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

legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 15 de outubro 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 Complementar nº 47/2019 – “Dispõe sobre alteração do Estatuto dos 

Funcionários Públicos do Município de João Ramalho, Estado de São Paulo”. Projeto de 

Lei nº 679/2019 – “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 

2020 e dá outras providências”. Indicação nº 79/19 dos edis Bruno Tikanori Sakata e 

Édipo Xavier Martins, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a 

aquisição de um terreno para construção de casinhas da CDHU. Indicação nº 80/19 do edil 

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

providenciar a lavagem e pintura da cobertura do Necrotério Municipal”. Indicação nº 

81/19 do vereador Gutembergue Girasol Guimarães, indicando ao Chefe do Executivo, 

após ouvido o Plenário, para providenciar a instalação de sanitários masculino/feminino, 

bem como melhorias estruturais no espaço da Prova do Laço, em nossa cidade. Faz uso da 

palavra o autor da mesma, dizendo que existe dois sanitários no local, porém em más 

condições e sem indicação de masculino/feminino. Estão sempre realizando algum evento 

ali e as pessoas vão participar, inclusive famílias vão prestigiar e seria importante fazer 

algumas melhorias, principalmente nos sanitários que estão sem condições de uso. 

Indicação nº 82/19 do vereador Antônio Pereira de Lima, indicando ao Chefe do 

Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar reparos no calçamento do Velório 

Municipal e do espaço ao lado do mesmo. Indicação nº 83/19 do edil Bruno Tikanori 

Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a implantação de um 

bicicletário em frente à Unidade Básica de Saúde do Município. Todos 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 edil Marcos Rogério Ramello 

Gazeta, comentando sobre a PEC 152 que foi aprovada da maneira reivindicada pelas 

Prefeituras Municipais, agradecendo a todos os deputados que aprovaram esta emenda. A 

divisão do recurso então, será feita da mesma forma que o FPM, o que favorece os pequenos 

municípios. Hoje temos projetos importantes em trâmite, como a emenda ao Estatuto, dando 

a oportunidade aos professores de participar novamente do Processo Seletivo e a LDO 2020 

que também está em discussão hoje. Em seguida faz uso da palavra a Vereadora Rosemeire 



da Silva, parabenizando as candidatas eleitas do Conselho Tutelar que foram guerreiras em 

suas campanhas e conseguiram a votação para se elegerem e agora estão instaladas em nova 

sede e veem desenvolvendo um ótimo trabalho no município. Parabeniza também a todos os 

professores pelo seu dia. Finalmente faz uso da palavra o edil Bruno Tikanori Sakata, 

parabenizando a todos os professores e de uma maneira especial gostaria de ver aprovado o 

Plano de Carreira do Magistério, porém mais uma vez, a resposta do Prefeito vem de forma 

negativa, dizendo que ainda está em estudo. Os professores são os responsáveis pela 

formação de todas as profissões e merecem ser valorizados. A seguir, após o Intervalo 

Regimental, retorna à Ordem do Dia, com o Projeto de Lei Complementar nº 47/2019. 

Não havendo nenhum edil que quisesse discutir a respeito, foi submetido ao Plenário e 

aprovado por unanimidade. Logo após, foi apresentado o Projeto de Lei nº 679/19. Não 

havendo nenhum edil que quisesse discutir o assunto, foi submetido a primeira votação e 

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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