Ata da décima nona sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima terceira
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 03 de dezembro 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 nº 501/13 - “Dispõe sobre
inclusão de projeto ao PPA – Plano Plurianual do Município período 2010 a 2013 e LDO – Lei
de Diretrizes Orçamentárias exercício de 2013, Autoriza abertura de crédito especial no
Orçamento Geral do Município e dá outras providencias”; Projeto de Lei nº 502/13 - “Dispõe
sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências”; Projeto de Lei nº
503/13 - "Altera os dispositivos legais que indica da Lei Municipal n. 131, de 2 de fevereiro de
2005 que dispõe sobre a reorganização do Quadro de Pessoal dos servidores da Prefeitura
Municipal de João Ramalho"; Projeto de Lei nº 504/13 - "Dispõe sobre a proibição da prática
de nepotismo no âmbito do Poder Legislativo e Poder Executivo do Município de João
Ramalho/SP e dá outras providencias"; Projeto de Lei nº 506/13 - "Autoriza o Município de
João Ramalho a desapropriar o imóvel urbano que especifica"; Indicação nº 506 do vereador
Fabiano da Silva Delganho, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a
aquisição de um computador para uso no Centro Cultural; e a Indicação nº 507 do vereador
Antonio Pereira de Lima, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação
de equipamento que permita ligar e desligar automaticamente a Fonte Luminosa da Praça da
Matriz. As duas 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, comentando
sobre os projetos que estão em pauta na presente sessão, destacando o projeto para construção de
Piscina Pública, no valor de R$ 512.000,00, sendo R$ 500.000,00 através de convênio com o
Ministério dos Esportes e apenas R$ 12.000,00 de contrapartida do município. Esta piscina
deverá ser usada não somente para práticas esportivas, mas também para outras atividades,
inclusive de lazer para a população. Destaca também o projeto para recapeamento asfáltico e
comenta que em breve devera sair mais um convênio para construção de arquibancadas no
Estádio Municipal. Comenta também sobre sua indicação para aquisição de um computador para
uso no Centro Cultural. Fala também sobre o Projeto de Lei de reestruturação do quadro de
servidores do município, visando dar continuidade ao atendimento do TAC firmado junto ao
Ministério Público. O edil destaca ainda, os trabalhos realizados pela Câmara, juntamente com o
Chefe do Executivo no decorrer deste ano, diversas conquistas, considerando um bom trabalho
realizado pela administração municipal. A seguir, o Presidente suspende a sessão para o Intervalo
Regimental, retornando á Ordem do Dia, com o Projeto de Lei nº 501/13. Não havendo nenhum
edil quer quisesse discutir a respeito, foi submetido a primeira votação, sendo aprovado por
unanimidade. Em seguida, foi apresentado o Projeto de Lei nº 502/13 e como nenhum edil
quisesse discutir o assunto, foi submetido a primeira votação, sendo aprovado por unanimidade.
Logo após, foi apresentado o Projeto de Lei nº 503/13. Não havendo nenhum edil que quisesse
discutir o mesmo, foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. Em seguida, foi
apresentado o Projeto de Lei nº 504/13 e como nenhum edil quisesse discutir a respeito, foi
submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. Finalmente, foi apresentado o Projeto
de Lei nº 506/13 e 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, comunica a todos, que
logo após o término desta sessão, será realizada uma sessão extraordinária para segunda votação
dos projetos de lei nº s. 501/13 e 502/13. Não havendo mais nada há tratar, 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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