Ata da décima quinta sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima segunda
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 02 de outubro 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 316/12,
317/12, 318/12, 319/12, 326/12 e 327/12, todos do Chefe do Executivo, Projeto de Emenda a
Lei orgânica – “Altera e dá nova redação ao inciso I, do §6º, do art. 137 da Lei Orgânica do
Município e João Ramalho”; Projeto de Lei Complementar nº 15/2012 – “Instituí a
contribuição patronal suplementar, nos termos do plano de amortização adotado pelo
Município de João Ramalho e fixa o percentual das alíquotas patronal e dos segurados para o
exercício de 2013, conforme o plano de custeio de 2012 do Fundo Municipal de Previdência, a
que se refere o artigo 61, da Lei n. 455/93, de 19.01.1993 e dá outras providências”; Projeto
de Lei 462/12 – “ESTABELECE critérios para pagamento de diferenças pretéritas,
decorrentes da concessão de direitos assegurados aos servidores municipais, respeitada a
prescrição qüinqüenal, bem como autoriza a Prefeitura Municipal, a firmar acordo individual
com os servidores, para a quitação do valor da diferença apurada que engloba o principal e
reflexos”; Projeto de Lei 464/12 – “Dá nova redação ao art. 11 da Lei Municipal n. 392, de
20 de abril de 2011, para conceder os direitos sociais que especifica aos Conselheiros
Tutelares do Município, em razão da alteração do art. 134 da Lei Federal n. 8.069, de 13 de
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) pela Lei Federal n. 12.696, de 25 de
julho de 2012”; Projeto de Lei 466/12 – “Cria o Fundo Municipal do idoso (FMI) e dá outras
providências”; Indicação nº 81/2012 da vereadora Patrícia Aparecida Pacifico, indicando ao
Chefe do Executivo, após ouvido o plenário, para aumentar o valor do repasse mensal para a
unidade da APAE de Rancharia; Indicação nº 82/2012 da vereadora Patrícia Aparecida
Pacifico, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o plenário, para aumentar o numero
de atendimento das sessões de acupuntura, oferecendo também oportunidade para as pessoas
de meia idade de nosso município; Indicação nº 83/2012 do edil Elienai Antonio da Silva,
indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o plenário, a construção de um barracão bem
amplo no Almoxarifado Municipal para abrigar todos os veículos da prefeitura e que seja
acoplada uma sala com todas as instalações necessárias para os funcionários aguardarem as
ordens de serviços; Indicação nº 84/2012 do edil Elienai Antonio da Silva, indicando ao
Chefe do Executivo, após ouvido o plenário, a instalação de um redutor de velocidade na Rua
Belém, próximo a esquina com a Rua Belo Horizonte, na Vila Santa Cruz; Indicação nº
85/2012 do edil Elienai Antonio da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
plenário, a instalação de alambrado no parquinho infantil localizado na Praça de Esportes da
Vila Santa Cruz, para evitar a entrada de animais; Faz uso da palavra o edil Fernando Roberto
Pinheiro Nunes, dizendo que como foi contra a instalação de alambrado no parquinho da
Praça Antonia Jacomini, por coerência também será contra esta indicação, mais uma vez
sugerindo, que o ideal seria a contratação de zelador para cuidar do parquinho. O autor da
indicação solicita um aparte, esclarecendo que não está pedindo para fechar os parques da
cidade, apenas a instalação de um alambrado baixo para evitar a entrada de animais, visando
proteger as crianças de contaminação. O intuito e garantir a segurança das crianças. O edil
Fernando retorna a palavra dizendo que quando cercam um parque, deixam de dar a

manutenção devida. Peço que não me interpretem mal, apenas acho que seria melhor contratar
zeladores para cuidar das praças e parques da cidade. O documento foi submetido à votação,
sendo aprovado por 7 votos a 1, sendo contrário o edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes.
Indicação nº 86/2012 do edil Elienai Antonio da Silva, indicando ao Chefe do Executivo,
após ouvido o plenário, o fornecimento pela Prefeitura aos Catadores de Materiais
Recicláveis, equipamentos de segurança, como luvas, botinas, uniformes adequados e um
carrinho adequado para transporte dos materiais; Indicação nº 87/2012 do edil Fernando
Roberto Pinheiro Nunes, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o plenário, a
substituição da ambulância utilizada pela Equipe Saúde da Família, por uma nova, visando
maior segurança aos funcionários e pacientes que fazem uso do veiculo; Requerimento nº
14/2012 do edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes, requerendo ao Chefe do Executivo,
após ouvido o plenário, informações sobre a manutenção dos cilindros de oxigênio das
Unidades Básicas de Saúde do Município; Requerimento nº 15/2012 do edil Fernando
Roberto Pinheiro Nunes, requerendo ao Chefe do Executivo, após ouvido o plenário, uma
planilha das despesas e uma cópia do contrato entre a Prefeitura e a empresa responsável pelas
obras realizadas na Área de Lazer Governador Mário Covas; Todos as demais indicações e os
requerimentos acima, foram submetidos ao Plenário e aprovados por unanimidade. A seguir
em Tema Livre, faz uso da palavra o edil Elienai Antonio da Silva, agradecendo a presença de
todos e desejando um feliz dia das crianças a todas as crianças do município. Em seguida faz
uso da palavra o edil Fabiano da Silva Delganho comentando sobre o projeto de Lei que
permite ao Executivo firmar acordo com servidores para pagamento de eventuais diferenças
salariais. Comenta também sobre o Projeto de Lei que concede alguns benefícios aos
Conselheiros Tutelares, projeto muito importante para valorização da classe. Comenta também
sobre a resposta do requerimento referente aos procedimentos dentários no Centro de Saúde e
diz que falta um Centro de Atendimento Odontológico Público Especializado na região. Sobre
a indicação do edil Elienai referente ao alambrado no Parquinho, entendo a posição do
vereador e concordo que pode haver sim contaminação e devemos zelar pela segurança das
crianças. A seguir faz uso da palavra o edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes, Comentando
sobre o projeto de Lei referente ao Conselho tutelar, dizendo ser necessária esta valorização,
por se tratar de um cargo de muita responsabilidade. Comenta sobre a importância da criação
do Fundo Municipal do Idoso e também sobre a indicação da vereadora Patrícia referente ao
valor repassado para a APAE, dizendo que realmente é pouco e necessita de uma correção.
Sobre a indicação do edil Elienai referente à construção de um barracão no almoxarifado, sou
favorável porque a Prefeitura tem uma grande frota e não possui lugar apropriado para guardar
todos os veículos. Sobre a sala para os funcionários também seria viável e importante.
Comenta sobre a indicação do edil Elienai referente aos catadores de recicláveis, dizendo ser
imprescindível criar uma Associação de Catadores, porém enquanto não sai, seria muito
importante sim, dar este apoio aos catadores do município. Destaca também as condições que
se encontra a ambulância utilizada pela equipe do PSF e a necessidade de substituição por um
veículo novo. Fala sobre os problemas que tem ocorrido com os cilindros de oxigênio do
Centro de Saúde e o seu Pedido de Informação para saber como é feita e quem é o responsável
pela manutenção dos cilindros de oxigênio. Está na hora de voltar a cuidar bem da saúde
pública do município, não podemos brincar com coisa séria. Sobre o Requerimento das
planilhas de gastos nas obras da Área de Lazer, vi em um jornal que as obras foram
concluídas. Estive no local e ainda tem muita coisa para fazer lá e acho que os valores que
foram gastos é muito alto pelo que foi feito. Sobre a instalação de alambrados nos parquinho,

seria favorável se colocassem um zelador para cuidar também, ai sim, caso contrario, ficaria
abandonado. Finalizando o edil deseja a todos os candidatos que estão concorrendo às eleições
municipais, que o pleito transcorra tranqüilo. Em seguida faz uso da palavra o edil Marcelo
Henrique dos Santos, falando sobre a importância da lei que valoriza o cargo de Conselheiro
Tutelar do município. Parabeniza o executivo pelo envio do projeto que cria o fundo
Municipal do Idoso, desvinculando financeiramente da assistência Social que já está
sobrecarregada. Comenta sobre as indicações dos colegas, e destaca que os parques públicos e
quadras de esportes precisam de manutenção constante, necessitando contratação de
professores de educação física e zeladores para que estas praças de esporte e lazer tenham o
correto aproveitamento. Acha fundamental dar o apoio necessário aos catadores de materiais
recicláveis. Sobre os cilindros de oxigênio do Centro de Saúde, são necessárias vistoria e
manutenção constante para estar sempre à disposição e em perfeito funcionamento. Sobre o
atendimento dentário no Centro de Saúde era preciso aumentar o período de atendimento dos
dentistas para que as pessoas possam ser mais bem atendidas. Finalizando, deseja boa sorte a
todos os colegas que estão disputando as eleições, que a população saiba escolher seu
candidato e que vençam os melhores. 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 segunda votação.
Logo após, foi apresentada o Projeto de Emenda a Lei orgânica. Não havendo nenhum edil
que quisesse discutir o mesmo, foi submetido à primeira votação, sendo aprovado por
unanimidade. Em seguida, foi apresentado o Projeto de Lei Complementar nº 15/2012. Como
nenhum edil quisesse discutir o mesmo, foi submetido ao Plenário e aprovado por
unanimidade. A seguir, foi apresentado o Projeto de Lei 462/12. Não havendo nenhum edil
que quisesse discutir o assunto, foi submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade.
Em seguida, foi apresentado o Projeto de Lei 464/12. Não havendo nenhum edil que quisesse
discutir o mesmo, foi submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. Finalmente, foi
apresentado o Projeto de Lei 466/12 e como nenhum edil quisesse discutir a respeito, foi
submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. 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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