
Ata da decima quarta sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da décima quarta 

legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 17 de setembro 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 nº 684 de 2019 – “Autoriza o Poder Executivo s celebrar Acordo de 

Cooperação Técnica com a ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 685 de 2019 – “Autoriza a celebração de convênio com o 

Governo Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, tendo por 

objeto Obras de Recapeamento Asfáltico e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 686 

de 2019 – “Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá outras 

providências”; Projeto de Resolução nº 01 de 2019 – “Dispõe sobre a constituição de 

Comissão Especial para revisão quinquenal da Lei Orgânica do Município de João Ramalho-

SP e dá outras providências”; Ofício nº 217/19 da Prefeitura Municipal; Moção de 

Aplausos nº 01/2019 do edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, encaminhada ao Setor de 

Educação do Município em especial a todos os servidores do setor,  pelo bom trabalho e 

dedicação prestados aos alunos de nosso município; Indicação nº 68/19 do edil Bruno 

Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para 

providenciar os reparos necessários na iluminação da Quadra ao lado do Ginásio Municipal 

de Esportes; Indicação nº 69/19 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do 

Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar uniformes para os funcionários do 

Almoxarifado Municipal; Indicação nº 70/19 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao 

Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar as demarcações do campinho 

de futebol de grama natural, localizado na Praça de Esportes da Vila Santa Cruz, ao lado do 

Campo Sintético e do Parquinho Infantil; Indicação nº 71/19 do edil Bruno Tikanori 

Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a possibilidade 

de instituir uma trilha na mata que fica dentro do espaço da Área de Lazer Governador 

Mário Covas “Burrinho”; Indicação nº 72/19 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao 

Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de um Playground e uma 

Academia ao Ar Livre, na Área de Lazer Governador Mário Covas “Burrinho”; Indicação 

nº 73/19 da vereadora Patrícia Aparecida Pacifico Soares, indicando ao Chefe do 

Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar reformas necessárias nos banheiros da 

Escola Municipal; Indicação nº 74/19 do edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, indicando 



ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a possibilidade de conceder uma 

redução de 20% no valor da tarifa de consumo de água de nossa cidade; e o Pedido de 

Informação nº 03/19 dos edis Antônio Pereira de Lima e Bruno Tikanori Sakata, 

solicitando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, informações referentes ao 

andamento/aprovação do Plano de Carreira do Magistério Municipal. Faz uso da palavra o 

edil Bruno Tikanori Sakata, comentando que esteve na escola e tomou conhecimento que o 

Plano de Carreira dos Professores ainda não foi aprovado. Desde o inicio deste mandato 

estamos cobrando a aprovação deste Plano. O salário de um professor aqui em João 

Ramalho é menor que o salário de um monitor de escola, que está no edital do concurso da 

Prefeitura de Quatá. É preciso aprovar e implantar este Plano de Carreira para valorizar os 

profissionais de educação de nosso município. Todos as indicações, a Moção e o Pedido de 

Informação acima foram submetidas ao Plenário e aprovadas por unanimidade. A seguir, o 

Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo uso da mesma a vereadora 

Rosemeire da Silva, esclarecendo que está havendo um surto da doença pé, mão e boca, 

principalmente nas crianças da Creche Municipal. Já estão sendo tomadas todas as 

providências necessárias para esterilizar o ambiente da Creche e também do Posto de Saúde 

onde estas crianças foram atendidas. A médica do Centro de Saúde vem atendendo muito 

bem todas as crianças, porém, no entanto, por se tratar de uma doença viral se espalhou 

muito rápido, porém está tudo sob controle. Comenta também sobre a exposição de 

artesanatos que aconteceu no final de semana, um evento muito importante, onde as pessoas 

tem a oportunidade de expor e vender suas obras. Comenta ainda, que na próxima sexta-feira 

dia 20, teremos aqui mais uma vez, o ônibus da campanha dos exames preventivos. Uma 

excelente oportunidade para as mulheres de nossa cidade realizarem seus exames. Em 

seguida, faz uso da palavra o edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, comentando que hoje 

temos 3 projetos de lei muito importante em tramitação, dois para recapeamento asfáltico e 

um firmando um acordo com a Universidade UNIP para conceder descontos nas 

mensalidades de cursos superiores para os Servidores do Município e seus dependentes, sem 

custos para o município. Comenta também sobre a sua moção de aplausos, destacando o 

atendimento prestado de modo geral no setor de educação de nosso município, tanto a nível 

municipal quanto estadual. Muito importante a dedicação de todos os servidores da educação 

para com as crianças de nosso município, valorizando a educação e incentivando os alunos. 

Fica aqui meu aplauso a estes servidores que trabalham com carinho e dedicação, dando o 

melhor de si em favor de nossos jovens e crianças. Sobre a indicação, sabemos que o 

abastecimento de água de nosso município é feito totalmente pela Prefeitura Municipal. 

Temos uma água de excelente qualidade e devemos sempre fornecer esta água com a melhor 

qualidade possível. João Ramalho deu um paço importante para economizar água e evitar 



desperdício, com a instalação de hidrômetros. Mesmo sendo uma tarifa de água considerada 

barata em nosso município, entendo que poderia ser reduzido um pouco mais, pelo menos 

20% no preço da tarifa de água para favorecer um pouco mais as famílias de nossa cidade 

diante de tantas contas a pagar. O edil deixa registrado um sentimento de tristeza, que por 

motivo de doença, a Dona Lia, que sempre está presente em todas as sessões, hoje não pode 

comparecer. Deixo aqui os meus votos de uma boa recuperação. Em seguida, faz uso da 

palavra o edil Bruno Tikanori Sakata, deixando seu repúdio a um deputado do Rio de 

Janeiro que propôs o congelamento do Salário Mínimo Nacional para alcançar o ajuste fiscal 

na economia do país. Um absurdo! Porque não congela ou reduz os próprios salários! Vem 

propor congelar o salário mínimo que já é tão pouco! A seguir, após o Intervalo Regimental, 

retorna à Ordem do Dia, com o Projeto de Lei nº 684/2019. Não havendo nenhum edil que 

quisesse discutir a respeito, foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. Em 

seguida, foi apresentado o Projeto de Lei nº 685/2019 e não havendo nenhum edil que 

quisesse discutir o assunto, foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. Logo 

após, foi apresentado o Projeto de Lei nº 686/2019 e como nenhum edil quisesse discutir o 

mesmo, foi submetido ao Plenário, sendo aprovado por unanimidade em primeira votação. 

Finalmente, foi apresentado o Projeto de Resolução nº 01/2019 e não havendo nenhum edil 

que quisesse discutir a respeito, foi submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. 

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 e não 

havendo mais nada a 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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