Ata da décima primeira sessão ordinária, da segunda sessão legislativa, da décima quarta legislatura
da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 07 de agosto 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 41/2018 – “Regulamenta o percentual das
alíquotas da contribuição previdenciária devida ao Fundo de Previdência Social do Município de João
Ramalho para a competência 2018 a que se refere o artigo 61 da Lei nº 455/93 de 19/01/1993 e dá outras
providências”; Projeto de Lei nº 645/2018 – “Dispõe sobre abertura de crédito suplementar e dá outras
providências”; Projeto de Lei nº 646/2018 – “Autoriza celebração de Convênio com o governo do Estado
de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, tendo como objeto a
reabilitação de trecho da Estrada JRH-030 que liga a Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais (Silo de
armazenamento de grãos) e Granja Yabuta à Rodovia Estadual SP-284, numa extensão de 2,80 km e na
Estrada JRH-363, reabilitação do trecho que liga a Indústria SILOÉ à JRH-030, com extensão de 1,70 km,
totalizando 4,50 km e dá outras providências”; Indicação nº 23/2018 do Vereador Edipo Xavier Martins,
indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a implantação de um Distrito Industrial no
município. Faz uso da palavra o autor da mesma, dizendo que poderíamos juntamente com o Prefeito e
alguns empresários, pleitearmos algo melhor para nosso município, visando aumentar a renda do município,
bem como as opções de emprego que hoje depende quase que exclusivamente das usinas. A instalação de
um Distrito Industrial poderia atrair novas empresas, aumentando a oferta de empregos e também a renda do
município. O documento foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. Indicação nº 24/2018 do
Vereador Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a
reforma/manutenção da Fonte Luminosa da Praça da Matriz para que a mesma volta a funcionar; Indicação
nº 25/2018 do Vereador Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, em atendimento à Portaria nº 2917/2011 do Ministério da Saúde, para que seja realizado pelo
menos uma vez ao ano, uma análise completa e detalhada das águas dos poços artesianos que abastecem
nossa cidade, bem como, para que seja realizada a cada seis meses, uma análise nos efluentes finais da
Estação de Tratamento de Esgotos do município. Faz uso da palavra o autor da mesma, esclarecendo que se
trata de uma análise bem detalhada, diferente daquela que é feita regularmente pela Prefeitura, para ver qual
a real qualidade da água que está sendo consumida em nosso município. Indicação nº 26/2018 do Vereador
Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para que seja oferecido
um curso de Brigada de Incêndio para os motoristas de caminhão da Prefeitura, especialmente para os que
dirigem o caminhão Pipa do município; e a Indicação nº 27/2018 também do Vereador Bruno Tikanori
Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para que seja implantado em nossa
cidade, vagas de estacionamentos para idosos, em alguns pontos específicos do comércio, bancos, postos de
saúde, escolas, etc..., bem como, fornecer a carteirinha específica para idosos, que permita estacionar nestas
vagas, e também em cidades vizinhas. Todas 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 Vereador Marcos Rogério Ramello Gazeta, agradecendo a presença de todos. Estamos voltando

do recesso parlamentar e fico feliz por encontrar todos vocês com saúde e disposição. Comenta
sobre as indicações hoje apresentadas, todas muito importantes para a administração. O edil
comenta que mesmo durante o recesso, as obras não param, destacando o retorno nas obras da
Creche Escola, uma obra muito importante para o município, que tem enfrentado vários obstáculos
para sua conclusão, mas está em andamento. Fala sobre duas emendas parlamentares conseguidas
pelo município, destinadas à Saúde Pública, que já se encontram a disposição da Prefeitura.
Comenta sobre o Projeto de Lei 646/18, que se encontra em pauta, sobre melhorias nas estradas,
com o Projeto Melhor Caminho, que será implantado em um trecho importante de nossas estradas,
beneficiando entre outros, a Granja Yabuta, a maior geradora de emprego e renda dentro de nosso
município. O edil destaca também, que foi realizado o pagamento final de duas obras importantes, a
Piscina Pública e a Iluminação do Estádio. Os atrasos nos pagamentos ocorreram devido o atraso no
repasse pelo estado ao município. Comenta também sobre as obras para escoamento de águas que
está sendo construída na Vila Santa Cruz, próxima a saída para a estrada que vai destino à Quatá.
Comenta também, sobre o Projeto de reforma do Estatuto dos Servidores. Já realizamos várias
reuniões para discutir os principais pontos do anteprojeto, e vemos várias mudanças que vão
proteger os servidores e ao mesmo tempo dar suporte jurídico à Prefeitura, na aplicação da lei. A
proteção em si deve abranger tanto o servidor, quanto o órgão público. Espero que após a aprovação
do Estatuto, seja aplicado também o estatuto e plano de carreira dos professores. Comenta também,
que foram realizadas as convenções para as eleições estaduais e federal. Nós como vereadores,
temos a obrigação de levar ao conhecimento dos eleitores, quais políticos tem contribuído com
nosso município. Não devemos simplesmente votar por votar. Em seguida faz uso da palavra o edil
Bruno Tikanori Sakata comentando que foi encerrado ontem no congresso, os debates sobre a lei do
aborto. Agora o próximo passo é a votação. Como cristão, quero deixar claro que sou contra a
aprovação desta lei. Quanto ao Estatuto dos Servidores, ainda estamos discutindo um anteprojeto e
não há nada fixado ainda. Após esta fase será elaborado o projeto lei que será apreciado e votado
nesta casa. O edil comenta também sobre o descaso com o meio ambiente e com as vítimas do
desastre ocorrido em Mariana-MG. Já se passaram 3 anos e até agora a empresa responsável pelo
ocorrido não cumpriu com as determinações da justiça. O edil se diz também indignado, pelo fato
de ter visto em reportagem que mais uma vez os consumidores vão arcar com o rombo nas contas
das empresas de energia. Em seguida faz uso da palavra a vereadora Rosemeire da Silva,
comentando sobre o Estatuto dos Servidores que está sendo elaborado. Há alguns pontos ainda para
serem discutidos e vamos tentar melhorar ao máximo o nosso estatuto. Só irá para votação, quando
todos os pontos estiverem resolvidos e que o mesmo fique bom tanto para os servidores quanto para
o município. Parabeniza o Prefeito mais uma vez pela entrega dos novos uniformes e calçados para
os alunos da rede municipal de ensino. Em seguida, o Presidente suspende a sessão para o Intervalo
Regimental, retornando à Ordem do Dia, com o Projeto de Lei Complementar nº 41/2018 e não
havendo nenhum edil que quisesse discutir o assunto, foi submetido ao Plenário e aprovado por
unanimidade. Em seguida foi apresentado o Projeto de Lei nº 645/2018. Não havendo nenhum edil que
quisesse discutir o mesmo, foi submetido a primeira votação e aprovado por unanimidade. Finalmente, foi

apresentado o Projeto de Lei 646/2018. 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, fazendo uso da mesma a vereadora Patricia Aparecida Pacifico Soares,
desejando um Feliz Dia dos Pais a todos os pais aqui presentes, bem como todos os pais de nossa
cidade. Não havendo mais nenhum edil que quisesse fazer uso da palavra e não havendo mais nada
há tratar, após as formalidades regimentais, 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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