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

Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 02 de abril 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 668/19 – 

“Altera o Art. 6º, §7º da Lei nº 637/18, que define os Benefícios Eventuais no Âmbito da 

Política Municipal de Assistência Social”; Projeto de Lei nº 669/19 – “Dispõe sobre 

limpeza de terrenos baldios particulares no município e dá outras providências”; Pedido de 

Informação nº 01/2019 do edil Édipo Xavier Martins, solicitando ao Chefe do Executivo, 

após ouvido o Plenário, informações a respeito dos motivos que levaram a dispensa dos 

professores de Música e de Xadrez do Município e se há previsão de nova contratação 

desses profissionais”; Indicação nº 27/19 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao 

Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar a pintura da imagem do 

Cristo do trevo de entrada da cidade, de cor branca. Faz uso da palavra o autor da mesma, 

dizendo que não sei se todos perceberam, mas o Cristo da entrada da cidade foi pintado de 

amarelo e em todas as imagens de Cristo que vemos por aí, suas vestimentas são brancas, 

portando chega a ser um desrespeito com os cristãos, pela tradição das cores da imagem de 

Cristo. Por isso eu peço para que seja realizado esta correção urgente.  Indicação nº 28/19 

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

para substituir o Estatuto dos Servidores no site da Prefeitura Municipal; Indicação nº 29/19 

do edil Édipo Xavier Martins, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a 

construção de um sanitário masculino e feminino, um vestiário e uma guarita, ao lado do 

campinho de futebol sintético, na Vila Santa Cruz. Faz uso da palavra o autor do documento, 

esclarecendo que este pedido já foi realizado anteriormente por outros vereadores e não foi 

atendido. É um serviço necessário, fácil de se fazer e muito importante para as pessoas que 

fazem uso daquele local. Indicação nº 30/19 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao 

Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar uma ampliação ou reforma 

nos sanitários do Estádio Municipal João Boim; Indicação nº 31/19 do edil Bruno Tikanori 

Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a possibilidade 

de contratação de um Professor de Música; Indicação nº 32/19 do edil Bruno Tikanori 

Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de um motor 

para automatizar o portão de acesso ao Almoxarifado Municipal, pela Rua Benedito Soares 

Marcondes; Indicação nº 44/19 da vereadora Patrícia Aparecida Pacifico Soares, 



indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar uma nova 

pintura no Salão de Festas Municipal; Indicação nº 35/19 da vereadora Patrícia Aparecida 

Pacifico Soares, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para 

providenciar a pintura de todos os obstáculos(quebra-molas) existentes na cidade; Indicação 

nº 36/19 da vereadora Rosemeire da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o 

Plenário, para oferecer um curso de primeiros socorros para os motoristas de ambulância e 

demais servidores que prestam serviços de atendimento na área de saúde do município. A 

autora da mesma faz uso da palavra, comentando sobre a importância da realização desse 

curso para os servidores da saúde, principalmente para os novos motoristas que ainda não 

realizaram estes treinamentos, e em caso de alguma emergência não estão aptos a prestar o 

socorro necessário. É muito importante este treinamento para estes servidores, bem como 

para os servidores da Creche também, para em caso de algum acidente com crianças, 

estarem aptos a socorrerem. Indicação nº 37/19 do edil Édipo Xavier Martins, indicando 

ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a construção de uma Guarita próximo à 

esquina entre as Ruas Clóvis Dias Valente e Ottoni Balbani, na Vila Nova, para que os 

trabalhadores possam aguardar a condução ao abrigo do sol e da chuva; e a Indicação nº 

38/19 dos edis Marcos Rogério Ramello Gazeta e Rosemeire da Silva, indicando ao 

Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para analisar a possibilidade de implantar em 

nosso município o PCCS (Plano de Cargos, Carreiras e Salários) para os Servidores 

Municipais. Faz uso da palavra o edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, comentando a 

respeito do PCCS, esclarecendo que na reunião da Audiência Publica da Saúde, comentando 

a possibilidade de aplicar este plano a todos os funcionários públicos do município. Este 

plano permite a evolução de cada servidor através de cursos de capacitação profissional 

dentro da sua área, evoluindo e progredindo em sua carreira profissional. Isso é muito 

importante tanto para o Servidor quanto para a empresa, porque incentiva o servidor e 

melhora o seu atendimento no trabalho. Todas 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 Marcos Rogério Ramello Gazeta, comentando que o 

Prefeito participou hoje em São Paulo, na Casa Civil, com vários deputados e membros da 

equipe do governo, onde protocolou mais quatro pedidos de recursos para investimentos em 

nosso município, no total de R$ 800.000,00. O edil elogia também a homenagem prestada ao 

Ex-prefeito Zezé, bem como o projeto de jardinagem do Terminal Rodoviário. Parabeniza a 

equipe de saúde do município, que em um trabalho conjunto com a população estão 

conseguindo manter nosso município sem nenhum caso de dengue até o momento. Comenta 

também que participou da Audiência Pública da Saúde recentemente e que o município arca 

atualmente com a grande maioria das despesas com saúde no município. O governo deveria 



pelo menos, repassar com pontualidade, os medicamentos de alto custo. Porque há 

medicamentos caríssimos, que o paciente não pode ficar sem. O município não tem 

condições de arcar e o governo as vezes fornece com muito atraso, gerando uma situação 

muito complicada para a família. O edil comenta também, com indignação, o tratamento do 

governo, de modo geral, com nossa região: A concessão das rodovias, fechamento de órgãos 

públicos recentemente, como a Vara do Trabalho, a Junta Comercial e agora, até as perícias 

do INSS terão que ser feitas em Presidente Prudente. Recentemente também, chegou a ser 

anunciado o fechamento do Projeto Guri, tão importante para os nossos jovens, porém com a 

repercussão negativa que houve, parece que o Governo se sensibilizou e voltou atrás. Em 

seguida faz uso da palavra o edil Bruno Tikanori Sakata, comentando brevemente sobre suas 

indicações: A automatização do portão secundário do almoxarifado; A ausência do novo 

estatuto dos servidores no site da Prefeitura; Os sanitários do Estádio João Boim que 

necessitam de uma reforma e ampliação para ficarem a altura do estádio que é muito bom; 

Os professores de música e xadrez, é uma pena perder estas aulas no município, tão 

importantes para os jovens; e o Projeto Guri, agradecendo  ao Deputado Mauro Bragato que 

lutou para manter o Projeto e repudio ao Governador do Estado por ter cogitado encerrar um 

projeto tão importante para a população jovem. A seguir, após o Intervalo Regimental, 

retorna a Ordem do Dia com o Projeto de Lei nº 668/19. Não havendo nenhum edil que 

quisesse discutir o assunto, foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. Logo 

após, foi apresentado o Projeto de Lei nº 669/19 e como nenhum edil quisesse discutir a 

respeito, 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, o Presidente 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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