
Ata da décima terceira sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima quarta 
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 05 de setembro de 2017, 
às vinte horas, no Plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do vereador 
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. O Material do Expediente constou dos seguintes documentos: 
Projeto de Lei Complementar nº 31/2017 - “Dá nova redação ao Art. 5º, da Lei 
Complementar nº 18, de 21/08/2013, revoga o Art. 2º da Lei Complementar nº 25, de 
02/09/2015 e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 620/2017, “Dispõe sobre 
autorização para o Município de João Ramalho, ingressar no Consórcio Intermunicipal do 
Oeste Paulista – CIOP, ratificando em todos os seus termos, o Protocolo de Intenções 
firmado ao abrigo da Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005; Pedido de 
Informação nº 06/2017 do vereador Bruno Tikanori Sakata, solicitando ao Chefe do 
Executivo, após ouvido o Plenário,  informações referentes ao porque o Prefeito 
Municipal não concedeu a revisão geral anual dos vencimentos dos Servidores Públicos 
Municipais. O autor do documento faz uso da palavra, explanando sobre o assunto. Em 
seguida o mesmo foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. Pedido de 
Informação nº 07/2017 do vereador Édipo Xavier Martins, solicitando ao Chefe do 
Executivo, após ouvido o Plenário, informações referentes ao corte do ônibus que 
transportava pessoal para trabalhar na cidade de Quatá. Faz uso da palavra o autor do 
mesmo, comentando sobre o assunto, dizendo que o pessoal fica perguntando porque a 
condução foi cortada e não sabemos informar. A condução foi cortada de repente, 
pegando o pessoal de surpresa. Este transporte ajudava muito as pessoas que trabalham 
em Quatá. Sei que legalmente há Prefeitura não pode oferecer este serviço, porém, 
continua transportando pessoas para outras locais, somente este trajeto foi cortado. Em 
seguida o documento foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. Indicação 
44/2017 do Vereador Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após 
ouvido o Plenário, o conserto do revestimento interno do teto do Micro-ônibus, marca 
Iveco, placas DBS 8828; Indicação 45/2017 do Vereador Bruno Tikanori Sakata, 
indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a reforma e atualização do 
Marco Central da Praça dos Poderes; Indicação 46/2017 do Vereador Bruno Tikanori 
Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar a 
concessão da revisão geral anual aos servidores públicos municipais conforme assegura a 
Constituição Federal. As três indicações acima foram submetidas ao Plenário e aprovadas 
por unanimidade. Indicação 47/2017 da Vereadora Rosemeire da Silva, indicando ao 



Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a construção de uma Praça com Academia 
ao Ar Livre, bem como a instalação de um Parquinho Infantil, na Vila Nova. Faz uso da 
palavra a autora do documento, dizendo que no centro da cidade e nas demais vilas tem 
parquinho para as crianças, academia ao ar livre, porém só na Vila Nova que não tem. Se 
as crianças quiserem brincar em um parquinho ou as pessoas se exercitarem em uma 
dessas academias, tem que se deslocar para outras partes da cidade, porque ali não tem. 
Logo após, a mesma foi submetida a votação e aprovada por unanimidade. Indicação 
48/2017 do Vereador Marcos Rogério Ramello Gazeta, indicando ao Chefe do 
Executivo, após ouvido o Plenário, o cadastramento no Sistema de Gestão de Convênios e 
Contratos de Repasses SICONV, o pedido de Recursos para Combate ao Aedes Aegypti. 
Faz uso da palavra o autor da mesma, dizendo que este pedido visa melhorar ainda mais o 
combate ao mosquito em nossa cidade. Não temos casos de dengue no município, porém, 
não podemos abaixar a guarda e sim, melhorar cada vez mais o combate. Por isso, é muito 
importante aproveitar este projeto do SICONV para promover um trabalho ainda melhor 
no combate ao mosquito. Em seguida a mesma foi submetida ao Plenário e aprovada por 
unanimidade. Indicação 49/2017 do Vereador Marcos Rogério Ramello Gazeta, 
indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a criação de um programa de 
tarifa social de energia elétrica para as famílias de baixa renda devidamente cadastradas 
no setor de Assistência Social do Município. Faz uso da palavra o autor da mesma, 
dizendo que é notória as dificuldades financeiras que muitos estão passando. Esta 
indicação visa ajudar as famílias de baixa renda devidamente comprovado através de 
cadastro junto a Assistência Social do Município, a pagar as contas de energia, item tão 
importante na manutenção de uma casa e que muitos estão encontrando dificuldades para 
pagar. A mesma foi submetida a votação e aprovada por unanimidade. Indicação 50/2017 
do Vereador Édipo Xavier Martins, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o 
Plenário, a implantação de um Banco de Dados informatizado de currículos, para ficar à 
disposição das empresas interessadas em novas contratações. Faz uso da palavra o autor 
do documento, dizendo ter visto no município de Cerquilho este tipo de serviço prestado à 
população. Cadastra-se os currículos neste Banco de Dados e quando as empresas 
necessitam contratar, buscam informações, favorecendo assim, as pessoas que buscam um 
emprego a divulgar seus currículos. O documento foi submetido a votação e aprovado por 
unanimidade. A seguir, o Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo uso da 
palavra a vereadora Rosemeire da Silva, comentando que foi firmado uma parceria entre 
a Saúde e a Educação no Município, visando a prevenção de doenças e o 
acompanhamento das crianças da creche até a quinta série. Uma ótima parceria, muito 
importante para o desenvolvimento físico das nossas crianças. Em seguida faz uso da 



palavra o vereador Bruno Tikanori Sakata, parabenizando as indicações apresentadas e 
também o Juiz Federal que suspendeu o Decreto Federal que afetava a preservação de 
uma área significativa da Amazônia, liberando a mineração no local. Parabeniza também 
o Prefeito Municipal pelas verbas conquistadas para o município, destacando que 
devemos ajudar os candidatos que ajudam nosso município. Em seguida faz uso da 
palavra o vereador Marcos Rogério Ramello Gazeta, dizendo-se honrado em trabalhar 
ao lado de pessoas que estão empenhadas em trabalhar pelo bem do município, isto 
enaltece o nosso trabalho. Comenta sobra a parceria do município junto ao Centro Paula 
Souza. A educação e a cultura são os alicerces do desenvolvimento de nosso município. 
Temos que manter esta parceria tão importante. Nós lutamos pelas conquistas, porém, não 
depende só de nós os resultados, temos que ter respaldo de outras esferas de governo e 
graças a Deus estamos conseguindo. Pedimos também a implantação do laboratório para 
melhorar ainda mais os estudos em nossa cidade e se Deus quiser vamos conseguir 
também. Estamos aqui para servir a comunidade da melhor maneira possível. Em seguida 
o Presidente suspende a sessão para o Intervalo Regimental, retornando aos trabalhos, 
com o Projeto de Lei Complementar nº 31/2017. Não havendo nenhum edil que 
quisesse discutir o mesmo, foi submetido a votação e aprovado por unanimidade.  Em 
seguida, foi apresentado o Projeto de Lei nº 620/2017. Como nenhum edil 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, 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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