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

da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 04 de setembro de 2018, às vinte horas, no 

Plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do edil 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. 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 29/2018 da Vereadora Patricia Aparecida Pacífico Soares, 

indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de um toldo na entrada principal da 

Creche Municipal; Indicação nº 30/2018 da Vereadora Patricia Aparecida Pacífico Soares, indicando ao 

Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para disponibilizar uma caçamba, na entrada da estrada de 

acesso à Granja Yabuta. Ambas as indicações foram submetidas ao Plenário e aprovadas por unanimidade. 

Pedido de Informação nº 01/218 do edil Bruno Tikanori Sakata, solicitando ao Chefe do Executivo, após 

ouvido o Plenário, informações a respeito de 2 veículos da frota municipal que estão com placas de outros 

municípios. Faz uso da palavra o autor do documento, dizendo que a Prefeitura adquiriu recentemente dois 

veículos novos, um Van e um Renault kwid e os mesmos estão com placas de outros municípios. Achei 

estranho porque nunca vi isso antes, por isso estou pedindo informação a respeito. O edil Marcos Rogério 

Ramello Gazeta, solicitou um aparte, esclarecendo que provavelmente, por se tratar de um veículo novo, 

tenha sido emplacado na cidade de origem, onde foi adquirido, porém deve-se transferir os mesmos para 

nosso município o mais rápido possível, porque não fica bem um veículo da Prefeitura com placas de outro 

município. A seguir o documento foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, foi 

apresentado o Pedido de Informação nº 02/218 do edil Bruno Tikanori Sakata, solicitando ao Chefe do 

Executivo, após ouvido o Plenário, informações a respeito de um trator Valtra MM125i, que se encontra 

quebrado a muito tempo. Faz uso da palavra o autor do mesmo, dizendo que referido trator está em uma 

oficina em Rancharia já há algum tempo e alguns produtores rurais tem pedido informações a respeito do 

mesmo. O edil Antonio Pereira de Lima solicita um aparte, dizendo que tem informação que já chegou no 

almoxarifado, a caixa de transmissão para que seja providenciado o conserto do referido trator. O 

documento foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. A seguir, o Presidente franqueia a 

palavra para Tema Livre, fazendo uso da mesma a vereadora Rosemeire da Silva, parabenizando a 

equipe que realizaram a vacinação dos cães, encabeçada pelo Dr. Joaquim. A equipe realizou um 

excelente trabalho, atingindo um índice de vacinação incrível, superando em muito os anos 

anteriores. Hoje tivemos também no Centro de Saúde, uma campanha muito importante, em 

parceria com a CIVAP, onde foram realizados 100 exames de ultrassonografia e no mês outubro, 

em uma nova etapa, serão realizados mais 100. Isso é muito importante para amenizar a fila de 

espera que é bastante longa e demorada e essa campanha vai amenizar bastante. Comenta também, 

que foram beneficiadas mais de 600 famílias para receber o kit para TV digital. É uma quantidade 

bastante expressiva de famílias beneficiadas, que estão cadastradas em programas sociais, que 

teriam dificuldades para adquirir este kit. Em seguida faz uso da palavra o edil Marcos Rogério 

Ramello Gazeta, parabenizando a colega Rosemeire pela motivação e interesse quando fala sobre a 

saúde pública, demonstrando a grande e competente profissional que é. O amor pela profissão é 

muito importante em qualquer área. Assim como, o Dr. Joaquim, como foi falado sobre seu 



desempenho na campanha de vacinação, tive ótimas informações a seu respeito diante da 

população, que tem elogiado bastante a presteza com que exerce as suas funções. Hoje temos 

poucos documentos em trâmite, um dos principais documentos que estariam em pauta, o projeto de 

lei que regulamenta o parcelamento de solo urbano, foi retirado a pedido do Prefeito, para 

adequações e posteriormente será reenviado à Câmara. O município adquiriu mais uma ambulância 

nova e isso nos orgulha, porque está sempre adquirindo novos veículos e renovando a frota 

municipal. O edil destaca também a importância do fornecimento dos kits para TV digital para as 

famílias de baixa renda do município. Em seguida, faz uso da palavra o edil Bruno Tikanori Sakata, 

lamentando o incêndio ocorrido no museu do Rio de Janeiro, colocando abaixo um dos maiores 

acervos culturais de nosso país. Isso ocorreu por falta de manutenção devido a falta de repasses de 

verba pelo governo. O Governo atrasa os repasses para a Cultura, atrasa para a Educação, atrasa 

para a Saúde, e agora, estão aí à caça de nossos votos outra vez. Parabeniza o Prefeito pela 

aquisição da ambulância e comenta ainda, que dias atrás enviou um ofício ao DER pedindo a 

realização de reparos na pista entre João Ramalho e Rancharia que estava cheia de buracos. Não sei 

se houve algum equívoco, mas andaram comentando que eu estava tentando pegar carona nas obras 

de reparos que estavam sendo realizadas. Isso não é verdade! Eu pedi para tapar os buracos da pista 

que estavam dificultando e colocando em risco o trânsito neste trecho da rodovia, devido a grande 

quantidade de buracos e o tamanho dos mesmo e quando eu mandei o ofício não havia nenhum 

serviço de reparo em andamento no local. Logo após faz uso da palavra o edil Antonio Pereira de 

Lima, parabenizando o Prefeito, que esta semana fizeram melhorias no sistema de fornecimento de 

água no Assentamento, do lado de cima da rodovia, substituindo as mangueiras ressecadas por 

canos e agora será feito também do lado de baixo da rodovia, melhorando assim o abastecimento de 

água no Assentamento. Em seguida, 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 e não 

havendo mais nada há tratar, 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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