
Ata da quarta sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima quarta legislatura da 
Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 07 de abril 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 Complementar 
nº 51/2020 – “Adequa cargo alterado pela Lei Complementar nº 49, de 04 de março de 2020 
e promovem alterações necessárias na Lei Municipal nº 131 de 02 de fevereiro de 2005 e dá 
outras providências”; Projeto de Lei nº 701/2020 – “Denomina as seguintes vias públicas e 
dá outras providências”; Projeto de Lei nº 702/2020 – “Denomina bem público “Piscina 
Pública Vereador João Calixto dos Santos” e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 
704/2020 – “Dá denominação à via pública que especifica e dá outras providências”; Projeto 
de Lei nº 705/2020 – “Dá denominação ao PSF da Vila Santa Cruz e dá outras 
providências”; Veto ao Projeto de Lei 699/2020 – “Que concede revisão geral anual aos 
subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais e dá outras providências”; 
Moção de Aplausos nº 01/2020 do edil Bruno Tikanori Sakata, a todos os funcionários 
públicos do município que vem exercendo suas funções com toda eficiência, colaborando e 
se dedicando ao combate e prevenção de doenças, neste período de pandemia pelo covid-19; 
Indicação nº 20/2020 do edil Antônio Pereira de Lima, indicando ao Chefe do Executivo, 
após ouvido o Plenário, a instalação de ventiladores no Centro Comunitário da Vila Santa 
Cruz; Indicação nº 21/2020 do edil Antônio Pereira de Lima, indicando ao Chefe do 
Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de microfone e uma caixinha de som, para a 
Dra. do UBS chamar os pacientes para consulta; Indicação nº 22/2020 do edil Bruno 
Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de 
iluminação pública, no trecho asfaltado da Rua Rancharia, ao lado do Ginásio Municipal de 
Esportes; Indicação nº 23/2020 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do 
Executivo, após ouvido o Plenário, a suspensão total ou parcial da cobrança de impostos 
municipais do comercio local, num período de dois meses, em virtude da quarentena pela 
pandemia do covid-19;  Indicação nº 24/2020 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao 
Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, o fornecimento da merenda escolar para os 
alunos do município, realizando a entrega em marmitas, em virtude da quarentena pela 
pandemia do covid-19; Indicação nº 25/2020 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao 
Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a possibilidade de prorrogação das 
datas de vencimento da cobrança de água e IPTU e a suspensão de cobrança de juros e multa 
por atraso no pagamento, neste período, em virtude da quarentena pela pandemia do covid-



19. Indicação nº 26/2020 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Presidente da 
Câmara Municipal, após ouvido o Plenário, para ver a possibilidade de antecipar a devolução 
de parte dos valores de sobras de duodécimos recebidos pela Câmara Municipal, para a 
Prefeitura Municipal, destinando o valor para uso na área de saúde, ajudando no combate à 
Pandemia do covid-19. Indicação nº 27/2020 da vereadora Rosemeire da Silva, indicando 
ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar manutenção necessária nas 
câmeras de segurança instaladas nos Postos de Saúde e demais repartições públicas que 
possuem este sistema de segurança; e a Indicação nº 28/2020 da vereadora Rosemeire da 
Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar limpeza 
do mato, no prolongamento da Rua Sorocabana, aos fundos das casas com frente para a 
avenida. 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 a vereadora Rosemeire da Silva, agradecendo à Deus por termos saídos todos bem 
do período de quarentena a que fomos submetidos, foi um período difícil, onde éramos  
vistos com desconfiança e sob vigia da população, mas graças à Deus superamos e estamos 
de volta a nossa luta diária. Temos casos suspeitos na cidade, todos estão sendo monitorados, 
foram feitos os exames e estamos aguardando os resultados e torcendo para quer não seja o 
vírus da covid-19. Estamos em campanha de vacinação da gripe influenza, indo nas casas 
aplicar a vacina, mas precisamos da compreensão da população, porque as dozes da vacina 
estão vindo em lotes, porém todos vão ser vacinados conforme escala dos grupos 
preferenciais. Esperamos vacinar 100% das pessoas que fazem parte dos grupos da 
campanha. Parabeniza todos os servidores que estão empenhados na campanha de prevenção 
ao covid-19. O setor de saúde municipal está preparado, com todos os equipamentos e 
profissionais necessários para atender em caso de alguma emergência relacionada ao covid-
19. Faz uma explanação sobre a situação que se encontram os pacientes com suspeita do 
vírus e seus familiares, porém nenhum caso foi confirmado ainda. Em seguida faz uso da 
palavra o edil Bruno Tikanori Sakata, fazendo uma explanação sobre suas indicações, 
dizendo que neste momento de crise na saúde que estamos vivendo, o poder público precisa 
dar todo apoio possível à população. Embora nunca aprovei a administração do governo 
Dória, neste momento tenho que parabeniza-lo pelas medidas e pela forma segura que vem 
administrando esta situação de pandemia no Estado de São Paulo. A seguir, após o Intervalo 
Regimental, retorna à Ordem do Dia, com os seguintes documentos: Projeto de Lei 
Complementar nº 51/2020 – “Adequa cargo alterado pela Lei Complementar nº 49, de 04 
de março de 2020 e promovem alterações necessárias na Lei Municipal nº 131 de 02 de 
fevereiro de 2005 e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 701/2020 – “Denomina as 
seguintes vias públicas e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 702/2020 – “Denomina 
bem público “Piscina Pública Vereador João Calixto dos Santos” e dá outras providências”; 



Projeto de Lei nº 704/2020 – “Dá denominação à via pública que especifica e dá outras 
providências”; Projeto de Lei nº 705/2020 – “Dá denominação ao PSF da Vila Santa Cruz e 
dá outras providências”; Veto ao Projeto de Lei 699/2020 – “Que concede revisão geral 
anual aos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais e dá outras 
providências”. Todos os documentos acima foram submetidos ao Plenário, sendo todos 
aprovados por unanimidade. A seguir, o Presidente franqueia a palavra para Explicação 
Pessoal, fazendo uso da mesma o edil Bruno Tikanori Sakata, parabenizando o Juiz Federal 
Dr. Itagiba Catta Preta Neto, de Brasília, que determinou o bloqueio dos recursos do Fundo 
Partidário e do Fundo Eleitoral, deixando estas verbas à disposição do Governo Federal para 
uso no combate à pandemia do coronavírus e seus reflexos na economia do país. Sempre fui 
contra estas verbas partidárias e esta decisão hoje, vem de encontro com o que considero 
justo. A seguir, 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. 
 
   PRESIDENTE                         VICE-PRESIDENTE 

 
  1º SECRETÁRIO                           2º SECRETÁRIO 


