
Ata da décima setima sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima segunda
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 06 de novembro 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: Projeto de Lei
465/12 – “Estima a Receita e fixa a Despesa do município de João Ramalho para o exercício
de 2013 e dá outras providências”; Ofícios nº 347/12, 348/12 e 365/12, todos do Chefe do
Executivo; Projeto de Resolução nº 01/2012 – “Dispõe sobre a descrição das atribuições e
funções do cargo de Assessor Jurídico Legislativo, criado pela Resolução nº 03/2007 da
Câmara Municipal de João Ramalho e dá outras providências”; Indicação nº 94/2012 do edil
Elienai Antonio da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a
instalação de um bebedouro de água refrigerado, duas piscinas, sendo uma infantil e outra
juvenil com tobogã e uma cantina, nas dependências da Área de Lazer Governador Mário
Covas; Indicação nº 95/2012 do edil Elienai Antonio da Silva, indicando ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário, a realização de um curso de cultivo de flores em estufa, em
nosso município; Indicação nº 96/2012 do edil Elienai Antonio da Silva, indicando ao Chefe
do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de quiosques com churrasqueiras, na área
destinada a Área de Lazer, localizada na bifurcação entre a Rua Manaus e a Rua Antonio
Olívio, na Vila Santa Cruz; Indicação nº 97/2012 do edil Elienai Antonio da Silva, indicando
ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para incentivar a prática de modalidades
esportivas diversificadas no município, dando suporte material e profissional necessário;
Indicação nº 98/2012 do edil Elienai Antonio da Silva, indicando ao Chefe do Executivo,
após ouvido o Plenário, uma reforma no prédio do Paço Municipal, com instalação de um
sanitário com acesso à deficientes e uma sala de espera para atendimento; Indicação nº
99/2012 do edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes, indicando ao Chefe do Executivo, após
ouvido o Plenário, para ver a possibilidade de efetuar um repasse financeiro para a APAE de
Quatá; Requerimento nº 17/2012 do edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes, requerendo ao
Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, uma relação das despesas e cópias das notas e
empenhos, referentes aos valores gastos pelo município com leite e cestas básicas, durante o
período entre os meses de julho a outubro de 2012; Requerimento nº 18/2012 do edil
Fernando Roberto Pinheiro Nunes, requerendo ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, uma relação das despesas e cópias das notas e empenhos, referentes aos valores
gastos pelo município com combustíveis, correspondente ao período entre os meses de julho a
outubro de 2012; e o Requerimento nº 19/2012 do edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes,
requerendo ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, uma relação das despesas e cópias
das notas e empenhos, referentes aos valores gastos pelo município com materiais de
construção em lojas do município, durante o período entre os meses de julho a outubro de
2012. Todas as 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 ao Chefe do Executivo pela resposta ao seu requerimento
referente às obras e aquisições feitas pelo município na atual legislatura. Pede aos colegas de
trabalho que façam pedidos ao Chefe do Executivo para dar mais incentivos aos catadores de
recicláveis de nossa cidade e conscientizar a população para não misturar lixo com material



reciclável. O edil Marcelo Henrique dos Santos comenta que por várias vezes esta casa tem
cobrado do Executivo a coleta seletiva de lixo, porém não foi atendida. A seguir, faz uso da
palavra o edil Marcelo Henrique dos Santos, comentando sobre a reforma que foi feita na
cobertura do Ginásio de Esportes, gastou-se um valor considerável e o resultado foi péssimo,
porque lá dentro chove igual fora e quando se gasta dinheiro público, é preciso haver
resultado. O edil comenta também a respeito do calçadão que foi feito na Avenida no final do
ano passado e que foi considerado um sucesso, dizendo que muitos perguntam se vai fazer
este ano de novo, porém não tem nenhuma informação. O Presidente Valdeci Inácio dos
Santos esclarece que segundo o prefeito vai fazer novamente. O edil prossegue, comentando
sobre o orçamento para 2013, dizendo que a respeito de alguns setores, como Agricultura, por
exemplo, aumentou em relação ao ano passado, porém ainda é muito pouco destinado a um
setor tão importante de nosso município. Outro setor com um valor muito baixo é o setor de
Trabalho, onde necessita oferecer cursos para preparação profissional de jovens para ingressar
no mercado de trabalho. Enquanto se destina valores tão altos para alguns setores, como
Esporte e Lazer, por exemplo, outros setores tão importantes ficam com um orçamento
insignificante. Em seguida faz uso da palavra o edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes
comentando que em relação a cobertura do ginásio de esportes, na época comentou com o
prefeito para ver a possibilidade de conseguir uma verba através do Deputado Mauro Bragato
e só não foi possível porque não havia sequer um projeto para a obra e por isso acabou sendo
feita com recursos do próprio município. É uma pena que o serviço tenha ficado assim. Sobre
a resposta de seu requerimento referente aos cilindros de oxigênio, o edil questiona a demora
da resposta e faz a leitura na íntegra da resposta da Supervisora Municipal de Saúde. Parece
que só vieram dar importância ao fato após a cobrança desta casa. É uma vergonha para um
município que já foi exemplo no atendimento à saúde, hoje deixar acontecer estas coisas.
Logo após, faz uso da palavra o edil Sidinei Rodrigues, alertando ao Chefe do Executivo e ao
responsável pelo setor de saúde que está uma vergonha a falta de alguns medicamentos
básicos, como omeprazol, na Farmácia do Centro de Saúde. Sobre os valores do orçamento
destinados à Agricultura, nós sempre cobramos mais apoio para o setor, porque a agricultura é
a principal força de nosso município. O edil pede ao Presidente da Casa, para cobrar do Chefe
do Executivo, a inauguração da Casa do Trabalhador, porque foi construída nesta
administração e merece receber uma placa de inauguração. A seguir, após o Intervalo
Regimental, retorna à Ordem do Dia com o Projeto de Lei nº 465/12. 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 Resolução nº 01/2012 e não havendo
nenhum edil que quisesse discutir a respeito, foi submetido a 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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