
Ata da decima segunda sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da décima quarta legislatura 
da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 20 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: Ofício Especial do Setor de Vigilância Sanitária do Município; Projeto 
de Lei nº 677 de 2019 – “Dispõe sobre abertura de crédito especial e dá outras providências”; Projeto de 
Lei nº 680 de 2019 – “Autoriza celebração de convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da 
Secretaria de Estado da Saúde, tendo como objeto custeio de material de consumo, combustível e dá outras 
providências”; Projeto de Lei nº 681 de 2019 – “Autoriza celebração de convênio com o Governo do 
Estado de São Paulo, tendo como objeto aquisição de veículo ambulância zero km e dá outras 
providências”; Indicação nº 59/19 dos edis Bruno Tikanori Sakata e Antônio Pereira de Lima, 
indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a elaboração de um projeto para bombeamento da 
água excedente da mina de água mineral, a popular Mininha, para que a mesma seja utilizada no 
abastecimento de água da cidade; Indicação nº 60/19 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe 
do Executivo, após ouvido o Plenário, a construção de uma cobertura, tipo guarita, em frente ao local onde é 
feita a entrega do leite dos programas sociais do município, para que as pessoas possam se abrigar, enquanto 
aguardam a entrega do leite; Indicação nº 61/19 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do 
Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a possibilidade de repassar o valor integral do transporte dos 
universitários para a associação dos mesmos; Indicação nº 62/19 do edil Bruno Tikanori Sakata, 
indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, que o descarte dos resíduos sólidos de construção 
civil coletados pelas caçambas seja realizado no antigo aterro de resíduos domésticos que se encontra 
desativado; Indicação nº 63/19 do edil Antônio Pereira de Lima, indicando ao Chefe do Executivo, após 
ouvido o Plenário, a instalação de bancos em frente a Creche Municipal, para que as mães possam aguardar 

a saída das crianças, sentadas. Todos 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 Bruno Tikanori Sakata, dizendo ser um prazer participar ao lado dos nobres colegas, 
pelos trabalhos realizados para a comunidade. Vem externar seus sentimentos à família do Senhor 
Antonio Boim, primeiro Prefeito de João Ramalho, falecido no ultimo domingo. O edil faz uma 
explanação sobre suas indicações, destacando o descarte de entulhos em local adequado, porque 
embora o município seja consorciado do CIVAP e poderia usufruir de uma máquina trituradora de 
entulhos, porém está maquina é muito barulhenta e causaria muito incômodo, acho que seria mais 
viável o descarte adequado dos mesmos. Fala sobre a cobertura em frente ao local de entrega do 
leite e também repasse integral do valor do transporte dos universitários. Parabeniza a atuação do 
Policial do BOP que em uma ação perfeita salvou a vida de 37 pessoas hoje no Rio de Janeiro. 
Repudia a Lei de Abuso de Autoridade, tomara que o Presidente vete alguns artigos que seria um 
retrocesso para a justiça e a segurança pública de nosso país. O verde sempre foi sinal de esperança, 
porém ontem à tarde São Paulo escureceu devido ao excesso de fumaça vindo da Amazônia, 



causado pelos incêndios que vem ocorrendo naquela região, por falta de verbas para combate aos 
incêndios e desmatamentos na Amazônia. Em seguida, faz uso da palavra o edil Marcos Rogério 
Ramello Gazeta, relatando a trajetória de um homem público, que deu início à história política de 
João Ramalho. Senhor Antonio Boim, que faleceu no ultimo domingo, não mediu esforços para 
conquistar a emancipação política e administrativa de nosso município. Na época, sem recursos 
públicos, foram muitas viagens até a capital do estado, em busca da emancipação. Foi eleito o 
primeiro Prefeito deste município, com a difícil missão de fazer o município sobreviver com seus 
próprios recursos, sem nenhum veículo e nem mesmo uma Prefeitura, tendo que conquistar tudo 
com muitas dificuldades. Antonio Boim sempre foi motivo de muito orgulho para nosso município. 
Quero deixar aqui minha homenagem e dizer que sua luta não foi em vão. Olhando estas fotos na 
parede vemos um pouco de nossa história e não podemos esquecer das lutas dos prefeitos e 
vereadores que passaram por aqui durante este período e o que fizeram pelo desenvolvimento de 
nosso município. A seguir, após o Intervalo Regimental, retorna à Ordem do Dia, com 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 segunda votação. Em seguida, foi apresentado o Projeto 
de Lei nº 680/2019 e não havendo nenhum edil que quisesse discutir o assunto, foi submetido ao 
Plenário e aprovado por unanimidade. Finalmente, foi apresentado o Projeto de Lei nº 681/2019. 
Faz uso da palavra o edil Bruno Tikanori Sakata, pedindo que seja enviado um oficio ao executivo, 
para ver a possibilidade de adquirir uma ambulância um pouco mais comprida do que as últimas 
adquiridas, porque estas ficam muito desconfortável para transportar os pacientes. Em seguida faz 
uso da palavra o edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, parabenizando o pedido do edil Bruno, para 
que a ambulância seja um veículo um pouco mais longo para transportar os pacientes com melhor 
comodidade, já que as últimas adquiridas parecem ser pequenas demais. Parabeniza o Prefeito por 
ter feito ótimas articulações políticas, conseguindo muitos recursos para nosso município. Em 
seguida, o mesmo foi submetido a votação 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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