
Ata da décima sexta sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima terceira
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 15 de outubro 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 Complementar nº 19 de 2013 -
"Dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município de João Ramalho e
cria o quadro de pessoal, com títulos, descrição das atribuições e funções, requisitos de
provimento e exigência de ingresso, quantidade e padrão básico de vencimento e subsídio, dos
cargos em comissão e dos agentes políticos da Prefeitura Municipal de João Ramalho, Estado
de São Paulo, e dá outras providências"; Indicação nº 99 do Vereador Valteir Gonçalves de
Souza, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar reparos na
guia de sarjeta e calçada, na Rua porto Alegre, próximo ao nº 96; Indicação nº 100 do Vereador
Valteir Gonçalves de Souza, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a
instalação de quebra molas, na Rua Benedito Soares Marcondes, no trecho entre as esquinas
com as ruas Porto Alegre e Vitória e a Indicação nº 101 do Vereador Vanderlei Enz,
indicando ao Diretor do DER-Presidente Prudente, após ouvido o Plenário, a instalação de uma
placa indicando o final da faixa adicional, na última subida próxima a divisa de municípios,
sentido João Ramalho/Quatá, na Rodovia SP-284. Todas as indicações acima, foram submetidas
ao Plenário e aprovadas por unanimidade. A seguir, em Tema Livre, faz uso da palavra o edil
Fabiano da Silva Delganho, destacando o inicio das obras do Conjunto Habitacional João
Ramalho B, uma obra que será realizada totalmente pela CDHU, cabendo ao município apenas
fiscalizar. Esperamos que em curto prazo as obras sejam concluídas e que não ocorra nenhuma
paralisação, como aconteceu no conjunto anterior. Comenta também sobre a indicação do
vereador Vanderlei Enz, referente a sinalização da rodovia, destacando sua insatisfação com
atendimento do Diretor Regional do DER. Vários pedidos já foram feitos, várias sugestões
foram enviadas, porém nunca são atendidos e normalmente nem resposta ele dá. Isso já vem há
muitos anos e não muda, parece que este cidadão é intocável da direção da regional do DER.
Comenta ainda, sobre o Projeto de Lei Complementar em tramitação, que vem estruturar a
administração do município, criando várias secretarias e extinguindo cargos em comissão
existentes, atendendo ao TAC firmado com o Ministério Público, visando a descentralização
dos serviços públicos do município. Esperamos que os Secretários venham auxiliar a
administração do Prefeito, melhorando ainda mais o atendimento à nossa população. A seguir, o
Presidente suspende a sessão para o Intervalo Regimental, retornando á Ordem do Dia, com o
Projeto de Lei Complementar nº 19/2013. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o
mesmo, foi submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, o Presidente
franqueia para Explicação Pessoal e não havendo nenhum edil que quisesse fazer uso da mesma
e 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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