Ata da décima quarta sessão ordinária, da segunda sessão legislativa, da décima quarta legislatura
da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 18 de setembro 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 nº 649/18 – “Dispõe sobre abertura de crédito especial no
orçamento da Previdência Social Municipal e dá outras providências”; Indicação nº 31/2018 da Vereadora
Patricia Aparecida Pacífico Soares, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a
construção de um Vestiário com sanitários, no campo de futebol sintético, na Vila Santa Cruz. Faz uso da
palavra a autora da mesma, dizendo que esta indicação é para que seja construído um vestiário, com
sanitários, para as pessoas que fazem uso do campinho sintético da Vila Santa Cruz. Recentemente houve
um torneio de futebol feminino no local e não tem um lugar adequado para que estas atletas possam se
trocar e nem sanitário para usar. O documento foi submetido a votação e aprovado por unanimidade.
Indicação nº 31/2018 assinado por todos os vereadores, indicando ao Chefe do Executivo, para ver a
possibilidade de disponibilizar um ônibus para transportar os alunos do Curso Técnico em Recursos
Humanos de João Ramalho, para participarem de dois eventos na cidade de São Paulo, nos meses de
outubro e novembro de 2018. Faz uso da palavra o vereador Édipo Xavier Martins, se dizendo muito grato
por todos os vereadores assinarem a presente indicação. Estamos fazendo a nossa parte, porém a decisão
não depende de nós, depende do Prefeito e esperamos que ele olhe com carinho e atenda esta indicação. Em
seguida faz uso da palavra a vereadora Patrícia Aparecida Pacífico Soares, dizendo que a Prefeitura tem
disponibilidade de ônibus e acredita que este pedido será atendido pelo Prefeito. Logo após o Presidente
Gutembergue Girasol Guimarães, comenta que estamos todos de acordo que seja fornecido o ônibus e
vamos, além de encaminhar esta indicação, falar com Prefeito e reforçar o pedido pessoalmente. Logo após
faz uso da palavra a vereadora Rosemeire da Silva, dizendo que devido a importância desta viagem para os
alunos, devemos sim, falar pessoalmente com o Prefeito e pedir para que ele disponibilize um ônibus. A

seguir, o Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo uso da mesma a vereadora
Rosemeire da Silva, dizendo que hoje estamos com a casa cheia e a participação de vocês é muito
importante. Estamos aqui para atender vocês, em tudo que estiver ao nosso alcance. Tivemos
recentemente uma reunião no Hospital de Rancharia, juntamente com o Prefeito, para solucionar
alguns problemas e ver o que pode ser feito para melhorar ainda mais o atendimento de nossa
população. Para quem não sabe, a Prefeitura repassa mensalmente ao Hospital, R$ 25.000,00 e
temos que cobrar um bom atendimento, se bem, que o atendimento ali é bem organizado, se
compararmos com outros hospitais públicos por aí. O nosso Prefeito não tem medido esforços para
dar a nossa população o melhor atendimento possível na área da Saúde. Em seguida faz uso da
palavra o edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, agradecendo a presença de todos, especialmente a
equipe de alunos e professor presentes, dizendo que o Centro Paula Souza faz parte da sua vida,
onde fez o curso de Açúcar e Álcool e hoje me sinto honrado com a presença de vocês. Na semana
passada estávamos discutindo aqui, a criação de empregos em nossa cidade. A reforma mais

importante a ser feita em nosso país é a reforma tributária, porque o brasileiro paga muitos
impostos. A carga tributária em nosso país é muito grande e corrói uma parte muito grande de
nossos rendimentos. Estamos agora em período de eleições, sei que estamos cansados das mazelas
de nossa política, mas não podemos deixar de votar, porque o voto é a única arma que temos para
tentar mudar alguma coisa. O Brasil tem potencial para ser um dos países mais rico do mundo,
sendo bem administrado, não precisaria judiar tanto do povo com as altas taxas de impostos hoje
praticados em nosso país. A seguir, o Presidente suspende a sessão para o Intervalo Regimental,
retornando aos trabalhos, o material da Ordem do Dia, constou do Projeto de Lei nº 649/18. Não
havendo nenhum edil que quisesse discutir o assunto, foi submetido a primeira votação, sendo
aprovado por unanimidade. Em seguida, 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, será realizada uma sessão extraordinária para a segunda votação do Projeto de Lei nº 649/18,
para qual ficam os nobres vereadores convocados. Em seguida, 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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