Ata da décima terceira sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima segunda
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 04 de setembro 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: Ofícios nº 300 e
301/12, ambos do Chefe do Executivo; Indicação nº 64/2012 do edil Elienai Antonio da
Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de redutores de
velocidade em alguns pontos do Conjunto Habitacional Vitória; Indicação nº 75/2012 do edil
Elienai Antonio da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a
instalação nos sanitários públicos do município, de um gancho para pendurar sacolas e uma
cantoneira para as pessoas colocar seus pertences enquanto faz uso do sanitário. O documento
foi submetido ao Plenário, sendo aprovado por 7 votos a 1, sendo contrário o edil Fernando
Roberto Pinheiro Nunes; Indicação nº 66/2012 do edil Elienai Antonio da Silva, indicando
ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação nas bocas de lobo, onde não há
grades, mas sim trilhos em sentido único, de algumas barras de ferro, soldadas por cima dos
trilhos, para evitar acidentes com bicicletas; Indicação nº 67/2012 do edil Elienai Antonio da
Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de alambrado
em volta do parquinho infantil da Praça Antonia Jacomini, na Vila Santa Cruz; O edil
Fernando Roberto Pinheiro Nunes fez uso da palavra, dizendo ser contra a indicação, porque o
parquinho tem que ser aberto, com livre acesso as crianças e as ruas que ficam em volta do
parquinho estão bem sinalizadas. O documento foi submetido à votação, sendo aprovado por 6
votos a 2, sendo contrários os edis Fernando Roberto Pinheiro Nunes e Sidinei Rodrigues;
Indicação nº 68/2012 do edil Elienai Antonio da Silva, indicando ao Chefe do Executivo,
após ouvido o Plenário, a instalação de uma Academia ao Ar Livre na Vila Nova; Indicação
nº 69/2012 do edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes, indicando ao Chefe do Executivo,
após ouvido o Plenário, para incentivar a arborização da cidade, concedendo desconto no
IPTU para quem plantar árvores em frente a sua residência; Indicação nº 70/2012 do vereador
Fernando Roberto Pinheiro Nunes, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, para providenciar a pintura de faixas de pedestres na Avenida Huet Bacelar, bem
como, nas proximidades das escolas estadual e municipal, postos de saúde, almoxarifado e
creche municipal; Requerimento nº 09/2012 do edil Elienai Antonio da Silva, requerendo
ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, relação dos veículos que foram adquiridos,
das obras realizadas e dos convênios sociais firmados durante a corrente legislatura;
Requerimento nº 10/2012 do edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes, requerendo ao Chefe
do Executivo, após ouvido o Plenário, informações no que diz respeito ao horário de
funcionamento e cópia do decreto que limita a venda de bebidas alcoólicas no “bar da
rodoviária”; Requerimento nº 11/2012 do edil Marcelo Henrique dos Santos, requerendo ao
Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, uma relação detalhada de todos os aposentados
junto a Previdência Municipal; Requerimento nº 12/2012 – de autoria do edil Marcelo
Henrique dos Santos, requerendo ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, uma cópia
do contrato entre a Prefeitura Municipal e a empresa que fornece sinal de internet para os
órgãos públicos municipais. Todos os demais documentos acima foram submetidos ao
Plenário e aprovados por unanimidade. A seguir em Tema Livre, faz uso da palavra o edil

Elienai Antonio da Silva, parabenizando a todos os pais pela passagem do seu dia que ocorreu
em 12 de agosto. Agradece a presença de todos que atenderam ao seu convite. Parabeniza os
trabalhos que vem sendo realizados pelo grupo da 3ª Idade deste município. Parabeniza
também o importante trabalho realizado pelo grupo de crianças do Projeto Guri e parabeniza
os colegas pelas indicações apresentadas para o bem de nossa cidade. Em seguida faz uso da
palavra o edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes, lembrando que os requerimentos que fez na
sessão passada referentes ao Conjunto Habitacional João Ramalho B e as análises da água da
Lagoa de Tratamento de Esgoto, o prazo regimental para resposta é de 15 dias, não venceu
ainda, mas peço que caso a resposta não venha dentro do prazo, seja cobrado pela Câmara.
Comenta sobre os esforços de cada vereador que tem corrido atrás de seus deputados em
busca de recursos para o município, o que tem feito o diferencial desta câmara, no esforço
individual e conjunto. Eu torço sempre por uma boa administração de nosso município e
espero que seja este, o pensamento de cada candidato que busca uma vaga na próxima
administração. Votei contra a indicação do edil Elienai referente aos sanitários porque acho
que isso tem que ser feito pela administração, sem precisar ser cobrado por vereadores. Sobre
as bocas de bueiros, além das grades é preciso fazer uma limpeza para evitar o entupimento e
o mau cheiro. Quanto ao parquinho, sou contra a instalação de alambrado, porém acho que
precisa haver mais incentivo, ter um professor de Educação Física para orientar nos exercícios
e um zelador para cuidar do parquinho e das crianças. Sobre a indicação de arborização, é
muito importante para o meio ambiente e precisa incentivar a população, porque ultimamente
tem havido mais cortes de árvores do que plantio. Basta um pequeno desconto no IPTU que
iria incentivar as pessoas a plantar novas árvores. Em seguida faz uso da palavra o edil Sidinei
Rodrigues parabenizando o edil Fernando pela indicação de arborização da cidade. A respeito
do parquinho, votei contra fechar com alambrado porque é uma praça pública. O edil Elienai
solicita um aparte, dizendo que quer deixar bem claro que pediu apenas para colocar
alambrado para segurança das crianças e não para fechar o parque. O edil Sidinei prossegue
dizendo que acha melhor colocar um zelador para tomar conta. O edil comenta também sobre
uma indicação do edil Marcelo na ultima sessão referente à campanha de doadores de sangue,
por se tratar de uma atitude muito importante. A seguir faz uso da palavra o edil Marcelo
Henrique dos Santos destacando sobre valores repassados pelo Governo Federal durante a
atual legislatura, sendo: R$ 4.624.000,00 em 2009, R$ 4.966.000,00 em 2010, R$
6.227.000,00 em 2011 e R$ 2.334.000,00 até a presente data de 2012. São valores bastante
significativos repassados pelo governo federal ao nosso município. Sobre a CDHU há uma
informação mentirosa dizendo que foi entregue 110 casas para João Ramalho. Na verdade só
foram entregue 57 unidades. Outra informação errada, dizendo que referente ao Projeto Minha
Casa Minha Vida só é possível fazer através da Caixa Federal. É possível sim fazer individual
através da caixa, porém, em parceria com a Prefeitura seria muito mais viável. Quando levei a
proposta ao Prefeito ele nem olhou, enquanto que outros municípios, como Paraguaçú
Paulista, por exemplo, onde a Prefeitura se cadastrou no projeto, várias casas foram
construídas. O edil fala também sobre o projeto do judô, onde solicitou a compra do tatame e a
contratação de um professor, tornou-se um projeto muito importante para tirar as crianças da
rua e hoje, por falta de incentivo acabou. O edil critica também a falta de transparência na
Administração Pública. Requerimentos que levam até 60 dias para obter resposta. O Portal
Público não é atualizado. Falta informação para a população! Falta transparência na
administração. Se as informações estivessem no site, não precisava mandar requerimentos
cobrando. O Requerimento que fiz referente às gratificações de funcionários, o prazo para

resposta era de 15 dias, pediram mais 30 dias e levou mais de 60 dias para responder. É
absurdo, há cargos em comissão, que não tem especificação de funções e o servidor ainda
ganha gratificação por exercer funções além de seu cargo. Fui eleito pelo voto popular e sou
representante da população ramalhense. Quando venho cobrar informação é para atender
também ao anseio da população. O Prefeito tem seus méritos por estar à frente do município
em quatro mandatos, porém tem falhas também e nós estamos aqui para cobrar. O Prefeito
está mal acostumado com câmaras anteriores que aprovavam tudo e não cobravam
informações. Hoje tem vereador que cobra transparência e ele não gosta, vira as costas para o
vereador. Sou representante do povo e vou representar bem a população até o ultimo dia do
meu mandato. A seguir faz uso da palavra o edil Fabiano da Silva Delganho, apoiando a
indicação do vereador Elienai para colocar alambrado no parquinho, porque a segurança das
crianças é o mais importante. Quando o edil Marcelo citou os valores de repasse do governo
federal, quero esclarecer que não se trata de nenhum benefício. Estes valores são provenientes
da arrecadação de impostos referentes a cota de participação do município. É obrigatório por
lei, o governo arrecada os impostos e repassa a parcela de cada município, assim como
acontece com o governo do estado, que também arrecada os impostos do ICMS, e faz o
repasse para os municípios. Portanto não se trata de um beneficio, mas sim, uma obrigação por
lei. Quando é feito um repasse através de um convênio, aí sim, pode se dizer que o governo
está ajudando o município, mas estes valores que foram citados se tratam do FPM – Fundo de
Participação dos Município. Quanto à administração municipal, creio que o simples fato do
site da prefeitura não estar atualizado, não significa falta de transparência. Todas as obras que
foram construídas têm placas indicando a fonte e os valores gastos. Quanto ao projeto judô,
foi contratado o instrutor, foi adquirido equipamentos, porém acho que faltou interesse em
participar, assim como acontece com a fanfarra municipal, se não há interesse em participar,
deve ser substituído por outro projeto que haja maior interesse da população. Todos nós que
estamos aqui fomos eleitos pelo povo e para o povo e temos que cumprir com nossas funções
até o ultimo dia do mandato. A seguir, após o Intervalo Regimental, retornando aos trabalhos,
não havendo nenhum documento na Ordem do Dia e nenhum edil que quisesse fazer uso da
palavra em Explicação Pessoal, 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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