
Ata da décima nona sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da décima terceira
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 01 de dezembro de 2015, às
vinte horas, no Plenário da Câmara Municipal, sob a presidência da vereadora Patrícia
Aparecida Pacifico. Presentes os demais edis: Gutembergue Girasol Guimarães, Antonio
Pereira de Lima, Adelmo Alves, José Aparecido Borges da Silva, Fabiano da Silva Delganho,
Valteir Gonçalves de Souza, Claudenice Timóteo da Silva e Vanderlei Enz. A seguir, a
Presidente solicita a leitura da ata da sessão anterior que após lida foi aprovada sem restrições.
O Material do Expediente constou dos seguintes documentos: Ofício nº 51/15 do edil Fabiano
da Silva Delganho; Ofício nº 52/15, do edil Vanderlei Enz; e o Requerimento 05/2015, da
Vereadora Claudenice Timóteo da Silva, requerendo ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, cópia do edital do Concurso Público nº 01/2015, da Prefeitura Municipal com a lista
dos aprovados para o cargo de Advogado. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o
mesmo, foi submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, a Presidente
franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo uso da palavra a Vereadora Claudenice Timóteo
da Silva, comentando a respeito de problemas que ela presenciou no Almoxarifado Municipal.
Tem um trator de marca New Holland, que está parado há mais de dois anos, por falta de
pneus, até árvore está crescendo debaixo do mesmo. Foram adquiridos pneus usados e
colocados em maquinários da Prefeitura e vários veículos estão encostados por falta de
manutenção. Soube também, que estão usando diesel comum em veículos que deveriam ser
abastecidos com o diesel S10 e que há veículos andando com o óleo do motor vencido, isso
com certeza, vão danificar os motores destes veículos. Me parece também, que os veículos da
Prefeitura estão sem seguro, apenas o carro oficial do Prefeito está segurado. Em mandatos
anteriores, a frota da Prefeitura sempre foi muito bem cuidada, inclusive, havia um mecânico
no almoxarifado para dar manutenção nos veículos. Quem viu esta Prefeitura em outras
administrações, fica assustado em ver como está agora. Tinha tudo de sobra, se precisava de
um pneu, comprava dois e deixava um de reserva. Agora falta tudo, inclusive a manutenção
dos veículos. Espero que o Prefeito não me leve a mal pela comparação que estou fazendo com
outros mandatos. Sei que em comparação à outras prefeituras, aqui ainda está bem, porém em
relação à outras administrações deste município, piorou muito. Quero dizer também que na
sessão passada o edil Gutembergue disse que em 2014 eu estava lá no rodeio, toda bonitona e
agora fico aí cobrando a prestação de contas. Obrigada pelo elogio, porém eu estava lá sim,
como cidadã, como todos tem o direito de participar do evento. O vereador disse também que
seria preciso a Prefeitura contratar um funcionário só para atender os meus requerimentos.
Funcionários a Prefeitura tem e deve ser suficientes, porque, por qualquer motivo o Prefeito
está punindo, transferindo e suspendendo funcionários, sinal que não está faltando. Inclusive,
acho que o colega está muito mudado neste mandato. Em mandatos anteriores, o Senhor
criticava a administração e agora só apóia. Será que a administração está tão boa que não há
nada há criticar. Está chegando fevereiro, mês de revisão dos salários dos servidores e espero
que o Prefeito dê pelo menos a correção da inflação, porque nossa Prefeitura sempre corrigiu
os salários, inclusive um pouco acima da inflação. Vou cobrar também o ticket para os
servidores, que todos os municípios vizinhos tem e aqui fica só na promessa e não cumpre.
Espero que o Prefeito entenda o que eu falo aqui, porque compete a nós vereadores fiscalizar
os trabalhos do Prefeito e zelar pelo patrimônio público. Quando o vereador aponta algo e o
Prefeito executa, também temos que elogiar, por isso, quero parabenizar o Prefeito pela



retomada nas obras do Centro de Saúde. Em seguida, faz uso da palavra o edil Gutembergue
Girasol Guimarães, dizendo que vai ser rápido, não vai ficar lendo um discurso que parece um
jornal. Acho que a Vereadora Claudenice tem uma maneira de conduzir o seu trabalho e eu
tenho a minha. Não vamos discutir isso aqui. Apesar de tantas críticas por parte da Vereadora,
João Ramalho ainda é um exemplo de administração. Pode não ser excelente, mas também não
está tão ruim assim. O Prefeito realiza os eventos, faz seu trabalho e só ouve críticas. Os
problemas financeiros que estão havendo, é a nível nacional, não é só aqui. A crise financeira
afetou todo o país. A Vereadora participou da organização do rodeio e agora fica só criticando
e cobrando cópia de documentos. O Prefeito já forneceu estes documentos para a Senhora e
continua cobrando. A Vereadora Claudenice Timóteo da Silva, solicita um aparte, dizendo que
não participou da organização do rodeio e se o Prefeito tivesse fornecido as cópias de todos os
documentos, não estaria cobrando, porém ele mandou só a metade dos documentos que foram
pedidos. O edil Gutembergue Girasol Guimarães retorna a palavra, dizendo que temos que
acompanhar a administração, se tiver alguma coisa errada, temos que corrigir, porém ajudar na
administração e não só criticar. Não tenho nada a favor, nem contra o Prefeito, só acho que
apesar da crise que afeta todo o país, sei que a situação está difícil, mesmo assim, o Prefeito
está conseguindo fazer uma boa administração. A seguir, a  Presidente suspende a sessão para
o Intervalo Regimental, retornando aos trabalhos e não havendo material da Ordem do Dia, a
Presidente franqueia a palavra para Explicação Pessoal, e não havendo nenhum edil que
quisesse fazer uso da mesma, após as formalidades regimentais, 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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