
Ata da decima terceira sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da décima quarta legislatura 
da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 03 de setembro 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 682 de 2019 – “Institui o Plano Municipal de Saneamento 
Básico e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 683 de 2019 – “Institui o Vale-alimentação para os 
servidores públicos efetivos e ativos municipais e autárquicos e dá outras providências”; Indicação nº 64/19 
do edil Antônio Pereira de Lima, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a 
denominação do Necrotério Municipal de “Necrotério Municipal Vereador João Calixto dos Santos”; 
Indicação nº 65/19 da vereadora Rosemeire da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o 
Plenário, a instalação de sanitários nas proximidades dos parquinhos infantis de nossa cidade. Faz uso da 
palavra a autora da mesma, fazendo uma explanação sobre o assunto, dizendo sobre a importância e a 
necessidade destes sanitários para uso das crianças que frequentam os parquinhos e até mesmo dos pais ou 
acompanhantes dos mesmos. O Presidente Antônio Pereira de Lima solicita um aparte, sugerindo além dos 
sanitários, o planto de árvores em volta dos parquinhos para tornar o ambiente mais agradável. Indicação nº 
66/19 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para 
providenciar canais para escoamento de água nos cruzamentos das seguintes ruas: Rua Adriano Pereira com 
a Rua João Suardi; Rua Adriano Pereira com a Rua Vereador Lázaro Gazeta e a Rua Vereador José Pacífico 
com a Rua Curitiba; Indicação nº 67/19 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, 
após ouvido o Plenário, a criação de um espaço que sirva de arquivo fotográfico municipal; Pedido de 
Informação nº 01/19 do edil Gutembergue Girasol Guimarães, solicitando ao Chefe do Executivo, após 
ouvido o Plenário, informações referentes à concessão do terreno da Fábrica de Óleo em nosso município, 
tais como, o tamanho do terreno que foi concedido, quais as condições da concessão, como prazo de 
concessão, requisitos para manter a concessão, enfim, todos os dados referentes. Faz uso da palavra o autor 
do documento, comentando o assunto, esclarecendo a necessidade das informações solicitadas para que 
tenhamos conhecimento da atual situação da referida fábrica, para ver se está sendo atendido todos os 
requisitos necessários e ver se tem como o município dar todo apoio necessário para melhorar o 
funcionamento da fábrica e quem sabe gerar empregos e renda para o município. Todos as indicações e o 
Pedido de Informação 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 se dizendo feliz por estar aqui mais uma vez, depois de mais uma semana bastante 
produtiva, com o recebimento de mais veículos novos para nosso município. Parabeniza os 
vereadores do PSDB por mais esta importante conquista, juntamente com o Deputado Federal 
Samuel Moreira, que trouxe um importante veículo, uma caminhonete traçada, que será muito útil 
para atendimento na zona rural. Semana passada buscamos também um trator novo que será muito 
importante para atendimento aos pequenos produtores rurais. Será realizado um leilão para se 
desfazer de bens inservíveis e com a arrecadação do mesmo, adquirir bens úteis para a 
administração. Hoje recebemos aqui na Câmara o Projeto da LDO 2020 e também o projeto do tão 



sonhado Vale Alimentação para os servidores, no valor de R$ 80,00 mensais. Pode parecer pouco, 
mas é importante começar e dar continuidade e aos poucos aumentar o valor como foi feito em 
outras cidades. Estamos dando o primeiro passo. O edil comenta também sobre o triste episódio do 
acidente gravíssimo ocorrido no final de semana envolvendo uma Van com pacientes do município 
de Rancharia, infelizmente com várias vítimas fatais. Quero deixar nossos sentimentos às famílias e 
a toda população daquele município. Em seguida, faz uso da palavra a vereadora Rosemeire da 
Silva, comentando sobre a reunião realizada a semana passada aqui na Câmara, com a participação 
de membros da diretoria regional do Partido PRB, onde estavam presentes alguns vereadores, o 
Prefeito e o Vice Prefeito local, onde reivindicamos um kit básico composto por um veículo 0km e 
equipamentos administrativos para o Conselho Tutelar do município. Na ocasião fizemos uma 
visita à sede do Conselho Tutelar e constatamos a necessidade de um local mais adequado e 
apropriado para abrigar as instalações deste órgão tão importante. A seguir, faz uso da palavra o 
edil Bruno Tikanori Sakata, primeiramente agradecendo a Dona Lia, que recentemente em um 
evento realizado em nossa cidade, onde pessoas começaram a criticar nós vereadores, dizendo que 
não fazíamos muita coisa e ela nos defendeu dizendo a estas pessoas que eles não frequentavam as 
sessões para ver nosso trabalho então não tinham direito de nos criticar. Agradeço a conquista que 
tivemos através do Deputado Samuel Moreira, está nova caminhonete e também alguns 
equipamentos importantes. Fala também sobre o Vale-alimentação que estamos aprovando hoje no 
valor de R$ 80,00, ao meu ver é um valor muito baixo, diante da importância dos servidores em 
todo trabalho realizado no município, mas não estou aqui para criticar, sei que temos que considerar 
as condições financeiras do município. É importante a implantação do vale e tem que ter condições 
de pagar e ir melhorando o valor aos poucos. O vereador lamenta que o Presidente da República 
diante de tantos cortes no orçamento em setores primordiais venha agora cogitar o aumento do 
repasse para o Fundo Eleitoral. Isso é inadmissível! Eu acho que em vez de aumentar deveria sim, 
acabar com o fundo eleitoral e cada candidato deveria arcar com sua campanha. Tá na hora do 
nosso presidente trabalhar um pouco mais e falar menos. Uma vergonha querer nomear o próprio 
filho para embaixador nos Estados Unidos. A seguir, após o Intervalo Regimental, retorna à Ordem 
do Dia, com o Projeto de Lei nº 682/2019. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir a 
respeito, foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. Em seguida, foi apresentado o 
Projeto de Lei nº 683/2019 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, após as formalidades regimentais 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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