
Ata da sexta sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima quarta
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 18 de abril 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:
Ofício nº 105/2017 do Chefe do Executivo e a Indicação 23/2017 de autoria do
Vereador Édipo Xavier Martins, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, a realização de um Show de Talentos musicais em nossa cidade, visando dar a
oportunidade de apresentação aos talentos musicais de nosso município. Faz uso da
palavra o autor do documento, dizendo que seria muito gratificante para um pai, para
uma mãe, ver seu filho apresentando seu talento para a população. É muito importante
dar esta oportunidade para a pessoa que deseja se apresentar, mostrar o seu talento
musical. Gestões passadas realizaram este tipo de evento com muito sucesso em nossa
cidade. Em seguida o documento foi submetido a votação e aprovado por unanimidade.
Em seguida, o Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo uso da mesma a
vereadora Patrícia Aparecida Pacifico Soares, parabenizando a equipe de saúde do
município, juntamente com o Tiro de Guerra, pela realização do mutirão de combate ao
mosquito da dengue. Um trabalho muito importante para nossa cidade.  Em seguida, faz
uso da palavra o edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, também parabenizando a
parceria da equipe da saúde com o Tiro de Guerra, na realização do mutirão de limpeza
na cidade. Houve uma limpeza significativa em nossa cidade, quando o então Prefeito
Zezé promoveu a limpeza às margens da ferrovia onde havia muito mato e entulhos. O
edil destaca também, que esta semana foi muito turbulenta no cenário político nacional,
com as inúmeras denúncias na Lava Jato. Já passam de 90 parlamentares que já foram
denunciados e parece que vai faltar vaga nas cadeias para tantos corruptos e corruptores.
Fala-se de valores astronômicos que foram desviados. De início falava-se em R$
20.000.000.000,00, mas pode ser muito mais. Este valor daria para construir 13.000
Creches Escolas como a que está sendo construída aqui. O que daria 20 creches escolas
para cada município. Esperamos que estes bandidos vão para a cadeia e paguem pelo
que fizeram com nosso país. Nosso país é muito rico, pois está conseguindo sobreviver
mesmo com tanta roubalheira. Imagine como seria este país bem administrado e sem
roubos. O edil destaca ainda que é muito triste ver o cenário de guerra que está pintando
entre os Estados Unidos e a Coreia, que pode trazer danos irreparáveis para a
humanidade, com uma ameaça de guerra nuclear. Em seguida, faz uso da palavra a
vereadora Rosemeire da Silva, também parabenizando a equipe de saúde, o tiro de
guerra, todos os setores que participaram do mutirão de limpeza, também a população
de nossa cidade que colaborou. Isso é para servir de exemplo. O mérito é de todos,
porque não há nenhum caso de dengue em nossa cidade. Foi uma ação muito bonita e
importante para o município. A seguir, o Presidente suspende a sessão para o Intervalo



Regimental, retornando 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, 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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