
Ata da décima sexta sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima segunda
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 16 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: Ofício nº 334/12 do
Chefe do Executivo, Indicação nº 88/2012 do edil Elienai Antonio da Silva, indicando ao
Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, reforma e instalação de alambrado na Pista de
Skate da Praça Daniel Valejo; Indicação nº 89/2012 do edil Elienai Antonio da Silva,
indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de câmaras para
monitoramento interno dos prédios públicos municipais; Indicação nº 90/2012 do edil Elienai
Antonio da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de
alambrado e iluminação da Quadra de Esportes da Vila Santa Cruz; Indicação nº 91/2012 do
edil Elienai Antonio da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para
providenciar junto ao DER, sinalização adequada com faixa de travessia de pedestres, na
Rodovia SP-284, na altura do Assentamento entre João Ramalho e Rancharia; Indicação nº
92/2012 do edil Elienai Antonio da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, construção de uma área com churrasqueira, para realização de confraternizações, nas
dependências da praça de Esportes da Vila Santa Cruz; Indicação nº 93/2012 do edil Elienai
Antonio da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para que seja
criado no município, o “Dia do Evangélico”, sugerindo como data mais apropriada o ultimo
sábado do mês de julho. Todas as indicações acima foram submetidas ao Plenário e aprovadas
por unanimidade. A seguir em Tema Livre, faz uso da palavra o edil Marcelo Henrique dos
Santos, agradecendo em nome de seu partido, os votos que recebeu nas eleições municipais e
também àqueles que votaram em seus amigos. Acho que não fui apenas mais um aqui na
Câmara, creio que cumpri o meu papel e vou honrar meus compromissos até o ultimo dia do
meu mandato. Sobre a resposta do Executivo referente aos beneficiários do programa Bolsa
Família, há pessoas que não deveriam estar nesta lista. Isso mostra o despreparo da
Assistência Social do Município, que tem tempo para entrar no Facebook, ficar falando mal de
vereadores durante o horário de serviço e não cumprem os seus serviços direito. Isso é
lamentável! Junto ao meu partido vamos tomar as providencias para corrigir estas falhas. Em
seguida faz uso da palavra o edil Elienai Antonio da Silva, agradecendo a população pelos
votos que teve e pedindo que Deus abençoe os colegas que foram eleitos. Parabeniza os
professores da cidade pela passagem do Dia do Professor, uma das profissões mais úteis da
sociedade. Comenta sobre suas indicações, destacando a construção de um salão de
confraternização na Praça de Esportes da Vila Santa Cruz, enfatizando também, a necessidade
de um sanitário público no local. Pede que o Prefeito veja com bons olhos as indicações dos
vereadores, pois se tratam de pedidos feitos pela população. A seguir, faz uso da palavra o edil
Fabiano da Silva Delganho, primeiramente agradecendo a todos que confiaram em seu
trabalho e o levaram a reeleição. Parabeniza os professores pela passagem do seu dia e pede
que seja enviado um oficio em seu nome para as escolas estadual e municipal, parabenizando
os seus professores. Comenta sobre a transformação de um ônibus velho da Prefeitura em um
trenzinho, que está sendo usado para passeio com as crianças e que futuramente deverá ser
usado para passeios turísticos, transportando pessoas até a Área de Lazer Governador Mário



Covas. Parabeniza o vereador Elienai pela indicação do Dia do Evangélico, considerando o
grande número de evangélicos que existe na cidade. Em seguida, faz uso da palavra o edil
Fernando Roberto Pinheiro Nunes, parabenizando os professores pelo seu dia e desejando boa
sorte ao novo Prefeito e vereadores que a partir de 2013 estarão governando nosso município.
Espero que seja uma administração transparente e voltada para o bem do povo. Em nome do
seu partido agradece a votação que obtiveram na última eleição, considerando a campanha
vitoriosa, porque brigamos com gente grande e a população esteve do nosso lado. Espero que
a próxima administração seja consciente e não venha com perseguição à funcionários só
porque votaram contra. Parabeniza o candidato a Prefeito pelo PT que está presente, pois os
votos que obteve foram votos conscientes. A eleição acabou e em nome do PSDB desejamos
boa sorte aos novos administradores do município. Parabeniza os vereadores de sua coligação
que foram eleitos, destacando o vereador José Aparecido Borges da Silva que foi cassado
recentemente por infidelidade partidária, devido sua mudança de partido, mas teve o
reconhecimento da população e volta vitorioso, de cabeça erguida. O edil comenta também
que há alguns anos atrás esteve presente juntamente com o Prefeito Municipal, na inauguração
das instalações da APAE de Quatá, uma obra imensa, construída principalmente com o apoio
da população. Na ocasião, o Prefeito se comprometeu a contribuir e até o momento não
cumpriu o prometido, por isso, venho pedir que ele cumpra o compromisso que fez, porque é
uma obra enorme, muito importante, construída com a ajuda do povo. A seguir faz uso da
palavra o edil Sidinei Rodrigues, agradecendo a população pelos votos que recebeu e dizendo
que tudo que foi feito nesta casa foi em benefício da população do município. Deseja que os
novos administradores assumam com responsabilidade e façam uma administração
transparente em favor de nosso município. Que os colegas que assumirão em 2013, lutem por
uma câmara cada vez melhor e façam um bom trabalho, porque considero que a nossa parte
fizemos e desejo que façam ainda melhor. A seguir, após o Intervalo Regimental, retorna à
Ordem do Dia com o Projeto de Emenda a Lei orgânica. Não havendo nenhum edil que
quisesse discutir o mesmo, foi submetido à segunda 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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