
Ata da décima primeira sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima quarta 

legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 01 de agosto de 2017, às vinte 

horas, no Plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do vereador 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. O Material do 

Expediente constou dos seguintes documentos: Projeto de Lei nº 613/2017 - “Dispõe sobre 

inclusão de atividade ao PPA – Plano Plurianual do Município período 2014 a 2017 e LDO – 

Lei de Diretrizes Orçamentárias exercício de 2017, autoriza abertura de crédito especial no 

Orçamento Geral do Município e dá outra providencias”; Projeto de Lei nº 614/2017, “Dispõe 

sobre a criação do Conselho Municipal de Saúde (CMSD) de João Ramalho e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 615/2017, “Dispõe sobre o Fundo Municipal de Saúde 

(FMS) e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 616/2017, “Dispõe sobre abertura de 

crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município e dá outras providências”; 

Projeto de Lei Complementar nº 29/2017, “Regulamenta o percentual das alíquotas da 

contribuição previdenciária devida ao Fundo de Previdência Social do Município de João 

Ramalho para a competência 2017 a que se refere o artigo 61 da Lei nº 455/93, de 19/01/1993 

e dá outras providências”; e o Projeto de Lei Complementar nº 30/2017, “Altera a tabela do 

caput do artigo 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” Indicação 38/2017 da Vereadora Rosemeire da 

Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para disponibilizar um local 

apropriado para o ambulanceiro de plantão passar a noite, com cama, TV e o conforto 

necessário para ficar à disposição da população. Faz uso da palavra a autora da mesma, 

comentando que seria muito importante, principalmente para a população, que quando precisar 

de uma ambulância à noite, fica bem mais fácil de localizar o motorista de plantão, sem ter que 

ficar procurando, para saber quem está de plantão e ir até a casa dele, pois quem quer que 

esteja de plantão, vai estar naquele mesmo local. Nem todo mundo tem celular para ligar e 

chamar a ambulância.  Em seguida o mesmo foi submetido ao Plenário e aprovado por 

unanimidade. Indicação 39/2017 do Vereador Marcos Rogério Ramello Gazeta, indicando 

ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, que seja efetuada uma vistoria no Centro de 

Convivência do Idoso a fim de detectar e reparar pequenos problemas e providenciar a 

manutenção, tais como substituições de lâmpadas, conserto ou substituição de ventiladores e 

torneiras danificadas, substituição de vidros quebrados e outros reparos necessários. Indicação 

40/2017 do Vereador Marcos Rogério Ramello Gazeta, indicando ao Chefe do Executivo, 

após ouvido o Plenário, para que seja instalado um redutor de velocidade, tipo tachão com, 

com refletivos, na Rua Sorocabana, próximo à faixa de travessia de pedestres existente naquele 



local. Os dois documentos acima foram submetidos ao Plenário e aprovados por unanimidade. 

Logo após o documento foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, o 

Presidente franqueia a palavra para Tema Livre fazendo uso da mesma o edil Marcos Rogério 

Ramello Gazeta, primeiramente mostrando sua satisfação pelo retorno do recesso parlamentar 

e desejando que a harmonia prevaleça nesta Casa. Mesmo no período de recesso, tivemos uma 

convocação extraordinária para aprovação da renovação do convênio com Centro Paula Souza, 

um projeto muito importante para nossa população. Hoje temos também, vários projetos 

importantes sendo votados. O edil comenta também sobre suas indicações apresentadas, uma 

sobre o pedido de revisão e manutenção nas instalações do CCI, que seriam os reparos 

necessários para o perfeito funcionamento do referido prédio, onde abriga os eventos 

realizados pela nossa melhor idade. A outra indicação é para instalação de um redutor de 

velocidade na Rua Sorocabana, que é o principal acesso à nossa cidade. Tem uma faixa de 

pedestres muito bem feita no local, mas muitos motoristas não respeitam os limites de 

velocidades previstos para o local e nem a faixa. O edil parabeniza ainda, a indicação 

apresentada pela Vereadora Rosemeire da Silva, por se tratar de um pedido muito sábio e 

importante que vem de encontro com as necessidades da população. Em seguida o Presidente 

suspende a sessão para o Intervalo Regimental, retornando aos trabalhos, com o Projeto de 

613/2017. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, foi submetido ao Plenário 

e aprovado por unanimidade em primeira votação. Em seguida, foi apresentado o Projeto de 

Lei nº 614/17. Como nenhum edil quisesse discutir o assunto, foi submetido a votação e 

aprovado por unanimidade. Logo após, foi apresentado o Projeto de Lei 615/17 e não havendo 

nenhum edil que quisesse discutir a respeito, foi submetido ao Plenário e aprovado por 

unanimidade. A seguir, foi apresentado o Projeto de Lei 616/17. Como nenhum edil quisesse 

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

foi apresentado o Projeto de Lei Complementar nº 29/17. Não havendo nenhum edil que 

quisesse discutir o mesmo, foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. Finalmente 

foi apresentado o Projeto de Lei Complementar nº 30/17. Como nenhum edil quisesse discutir 

a respeito, foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente 

franqueia a palavra para Explicação Pessoal e não havendo nenhum edil que quisesse fazer uso 

da mesma, parabeniza a todas as indicações apresentadas hoje, especialmente a indicação da 

Vereadora Rosemeire da Silva que foi muito bem colocada. 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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