
Ata da décima quinta sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima quarta 

legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 03 de outubro 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 nº 617/17 - “Dispõe sobre o PPA – Plano Plurianual do Município de João 

Ramalho e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 618/17 - “Dispõe sobre as 

Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018 e dá outras providências”; 

Projeto de Lei nº 622/17 - “Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no 

orçamento vigente e dá outras providências”; Indicação 54/2017 do Vereador Bruno 

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

providenciar o transporte gratuito para os munícipes que trabalham nas cidades vizinhas 

de Rancharia e Quatá. Faz uso da palavra o autor da mesma, comentando o quanto está 

difícil a questão do emprego em todo o Brasil e este apoio do município com o transporte 

estava ajudando muito estes trabalhadores, por isso eu peço ao Prefeito que volte a 

oferecer o transporte gratuito a estes cidadãos. O documento foi submetido a votação e 

aprovado por unanimidade. Indicação 55/2017 do Vereador Bruno Tikanori Sakata, 

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

vez de mandar um ônibus para o transporte dos alunos na linha que vai para a Fazenda 

São Paulo, mandar duas peruas para dividir o trajeto e evitar que os alunos cheguem tão 

tarde. Faz uso da palavra o autor do documento, esclarecendo que esta linha de transporte 

de alunos vai até a Fazendo Cruzeiro do Sul. É a linha de transporte de alunos mais longa 

do município, por isso, tem alunos que estão chegando em casa quase 20:00hs. Na semana 

passada o transporte foi feito por duas peruas e os alunos chegaram bem mais cedo e por 

isso pediram para ver a possibilidade de continuar com duas peruas em vem do ônibus. 

Em seguida o documento foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. A 

seguir, o Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo uso da palavra a 

vereadora Rosemeire da Silva, relembrando que há um ano atrás, passamos por uma 

etapa difícil que foram as eleições municipais e graças à Deus hoje estamos aqui 

trabalhando e fazendo o possível para trazer o melhor para nossa cidade. Há críticas, 

porém, é através das críticas que buscamos corrigir os erros e melhorar. Tudo que for para 

melhorar temos que apoiar e aprovar. Sabemos que todas as Prefeituras estão enfrentando 

dificuldades financeiras, porém estamos fazendo o melhor possível para que estas 

dificuldades não atrapalhem os serviços essenciais do município. Em seguida faz uso da 

palavra o vereador Marcos Rogério Ramello Gazeta, dizendo que estamos no início de 

outubro, mês da campanha “Outubro Rosa”, uma campanha muito importante contra o 

câncer de mama, visando a conscientização da comunidade no combate e prevenção desta 

doença que ceifa muitas vidas. Hoje temos tantos meios para evitar e tratar esta doença e é 

preciso divulgar através de campanhas como esta. Parabeniza o vereador Bruno pelas 



indicações apresentadas e a todos os vereadores pelo trabalho que estamos fazendo. Nosso 

município está com as contas em dia, mantendo os serviços essenciais em ordem, sempre 

trabalhando com os pés no chão. Em seguida o Presidente suspende a sessão para o 

Intervalo Regimental, retornando aos trabalhos, com o Projeto de Lei nº 617/2017. Não 

havendo nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, foi submetido a 1ª votação e 

aprovado por unanimidade. Em seguida, foi apresentado o Projeto de Lei nº 618/2017. 

Como nenhum edil quisesse discutir a respeito, foi submetido ao plenário e aprovado por 

unanimidade em 1ª votação. Em seguida, foi apresentado o Projeto de Lei nº 622/17. Não 

havendo nenhum edil que quisesse discutir a respeito, foi submetido a 1ª votação e 

aprovado por unanimidade. 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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