
Ata da vigésima sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da décima terceira legislatura 
da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 15 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 Ofícios nºs. 325, 326 e 334/2015, todos do Chefe do Executivo. Em seguida, a 
Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo uso da mesma o Edil Fabiano da 
Silva Delganho, comentando a respeito da reposição salarial do funcionalismo para o próximo 
ano. A tendência é que a inflação no período fique acima dos 10% e espero que o Prefeito 
analise com carinho a situação e logo no inicio de fevereiro envie o projeto de reajuste salarial 
dos servidores. Apesar da crise, os servidores não podem sofrer com perca salarial, porque se 
isto acontecer, nunca mais recupera. Ficamos preocupado, porque fala-se que a crise deve 
piorar ainda mais no próximo ano, porém os servidores precisam do reajuste, mesmo que seja 
concedido apenas para os servidores, deixando os Agentes Políticos, inclusive os Secretários 
Municipais, sem reajuste se for o caso. Em seguida, faz uso da palavra a Vereadora Claudenice 
Timóteo da Silva, comentando que recentemente, algumas igrejas solicitaram ônibus para o 
Prefeito para participarem de atividades religiosas e o Prefeito disse que não podia ceder os 
ônibus, porque eu estaria impedindo. Só que no mesmo período ele cedeu ônibus para ir no 
show em Quatá, cedeu ônibus para ir no velório do Bispo em Assis e eu não impedi. Se ele não 
quer ceder ônibus para alguma igreja, que assuma e não venha colocar a culpa em mim. Ou 
cede para todos, ou não cede para ninguém, porque todos tem o mesmo direito. Fala também, 
que os professores estão reclamando, que este ano não está sendo feito o rateio do FUNDEB. 
O dinheiro do FUNDEB não pode ser utilizado para outras finalidades, o que sobra tem que ser 
rateado e se não foi, o que estaria sendo feito com este dinheiro. A vereadora disse também 
que tudo que se pede para a Prefeitura, o Prefeito fala que está no Portal de Transparência do 
Município, porém tudo que você procura lá, não encontra, ou se encontra, as informações não 
estão completas. Sobre o Ofício do Prefeito pedindo mais 60 dias de prazo para enviar as 
cópias solicitadas, sei que é só para ganhar tempo, porém, vamos dar mais tempo para ver se 
ele envia. Em seguida, faz uso da palavra o edil Gutembergue Girasol Guimarães, dizendo que 
há erros e acertos na administração, porém apesar da crise que o pais vive, o município vem 
caminhando bem, com as contas em dia. Várias obras em construção, os serviços sendo 
realizados normalmente, a folha de pagamento em dia, o atendimento da saúde continua 
normalmente, continua fornecendo condução e almoço para os pacientes que são atendidos em 
outras cidades. Tanto as administrações passadas, como a atual, tem conduzido muito bem 
nosso município. O ano que vem tem eleição e o povo é quem vai decidir, se o Prefeito foi 
bom, reelege, se foi ruim, o povo tira fora e elege outro. Ao meu ver, hoje o nosso município 
está muito bem administrado. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Adelmo Alves, dizendo 
que como o edil Gutembergue falou, são várias obras em andamento, como o Centro de Saúde, 
a Creche Escola, o Crass que foi concluído e várias outras. Foram adquiridos 15 veículos 
novos na atual gestão. O município vem atendendo bem na área da saúde e da educação, 
fazendo uma boa administração, apesar da crise financeira atual. E vamos continuar 
trabalhando, para que em 2016 possamos nos superar também. Logo após, faz uso da palavra o 



vereador Vanderlei Enz, comentando sobre várias obras e reformas que vem sendo feitas no 
municipio, destacando que a Casa da Lavoura ficou muito bonita com a reforma, porém o povo 
vem reclamando a falta de um Veterinário no município. Temos um Agrônomo, mas falta um 
Veterinário, pois trata-se de um serviço essencial para os pecuaristas de nosso município. O 
edil Gutembergue Girasol Guimarães solicita um aparte, dizendo se tratar de um serviço 
essencial e que precisa ser contratado o mais rápido possível. O edil Adelmo Alves também 
solicita um aparte, dizendo que tem informação que já existe um Veterinário contratado para 
começar a trabalhar em Janeiro. O edil Gutembergue Girasol Guimarães solicita um contra 
aparte, dizendo que não deveria esperar até janeiro e sim fazer a contratação imediata. O edil 
Vanderlei Enz retorna a palavra, dizendo que o atendimento na saúde continua muito bom, 
porém, precisa melhorar o abastecimento de remédios na farmácia do Centro de Saúde, porque 
está havendo falta de vários medicamentos essenciais e de uso contínuo. O edil Adelmo Alves 
solicita um contra aparte, dizendo que precisa ver se estes medicamentos que estão faltando, 
são fornecidos pelo governo ou adquirido pela Prefeitura. Se for da Prefeitura, pode ser que 
devido a tantos requerimentos enviados pela Vereadora Claudenice, esteja atrapalhando a 
realização de licitações. O edil Vanderlei Enz retorna a palavra, dizendo que de qualquer 
forma, a Prefeitura precisa resolver este problema o quanto antes, pois trata-se de 
medicamentos básicos, essenciais e de uso contínuo, que a população não pode ficar sem. 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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