
Ata da décima segunda sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima quarta legislatura 
da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 15 de agosto de 2017, às vinte horas, no 
Plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Gutembergue Girasol Guimarães. 
Presentes os demais edis: 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: Indicação 41/2017 
da Vereadora Rosemeire da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a 
realização de uma campanha para arrecadação de medicamentos que estejam com a população, 
porém não estão mais fazendo uso dos mesmos. Faz uso da palavra a autora da mesma, destacando a 
importância de promover a arrecadação destes medicamentos que estão em poder da população, 
porém não estão fazendo uso dos mesmos. O objetivo é evitar o uso equivocado destes 
medicamentos e suas consequências, a incineração dos medicamentos que estiverem vencidos e o 
reaproveitamento daqueles que forem possíveis. Em seguida, o documento foi submetido ao plenário 
e aprovado por unanimidade. Indicação 42/2017 da Vereadora Patrícia Aparecida Pacifico Soares, 
indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a abertura de um novo poço artesiano ou 
aumentar a capacidade do poço existente na esquina entre as ruas Oswaldo Sampaio e José Maria 
Mathias, que abastece parte do centro da cidade. O documento foi submetido a votação e aprovado 
por unanimidade. Indicação 43/2017 do Vereador Adilson Barbosa da Silva, indicando ao Chefe 
do Executivo, após ouvido o Plenário, a construção de um embarcador público adequado, para 
embarque/desembarque de máquinas e equipamentos agrícolas. O mesmo foi submetido ao Plenário 
e aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente franqueia a palavra para Tema Livre fazendo 
uso da mesma o edil Bruno Tikanori Sakata, parabenizando o Chefe do Executivo pela obra do 
Campo Sintético na Vila Santa Cruz e também, pelas faixas e sinalizações nas ruas da cidade. 
Parabeniza também a equipe de Saúde pelo atendimento que vem prestando a população. 
Recentemente precisei de um atendimento no Centro de Saúde e fui muito bem atendido. Em seguida 
o Presidente suspende a sessão para o Intervalo Regimental, retornando aos trabalhos, com o 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”. 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 nº 616/2017, “Dispõe sobre abertura de 
crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município e dá outras providências”. Como 
nenhum edil quisesse discutir a respeito, foi submetido a segunda 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, 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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