
Ata da segunda sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima quarta legislatura da
Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 21 de fevereiro de 2017, às vinte horas, no
Plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Gutembergue Girasol
Guimarães. Presentes os demais edis: Marcos Rogério Ramello Gazeta, Rosemeire da Silva,
Patrícia Aparecida Pacífico Soares, José Aparecido Borges da Silva, Antonio Pereira de Lima,
Adilson Barbosa da Silva, Édipo Xavier Martins e Bruno Tikanori Sakata. O Material do
Expediente constou dos seguintes documentos: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
27/2017 - “Regulamenta o percentual das alíquotas da contribuição previdenciária devida ao
Fundo de Previdência Social do Município de João Ramalho para a competência 2016 a que se
refere o artigo 61, da Lei n. 455/93, de 19.01.1993 e dá outras providências”; PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR Nº 28/2017 – “Altera a tabela do caput do art. 3º da Lei
Complementar nº 18, de 21.08.2013, que dispõe sobre o plano de amortização do déficit
técnico atuarial do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, para obtenção do equilíbrio
financeiro e atuarial do Fundo Municipal de Previdência, através da instituição de alíquota
patronal suplementar”. PROJETO DE LEI Nº 601/2017 - “Dispõe sobre alteração e inclusão
de projeto ao PPA – Plano Plurianual do Município período 2014 a 2017 e LDO Lei de
Diretrizes Orçamentárias exercício de 2017, autoriza abertura de crédito especial no
Orçamento Geral do Município e dá outras providências”; PROJETO DE LEI Nº 602/2017 -
“Dispõe sobre a criação do Centro Municipal de Educação Infantil – CEMEI, transforma a
EMEFEI em EMEF, no município de João Ramalho e dá outras providências”; PROJETO
DE LEI Nº 603/2017 – “Dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Ensino e dá
outras providências”; PROJETO DE LEI Nº 604/2017 – “Dispõe sobre criação de função
gratificada e dá outras providências”; Veto ao Projeto de Lei nº 595/16 - “Dispõe sobre a
criação de cargo no quadro de pessoal efetivo permanente, criação de função gratificada e dá
outras providências”. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, foi submetido
ao Plenário e aprovado por unanimidade. Moção de Repúdio nº 01/2017 do Vereador Marcos
Rogério Ramello Gazeta, encaminhando ao Diretor Executivo e Diretor Regional dos Correios,
pela excessiva e nociva mora na entrega de correspondências na cidade de João Ramalho,
resultando em prejuízos efetivos à população. Faz uso da palavra o autor da mesma, fazendo
uma explanação sobre os motivos de estar enviando esta moção de repudio. Especialmente
para mostrar seu descontentamento, assim como de toda a comunidade em relação aos serviços
prestados pelo correio. Uma empresa que já foi considerada exemplo de administração e
logística, hoje se encontra em plena decadência. Atribuíram um monte de atividades extras aos
correios e hoje não estão dando conta de sua principal função, que é a entrega de
correspondências, prejudicando em muito a população que vem recebendo suas faturas e
boletos após o vencimento, causando sérios transtornos. Alguma coisa está errada na
administração da empresa e vamos mostrar através desta moção, o nosso descontentamento.
Em seguida, o documento foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. Pedido de
Informação nº 02/17 do Vereador Bruno Tikanori Sakata, solicitando ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário, informação se há previsão de contratação temporária, de
funcionária para substituir Agente Comunitária de Saúde em Licença Maternidade. Faz uso da
palavra o autor do mesmo, dizendo que é só para esclarece, porque foi procurado por uma
pessoa que seria a próxima da lista de espera querendo esta informação. Só para saber se o
Prefeito pretende contratar alguém para suprir a vaga temporária ou vai remanejar a equipe



para cobrir a área da agente licenciada. O documento foi submetido a votação, sendo aprovado
por unanimidade. Pedido de Informação nº 03/17 do Vereador Bruno Tikanori Sakata,
solicitando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, informações referentes a concessão
de reajuste salarial aos servidores do município. Quando será enviado o projeto para a Câmara
e qual o percentual de reajuste previsto. Faz uso da palavra o autor do mesmo, dizendo que
sabemos que estamos em um período de crise, porém não se pode colocar a culpa toda na crise.
Todos os anos, o reajuste salarial vem sempre nesta última semana de fevereiro e este ano não
veio. Sabemos que os servidores têm o direito ao reajuste assegurado por lei. Quero saber se o
Prefeito vai mandar o reajuste ou não. O mesmo foi submetido ao Plenário e aprovado por
unanimidade. Indicação 06/2017 do Vereador Adilson Barbosa da Silva, indicando ao Chefe
do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de Câmera de Segurança e sistema
eletrônico de abertura do portão, na entrada da Escola Municipal. Faz uso da palavra o autor da
mesma, dizendo que presenciou o portão da escola apenas encostado e várias crianças
brincando no pátio. Corre-se o risco de uma criança despercebida sair na rua e ser atropelada
ou até mesmo ir embora sem avisar ninguém. Nossa cidade e bem tranquila e segura, mas não
se deve facilitar. E preciso garantir a segurança dos alunos. O documento foi submetido ao
Plenário e aprovado por unanimidade. Indicação 07/2017 do Vereador Édipo Xavier
Martins, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a possibilidade de
suprir a carência de funcionárias na Creche Municipal. O autor do documento faz uso da
palavra, dizendo que este na Creche e constatou que realmente estão sendo atendidas naquela
unidade, cerca de 140 crianças e apenas 10 funcionárias ao todo para cuidar destas crianças,
quantidade insuficiente para o bom atendimento que estas crianças necessitam. A minha
indicação e para contratar funcionárias temporárias para cobrir as que estão de férias ou
licença. A vereadora Patricia Aparecida Pacifico Soares faz uso da palavra, esclarecendo que a
creche tem hoje, 7 funcionárias de licença, por isso que está complicado. Foram contratadas
mais duas funcionárias para melhorar um pouco, mas ainda não é suficiente. Acho que deveria
haver mais conscientização das mães, para buscar as crianças na hora certa ou até antes do
horário quando for possível. Não posso deixar de parabenizar o Prefeito pela instalação de
climatizadores de ar na escola que ficou muito bom, Em seguida faz uso da palavra o edil
Marcos Rogerio Ramello Gazeta, dando todo seu apoio a indicação do colega, dizendo que
realmente toda criança tem direito a creche, porem os pais que não trabalham deveriam ter o
bom senso e não abrir mão da convivência com o filho e colocá-lo na creche, causando
deficiência no atendimento daqueles que realmente precisam. O documento foi submetido a
votação e aprovado por unanimidade. Indicação 08/2017 do Vereador Bruno Tikanori
Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a implantação de transporte
escolar no perímetro urbano do município, para a rede municipal de ensino. Faz uso da palavra
o autor da mesma, destacando os benefícios que o atendimento desta traria a população.
Sabemos que muitos alunos perdem aulas em dias de chuva, por falta de uma condução para ir
à escola. Daí a importância do atendimento desta indicação. A mesma foi submetida a votação
e aprovada por unanimidade. Indicação 09/2017 do Vereador Bruno Tikanori Sakata,
indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a construção de um campo de malha
e bocha em nossa cidade. O autor do documento faz uso da palavra, comentando que foi
solicitado por um grupo de pessoas que gostam de praticar estes tipos de esportes, solicitando a
construção de um campo para a pratica dos mesmos. Sendo submetida ao plenário, a mesma



foi aprovada por unanimidade. Indicação 10/2017 da Vereadora Patrícia Aparecida Pacífico
Soares, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de um sistema
de ventilação adequado no Centro Comunitário da Vila Santa Cruz. O documento foi
submetido ao plenário e aprovado por unanimidade. Indicação 11/2017 da Vereadora Patrícia
Aparecida Pacífico Soares, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para
providenciar reparos necessários na estrada de acesso ao Pesqueiro da Fazenda e providenciar
junto ao proprietário do sítio ao lado da estrada, caixas de contenção de águas da chuva. Faz
uso da palavra a autora da mesma, comentando que o pesqueiro fica bem próximo a cidade,
lugar gostoso para passar umas horas, porem em dias de chuva não tem como ir. As aguas que
vem da propriedade ao lado, invade toda a estrada, tornando-a intransitável. E preciso tomar
uma providência, fazer caixas de contenção ou desviar a agua, para evitar este transtorno. O
documento foi submetido ao plenário e aprovado por unanimidade. Indicação 12/2017 da
Vereadora Patrícia Aparecida Pacífico Soares, indicando ao Chefe do Executivo, após
ouvido o Plenário, para providenciar aquisição de brinquedos para as crianças da Creche
Municipal. Faz uso da palavra a autora da mesma, dizendo que tem brinquedos, mas não o
suficiente para todas as crianças. Seria para comprar mais um pouco de brinquedos para que
seja suficiente para todas as crianças brincarem. O documento foi submetido ao Plenário e
aprovado por unanimidade. Indicação 13/2017 do Vereador Marcos Rogério Ramello
Gazeta, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de tomadas de
energia no interior do Cemitério Municipal. Faz uso da palavra o autor da mesma, dizendo se
tratar de um pedido muito importante porque os pedreiros que constroem no cemitério e
também quem vai fazer limpeza, sentem a falta de energia para fazer os serviços. Em seguida,
o documento foi submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o
Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo uso da mesma o edil Marcos Rogério
Ramello Gazeta, dizendo que é muito legal ver este embate de ideias que vem de encontro as
necessidades da população. Só a título de esclarecimento, há dois tipos de público na cidade,
os otimistas e os pessimistas. Os pessimistas torcem para tudo dar errado na administração. Na
sessão passada falou-se muito em crise e queda de arrecadação. Para desespero dos
pessimistas, quero dizer que as contas da Prefeitura estão todas em dia, tem bastante dinheiro
nos cofres do município, há várias obras em andamento com previsão de serem entregues em
breve, maquinas todas revisadas, funcionalismo com pagamento em dia. Nosso município está
muito bem obrigado! Quem está torcendo para dar errado deve estar decepcionado. As redes
sociais, também há dois lados da moeda. Aqueles que usam as redes sociais para se comunicar
e passar informações corretas e aqueles que criam um perfil falso só para desacatar as
autoridades e passar informações falsas, porém não tem coragem de se identificar. As coisas
que estas pessoas escrevem não merecem nem ser lidas, porque não tem nenhum fundamento.
Joao Ramalho se tornou o que e hoje, graças a todos os administradores que passaram por aqui,
cada um contribuiu com sua parte, uns mais, outros menos, mas todos contribuíram. A seguir,
o Presidente suspende a sessão para o Intervalo Regimental, retornando à Ordem do Dia, com
o Projeto de Lei nº 600/17. Como nenhum edil quisesse discutir a respeito, foi submetido a
segunda votação e aprovado por unanimidade. Logo após, foi apresentado o Projeto de Lei
Complementar 27/17. Como nenhum edil quisesse discutir o mesmo, foi submetido a votação e
aprovado por unanimidade. Em seguida, foi apresentado o Projeto de Lei Complementar
28/17, não havendo nenhum edil que quisesse discutir a respeito, foi submetido ao Plenário e



aprovado por unanimidade. A seguir, foi apresentado o Projeto de Lei 601/17. Não havendo
nenhum edil que quisesse discutir a respeito, foi submetido a primeira votação, sendo aprovado
por unanimidade. Logo após foi apresentado o Projeto de Lei 602/17. Não havendo nenhum
edil que quisesse discutir a respeito, foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. A
segui, foi apresentado o Projeto de Lei 603/17. Como nenhum edil quisesse discutir o assunto,
foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. Finalmente, foi apresentado o Projeto de
Lei 603/17. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, 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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