Ata da oitava sessão ordinária, da segunda sessão legislativa, da décima quarta legislatura da
Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 15 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 638/2018 – “Autoriza
celebração de Convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da
Casa Civil, tendo como objeto Obras de Recapeamento Asfáltico e dá outras providências”;
Projeto de Lei nº 639/2018 – “Dá nova redação a artigos da Lei nº 619, de 03/05/2018 e dá
outras providências”; Projeto de Lei nº 640/2018 – “Dispõe sobre o Sistema Único de
Assistência Social no Município de João Ramalho e dá outras providências”; Projeto de
Resolução nº 01/2018 – “Dispõe sobre a constituição de Comissão Especial para acompanhar os
trabalhos de elaboração de novo Estatuto para os Servidores Públicos Municipais e dá outras
providências; Indicação nº 16/2018 do Vereador Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe
do Executivo e ao Presidente da Câmara Municipal, após ouvido o Plenário, para ver a
possibilidade de fazer um rateio aos servidores municipais, como forma de gratificação, dos
valores devolvidos pela Câmara, como sobra de duodécimos anuais. Faz uso da palavra o autor
da mesma, esclarecendo que como o Prefeito alega que não tem condições de conceder reajuste,
pedimos para fornecer um ticket e também não deu até agora, então, seria uma outra opção de
ajudar aos servidores que estão com os salários defasados pela inflação e a dois anos sem
reajuste. Em seguida o documento foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade.
Indicação nº 17/2018 do Vereador Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo,
após ouvido o Plenário, a instalação de um redutor de velocidade, na Rua Oswaldo Sampaio,
próximo ao numeral 225. O documento foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. A
seguir, o Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo uso da mesma a vereadora
Rosemeire da Silva, comentando sobre as economias obtidas no Setor de Saúde, sob o comando
do Secretário Marcos. Muitas melhorias foram realizadas no setor, tanto no atendimento como na
economia de recursos. Houve uma redução significativa no uso de ambulâncias. É um setor
bastante complicado, porém o atual Secretário tem conduzido este trabalho com muita eficiência.
Em seguida, faz uso da palavra o vereador Bruno Tikanori Sakata, parabenizando não só o
Secretário, mas toda a equipe de saúde do município, porque se o setor está funcionando bem é
porque toda a equipe está correspondendo. A seguir, faz uso da palavra o edil Marcos Rogério
Ramello Gazeta, parabenizando mais uma vez as mulheres, sempre presentes nas sessões.
Parabeniza também o Secretário de Saúde do Município, porque gestão pública eficiente só
acontece com profissionais capacitados e ele tem demonstrado isso. Comenta sobre os projetos
de lei em trâmite nesta sessão, destacando a importância de cada um. Estamos vivendo um
momento de instabilidade política bem intenso. Não sabemos se estamos no início, meio ou fim

desta instabilidade, porém os reflexos disso vem sendo uma crise financeira e de empregos em
nosso país, inclusive em nossa região. Não há uma política de emprego e renda efetiva.
Encheram nossa região de presídios e falta empresas para gerar empregos e renda para a
população. Vemos obras públicas malfeitas, como estradas reformadas, onde se gastam milhões e
em pouco tempo volta a se deteriorar devido a serviços e materiais de má qualidade. Embora São
Paulo seja o Estado mais rico do país, muitas empresas de grande porte optam por se instalar em
outros estados, como Mato Grosso por exemplo, devido aos impostos ser bem mais altos aqui,
causando a falta de empregos em nossa região. Está havendo uma evasão de brasileiros indo para
o Paraguai, onde o salário é bem maior que aqui e o custo de vida é bem menor. Tudo isto é
motivado pela situação política que vive hoje o Brasil. Até quando vamos aguentar esta situação
calados. O edil comenta também que o Centro Cultural de nossa cidade é muito bonito, muito
bem instalado, várias melhorias foram feitas ali, porém acho que falta um Datashow, um sistema
de som adequado, bem como um funcionário para dar apoio em dias de eventos. São pequenos
detalhes, para melhorar ainda mais aquele local. Em seguida, o Presidente suspende a sessão para
o Intervalo Regimental, retornando à Ordem do Dia, com o Projeto de Lei nº 636/18. 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 638/2018. Como
nenhum edil quisesse discutir o mesmo, foi submetido ao plenário e aprovado por unanimidade.
Logo após foi apresentado o Projeto de Lei nº 639/18. E não havendo nenhum edil que quisesse
discutir a respeito, foi submetido a primeira votação e aprovado por unanimidade. E seguida, foi
apresentado o Projeto de Lei nº 640/18. Como nenhum edil quisesse discutir o assunto, foi
submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. Finalmente, foi apresentado o Projeto de
Resolução nº 01/18. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, foi submetido a
votação 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, não havendo mais nada há
tratar, 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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