
Ata da sexta sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da décima quarta legislatura da 

Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 16 de abril de 2019, 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 39/19 do edil 

Gutembergue Girasol Guimarães, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o 

Plenário, para providenciar melhor escoamento de águas na estrada municipal que vai da 

Granja Yabuta até a Fazenda Dr. Paulo. Faz uso da palavra o autor da mesma, explanando o 

assunto. Esclarecendo que esta estrada, toda vez que chove forma enormes poças de água, 

por falta de escoamento adequado. Acho que é necessário fazer um serviço mais adequado, 

que permita o escoamento dessas águas. Trata-se de um trecho de estrada bastante utilizado, 

inclusive por caminhões, porque há um silo agrícola ao lado desta estrada. O edil comenta 

também, que a administração do Prefeito está excelente, porém, esta questão de abastecer as 

máquinas da Prefeitura em Rancharia é muito complicado. Em lugar nenhum acontece isso, 

só aqui. Trafegar com estas máquinas pela estrada até Rancharia há o risco de acontecer um 

acidente. E aí? Vai cobrar do maquinista que está em serviço e se vê obrigado a fazer este 

trajeto? É um assunto muito complicado e precisa ser revisto. Indicação nº 40/19 do edil 

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

plantio de mudas de árvores de pequeno e médio porte junto à Praça em que se encontra o 

Campo de Futebol Sintético, na Vila Santa Cruz; Indicação nº 41/19  do edil Bruno 

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

reforma/manutenção da guarita em frente ao Almoxarifado Municipal; Indicação nº 42/19 

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

a construção de praça com a instalação de brinquedos infantis na Vila Nova e a manutenção 

dos brinquedos infantis já instalados no parquinho da Praça de Esportes João Jorge da Silva, 



na Vila Santa Cruz. 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, agradecendo a visita do Prefeito hoje na 

reunião das comissões, sempre trazendo boas notícias. Nos mostrou também os boletins de 

caixa da Previdência Municipal com quase R$18.000.000,00 e o da Prefeitura com mais de 

R$ 3.200.000,00. Sabemos que esta na Câmara dos Deputados o projeto da reforma da 

Previdência, assunto polêmico que mais uma vez querem tirar dos trabalhadores o máximo 

que podem, enquanto grandes empresas devem milhões à Previdência e se pagassem suas 

dívidas resolveriam o problema de falta de dinheiro daquele órgão, porém, apenas 2% das 

empresas no Brasil estão em dia com a Previdência. João Ramalho por sua vez, é um 

exemplo de administração que paga suas contas em dia. Acredito que com boa vontade e 

política correta colocaremos o Brasil nos trilhos. O edil comenta ainda, que esteve na cidade 

de Assis, a convite do Niltinho, para uma reunião com deputados do PT e aproveitei a 

oportunidade protocolando dois pedidos, um de R$ 300.000,00 para infraestrutura e outro 

pedindo um caminhão Pipa, já que o que temos está em péssimo estado e se trata de um 

veículo muito importante no município, inclusive para ajudar nos primeiros socorros, em 

caso de incêndio, até a chegada dos bombeiros. Quanto a resposta da ARTESP à nossa 

moção, fica um elogio pela atenção em responder, mas fica também uma crítica, pela 

resposta vaga que nos deu, mas o importante é que ficou registrada a nossa manifestação. 

Em seguida, faz uso da palavra a vereadora Rosemeire da Silva, parabenizando o pedido do 

vereador Bruno, sobre o parquinho na Vila Nova, já que existem parquinhos em várias 

partes da cidade e naquela vila não há nenhuma área de lazer para a população local. E 

realmente, o parquinho da Praça de Esportes João Jorge da Silva está com os brinquedos 

danificados, necessitando de reparos para garantir a segurança das crianças. Finalmente, faz 

uso da palavra o edil Bruno Tikanori Sakata, comentando sobre suas indicações e dizendo 

que a poucos dias esteve em Presidente Prudente juntamente com alguns colegas, em um 

evento da Policia Militar, onde esteve presente o governador do estado e na oportunidade 

entregamos a ele um pedido para reforma da nossa área de laser Governador Mário Covas. 



Parabeniza o edil Marcos, que sempre está fazendo bons pedidos junto as esferas do governo 

para nosso município. Lamenta a tragédia ocorrida com a Catedral de Notre Dame, na 

França. O edil lamenta que fez um pedido de informação à Prefeitura sobre o Plano de 

Carreira dos Professores, ainda no ano passado e só agora obteve uma resposta. Parece que 

estavam esperando aprovar o Estatuto dos servidores, para então, responderem.  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, 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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