
Ata da nona sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da décima quarta legislatura da 
Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 04 de junho 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: Projeto de Lei Complementar 
nº 45/2019 - Extingue, cria e altera cargos e funções gratificadas e cria vaga para o cargo 
que especifica, promove alterações necessárias na Lei Municipal n. 131, de 02 de fevereiro 
de 2005; Indicação nº 49 do edil Gutembergue Girasol Guimarães, indicando ao Chefe 
do Executivo, após ouvido o Plenário, para adquirir e disponibilizar um trator e alguns 
implementos agrícolas, para contribuir com os pequenos produtores rurais do município, que 
não possuem tais equipamentos. Faz uso da palavra o autor da mesma, comentando que hoje 
no município, os setores de educação, saúde, esporte, transporte e outros, estão todos muito 
bem equipados, enquanto que o setor agrícola está cada vez mais esquecido. A maioria dos 
pequenos produtores não possuem maquinas e equipamentos para o preparo da terra e 
plantio. Antes, a Prefeitura prestava estes serviços aos pequenos produtores, porém hoje o 
município não possui mais nenhum implemento agrícola para esta finalidade. Os pequenos 
produtores têm que pagar estes serviços para particulares e muitas vezes se torna inviável. 
Por isso, acho que a Prefeitura deveria investir um pouco nestes equipamentos e favorecer 
um pouco mais os pequenos produtores. O documento foi submetido ao Plenário e aprovado 
por unanimidade. Indicação nº 50/19 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe 
do Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a possibilidade de implantar o transporte 
escolar urbano em nossa cidade, pelo menos no período da manhã. Faz uso da palavra o 
autor do documento, dizendo que principalmente neste período de frio ou quando está 
chovendo, é complicado para as crianças irem para a escola. Como nossa cidade é pequena e 
no período da manhã os ônibus não saem para buscar alunos na zona rural, seria possível 
implantar este transporte, recolhendo os alunos nas guaritas que temos em vários pontos da 
cidade. O documento foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. A seguir, o 
Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo uso da mesma o edil Marcos 
Rogério Ramello Gazeta dizendo considerar muito importante o município incentivar o 
esporte, o lazer, promover eventos como o rodeio por exemplo, onde há várias atrações 
diferentes. Parabeniza a administração municipal pela aquisição de mais dois veículos 
novos. Alguns veículos mais velhos serão leiloados e com isso vamos renovando a frota 
municipal. Ainda esta semana será licitada a reforma da capela do Cemitério Municipal, que 
assim como a entrada do local que já está em obras, serão totalmente reformadas. Temos 
também outras obras e aquisições de mais veículos importantes em andamento. Comenta 
sobre o evento realizado no ultimo dia 25 pela equipe do HR de Presidente Prudente e 
parabeniza toda a equipe de saúde do município que participaram e contribuíram muito na 
realização deste grande evento. Em seguida faz uso da palavra a vereadora Rosemeire da 
Silva, parabenizando o evento “O amor que cura” realizado em nossa cidade no ultimo dia 



25, pela equipe do HR de Presidente Prudente, com a realização de várias ações, com 
atendimento médico de várias especialidades, uma excelente oportunidade para nossa 
população. Houve distribuição de roupas e cobertores para a população mais carente e 
muitas atividades e diversões também. Logo após, faz uso da palavra o edil Bruno Tikanori 
Sakata, dizendo que na última sexta feira esteve juntamente com o Prefeito em uma reunião 
em Presidente Venceslau, uma reunião muito importante com a presença de vários políticos, 
prometendo novos benefícios para nossa região. Parabeniza a colega Rosemeire por seu 
trabalho no setor de saúde do município, há tantos anos e sempre com o mesmo amor e 
dedicação pela profissão que exerce. Parabeniza também o Prefeito pela aquisição de novos 
veículos e expressa seu repúdio a uma empresa de telecomunicação e internet, que 
recentemente passou uma rede de fibra óptica pela estrada de terra desde Rancharia até 
Quatá, um serviço mal feito, sem nenhum cuidado com a estrada, deixando alguns pontos 
complicados para transitar. A seguir, após o Intervalo Regimental, retorna à Ordem do Dia, 
com o Projeto de Lei Complementar nº 45/2019. Não havendo nenhum edil que quisesse 
discutir o mesmo, foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. 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, 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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