Ata da quarta sessão ordinária, da segunda sessão legislativa, da décima quarta legislatura
da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 20 de março de 2018, às vinte
horas, no Plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Marcos Rogério
Ramello Gazeta. Presentes os demais edis: 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 Presidente da
Câmara, Gutembergue Girasol Guimarães não compareceu, porém por motivos de saúde,
devidamente justificado. Em seguida, o Presidente da sessão solicita a leitura da ata da
sessão anterior, que após lida foi aprovada sem restrições. O Material do Expediente
constou da Indicação nº 10/2018 do Vereador Bruno Tikanori Sakata, indicando ao
Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a concessão de Vale Alimentação aos
Servidores Públicos Municipais. Faz uso da palavra o autor da mesma, esclarecendo que
as despesas com o vale não entram no cálculo da Folha de Pagamento, portanto mesmo
que a folha esteja no limite é possível conceder o vale. Seria um incentivo importante aos
servidores pois o valor seria igual para todos, beneficiando mais os que recebem salários
menores. Em seguida o documento foi submetido ao Plenário e aprovado por
unanimidade. A seguir, o Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo uso da
mesma a Vereadora Rosimeire da Silva, vindo esclarecer o novo horário de pronto
atendimento na UBS, que passou a ser das 13:00 às 18:00 horas. Portanto, terá
atendimento médico desde cedo até as 18:00h. porque além do Pronto Atendimento,
temos os médicos do PSF. A vereadora esclarece que está havendo uma quantidade muito
grande de consultas, não é normal em uma cidade como a nossa, ser realizadas 1300
consultas em um mês. Há um certo exagero! Tem pessoas que vão no médico do PSF de
manhã, nem dá tempo de o medicamento fazer efeito e voltam no médico da noite para
fazer outra consulta e pegar outro medicamento, ocasionando sobrecarga nas consultas e
desperdício de medicamentos. Em seguida, parabeniza o Prefeito pelas festividades
realizadas em comemoração ao aniversário do município. Logo após, faz uso da palavra o
edil Bruno Tikanori Sakata, informando que o Deputado Samuel Moreira liberou uma
verba de R$ 170.000,00 para nosso município, destinado a aquisição de veículos para o
setor de saúde. O edil esclarece também, que no Show de abertura das comemorações do
aniversário do município não subiu no palco porque chegou ao evento atrasado, não foi
por nenhum outro motivo. Assisti aos shows e a administração está de parabéns pela
realização. O edil lamenta e deixa seu voto de luto pelo assassinato da Vereadora Mariely
do Rio de Janeiro, ocorrido na última semana. Em seguida faz uso da palavra o edil Edipo
Xavier Martins, se dizendo surpreso com a quantidade de consultas mensais. Não teria
como informatizar os processos de consultas para que a pessoa que consultasse de manhã

não conseguisse consultar novamente, no mesmo dia. Encontrar uma maneira de controlar
não só as consultas, mas também o fornecimento de remédios. A Vereadora Rosemeire da
Silva retorna a palavra dizendo que muitas pessoas não entendem. Cada médico tem uma
conduta diferente. A pessoa vai em um médico de manhã e pega um determinado
remédio, a noite ela vai em outro médico e pega outro remédio. A seguir faz uso da
palavra, o Presidente da sessão, esclarecendo que quando Vice-Prefeito deu a ideia de
criar um Cartão Cidadão, onde todos os serviços e benefícios que o cidadão recebesse do
município ficaria registrado em um prontuário. Disse também ter orgulho de fazer parte
desta Casa junto com os demais colegas. João Ramalho completou 57 anos e assim como
nós, cada vereador que passou por esta casa contribuiu para escrever a história de nosso
município. Hoje nós estamos vereadores e devemos dar o melhor de nós em favor de
nosso município. Realmente foi muito triste o ocorrido com a Vereadora do Rio de
Janeiro. Uma batalhadora que lutava por seus ideais e acabou perdendo a vida por isso.
Em seguida, após o Intervalo Regimental, retornando aos trabalhos e não havendo
nenhum documento na Ordem do Dia 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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