Ata da sétima sessão ordinária, da segunda sessão legislativa, da décima quarta legislatura
da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 02 de maio de 2018, às vinte horas,
no Plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do edil 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. 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 636/18, “Dispõe sobre a criação de elemento de despesa, abertura de
crédito suplementar e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 637/2018 – “Dispõe
sobre a abertura de crédito especial e dá outras providências”; Indicação nº 13/2018 do
Vereador Antonio Pereira de Lima, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, a instalação de portões nos corredores laterais, bem como, aumentar a altura do
muro do PSF da Vila Santa Cruz; Indicação nº 14/2018 da Vereadora Patricia
Aparecida Pacifico Soares, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a
passagem da moto niveladora na estrada que vai para os bairros Água Boa e Água da
Prata; e a Indicação nº 15/2018 – de autoria da Vereadora Patricia Aparecida Pacifico
Soares, indicando ao Chefe do Executivo após ouvido o Plenário, para providenciar a
iluminação do parquinho novo que foi instalado na Vila Santa Cruz, bem como, o plantio
de algumas árvores nas proximidades. Em seguida 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 Bruno Tikanori Sakata, fazendo alguns
esclarecimentos sobre a Indicação nº 12/2018 de sua autoria, que foi apresentada na
última sessão. Eu e a Vereadora Rosimeire fomos até a Cozinha Piloto para uma visita e
quero parabenizar as funcionárias pelos esclarecimentos que nos deram. Venho aqui
assumir que eu errei, me expressando que as crianças estariam comendo no chão. Peço
desculpas pela minha colocação errada e venho esclarecer que conforme me afirmaram as
funcionárias, de maneira alguma, as crianças fazem as refeições no chão, elas fazem
sentadas nos bancos, com o prato entre as pernas e sempre supervisionadas pelas
funcionárias. Em seguida faz uso da palavra a Vereadora Rosimeire da Silva, dizendo que
o vereador Bruno recebeu esta informação de que as crianças estariam comendo no chão.
Fomos visitar o local e foi muito bom, porque vimos na realidade como estas crianças
estão fazendo as refeições e elas estão sendo muito bem tratadas pelas funcionárias
daquele setor. Dentro das possibilidades elas estão fazendo o melhor possível. As crianças
realmente não alcançam as mesas, mas elas comem nos bancos e sempre acompanhadas
pelas funcionárias. É importante que a gente esteja ciente de tudo que acontece nas

repartições públicas do município. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Patricia
Aparecida Pacifico Soares, dizendo que quando o colega Bruno falou sobre as crianças da
creche na sessão passada, não quis questionar, mas eu sei que as crianças são muito bem
tratadas na creche. Acho que foi uma informação errada que passaram para ele, mas na
verdade, o tratamento na creche é excelente. Parabenizo a Administração e também toda
equipe de trabalho da Creche, pelo tratamento dado as crianças. Logo após, faz uso da
palavra o edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, dizendo que seus três filhos passaram
pelo atendimento da creche e sempre foram muito bem tratados. É uma atitude nobre do
colega Bruno, assumindo que errou em seu comentário e se desculpando pelo ocorrido.
Estamos sempre sujeitos a receber estas informações erradas e corremos o risco de passar
adiante. O edil comenta que há uma notícia boa, que foi contratada mais uma médica para
atender no município, mas há também uma informação ruim, que está sendo atendido, só
aqui nas unidades de saúde do município, em torno de 90 consultas por dia. É um número
muito alto de consultas diárias para o tamanho da nossa população. O município arca com
quase a totalidade dos gastos com a saúde, porque o estado e a união correspondem com
um valor muito baixo, cada vez contribuindo menos e jogando cada vez mais a
responsabilidade para o município. O edil comenta sobre a tragédia do prédio que
incendiou e veio a desabar ontem em São Paulo. Um prédio público abandonado, que
acabou sendo ocupado por moradores e veio a desabar. Agora ninguém assume a culpa.
Até quando as coisas vão continuar assim, com o abandono e descaso das administrações
públicas? Está chegando as eleições federal e estadual, é importante votar com sabedoria,
saber escolher, porque nem todo político é corrupto. Existem sim, políticos honestos e
dignos de receber nosso voto. Pode ser que nos enganamos e votamos errado, mas caso
isso aconteça, vamos tentar mudar na próxima eleição e não cair no mesmo erro. Antes de
votar, pesquise na internet sobre a vida do seu candidato para ver se ele merece seu voto.
Em seguida, o Presidente suspende a sessão para o Intervalo Regimental, retornando à
Ordem do Dia, com o Proposta de Emenda nº 01/18, à Lei Orgânica do Município de
João Ramalho-SP – “Altera a redação dos Artigos 207 a 213, do Capítulo IV da Lei
Orgânica do Município de João Ramalho e revoga os Artigos 214 a 216 do mesmo
diploma legislativo”. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o assunto, foi
submetido a segunda votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, foi apresentado o
Projeto de Lei nº 635/2018 – “Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no
orçamento vigente e dá outras providências”. Como nenhum edil quisesse discutir o
mesmo, foi submetido ao plenário e aprovado por unanimidade em segunda votação.
Logo após foi apresentado o Projeto de Lei nº 636/18. E não havendo nenhum edil que
quisesse discutir a respeito, foi submetido a primeira votação e aprovado por

unanimidade. Finalmente, foi apresentado o Projeto de Lei nº 637/18. Como nenhum edil
quisesse discutir o assunto, foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade em
primeira votação. A seguir, o Presidente franqueia a palavra para Explicação Pessoal,
fazendo uso da mesma o edil Bruno Tikanori Sakata, dizendo que saiu comentários de que
hoje passaria pela Câmara um projeto para criação do Ticket para os servidores. Na
verdade, eu fiz uma indicação em uma sessão passada, a qual foi aprovada por esta casa,
solicitando ao Prefeito a criação do ticket e agora está nas mãos do Prefeito para decidir
sobre a implantação do mesmo ou não. Em seguida, não havendo mais nada há tratar,
após as formalidades regimentais, foi 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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