando o candidato da oposição. Venho aqui, em
nome do PSDB repudiar esta atitude vergonhosa. O edil diz ter sido eleito para a atual
legislatura, não para ficar citando mandatos anteriores e que sai de cabeça erguida com a
certeza do dever cumprido. A seguir, faz uso da palavra o edil Sidinei Rodrigues, agradecendo
aos colegas pela eleição de vice-presidente desta Casa e parabeniza o edil Marcelo pela
indicação referente à campanha de doadores de sangue. Sobre o assunto CDHU, os
documentos que foram pedidos, a Prefeitura enviou dentro do prazo, estão aqui as provas que
os documentos foram enviados ao núcleo regional da CDHU de Presidente Prudente, porém, a
regional de Presidente Prudente não enviou os documentos para São Paulo. Os documentos
sumiram em Presidente Prudente e isso é obra do PSDB. O responsável pela CDHU é o
Deputado Silvio Torres do PSDB. O Prefeito fez tudo que tinha que fazer, mas a obra não sai



porque o governo do PSDB está segurando. O dinheiro só é repassado para o município,
conforme as etapas da obra forem realizadas, portanto não veio nenhum dinheiro ainda para o
município. O edil apresenta algumas indicações do ex-vereador Lourival Antonio de Araújo,
na administração anterior, todos solicitando a construção de casas populares no município e
nunca foi atendido, porque está cobrando tanto agora? O edil Fabiano solicita um aparte,
dizendo que foi solicitado um reajuste nos valores da obra para licitação e também a mudança
do sistema mutirão para o sistema de empreitada global, as modificações foram feitas e
enviadas, porém os documentos pararam nas Secretarias do órgão. O edil Sidinei Rodrigues
retorna a palavra dizendo que estão segurando o projeto para não sair antes das eleições e ser
usado como recurso político. O edil teve três anos para brigar por estas casas e só agora vem
criticar a demora. Em seguida, faz uso da palavra o edil Elienai Antonio da Silva, agradecendo
a presença de todos e dizendo estar sempre à disposição da população e dos colegas edis para
ajudar naquilo que for possível para melhorar ainda mais nossa cidade. Sobre este assunto
polemico da CDHU é preciso ver de que lado realmente está a razão. Parabeniza os trabalhos
que os colegas fizeram até aqui e ver o que ainda pode ser feito até o final deste mandato.
Estou aberto ao diálogo tanto com a população como com os nobres colegas e quem tiver
alguma sugestão que venha de encontro com os interesses do município e de nossa população
estamos aqui para acolher. A população precisa participar da administração, freqüentando as
sessões e cobrando dos vereadores e do prefeito. A seguir, após o Intervalo Regimental,
retorna a Ordem do Dia, com o Projeto de Lei nº 460/12 - “Dispõe sobre abertura de crédito
adicional especial para os fins que se especifica e dá outras providências”. Não havendo
nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, foi submetido à segunda votação, sendo aprovado
por unanimidade. Logo após, foi apresentado o Projeto de Lei nº 461/12 – “Dispõe sobre
abertura de crédito adicional especial para os fins que se especifica e dá outras providências”.
Como nenhum edil quisesse discutir o assunto, foi submetido ao plenário sendo aprovado por
unanimidade em segunda votação. A seguir, faz uso da palavra em Explicação Pessoal, o edil
Fernando Roberto Pinheiro Nunes, solicitando que fosse colocado na ata a íntegra das falas de
todos os colegas, porque sempre é colocado na íntegra o que eu falo e dos outros não. A
seguir, não havendo mais nada a 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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