
Ata da terceira sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima quarta legislatura da 
Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 03 de março 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: Projeto de Lei nº 696/2020 – 
“Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e dá outras providências”; Projeto de 
Lei Complementar nº 50/2020 – “Extingui, cria e altera cargos e cria vaga para o cargo que 
especifica, promove alterações necessárias na Lei Municipal nº 131, de 02/02/2005”; 
Indicação nº 13/2020 do edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, indicando ao Chefe do 
Executivo, após ouvido o Plenário, a denominação da UBS de nosso Município de: “Unidade 
Básica de Saúde Prefeito Antonio Boim”; Indicação nº 14/2020 do edil Gutembergue 
Girasol Guimarães, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para 
providenciar uma reforma no mata-burro localizado entre as propriedades da Fazenda Dr. 
Paulo e do Ayres Maricato, no Bairro Santo Inácio, comentando sobre a necessidade de 
reforma do referido mata-burro, que está bastante danificado, colocando em risco os veículos 
que ali passam, inclusive o ônibus de estudante que passa todos os dias no local. Indicação 
nº 15/2020 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido 
o Plenário, a implantação de mais uma sala na Creche Municipal, visando aumentar a 
capacidade de vagas para novas crianças; Indicação nº 16/2020 do edil Bruno Tikanori 
Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar o 
recapeamento do asfalto, na Rua Manaus, nas proximidades da Estação Elevatória de Esgoto; 
Indicação nº 17/2020 da vereadora Patrícia Aparecida Pacifico Soares, indicando ao 
Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar uma reforma no prédio da 
Assistência Social do Município; Indicação nº 18/2020 da vereadora Patrícia Aparecida 
Pacifico Soares, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para 
providenciar a instalação de um toldo ao lado do antigo prédio do Ginásio Estadual, para 
proteger as ambulâncias que ficam estacionadas naquele local. Todas 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, 
fazendo suas saudações aos presentes e em seguida comentado sobre sua indicação, dizendo 
que um povo que não relembra sua história é um povo sem cultura. O Sr. Antonio Boim foi 
um grande desbravador na construção de nosso município, participou com muita austeridade 
na luta para emancipação política, se tornando o primeiro prefeito de nosso município. Seria 
uma homenagem muito justa, se acatada pelo Executivo, pois precisamos lembrar das 



pessoas que tanto contribuíram com a nossa história local. Deixa seus parabéns à todas as 
mulheres pelo dia internacional da mulher, que comemoramos em 08 de março. Comenta 
sobre as reformas que estão sendo feitas no Centro Cultural e também no Laboratório de 
Informática. Fala sobre o aumento no valor do Vale Alimentação e também o reajuste 
concedido ao funcionalismo, demonstrando sempre a grande preocupação e respeito do nosso 
Prefeito com o funcionalismo, bem como com a população em geral. A seguir faz uso da 
palavra a vereadora Rosemeire da Silva parabenizando todas as mulheres pelo seu dia, estas 
guerreiras tão importantes na vida de todos. Comenta sobre o Arrastão da Limpeza que 
fizemos esta semana, onde foram tirados 12 caminhões de entulho. Isso ajuda muito a 
diminuir os focos de mosquitos na cidade. Já temos mais de 30 casos de dengue registrados 
na cidade, é natural, pois estamos entre municípios com alta infestação, porém todos os casos 
estão sendo muito bem atendidos em nossas unidades de saúde e não houve maiores 
complicações. Em seguida, faz uso da palavra o edil Bruno Tikanori Sakata, dizendo que na 
sessão passada eu estava aqui lamentando a falta de reajuste ao funcionalismo, porém na 
semana passada, os servidores receberam um reajuste salarial de 4,31%. Não retiro minhas 
palavras, mas hoje estou aqui para parabenizar o Prefeito, por mais esta iniciativa. Comenta 
sobre a necessidade de aumentar as vagas na creche para atender toda a população que 
necessita. Parabeniza o Prefeito pela aquisição das lâmpadas de LED para colocar na cidade. 
Parabeniza também as cientistas brasileiras que em tão pouco tempo conseguiram decifrar o 
genoma da corona vírus. Um grande passo para descoberta de um tratamento correto e até 
mesmo uma vacina para combater este vírus que vem assustando a saúde mundial. Comenta 
também sobre a tragédia ocorrida esta semana com o excesso de chuva na Baixada Santista, 
causando várias mortes. Deixa seu repúdio em referência à violência que acabou ocorrendo 
nas manifestações dos servidores, na Assembleia Legislativa do Estado. A seguir, após o 
Intervalo Regimental, retorna à Ordem do Dia, com o Projeto de Lei nº 696/20 e não 
havendo nenhum edil que quisesse discutir a respeito, foi submetido a primeira votação e 
aprovado por unanimidade. A segui foi apresentado o Projeto de Lei Complementar nº 
50/20. Como nenhum edil quisesse discutir o assunto, foi submetido a 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 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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