
Ata da décima quinta sessão ordinária, da segunda sessão legislativa, da décima quarta legislatura 

da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 02 de outubro 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 42/18 – “Dispõe sobre a criação do cargo 

de Professor de Educação Básica (PEB II) de Artes, promove alterações necessárias na Lei Municipal nº 

131, de 2 de fevereiro de 2005 e dá outras providências”;  Projeto de Lei nº 651/2018 – Dispõe sobre 

abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 652/2018 – “Que 

autoriza o Chefe do Poder Executivo a utilizar área denominada CASA DE APOIO AO 

TRABALHADOR RURAL, em caráter precário, para utilização da Secretaria Municipal de Assistência 

Social e dá outras providências”; Indicação nº 33/2018 da Vereadora Rosimeire da Silva, indicando ao 

Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a possibilidade de firmar um convênio com o Hospital 

de Rancharia, para fornecimento de alimentação para os acompanhantes de pacientes de nosso município, 

internados no referido Hospital. Faz uso da palavra a autora do documento, dizendo que muitas pessoas que 

ficam no hospital de acompanhante, passam por dificuldades por não ter direito a alimentação e muitas 

vezes, não ter dinheiro para comprar fora do hospital. Fomos até o Hospital e conversando com os 

dirigentes, soubemos desta possibilidade de a Prefeitura firmar um convenio com o Hospital, para o 

fornecimento de alimentação ao acompanhante. O Vereador Édipo Xavier Martins, faz uso da palavra, 

parabenizando a vereadora Rosimeire pela indicação, na minha opinião, uma das melhores indicações 

apresentadas nesta casa. Em seguida o documento foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. 

Indicação nº 34/2018 da Vereadora Rosimeire da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o 

Plenário, a instalação de um redutor de velocidade, na Rua José Teodoro, Vila Sorocabana. Faz uso da 

palavra a autora da mesma, comentando que a referida rua dá acesso ao Distrito Industrial e também ao 

novo loteamento que está sendo aberto ao final da rua. Isso aumentará ainda mais o movimento de veículos, 

colocando em risco a segurança, principalmente de crianças que brincam ou pessoas que caminham pela 

rua. Isso demonstra a necessidade de instalação de um redutor de velocidade no local. O documento foi 

submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. Pedido de Informação nº 03/2018 do edil Bruno 

Tikanori Sakata, solicitando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, informações andamento do 

Plano de Carreira dos Professores Municipais. Faz uso da palavra o autor do pedido, dizendo que este 

assunto já foi debatido nesta casa, procuramos informação a respeito e a então Secretária de Educação nos 

informou que havia sim um Plano de Carreira sendo elaborado e que deveria em breve ser aprovado, porém 

até agora nada. Estou cobrando informações a respeito, porque é muito importante este plano de carreira 

para os professores, uma profissão tão importante na vida e na formação de todos nós. Em seguida o 

documento foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. A seguir, o Presidente franqueia a 

palavra para Tema Livre, fazendo uso da mesma a vereadora Rosemeire da Silva, comentando 

sobre a importância de passar as informações corretas para vocês. A Unidade de Saúde de João 

Ramalho estava com 220 exames de Ultrassom atrasados. Nosso Município gasta em torno de dez 

mil reais por mês só em exames. Nós preparamos uma sala e foi contratada uma empresa para 



realizar estes exames de Ultrassom. No dia 04/09 foram chamados 100 pacientes que estavam na 

lista de espera para realizar os exames, alguns faltaram por opção, e hoje, foram chamados os 

demais 120 pacientes para fazer os exames. Acabamos com a fila de espera, agilizando o 

atendimento e o tratamento destes pacientes. Vamos continuar com o atendimento normal junto as 

nossas unidades de saúde do município, ao Hospital de Rancharia, ao Hospital Regional de 

Presidente Prudente. O atendimento à saúde em nosso município vai muito bem e vamos procurar 

melhorar cada vez mais. Deseja um feliz aniversário ao vereador Marcos e diz ter muita admiração 

por seu trabalho como vereador. Em seguida, faz uso da palavra o edil Bruno Tikanori Sakata, 

parabenizando o companheiro Marcos pelo seu aniversário e comentando que estamos na semana 

da eleição. Muitos candidatos não se preocuparam em apresentar suas propostas de trabalho, mas 

sim, em atacar os candidatos adversários. O Brasil chegou a situação que está, devido as más 

administrações que tivemos. Está na hora de dar um basta nas roubalheiras e mudar o rumo deste 

País. Logo após, faz uso da palavra o edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, agradecendo as 

manifestações recebidas. Se diz também, um admirador da Vereadora Rosimeire, especialmente 

pelo carinho e dedicação à sua profissão, sempre fazendo o melhor possível pela saúde de nossos 

munícipes, como esta importante indicação apresentada hoje. Destaca também a dedicação do 

Vereador Bruno, sempre trazendo importantes indicações. Vemos muita gente repudiando a política 

em nosso país, mas temos que enfrentar estas dificuldades e tentar mudar esta situação. Não 

devemos votar em brando ou anular nosso voto porque depois não adianta reclamar, já que deixou a 

decisão nas mãos dos outros. Em seguida, o Presidente suspende a sessão para o Intervalo 

Regimental, retornando à Ordem do Dia, com o Projeto de Lei Complementar nº 42/18. Não 

havendo nenhum edil que quisesse discutir o assunto, foi submetido a votação, sendo aprovado por 

unanimidade. Em seguida, foi apresentado o Projeto de Lei nº 651/18. Como nenhum edil quisesse 

discutir o mesmo, foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade em primeira votação. 

Finalmente, foi apresentado o Projeto de Lei nº 652/18. Não havendo nenhum edil que 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 o edil Marcos pelo seu aniversário e também a Vereadora Rosimeire, pela 

indicação de fornecimento de alimentação aos acompanhantes de pacientes internados no Hospital 

de Rancharia. 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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