Ata da décima quarta sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da décima terceira
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 15 de setembro 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 do seguinte documento: Projeto de Lei
567/15 - "Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências".
A seguir, em Tema Livre, faz uso da palavra o edil Vanderlei Enz, comentando que
deveríamos nos mobilizar para tentar trazer novamente o sinal da TV Fronteira para João
Ramalho. Nossa cidade não tem nada há ver com a TV TEM, nas reportagens nunca passa
nada de João Ramalho. O comércio que usamos aqui é de Presidente Prudente, a saúde, o
esporte, as notícias que mais nos interessa é da região de Presidente Prudente. Acho que
deveríamos fazer um requerimento assinados por nós vereadores e pelo Prefeito Municipal,
requerendo a troca do sinal da TV TEM, pelo sinal da TV Fronteira. A seguir, a Presidente
suspende a sessão para o Intervalo Regimental, retornando à Ordem do Dia, com o Projeto
de Lei nº 567/15. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir a respeito, foi submetido
ao Plenário e aprovado por unanimidade em primeira votação. A seguir, a Presidente
franqueia a palavra para Explicação Pessoal, e não havendo nenhum edil que quisesse fazer
uso da mesma, após as formalidades regimentais, 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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