
Ata da decima primeira sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da décima quarta legislatura 
da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 06 de agosto 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 nº 676 de 2019 que “Autoriza o Chefe do Poder 
Executivo a efetuar doação de tintas e outros materiais para a Secretaria do Estado dos Negócios da 
Segurança Pública e dá outras providências outras providências”; Projeto de Lei nº 677 de 2019 
que “Dispõe sobre abertura de crédito especial e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 678 de 
2019 que “Autoriza celebração de convênio como Governo do Estado de São Paulo, por intermédio 
da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, tendo como objeto Reforma 
do Ginásio Poliesportivo de João Ramalho e dá outras providências”; Moção de Congratulação nº 
01/2019 do edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, parabenizando o setor de saúde e vigilância 
sanitária, pela eficaz política de combate à dengue, destacando os baixos índices da doença 
ocorridos no município. Indicação nº 54/19 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe 
do Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar a iluminação do letreiro de identificação 
do Terminal Rodoviário do Município. Indicação nº 55/19 do edil Bruno Tikanori Sakata, 
indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar a implantação oficial 
do Ponto de Taxi no Terminal Rodoviário. Indicação nº 56/19 do edil Bruno Tikanori Sakata, 
indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de câmeras de segurança 
junto aos parquinhos infantis recém instalados na cidade. Indicação nº 57/19 da vereadora 
Rosemeire da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a 
possibilidade de adquirir uma prancha de primeiros socorros para cada unidade de saúde do 
Município. Faz uso da palavra a autora da mesma, dizendo ser preocupante, porque o município 
tem apenas duas pranchas destas que é um equipamento muito importante para imobilizar o 
paciente para transporte e mesmo para locomover dentro da unidade de saúde. É necessário que 
tenha pelo menos uma prancha em cada unidade de saúde e também nas ambulâncias de plantão. 
Este equipamento é fundamental para prestar o socorro de maneira segura e adequada. Indicação nº 
58/19 do edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o 
Plenário, para ver a possibilidade de solicitar a Unidade do Ciência Móvel em nossa cidade. Todos 
os documentos acima foram submetidos ao Plenário e aprovado por unanimidade. A seguir, o 
Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo uso da mesma o edil Marcos Rogério 
Ramello Gazeta, agradecendo mais uma vez a presença do Prefeito na reunião das comissões, 
trazendo boas notícias, como sempre, entre elas a grade de shows para o rodeio, um grande evento 
que será proporcionado a nossa população, bem como das cidades de nossa região. Sobre a 
indicação para trazer a unidade de Ciências Móvel, um projeto que visa despertar o interesse pela 
ciência, especialmente às crianças e jovens do município. A Moção de Congratulação vem 



parabenizar a equipe de Vigilância Sanitária de nossa cidade, pelo trabalho realizado na prevenção 
da dengue em nosso município, trazendo ótimos resultados, com um índice baixíssimo de casos. 
Comenta também sobre o circo que esteve em nossa cidade e hoje, em parceria com a Prefeitura, 
foram apresentados espetáculos durante o dia, com entrada franca para os alunos das nossas escolas. 
Parabéns pela iniciativa, porque circo também é cultura. A seguir faz uso da palavra a vereadora 
Rosemeire da Silva, parabenizando todos os pais pelo seu dia no próximo domingo e será realizado 
um show no próximo sábado em homenagem aos pais. Comenta também sobre o passeio ciclista e a 
caminhada realizada no último domingo, com as crianças do projeto, apesar de muito frio, houve 
uma grande participação, inclusive dos pais. É muito importante a realização destes eventos, 
demonstrando a participação das famílias e o interesse e preocupação com os filhos. Logo após, faz 
uso da palavra o edil Bruno Tikanori Sakata, parabenizando o Prefeito, pelos girassóis plantados na 
ferrovia, uma bela iniciativa. Semana passada estive presente em uma reunião com a presença do 
Secretário do Meio Ambiente do Estado, trazendo boas notícias, uma delas, que várias multas 
aplicadas pela polícia ambiental, podem ser convertidas em plantio de mudas, para recuperação do 
meio ambiente. Vejo com preocupação a situação da Amazônia, com aumento significativo do 
desmatamento e o Presidente vem dizer que os dados apresentados são mentirosos. Na verdade, a 
mídia vem mostrando a fragilidade do sistema de proteção ambiental naquela região. Vemos 
também com alegria, a atitude do Governo Dória, que apresentou um projeto para realizar a limpeza 
e despoluição do Rio Pinheiros, na capital, muito importante para o meio ambiente. A seguir, após o 
Intervalo Regimental, retorna à Ordem do Dia, com o Projeto de Lei nº 676/2019. Não havendo 
nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. 
Logo após, foi apresentado o Projeto de Lei nº 677/2019. Não havendo nenhum edil que quisesse 
discutir a respeito, foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade em primeira votação. Em 
seguida, foi apresentado o Projeto de Lei nº 678/2019 e não havendo nenhum edil que quisesse 
discutir o assunto, foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. Não havendo mais 
material da Ordem do Dia, 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, 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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