
Ata da décima oitava sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima segunda
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 21 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
Complementar nº 16/2012 – “Cria a Seção XII, ao Capítulo III, do Título I e acresce dispositivos na Lei
Municipal n. 726/98, de 16.12.1998, bem como acresce item e subitem à Lista de Serviços do Grupo
A, da Tabela para Cobrança do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, do Anexo I, da Lei
Municipal n. 726/98, de 16.12.1998”; Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2012 – “Que ratifica
o Parecer Prévio exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobre as
contas anuais do Executivo Municipal de João Ramalho, referente ao exercício de 2010”;
Indicação nº 100/2012 do edil Elienai Antonio da Silva, indicando ao Chefe do Executivo,
após ouvido o Plenário, para promover no mês de aniversário do município, a prática de
modalidades esportivas variadas, tais como: gincana com a participação das escolas, corridas
de bicicletas, torneios de futebol, etc...; Indicação nº 101/2012 do edil Elienai Antonio da
Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para melhorar a
acessibilidade para cadeirantes na Área de Lazer Gov. Mario Covas, bem como, a instalação
de placas com regras para uso do parque e reforma das placas indicativas existentes;
Indicação nº 102/2012 do edil Elienai Antonio da Silva, indicando ao Chefe do Executivo,
após ouvido o Plenário, para melhorar o acesso entre a rodovia e a Área de Lazer Gov. Mario
Covas, arborizando as margens da estrada em todo seu trajeto, inclusive em frente da referida
área de lazer; Indicação nº 103/2012 do edil Elienai Antonio da Silva, indicando ao Chefe
do Executivo, após ouvido o Plenário, para que em dias de feriados prolongados,
disponibilizarem algumas barracas nas dependências da Área de Lazer Gov. Mario Covas,
para que os artesãos do município possam expor e vender seus produtos; Indicação nº
104/2012 – de autoria do edil Elienai Antonio da Silva, indicando ao Chefe do Executivo,
após ouvido o Plenário, a criação de uma Secretaria de Cultura para que possam ser
programados entretenimentos diários para a população; Indicação nº 105/2012 do edil
Elienai Antonio da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para
incentivar as igrejas do município a promoverem palestras abordando temas familiares, como:
Educação Familiar, Educação Financeira no lar e outros; Indicação nº 106/2012 do edil
Elienai Antonio da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a
reforma do alambrado e substituição da areia do parque infantil da Praça Daniel Valejo;
Indicação nº 107/2012 do edil Elienai Antonio da Silva, indicando ao Chefe do Executivo,
após ouvido o Plenário, melhorias no Salão de Festas Municipal, como a retirada das mesas de
concreto, o nivelamento do piso e a construção de um sanitário para deficientes. 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, comentando sobre o
projeto de Lei Complementar que está em pauta, dizendo ser favorável porque é justo que o
cartório também pague o ISSQN sobre os seus serviços, contribuindo com a arrecadação do
município. O edil destaca também, que o Deputado Devanir Ribeiro esta colocando uma
emenda no valor de R$ 100.000,00 em favor de nosso município para o próximo ano e mesmo
não sendo mais vereador estarei à disposição para ajudar o município no que for possível junto



ao PT. Comenta também sobre outras verbas importantes que conseguiu trazer para o
município através de deputados de seu partido. Em seguida faz uso da palavra o edil Fabiano
da Silva Delganho, fazendo um comentário sobre o projeto de lei que inclui os serviços de
cartório na cobrança do ISSQN. Parabeniza aos funcionários da Prefeitura Municipal
juntamente com o Prefeito pela aprovação unânime das contas da Prefeitura referente a 2010,
pelo TC do Estado, mostrando ser uma administração correta e transparente. Comenta sobre o
dia da Consciência Negra, comemorado no ultimo dia 20 e que esta data seja sempre lembrada
e comemorada com atividades em nosso município. Fala sobre a indicação do edil Elienai
referente ao salão de festas, dizendo que realmente com as modificações sugeridas ficaria
melhor para realização de eventos. Sobre a criação de uma Secretaria de Cultura, seria muito
interessante, tanto que no inicio deste mandato já fiz uma indicação referente a este assunto.
Em seguida faz uso da palavra o edil Elienai Antonio da Silva parabenizando o pessoal da
terceira idade pelas apresentações no evento realizado na ultima sexta-feira, onde houve
apresentação de danças, roda de capoeira, maculelê e outras atividades. Comenta sobre as
indicações que são apresentadas nesta casa, são assuntos relevantes para nosso município.
Sabe que não há tempo hábil para o Prefeito realizar neste mandato, porém espera que o
próximo Prefeito possa analisar estes pedidos e executar aquilo que julgar importante para o
município. O edil comenta também sobre uma equipe de pessoas que estão na cidade
oferecendo um serviço de segurança para a comunidade, de forma particular, para quem se
interessar pelos serviços. 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 segunda votação, sendo aprovado por unanimidade. Logo após foi apresentado o
Projeto de Lei Complementar nº 16/12. 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 Decreto Legislativo nº 02/12. Faz uso da palavra o edil Marcelo
Henrique dos Santos, declarando que seu voto será contrário ao projeto, porque sempre as
contas são aprovadas com apartados e recomendações, porém estas recomendações nunca são
atendidas pela Prefeitura. Os índices obrigatórios são atingidos, por isso as contas são
aprovadas, porém as pendências continuam. O edil Fabiano da Silva Delganho solicita um
aparte, dizendo que pelo que sabe as contas em questão não tem nenhum apartado. Em
seguida, o documento foi submetido à votação, recebendo 4 votos favoráveis e 4 votos
contrários, sendo estes os edis Marcelo Henrique dos Santos, Fernando Roberto Pinheiro
Nunes, Adão Aparecido Pedroso e Dirce Conceição Bubola Valejo. Em seguida, devido ao
empate, o presidente Valdeci Inácio dos Santos declarou seu voto favorável, sendo o
documento aprovado por 5 votos a 4. 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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