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

da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 04 de dezembro 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 654/2018 – “Define os Benefícios Eventuais, no Âmbito da 

Política Municipal de Assistência Social”; Projeto de Lei nº 657/2018 – Dispõe sobre abertura de Crédito 

Especial e dá outras providências”; Indicação nº 38/18 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe  

do Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a possibilidade de instalação de um viveiro de mudas no 

município, com a finalidade de fornecer mudas de pequeno porte para plantio nas calçadas. Faz uso da 

palavra o autor da mesma, comentando sobre a importância de o município ter um viveiro de mudas. Além 

de economizar na aquisição de mudas, melhora também a pontuação do município no programa Selo Verde; 

Indicação nº 39/18 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o 

Plenário, para ver a possiblidade de fornecimento de um lanche/salgado e um refrigerante para os munícipes 

que viajam com a condução da Prefeitura para atendimento médico, no período da tarde. Faz uso da palavra 

o autor do documento, esclarecendo que a condução da Prefeitura que vai à Presidente Prudente na parte da 

tarde, sai daqui às 11 horas e só retorna entre as 16 e 17 horas. Nem tanto pelos adultos, mas principalmente 

as crianças que sentem fome e as vezes não tem condições de comprar um lanche; Indicação nº 40/18 do 

edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, que oriente 

o setor responsável sobre a Portaria que estabelece nova Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(Rename) 2018; e a Indicação nº 41/18 do edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, indicando ao Chefe do 

Executivo, após ouvido o Plenário, que oriente o setor responsável pelas Novas Linhas de Financiamento 

para Áreas Urbanas e Smarts Cities para Municípios e Consórcios. 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 a vereadora Rosimeire da Silva, comentando que já foi indicado 

o novo médico do programa mais médico, que deverá compor a equipe médica de nossa cidade. É o 

Dr. Ivo! Velho conhecido de nossa cidade, que deverá assumir até o dia 14. É um médio experiente 

e estamos felizes com seu retorno. Comenta também, que na próxima sexta feira, estará em nossa 

cidade, no período da tarde, a partir das 13 horas, o ônibus que fará uma nova campanha de exames 

preventivos para as mulheres de nosso município. Logo após, faz uso da palavra o edil Marcos 

Rogério Ramello Gazeta, agradecendo a presença de todos, especialmente a Secretária da 

Assistência Social, que participou conosco de uma reunião para esclarecer dúvidas sobre o Projeto 

de Lei 654/18, referente a concessão de benefícios eventuais pela Assistência Social do Município. 

Ela nos passou algumas informações e estatísticas e também nos convidou para acompanharmos os 

trabalhos sociais do município. Podemos observar, que os índices de emprego em nosso município 

são muito baixo, realmente preocupante. Comenta sobre suas duas indicações, destacando a 

importância de o Município estar atento a estas normas, tanto do Rename 2018, quanto da linha de 

crédito disponível através do Projeto de Cidadania, possibilitando o desenvolvimento de alguns 



projetos, que sem esta linha de crédito se torna inviável para o município.  Comenta sobre o projeto 

de lei para aquisição de mais um ônibus e também sobre a reforma do Terminal Rodoviário que já 

está com as obras em andamento. O edil comenta também que precisamos melhorar a oferta de 

empregos em nossa cidade, mas para isso precisamos de boas rodovias de acesso, o que hoje se 

encontra prejudicada e também de mão de obra qualificada. Para que uma empresa se instale no 

município, sempre se leva em consideração estes itens. Precisamos cobrar das autoridades 

competentes, a reforma da rodovia e investir em educação para qualificar os cidadãos para ter maior 

possibilidade de emprego. Em seguida, o Presidente suspende a sessão para o Intervalo Regimental, 

retornando à Ordem do Dia, com o Projeto de Lei nº 654/2018. Não havendo nenhum edil que quisesse 

discutir o mesmo, foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. Finalmente, foi apresentado o 

Projeto de Lei nº 657/2018. Como nenhum edil quisesse discutir o assunto, foi submetido ao Plenário e 

aprovado por unanimidade em primeira votação. A seguir, 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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