Ata da décima quarta sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima terceira
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 17 de setembro de 2013, 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: Projeto de Lei nº 495 de 2013 - "Dispõe sobre
extinção de permissão de uso dos imóveis que especifica e dá outras providências"; Projeto de
Lei nº 496 de 2013 - "Ratifica termo de parceria firmado pela Prefeitura Municipal e dá outras
providências"; Indicação nº 84 do Vereador Fabiano da Silva Delganho, indicando ao Chefe
do Executivo, após ouvido o Plenário, melhorias na acessibilidade nas rampas de acesso entre a
Rua Sorocabana e a Av. Huet Bacelar, nas proximidades do Terminal Rodoviário, do antigo
Pátio da Estação e do Parquinho Infantil. Faz uso da palavra o autor da mesma, comentando
sobre as dificuldades de locomoção nos acessos entre a Rua Sorocabana e o centro da cidade,
especialmente para as pessoas que apresentam alguma dificuldade física. Destaca a passagem
próxima a antiga estação ferroviária, onde tem apenas escadarias, sem rampa de acesso, a falta
de corrimão de segurança na passagem próxima ao Terminal Rodoviário, e as dificuldades para
atravessar os trilhos da linha férrea em todos os acessos. Indicação nº 85 do Vereador Fabiano
da Silva Delganho, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a aquisição de
equipamentos para realização de exames de eletrocardiograma e monitor cardíaco para o PSF da
Vila Santa Cruz. Faz uso da palavra o autor do documento, dizendo que esta indicação visa
melhorias no atendimento no PSF da Vila Santa Cruz, onde reside e é atendida grande parte da
população de nossa cidade, destacando que caso o pedido seja atendido, que os aparelhos novos
sejam instalados diretamente naquele PSF e não feito remanejamento de aparelhos com a outra
unidade. Indicação nº 86 do Vereador Antonio Pereira de Lima, indicando ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de lixeiras nas dependências do Estádio
Municipal. Faz uso da palavra o autor da indicação, explanando sobre a necessidade de
instalação de lixeiras no local, destacando que recentemente em um evento que estava presente,
ouviu pessoas de outro município dizendo que um estádio tão bonito, bem organizado, porém
observando a falta de lixeiras, o que faz com que as pessoas acabam jogando o lixo no chão.
Um problema simples de ser resolvido. Indicação nº 87 do Vereador Antonio Pereira de
Lima, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a abertura de um portãozinho
na Rua Correa de Menezes, com a cesso direto à Quadra do Estádio Municipal. O autor do
documento faz uso da palavra, comentando que referida quadra foi reformada, porém fica
fechada, sem nenhuma utilidade. Tenho visto crianças pularem o muro para brincar na quadra,
correndo riscos de acidentes. O ideal seria abrir um portãozinho na lateral, permitindo o acesso
direto na quadra, para as pessoas que queiram fazer uso da mesma. Indicação nº 88 do
Vereador Valteir Gonçalves de Souza, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, para providenciar uma boa limpeza nas dependências do Ginásio Municipal de
Esportes. Faz uso da palavra o autor da mesma, esclarecendo que sempre participa de jogos no
ginásio de esportes e tem observado a falta de limpeza no local. Sempre tem pessoas que vão
assistir os jogos, inclusive mulheres e fica difícil até para sentar, porque as arquibancadas estão
muito empoeiradas. Indicação nº 89 do Vereador Valteir Gonçalves de Souza, indicando ao
Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar adesivos refletivos luminosos
em todas as caçambas de coleta de entulhos do município; Indicação nº 90 do Vereador

Vanderlei Enz, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, o isolamento do
local onde foi construído recentemente um aterro para retenção de águas pluviais, nas
proximidades do cruzamento entre as ruas João Ramalho e Manoel Mathias, para evitar
possíveis acidentes, especialmente com crianças. Faz uso da palavra o autor do documento,
dizendo que analisando o aterro ali construído, acha que não vai dar certo, é muito grande, a
lagoa é muito profunda e está dentro do perímetro urbano. Não sei quem é o responsável pela
obra, se a Prefeitura ou o proprietário do terreno, mas ali pode acontecer algum acidente com
crianças. Se for manter o aterro é preciso providenciar o isolamento da área para evitar
problemas no futuro. O Presidente esclarece que se trata de uma área particular e cabe a
Prefeitura notificar o proprietário para que tome providencias. O edil Fabiano da Silva
Delganho solicita um aparte, dizendo haver duas questões, uma de segurança pública, que são
os riscos que a lagoa oferece e outra é a erosão que a água pode causar na propriedade. O
correto ali seria a construção de uma galeria para o correto escoamento da água. Todas as
indicações acima, foram submetidas ao Plenário e aprovadas por unanimidade. A seguir, em
Tema Livre, faz uso da palavra o vereador Fabiano da Silva Delganho, comentando que o
município recebeu na última semana, uma moto niveladora de alta qualidade, através do
governo federal, destacando os benefícios que esta máquina traz para o município e sugerindo
providencias com as máquinas mais velhas que o município possui. Talvez, vender a que estiver
em pior estado e reformar a outra, ou então, vendar as duas e comprar outra máquina nova.
Comenta que chegou hoje também, mais um caminhão basculante novo para o município.
Destaca também a renovação do Projeto Guri e a área para construção de prédio para instalação
do CRAS no município. Em seguida, o Presidente suspende a sessão para o Intervalo
Regimental, retornando á Ordem do Dia, com o Projeto de Lei nº 495/13. Não havendo nenhum
edil que quisesse discutir o mesmo, foi submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade.
Logo após foi apresentado o Projeto de Lei nº 496/13 e como nenhum edil quisesse discutir o
assunto, foi submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. Logo após o Presidente
franqueia para Explicação Pessoal e não havendo nenhum edil que quisesse fazer uso da
mesma, não havendo mais nada há 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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