
Ata da decima sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da décima quarta legislatura da 
Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 18 de junho 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 Complementar 
nº 46 de 2019, “Dispõe sobre a reorganização e reestruturação do Fundo de Previdência 
Social Municipal de João Ramalho, Estado de São Paulo, de conformidade com a Legislação 
Federal e adota outras providências”; Projeto de Lei nº 670 de 2019, “Dispõe sobre 
abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências”; Indicação nº 51/19 do 
edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, 
para providenciar a manutenção e substituição de lâmpadas do parquinho ao lado do campo 
de futebol sintético, na Vila Santa Cruz. O documento foi submetido ao Plenário e aprovado 
por unanimidade. Indicação nº 52/19 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe 
do Executivo, após ouvido o Plenário, a substituição gradativa das lâmpadas existentes na 
iluminação pública de nossa cidade por luminárias de LED. O mesmo foi submetido a 
votação e aprovado por unanimidade. Indicação nº 53/19 da vereadora Rosemeire da Silva, 
indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a possibilidade de criar o 
cargo de Técnico em Enfermagem, no quadro de funcionários do Município de João 
Ramalho. Faz uso da palavra a autora da mesma, comentando que as atuais auxiliares de 
enfermagem estão próximas de se aposentarem e estes cargos vão fazer muita falta no 
atendimento das Unidades de Saúde. Há certos procedimentos que são realizados pelas 
enfermeiras e há procedimentos que são feitos por técnicos em enfermagem, por isso é um 
cargo importante no atendimento. Seria importante criar este cargo para que no próximo 
concurso para médico pudesse fazer também para técnico em enfermagem, cadastro reserva, 
para ser contratado quando necessário. Em seguida o documento foi submetido a votação e 
aprovado por unanimidade. A seguir, o Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, 
fazendo uso da mesma o edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, cumprimentando a todos e 
dizendo que recebeu à pouco, uma boa notícia do Prefeito, que está na capital, confirmando 
mais convênios para nosso município, R$ 75.000,00 para compra de uma ambulância, R$ 
100.000,00 para custeio e R$ 250.000,00 para recapeamento asfáltico, somando R$ 
425.000,00, praticamente o valor que estamos aprovando hoje para realização do rodeio. 
Acho que podemos nos permitir em dar este evento para nossa população, já que estamos 
com as contas em dia. Rodeio é a festa mais tradicional do Brasil. O edil parabeniza a cidade 
vizinha de Quatá, pelo aniversário em 13 de junho. Vamos votar hoje também, o projeto de 
reestruturação da Previdência Municipal, que já foi amplamente discutido e é muito 
importante para os funcionários e também para a própria Previdência que conta hoje com R$ 
18.000.000,00 em caixa, demonstrando uma administração séria e competente. O edil tece 
alguns elogios a Dra. Priscila, médica que está prestando um atendendo temporário em nosso 
município, até a realização do concurso. Tomara que ela passe no concurso e seja efetivada, 



porque ela está sendo muito elogiada pela população, devido ao bom atendimento 
profissional. A seguir, após o Intervalo Regimental, retorna à Ordem do Dia, com o Projeto 
de Lei Complementar nº 46/2019. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, 
foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. Logo após, foi apresentado o Projeto 
de Lei nº 670/2019. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir a respeito, foi 
submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade em primeira votação. Não havendo mais 
material da Ordem do Dia, o Presidente franqueia a palavra para Explicação Pessoal e não 
havendo nenhum edil que quisesse fazer uso da mesma, comunica a todos que após o 
término desta sessão, será realizada uma sessão extraordinária para segunda votação do 
Projeto de Lei nº 670/2019. Em seguida, não havendo mais nada a tratar, 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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