
Ata da quarta sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima quarta legislatura da
Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 04 de abril 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 nº 605/2017 - “Que institui o
Programa de Recuperação Fiscal - REFIS no Município de João Ramalho e dá outras
providências”; Pedido de Informação nº 05/2017 de autoria do Vereador Bruno Tikanori
Sakata, solicitando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, informações referentes ao
andamento/aprovação do plano de Carreira dos Professores do município. Faz uso da palavra o
autor do documento, dizendo ter conhecimento de que o Plano foi elaborado em 2014, por uma
empresa que foi contratada para isso e até agora não entrou em vigência. Devemos valorizar os
Professores por ser um profissional tão importante para formação dos nossos jovens.
Indicação 20/2017 de autoria do Vereador Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário, a aquisição de uma trituradora de galhos, bem como, a
utilização dos benefícios existentes no CIVAP, com o por exemplo, o reaproveitamento dos
restos de construção civil. Faz uso da palavra o autor da mesma, dizendo que é comum ver
montes de galhos e entulhos e a grande quantidade que são recolhidos frequentemente. Com a
trituração dos mesmos, além de evitar o acumulo de entulhos, poderiam ser reaproveitados da
maneira que for conveniente. Indicação 21/2017 de autoria do Vereador Bruno Tikanori
Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de um
bebedouro de água refrigerado nas dependências do Ginásio Municipal de Esportes, bem como
a instalação de um portão de acesso à quadra que fica ao lado do próprio Ginásio de Esportes.
O autor do documento faz uso da palavra, dizendo que toda noite há jogos de futebol entre
amigos, na quadra ao lado do Ginásio de Esportes. Porém, para entrar na quadra é preciso
passar por baixo do alambrado por falta de um portão de acesso direto para a quadra. Também
seria muito importante a instalação de um bebedouro refrigerado nas dependências do Ginásio
de Esportes para uso de seus frequentadores. Indicação 22/2017 de autoria da Vereadora
Rosemeire da Silve, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a
disponibilização de um veículo em tempo integral, para uso da Unidade Básica de Saúde do
Município. Faz uso da palavra a autora da mesma, destacando a importância de um veículo
exclusivo para uso da UBS. Além dos serviços internos, a gente tem muito serviço externo e a
disposição de um veículo para prestar os atendimentos externos seria muito útil para a unidade.
Todos os documentos acima foram submetidos ao Plenário e aprovados por unanimidade. Em
seguida, o Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo uso da mesma o edil
Marcos Rogério Ramello Gazeta, destacando a presença de vários segmentos da sociedade.
Isto é muito importante. O edil comenta sobre o Projeto de Lei do REFIS que está em
tramitação hoje, dizendo que a inadimplência dos nossos munícipes com a Prefeitura, está hoje
em torno de R$ 400.000,00. A LRF diz que o Gestor Público não pode abrir mão de receita,
por isso é necessário a aprovação do Refis para tentar receber este montante em atraso. Temos
uma água de ótima qualidade e precisamos gastar com responsabilidade e pagar em dia para
que o município possa fazer novos investimentos. Quanto ao reajuste dos servidores, acontece
que a Prefeitura não passar de 54% da receita com despesas de funcionários. Hoje já estamos



em torno de 51% e se der um reajuste igual a inflação, poderia passar dos 54%. É uma faca de
dois gumes: O servidor tem o direito ao reajuste, mas o Prefeito não pode pagar além dos
limites impostos pela LRF. Para finalizar, o edil comenta que o município está iniciando mais
uma obra importante, a iluminação do campo do Estádio Municipal. A seguir, o Presidente
suspende a sessão para o Intervalo Regimental, retornando a Ordem do Dia, com o Projeto de
Lei nº 605/2017. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, 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, 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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