Ata da décima nona sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima segunda
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 04 de dezembro 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: Oficio nº 387/12 do
Chefe do executivo; Indicação nº 108/2012 do edil Elienai Antonio da Silva, indicando ao
Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de um parquinho infantil no
Conjunto Habitacional Vitória; Indicação nº 109/2012 do edil Elienai Antonio da Silva,
indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para fazer a digitalização com
legendas de todas as fotos históricas do município; Indicação nº 110/2012 do edil Elienai
Antonio da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para que em
datas de comemorações festivas em nossa cidade, sejam contratadas também, bandas gospel
para fazer shows; Indicação nº 111/2012 do edil Elienai Antonio da Silva, indicando ao
Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a substituição das lâmpadas convencionais por
lâmpadas econômicas em todos os prédios e repartições públicas do município; Indicação nº
112/2012 do edil Elienai Antonio da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, a implantação de um projeto de piscicultura no Assentamento de nosso município; e
a Indicação nº 113/2012 do edil Elienai Antonio da Silva, indicando ao Chefe do Executivo,
após ouvido o Plenário, a instalação de uma grade ornamental em cima dos muros do
Cemitério Municipal e reforçar os portões de entrada, para dificultar a entrada de vândalos. As
indicações acima foram submetidas ao Plenário e aprovadas por unanimidade, com exceção a
Indicação nº 113, que obteve um voto contrario, do edil Sidinei Rodrigues. A seguir em Tema
Livre, faz uso da palavra o edil Elienai Antonio da Silva parabenizando a realização do
Festival de Musica que aconteceu em nossa cidade, revelando novos talentos. Agradece ao
apoio que recebeu dos colegas e que possamos também dar apoio à nova Câmara para bem de
nosso município. Em seguida faz uso da palavra o edil Marcelo Henrique dos Santos dizendo
que vem a esta tribuna com um sentimento contraditório, fazendo uma explanação sobre o seu
mandato e se dizendo frustrado pela falta de reconhecimento. Sabe a importância do papel do
vereador na administração municipal. Fala sobre as proposições que apresentou nestes quatro
anos, sua participação nas reformas da LOM e do RI desta casa. Aprendi muito aqui e construí
muitas amizades. Agradece a família, os colegas de partido, aos funcionários da câmara e aos
colegas vereadores e deseja um excelente trabalho a nova Câmara e ao Prefeito que vai
assumir no próximo ano. A seguir faz uso da palavra o edil Sidinei Rodrigues agradecendo a
todos os colegas, aos funcionários da câmara pela convivência nestes anos e ao povo que me
elegeu por dois mandatos. Tudo que fiz e pedi aqui foi em beneficio do povo e espero que a
próxima Câmara faça um bom trabalho. Agradece ao Chefe do Executivo pelo atendimento de
suas indicações. Pede desculpas por alguns debates, porém nunca nada pessoal ou interesse
próprio, sempre em beneficio da população. Acho que esta Câmara marcou história com
várias realizações e muito trabalho. Em seguida faz uma homenagem ao Prefeito Municipal
que foi um marco em nosso município, por dezoito anos como Prefeito e trinta anos de vida
pública, que tanto trabalhou para o desenvolvimento deste município. A seguir faz uso da
palavra o edil Fernando Roberto Pinheiro Nunes agradecendo ao Prefeito, que mesmo sendo
vereador da oposição sempre foi respeitado e atendeu a vários pedidos seus. Os debates que

aqui houve, foram sempre com democracia e respeito. Deseja sorte e sucesso aos novos
eleitos. Agradece a todos os colegas e aos funcionários da câmara, que sempre o ajudaram.
Agradece ao Ex-Presidente Sidinei e ao atual Presidente Valdeci que muito o ajudaram
quando precisou e também a todos os vereadores que sempre o apoiaram. Agradeço ao povo
ramalhense ao qual aqui representei. Fiz o que estava ao meu alcance e encerro meu mandato
de cabeça erguida, certo de ter cumprido o meu papel. Logo após faz uso da palavra o edil
Fabiano da Silva Delganho comentando sobre o sucesso do Festival de Musica e que este
festival deveria ser incluído no calendário de eventos do município. Agradece a todos, dizendo
que procurou fazer o melhor. Agradece ao Executivo pelo atendimento de suas indicações.
Fala sobre sua participação nas comissões de reforma da LOM e do RI desta Casa e seu
trabalho nestes quatro anos e agradece a população por ter lhe confiado um novo mandato. A
seguir, após o Intervalo Regimental, retorna à Ordem do Dia com Projeto de Lei
Complementar nº 16/2012 – “Cria a Seção XII, ao Capítulo III, do Título I e acrescem
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”. 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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