
Ata da decima quinta sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da décima quarta 

legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 01 de outubro 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 688 de 2019, “Autoriza o Poder Executivo a locar imóvel e dá outras 

providências”. Moção de Pesar nº 02/2019 do edil Bruno Tikanori Sakata, com pesar pelo 

falecimento do Ex-Vereador e Vice-Prefeito Municipal, Sr. Osvaldo Gonçalves Luiz; 

Moção de Pesar nº 03/2019 do edil Bruno Tikanori Sakata, com pesar pelo falecimento 

do Ex-Vereador, Sr. Manoel Brás de Santana; Indicação nº 75/19 dos edis Bruno Tikanori 

Sakata e Antônio Pereira de Lima, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o 

Plenário, a implantação de Canteiro Central e Iluminação Pública, no prolongamento da Av. 

Huet Bacelar, até a Rua João Ramalho; Indicação nº 76/19 do edil Bruno Tikanori Sakata, 

indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar a construção de 

um degrau de elevação, no bebedouro de água refrigerada, localizado na Rua Francisco 

Mattos”. Faz uso da palavra o autor da mesma, dizendo que esta indicação já foi apresentada 

pelo edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, porém eu recebi recentemente uma foto onde 

crianças estão trepadas na pia do bebedouro para conseguir tomar água. É melhor tomar uma 

providência logo, antes que ocorra algum acidente. Indicação nº 77/19 da vereadora 

Rosemeire da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para ver 

junto a Secretaria da Escola Municipal, para exigir o Cartão SUS das crianças na hora da 

matrícula. Faz uso da palavra a autora da mesma, comentando sobre a importância do Cartão 

SUS para os alunos da escola municipal. Para o atendimento na rede pública de saúde é 

necessário a apresentação do cartão SUS, onde consta todos os dados da pessoa e agiliza 

bastante o atendimento. Tenho visto vários casos de alunos que necessitam de atendimento 

no Centro de Saúde, porém não possuem cartão SUS que é muito importante e fundamental 

para um atendimento mais eficaz. Indicação nº 78/19 do edil Bruno Tikanori Sakata, 

indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, que proceda a canalização do 

efluente tratado da Estação de Tratamento de Esgoto até o córrego onde desagua”. O autor 

do documento faz uso da palavra, esclarecendo que após a segunda lagoa de tratamento o 

efluente é lançado no córrego abaixo, porém existe apenas uma tubulação de 3 metros mais 

ou menos e depois o mesmo escorre pela terra até chegar ao córrego. O correto seria 

providenciar uma canalização até o córrego para evitar menos danos ambientais. Todos as 



indicações e Moções 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 debatendo sobre um assunto muito importante para os 

municípios, a PEC 152 que trata sobre a divisão dos recursos que serão apurados com a 

venda do Pré Sal, entre União, Estados e Municípios. Comunica que na semana passada 

esteve em Presidente Prudente, em uma reunião com o Deputado Ed Thomas e na 

oportunidade foi protocolado o pedido de mais uma ambulância para o município no valor 

de R$ 75.000,00. O edil comenta também que nos últimos meses sofremos perdas 

significantes da história política de nosso município. Primeiramente o Sr. Antonio Boim, 

primeiro Prefeito Municipal que faleceu recentemente. Semana passada, o Sr. Osvaldo 

Gonçalves Luiz, conhecido por todos como “Caneta”, que foi vereador e vice-Prefeito 

Municipal e agora, o Sr. Manoel Brás de Santana, vereador por três mandatos e um dos 

pioneiros no plantio de abacaxi em nosso município. Deixo aqui meus sinceros 

agradecimentos por tudo que estes senhores representaram na história deste município. 

Devemos dar o melhor de nós a cada momento de nossas vidas, porque não sabemos quando 

ela vai acabar. Ano que vem teremos eleições municipais e todos que cumprirem os 

requisitos necessários pela legislação eleitoral, podem participar e concorrer às eleições, 

sempre respeitando os demais. Em seguida faz uso da palavra a vereadora Rosemeire da 

Silva, parabenizando a todas as mulheres que participaram da campanha preventiva no dia 

20 de setembro. Houve uma procura muito grande, por isso nem todas conseguiram realizar 

os exames, porém os PSFs continuam realizando os exames normalmente e no final deste 

mês de outubro o ônibus da campanha volta novamente em nossa cidade. Parabeniza toda a 

equipe que trabalhou nesta campanha, um exame muito importante, pois a descoberta de um 

câncer com antecedência facilita muito a sua cura. Logo após, faz uso da palavra o edil 

Bruno Tikanori Sakata, comentando também sobre a PEC 152, dizendo que tem Prefeituras 

na região com sérios problemas financeiros, com dificuldades de fazer a folha de pagamento 

e não sabem como vão pagar o 13º salário. Precisamos sim cobrar os deputados para 

aprovação desta emenda, pois estes recursos será um alívio nas contas das Prefeituras destes 

municípios.  Comenta sobre suas moções de pesar, pois devemos valorizar os políticos que 

fazem parte de nossa história. De todos os Prefeitos que administraram nosso município, 

temos hoje apenas dois vivos. É importante conversar, trocar ideias com estes políticos mais 

antigos, pois eles têm muito a nos ensinar. Parabeniza a todos os vereadores porque hoje, 1º 

de outubro é o dia dos vereadores. A seguir, após o Intervalo Regimental, retorna à Ordem 

do Dia, com o Projeto de Lei nº 688/2019. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir a 

respeito, foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. Não havendo mais material 

da Ordem do Dia, o Presidente franqueia a palavra para Explicação Pessoal, fazendo uso da 



mesma o edil Bruno Tikanori Sakata apenas para esclarecer a respeito da indicação 

solicitando iluminação pública no prolongamento da avenida. Os proprietários do 

loteamento nos informaram que o terreno onde foi aberta a avenida foi repassado para o 

município, portanto, a responsabilidade de iluminação é da Prefeitura e o local é muito 

usado para caminhada à noite, por isso, a importância de iluminar o local. 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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