Ata da décima quarta sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima segunda
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 18 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: Projeto de Lei nº
463/12 que “Dispõe sobre substituição de anexos do PPA – Plano Plurianual do Município de
João Ramalho, para o Quadriênio 2010 a 2013 e dá outras providências”; Ofícios nº 307/12 e
308/12, ambos do Chefe do Executivo; Moção de Congratulação nº 01/2012 do edil
Marcelo Henrique dos Santos, à Família do Pe. Paulo Cezar dos Santos, após ouvido o
Plenário, pela sua ordenação sacerdotal ocorrida no último dia 07 de setembro; Indicação nº
71/2012 do edil Elienai Antonio da Silva, indicando a Empresa Telefônica, após ouvido o
Plenário, a instalação de um telefone público comunitário, na Rua Lázaro Gazeta, na Vila
Santa Cruz; Indicação nº 72/2012 do edil Elienai Antonio da Silva, indicando ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de um monumento em homenagem a Bíblia
Sagrada; Indicação nº 73/2012 do edil Elienai Antonio da Silva, indicando ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário, algumas melhorias no Centro de Pesquisas, principalmente
a instalação de uma cozinha; Indicação nº 74/2012 do edil Elienai Antonio da Silva,
indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, uma reforma e reformulação das
salas do prédio onde funciona o Projeto Espaço Amigo; Indicação nº 75/2012 do edil Elienai
Antonio da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, uma reforma
geral na entrada do Cemitério Municipal; Indicação nº 76/2012 do edil Elienai Antonio da
Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a construção de uma cantina
e salão de jogos junto ao prédio do CCI; Indicação nº 77/2012 do edil Elienai Antonio da
Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar junto a
empresa responsável pelas obras da Rodovia SP-284, uma sinalização adequada para travessia
de pedestres na passagem de acesso a Granja Yabuta; Indicação nº 78/2012 do edil Fabiano
da Silva Delganho, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de
obstáculos, sinalização adequada e pintura de faixas de pedestres, nas proximidades do
Ginásio Municipal de Esportes; Indicação nº 79/2012 do vereador Fabiano da Silva
Delganho, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a aquisição de um novo
aparelho de Eletrocardiograma para o PSF da Vila Santa Cruz; Indicação nº 80/2012 do edil
Marcelo Henrique dos Santos, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário,
para promover junto ao setor de educação do município, a “Semana de Conscientização
Ambiental”; Requerimento nº 13/2012 do edil Marcelo Henrique dos Santos, requerendo
ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, uma relação dos beneficiados deste município
pelo Programa Bolsa Família, no último biênio; Todos as indicações, a moção e o
requerimento acima, foram submetidos ao Plenário e aprovados por unanimidade. A seguir em
Tema Livre, faz uso da palavra o edil Fabiano da Silva Delganho, apresentando seus
sentimentos à família do ex-prefeito Sakata, pelo falecimento de seu filho Thiago. Parabeniza
o vereador Marcelo pela iniciativa da Moção de Congratulação a família do Pe. Cezar,
parabenizando também a comunidade ramalhense pela ordenação de mais um padre em nosso
município. Comenta sobre suas indicações, referentes a sinalização nas proximidades do
Ginásio Municipal de Esportes e também sobre a substituição do aparelho de

eletrocardiograma do PSF da Vila Santa Cruz. Comenta sobre a indicação do edil Elienai
referente as reformas no Projeto Espaço Amigo, dizendo já ter feito uma indicação
semelhante. Fala também sobre a resposta do Executivo, referente às informações do Conjunto
Habitacional João Ramalho B, dizendo estar bem explicado os motivos e que tem informação
através do Secretario da Habitação, que após as eleições as obras devem ser iniciadas. As
correções nos valores do projeto foram necessárias, para evitar paralisações nas obras e outros
problemas futuros. Em seguida faz uso da palavra o edil Elienai Antonio da Silva, apresentado
suas condolências à família Sakata. Comenta a respeito do fim do projeto judô, dizendo não
saber o motivo da paralisação do projeto, mas assim que tiver uma informação precisa, trará
uma resposta a todos. Comenta também a respeito da indicação do edil Marcelo referente a
“Semana da Conscientização Ambiental” destacando a importância da reciclagem do lixo e a
conscientização da população para separação do lixo reciclável para facilitar a coleta. A seguir
faz uso da palavra o edil Marcelo Henrique dos Santos, apresentando seus sentimentos a toda
a família Sakata pela perda do filho. Comenta sobre a Moção de Congratulação que propôs, à
família do Pe. Paulo Cezar dos Santos, destacando que já é o segundo padre vindo de nossa
comunidade. O Pe. Cezar, por ser um padre do PIME, irá levar o nome de nossa cidade pelo
mundo afora, por onde passar levando a sua palavra de evangelização. Comenta também sobre
sua indicação referente a Conscientização Ambiental, destacando a importância e a
necessidade deste trabalho na comunidade, especialmente no que se refere a coleta seletiva
para reciclagem. Em seguida, faz uso da palavra o edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes,
registrando os seus sentimentos às famílias Sakata e Ribeiro pela perda do filho Thiago, com
quem estudei junto por 12 anos, tivemos pouco contato ultimamente, mas fica o vazio pela
perda. Cabe a nós refletir se nossas atitudes e palavras valem a pena, porque a vida pode ser
curta. No mesmo mês em que tivemos esta perda, Deus nos presenteou com a ordenação
sacerdotal de outro amigo de escola, o Pe. Cezar. Que Deus ilumine seus caminhos! Comenta
sobre a indicação do edil Fabiano referente ao aparelho de eletrocardiograma, destacando
também, a necessidade de manutenção adequada nos aparelhos de oxigênio do Setor de Saúde
do município, que mais uma vez apresentou falhas. Comenta sobre a resposta do Executivo
referente às análises da lagoa de tratamento de esgoto, onde diz que cabe a SETESB a
realização das análises, porém a ultima análise que temos aqui é de 2011. Acho que a
Prefeitura precisa acompanhar com mais rigor a qualidade da água, para preservação do meio
ambiente. Comenta também sobre a indicação do edil Elienai, referente ao CCI, dizendo
realmente ser essencial uma cozinha no local. Fala também sobre a importância da sinalização
próxima ao ginásio de Esportes, indicada pelo edil Fabiano, para garantir a segurança,
principalmente das crianças. Comenta também sobre a inclusão da Semana da
Conscientização Ambiental no calendário escolar de nosso município, proposta pelo edil
Marcelo, destacando também a importância de voltar a ter aulas de línguas na Escola
Municipal, como o inglês e o espanhol e até mesmo o mandarim, já que futuramente a língua
chinesa deverá ser também muito usada em nosso país. Em seguida o edil faz a leitura
resumida da resposta do Executivo referente às obras da CDHU do Conjunto Habitacional
João Ramalho B, destacando alguns pontos principais. O edil destaca que a seu ver, em vez de
fazer a correção dos valores, deveria ter feito a licitação como estava para iniciar a obra, e
depois fazer a correção para conclusão da mesma, com isso, hoje já estaria na metade da
construção. Enquanto isso, ainda estamos aguardando a decisão para dar inicio. Sei que é
complicado e precisamos entender o que houve, mas há divergências. Não sei se há culpados
ou não, mas acho que esta obra tem que ser iniciada ainda este ano, porque demora a

conclusão e enquanto isso, os mutuários contemplados seguem pagando aluguel. A seguir faz
uso da palavra o edil Sidinei Rodrigues apresentando seus sentimentos a família Sakata pelo
doloroso acontecimento. Parabeniza o edil Marcelo pela moção apresentada a família do Padre
Cezar. O edil comenta sobre um fato estranho que aconteceu recentemente na Prefeitura
Municipal, onde um funcionário precisou entrar na Prefeitura fora do horário normal de
expediente, para pegar um material usado para identificação dos postes de iluminação pública
que estavam com algum defeito. Por se tratar de período eleitoral, criou-se um grande
alvoroço em volta da Prefeitura, achando que era uma ou outra pessoa que estava lá dentro,
fazendo algo de errado, inclusive achando que era eu que estava lá dentro. Eu sou um vereador
e tenho as minhas responsabilidades! Não sou funcionário da Prefeitura e não tenho chave do
prédio. Quem estava lá era um funcionário da Prefeitura que tem total confiança do Prefeito,
caso contrário não teria uma chave nas mãos. O edil comenta também que tem uma candidata
a Vereadora pelo PSDB que não está preparada para disputar uma eleição, porque ela está
indo nas casas só para falar mal dos outros candidatos. O edil Fernando solicita um aparte,
pedindo para não citar o nome de seu partido. O edil Sidinei prossegue, dizendo que tal
candidata anda mentindo, levantando calunias sobre a sua pessoa. Ainda bem que uma eleitora
gravou a conversa e o assunto já foi parar na justiça. Não é caluniando os outros candidatos
que se faz uma campanha eleitoral como esta candidata vem fazendo. Sobre as casas da
CDHU não adianta ficar aqui falando isso ou aquilo, acusando este ou aquele, isso não vai
resolver nada. É preciso ver o que realmente está acontecendo. Se há culpa e de quem é para
depois trazermos uma resposta concreta. A seguir, após o Intervalo Regimental, retorna à
Ordem do Dia com o Projeto de Lei nº 463/12. Não havendo nenhum edil que quisesse
discutir o mesmo, foi submetido ao Plenário sendo aprovado por unanimidade em primeira
votação. A seguir, não havendo 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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