
Ata da primeira sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da décima quarta legislatura da 

Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 05 de fevereiro de 2019, às vinte horas, no 

Plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do edil Antônio Pereira de Lima. Presentes os 

demais edis: José Aparecido Borges da Silva, Édipo Xavier Martins, Adilson Barbosa da Silva, 

Gutembergue Girasol Guimarães, Bruno Tikanori Sakata, Rosemeire da Silva, Marcos Rogério 

Ramello Gazeta e Patrícia Aparecida Pacifico Soares. Em seguida, 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 659/2019, “Que concede Revisão Geral Anual ao 

Funcionalismo Público Municipal de João Ramalho e dá outras providências”; Projeto de Lei 

Complementar nº 43/18 – “Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de João 

Ramalho e dá outras providências outras providências correlatas”; Indicação nº 01/19 do edil Adilson 

Barbosa da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de aparelhos de ar 

condicionado na sala de espera, recepção, sala de exames e demais dependências do PSF da Vila Santa 

Cruz. Faz uso da palavra o autor da mesma, dizendo que o referido prédio é muito bem instalado, o 

atendimento profissional é excelente, porém necessita de uma climatização do ambiente para se tornar mais 

confortável tanto para os pacientes, como para os próprios funcionários. Não sei se o Prefeito já está 

providenciando, mas seria muito importante. A vereadora Rosemeire da Silva solicita a palavra, 

esclarecendo que já foram instalados dois aparelhos de ar condicionado no local, um na sala de exames e 

outro no consultório médico e será instalado em outros ambientes também. Indicação nº 03/19 do edil 

Antônio Pereira de Lima, endossado pelos edis:- Gutembergue Girasol Guimarães, Édipo Xavier 

Martins, Rosemeire da Silva, José Aparecido Borges da Silva, Adilson Barbosa da Silva e Bruno 

Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para que no decorrer do 

corrente exercício seja concedido um novo reajuste aos servidores, bem como, a concessão de um ticket no 

valor de pelo menos R$ 200,00; Indicação nº 04/19 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe 

do Executivo, após ouvido o Plenário, a construção de um campo de Malha e Bocha; Indicação nº 05/19 do 

edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar 

o conserto do Caminhão Pipa que se encontra quebrado ou a aquisição de um novo veículo apropriado para 

esta função. Indicação nº 07/19 da vereadora Rosemeire da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após 

ouvido o Plenário, a aquisição de chinelos para as crianças da escola municipal. Faz uso da palavra a autora 

do documento, comentando sobre a indicação, dizendo que embora a Prefeitura já fornece os tênis e os 

crocks, os chinelinhos seriam uma opção a mais para as crianças usarem na escola, principalmente 

considerando que muitas crianças não têm outro calçado e acabam usando os tênis doados para passear. 

Indicação nº 08/19 da vereadora Rosemeire da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o 

Plenário, a construção de muros em torno da USF II na Vila Santa Cruz. A autora do documento faz uso da 

palavra, esclarecendo a necessidade de construção de um muro alto, já que o muro existente é muito baixo, e 

o local necessita de segurança e também privacidade para os funcionários e os pacientes. Indicação nº 

09/19 do edil Édipo Xavier Martins, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para dispor 

um funcionário para fazer a fiscalização do comércio ambulante no município. Faz uso da palavra o autor da 

mesma, comentando a necessidade de dispor um funcionário para fiscalizar o comercio ambulante, exigindo 

o pagamento das taxas devidas ao município, para que haja uma concorrência mais justa com o comércio 

local e este servidor, deveria também, fazer o preenchimento da DIPAM, que há vários anos não tem um 

funcionário para esta finalidade, que tem influencia direta na arrecadação do município. Também faz uso da 



palavra a Vereadora Rosemeire da Silva, dizendo ser um pedido muito importante e que há no almoxarifado 

uma moto que foi adquirida para esta função e está lá parada, sem utilidade nenhuma. A fiscalização é 

muito importante para arrecadar mais receitas para o município e também para não prejudicar o comércio 

local. Indicação nº 10/19 do edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, indicando ao Chefe do Executivo, 

após ouvido o Plenário, que seja efetuada uma pintura no prédio da ESF da Vila Santa Cruz; Indicação nº 

11/19 do edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, 

que seja elaborado um projeto para instalação de um portal na entrada da cidade, com o tema: “João 

Ramalho a cidade dos Gêmeos”; Indicação nº 12/19 do edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, indicando 

ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para efetuar reparos na torre principal da Praça dos Poderes 

e a fixação das placas de legislaturas que estão faltando”. Faz uso da palavra o edil Marcos Rogério Ramello 

Gazeta, comentando sobre as suas três indicações apresentadas. A pintura do ESF, para proteger o prédio e 

também tornar o ambiente mais agradável; O Portal da cidade que já se encontra em trâmite para realização 

da obra, gostaria que colocassem a descrição “JOÃO RAMALHO, cidade dos gêmeos”. Precisamos 

divulgar as principais características da nossa cidade, visando atrair maior desenvolvimento para nosso 

município. Quanto a Praça dos Poderes, tem algumas placas que foram colocadas e caíram e outras que 

ainda não foram colocadas, então estou indicando ao Executivo para fazer uma reforma na torre e colocar 

todas as placas de legislaturas que estão faltando, porque aquele monumento é muito importante para a 

história política de nosso município. Todos as indicações acima foram submetidas ao Plenário e aprovadas 

por unanimidade. A seguir, o Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo uso da mesma 

o edil Bruno Tikanori Sakata comentando sobre o Projeto do Estatuto dos Servidores que hoje está 

em pauta. Durante o processo do documento nas comissões, solicitamos ao Prefeito algumas 

alterações que julgamos convenientes e todas as sugestões foram acatadas e por isso hoje o projeto 

vai para primeira votação. Quanto ao reajuste de 5% sabemos que é pouco, mas entendemos as 

dificuldades da Prefeitura para conceder um índice maior, embora estamos indicando ao Prefeito 

para ver a possibilidade de conceder mais algum benefício ao funcionalismo. O edil lamenta a 

tragédia ocorrida recentemente no Estado de Minas, pelo rompimento da barragem da Empresa 

Vale do Rio Doce. Logo após faz uso da palavra o edil Marcos Rogério Ramello Gazeta 

comentando sobre as lambanças ocorridas na eleição para presidência do Senado Federal, inclusive 

com suspeita de fralde. Parabeniza o vereador Bruno, sempre com boas indicações e também 

lamenta a tragédia ocorrida em Brumadinho-MG. O edil parabeniza o ex-deputado Valter Hiroshi, 

que sempre contribuiu muito com nosso município e que infelizmente não conseguiu se reeleger. 

Até o ultimo momento de sua legislatura esteve visitando nosso município e trazendo recursos 

importantes. Uma perda muito grande para nossa região. Porém ele deve ocupar um cargo 

importante no Governo do Estado. Parabeniza o Prefeito por mais duas obras concluídas, o 

Terminal Rodoviário e os recapeamentos asfálticos. Em seguida faz uso da palavra a vereadora 

Rosemeire da Silva parabenizando o Deputado Fernando Cury por mais uma emenda em favor de 

nosso município no valor de R$ 150.000,00 para o setor de saúde. Em seguida, o Presidente 

suspende a sessão para o Intervalo Regimental, retornando à Ordem do Dia, com o Projeto de Lei 

Complementar nº 43/2018. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, foi submetido a 1ª 

votação e aprovado por unanimidade. Finalmente, foi apresentado o Projeto de Lei nº 649/2019. Como 

nenhum edil quisesse discutir o assunto, foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. A seguir, o 



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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