Ata da terceira sessão ordinária, da segunda sessão legislativa, da décima quarta
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 06 de março de 2018, 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 36/2018 – “Adequa cargos criados pela lei
complementar nº 35 de 09/02/2018 e promove alterações necessárias na Lei Municipal nº
131, de 02 de fevereiro de 2005 e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 633/2018 –
“Que altera o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS no Município de João Ramalho e
dá outras providências”; Indicação nº 06/2018 do Vereador Édipo Xavier Martins,
indicando ao Presidente da Câmara Municipal, após ouvido o Plenário, para ver junto a
emissora de rádio de nossa cidade, a possibilidade de transmissão ao vivo das sessões
plenárias da Câmara Municipal. Faz uso da palavra o autor da mesma, dizendo que além
da publicidade das sessões, a Câmara estaria ajudando a manter a rádio na cidade. O
Prefeito está estudando uma maneira de firmar um contrato com a rádio, com o objetivo
de custear o aluguel do prédio, em troca de serviços de publicidades. Poderia ver a
possibilidade de incluir nestes serviços, a transmissão das sessões, sem gastos para a
Câmara, levando ao conhecimento da população, os trabalhos realizados nesta Casa. O
Presidente da Câmara consulta os demais vereadores a respeito da indicação e todos se
mostraram favoráveis a transmissão das sessões. O edil Edipo Xavier Martins, prossegue
dizendo que em relação as cidades vizinhas, João Ramalho é a única cidade que não tem a
transmissão ao vivo das sessões. Em seguida o documento foi submetido a votação e
aprovado por unanimidade. Indicação nº 07/2018 do Vereador Antonio Pereira de
Lima, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a construção de um
sanitário e um quartinho, ao lado do campinho de futebol sintético, na Vila Santa Cruz;
Indicação nº 08/2018 do Vereador Antonio Pereira de Lima, indicando ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário, a construção de uma cobertura ao lado do prédio do
Projeto Espaço Amigo, onde ficam as ambulâncias de plantão, para servir de garagem
para estes veículos; Indicação nº 09/2018 do Vereador Bruno Tikanori Sakata,
indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a manutenção adequada da
iluminação da quadra ao lado do Ginásio Municipal de Esportes. As três indicações acima
foram submetidas ao Plenário e aprovadas por unanimidade. Em seguida, o Presidente
franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo uso da mesma a Vereadora Rosimeire da
Silva, homenageando a todas as mulheres, que no próximo dia 8 será o dia internacional

da mulher. Hoje no trabalho estamos em igualdade com os homens em praticamente todas
as profissões e cada vez mais estamos superando barreiras. Em seguida faz uso da palavra
o edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, também parabenizando as mulheres guerreiras,
que cada vez mais estão ocupando seus espaços e com méritos. A mulher chegou a todos
os cargos possíveis, inclusive à Presidência da República. O edil comenta a respeito do
escoamento de água na Avenida, próximo ao Supermercado Fred. Houve uma melhoria
quando foi construído a galeria de água, porém vemos que ainda é insuficiente quando
chove muito forte. Com a abertura das ruas do novo loteamento, aumenta ainda mais o
volume de água causando transtornos aos moradores da avenida. É preciso encontrar uma
solução para aumentar a vasão da água e evitar maiores transtornos. O edil comenta
também sobre a necessidade de instalação de um lavador para lavar os ônibus que
transporta trabalhadores rurais do município. Estes veículos necessitam de limpeza
constantes e fica difícil pagar para lavar estes veículos com frequência. Devemos
incentivar estes empresários que contribuem com uma grande quantidade de empregos em
nossa cidade. Basta construir uma plataforma em um local adequado e instalar uma
motobomba no local que os próprios motoristas lavariam os ônibus. O edil disse também,
que esteve visitando a Sala de Informática, que está com as atividades paradas, devido às
infiltrações de água, para evitar maiores danos aos computadores. É preciso fazer logo os
reparos necessários para retornar as atividades normais. Comenta também sobre a
necessidade de iluminação no Assentamento. Hoje já existe a estrutura da rede elétrica,
faltaria apenas colocar os braços nos postes e a iluminação, porém o município não pode
fazer porque a estrada interna do assentamento pertence ao INCRA. Seria necessário que
o INCRA doasse a estrada para a Prefeitura e aí sim, o município poderia investir na
iluminação do local. O edil também tece um comentário a respeito da implantação do
Projeto Internet para Todos. O Prefeito vai a Brasília dia 12 para ver a viabilidade do
projeto em nosso município. Finalmente, comenta sobre os dois projetos que hoje estão
em tramitação nesta casa e parabeniza os companheiros pelas indicações apresentadas,
destacando a indicação para transmissão ao vivo pela rádio, das sessões plenárias, visando
dar maior publicidade aos atos do legislativo. Em seguida, após o Intervalo Regimental,
retornando aos trabalhos, com o Projeto de Lei Complementar nº 36/18. 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 633/18 e como nenhum edil
quisesse discutir a respeito, foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. Em
seguida o Presidente franqueia a palavra para Explicação Pessoal e não havendo nenhum
edil que quisesse fazer uso da mesma, parabeniza a todas as mulheres pelo seu dia e em
especial a Vereadora Patrícia, desejando uma boa recuperação de sua saúde, que se Deus

quiser vai dar tudo certo com o seu tratamento. 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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