
Ata da primeira sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima quarta legislatura da 
Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 04 de fevereiro de 2020, 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: Indicação nº 

01/2020 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o 
Plenário, o plantio de árvores em volta do campo de futebol da Vila Santa Cruz. Indicação 

nº 02/2020 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido 
o Plenário, a aquisição de parte do terreno ao lado do campo de futebol da Vila Santa Cruz, 
do outro lado da Rua Francisco Mattos, para construção de quiosques para uso da população. 
Indicação nº 03/2020 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, 
após ouvido o Plenário, a abertura da Rua dos Vereadores até a Rua Paulo Azevedo. 
Indicação nº 04/2020 dos edis Bruno Tikanori Sakata e Antônio Pereira de Lima, 
indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a concessão da revisão geral 
anual para os servidores municipais, bem como, um reajuste no Auxílio Alimentação dos 
mesmos. Faz uso da palavra o edil Bruno Tikanori Sakata, dizendo que por se tratar de um 
assunto que conta com o apoio de todos, esta indicação deve ser enviada em nome de todos 
os vereadores desta casa. Indicação nº 05/2020 do edil Antônio Pereira de Lima, 
indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a construção de uma guarita, nas 
proximidades da Praça Clóvis Dias Valente, para que os trabalhadores possam aguardar a 
condução ao abrigo da chuva e sol. As Indicações acima foram todas submetidas ao Plenário 
e aprovadas por unanimidade. A seguir, o Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, 
fazendo uso da mesma a vereadora Rosemeire da Silva, dizendo que estamos retornando aos 
trabalhos e esperamos que seja um ótimo ano, com muitas realizações positivas. Se diz 
muito satisfeita com a população de João Ramalho, pois estamos entre dois municípios com 
muitos casos de dengue, enquanto que aqui, graças ao trabalho das agentes e equipe de 
vigilância sanitário, com o apoio e colaboração da população, estamos com um índice bem 
baixo de infestação do mosquito. Destaca o início da campanha de vacinação contra raiva 
animal e repudia a falta de respeito de pessoas que vem agredir fisicamente, funcionários da 
saúde, dentro do seu local de trabalho, fato que vem se repetindo e isso é inadmissível. Em 
seguida faz uso da palavra o edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, dizendo que ainda há 
pouco estávamos comemorando a chegada de 2020 e já estamos em fevereiro, de volta aos 
trabalhos. O edil comenta sobre a volta às aulas, dizendo ter acompanhado a preparação por 



parte da administração, tudo com muito carinho para o início de mais um ano letivo. 
Comenta também sobre a Copinha Mercosul, um grande evento, muito importante para as 
crianças, suas famílias e a população em geral que aprecia o futebol. Foram tantos elogios 
recebidos das delegações que aqui estiveram, sobre as instalações dos estádios, a iluminação, 
condição do gramado, recepção, enfim, meus sinceros cumprimentos a todos que 
contribuíram para a realização deste evento. Parabeniza também o Secretário da Câmara, 
pela forma imparcial e precisa nas descrições dos acontecimentos das sessões em ata. O edil 
comenta também sobre o Plano de desenvolvimento econômico e social do município, 
estando com o mesmo em mãos. Fiquei muito satisfeito com o conteúdo elaborado com a 
assistência do SENAT e coordenado pela equipe da Assistência Social de nosso município, é 
importante que todos tenham conhecimento deste plano. Ao longo das próximas sessões, 
quero trazer aqui, parte do conteúdo para conhecimento de todos vocês, começando hoje, 
pelo histórico de nosso município que foi incluído ao texto. É muito importante conhecer o 
passado, viver bem o presente e planejar o futuro. Quanta gente boa passou por aqui e 
quantas coisas boas foram feitas ao longo deste tempo. Para ter uma boa gestão é preciso 
planejamento, aprimorar as vocações do município, usufruir daquilo que o município oferece 
de melhor, suas principais características, para investir naquilo que realmente seja 
promissor. A seguir, faz uso da palavra o edil Bruno Tikanori Sakata, também dando boas-
vindas ao novo ano de trabalho que estamos iniciando. Agradece ao Deputado Estadual 
Mauro Bragato, por mais uma emenda de R$ 100.000,00 para o setor de saúde do município. 
O edil comenta sobre a epidemia gerada por um novo vírus, causando muitas mortes na 
China e os riscos de se espalhar pelo mundo. A China, ainda assim, diante de tudo que vem 
passando, conseguiu construir um hospital enorme e equipado para atender estas vítimas, em 
um tempo recorde de 10 dias, enquanto que aqui no Brasil levam 10 anos para construir um 
hospital, isso quando terminam. O edil parabeniza o Prefeito Municipal, que apesar da crise 
financeira que o país vive, continua com a realização de várias obras no município. A seguir, 
após o Intervalo Regimental, retorna aos trabalhos e não havendo 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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