Ata da décima sessão ordinária, da segunda sessão legislativa, da décima quarta legislatura da
Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 19 de junho 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 Complementar nº 639/2018 – “Altera a tabela do caput do art. 3º da Lei
Complementar nº 18 de 21/08/2013, que dispõe sobre o plano de amortização do déficit técnico atuarial do
Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, para obtenção do equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo
Municipal de Previdência, através da instituição de alíquota patronal suplementar”; Projeto de Lei
Complementar nº 640/2018 – Altera o Anexo III da Lei Complementar nº 19 de 16/10/2013 e dá outras
providências”; Indicação nº 20/2018 do Vereador Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de placas indicativas e pintura de faixas de sinalização da
pista, da via marginal à Rodovia SP-284, que dá acesso ao Auto Posto João Ramalho e a Av. Sorocabana;
Indicação nº 21/2018 do Vereador Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido
o Plenário, a instalação de redutor de velocidade na Rua Porto Alegre, próximo ao cruzamento com a Rua
São Paulo; e a Indicação nº 22/2018 do Vereador Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de redutor de velocidade, no trecho que liga a Av. Huet
Bacelar à Rua João Ramalho. As três indicações acima foram submetidas ao plenário e aprovadas por
unanimidade. A seguir, o Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo uso da mesma a

Vereadora Rosimeire da Silva, deixando registrada a sua indignação sobre a lei que foi aprovada no
congresso referente a legalização do aborto. Se já são realizados tantos abortos de forma
clandestina, sendo proibido, imagina agora sendo legalizado! Gente! É preciso ter respeito pela
vida. É um ser humano! As igrejas, várias ONGS lutaram contra a legalização do aborto, porém foi
aprovada e eu deixo aqui o meu repúdio. Em seguida, faz uso da palavra o edil Marcos Rogério
Ramello Gazeta dizendo que não estava ciente, porém recebo com muita tristeza esta informação
sobre a lei do aborto. Todos nós somos cristãos e sabemos que uma vez gerado, é uma vida que está
ali e não importa as circunstâncias, o bebê não tem culpa e não pode pagar pela irresponsabilidade
dos outros. Fica também o meu repúdio contra os que aprovaram esta lei. Em seguida, fala sobre a
importância do Plano de Carreira para os professores. Plano este que já foi elaborado pela Prefeitura
e aprovado por esta casa, porém nunca foi posto em prática. O sistema de ensino em nosso
município é exemplar e precisamos valorizar nossos professores, com um plano de carreira
atualizado e a altura dos mesmos. Comenta também sobre a reforma do Estatuto dos Servidores
Municipais que está sendo formulada. Eu e os vereadores Bruno e Rosimeire faremos parte da
Comissão para acompanhar esta reforme e os demais vereadores vão estar empenhados nisso
também. Finalmente, comenta sobre o Projeto de Lei em trâmite, referente a alíquota patronal
complementar da Previdência. Temos uma Previdência Municipal muito bem estruturada, com um
excelente saldo financeiro. Isso é fruto de um trabalho sério feito por uma sequência de boas
administrações. Em seguida, o Presidente suspende a sessão para o Intervalo Regimental,

retornando à Ordem do Dia, com o Projeto de Lei nº 644/2018 – “Dispõe sobre abertura de crédito
suplementar e dá outras providências”. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, foi
submetido a segunda votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, foi apresentado o Projeto de Lei
Complementar nº 39/2018 e não havendo nenhum edil que quisesse discutir o assunto, foi submetido ao
Plenário e aprovado por unanimidade. Finalmente, foi apresentado o Projeto de Lei Complementar nº
40/2018. Não havendo nenhum edil que quisesse comentar a respeito, 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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