
Ata da décima quinta sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima quarta 
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 20 de outubro de 2020, 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 
Decreto Legislativo nº 02/2020 – “Que ratifica o Parecer Prévio favorável, exarado pelo 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobre as contas anuais do Executivo 
Municipal de João Ramalho, referente ao exercício de 2018”; Pedido de Informação nº 
01/2020 do edil Bruno Tikanori Sakata, solicitando ao Chefe do Executivo, após ouvido o 
Plenário, informações sobre as placas originais de inauguração de prédios públicos que foram 
reformados recentemente. Faz uso da palavra o autor do mesmo, esclarecendo que tempos 
atrás já fez uma indicação solicitando a reinstalação de referidas placas, que foram retiradas 
por ocasião de reformas e pinturas em prédios públicos. Sobre as medidas cabíveis que citei, 
espero que não sejam necessárias, porque eu espero uma resposta e a recolocação destas 
placas até o final desta legislatura, caso contrário terei que tomas providências. Indicação nº 
53/2020 da Vereadora Rosemeire da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o 
Plenário, para promover uma campanha com incentivos para os feirantes retornarem as suas 
atividades normais na Feira da Lua de nossa cidade. Faz uso da palavra a autora da mesma, 
dizendo que no começo, quando foi inaugurada a Feira da Lua, havia tantos vendedores que 
não tinha espaço suficiente para todos e muita movimentação de pessoas. Aos poucos foi 
diminuindo os feirantes e consequentemente os fregueses, aí veio a pandemia, houve uma 
parada e quando voltou restou apenas um ou dois feirantes. Minha indicação é para a 
Prefeitura promover incentivos para o retorno dos vendedores e consequentemente o 
movimento de pessoas, para que a Feira da Lua volte a ser como era antes. Indicação nº 
54/2020 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o 
Plenário, para determinar aos laboratórios que prestam serviços ao município, que seja feita a 
coleta domiciliar de material para exames, de pessoas idosas e/ou portadores de necessidades 
especiais. Faz uso da palavra a vereadora Rosemeire da Silva, dizendo que trata-se de uma 
indicação muito importante, porém, só para esclarecimento, quando há um paciente acamado, 
basta que alguém da família comunique ao laboratório com antecedência, para que eles se 
organizem, que eles vão até a casa do paciente fazer a coleta. O edil Bruno Tikanori Sakata 
faz uso da palavra, dizendo que fez a indicação, porque recebeu uma reclamação e depois 
pode comprovar com um funcionário da saúde, que diz que a coleta domiciliar é feita nestes 
casos, porém com muita demora causando transtornos ao paciente. Indicação nº 55/2020 do 
edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para 
ver a possibilidade de oferecer curso de libras, não obrigatório, para os professores da rede 
municipal de ensino. Todas as indicações e o pedido de informação acima, foram submetidos 



ao Plenário e aprovados por unanimidade. Em seguida, o Presidente franqueia a palavra para 
Tema Livre, fazendo uso da mesma o edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, comentando que 
estamos retornando os trabalhos normais depois de um longo período, devido à pandemia e 
graças à Deus, estamos todos aqui com saúde. Estamos prestes às eleições municipais, no 
próximo dia 15, a maior festa da democracia brasileira. A dimensão desta eleição é muito 
grande em números e em importância, sendo realizada em todo o território brasileiro. Serão 
eleitos Prefeitos e vereadores, aqui são três candidatos à Prefeito e vários candidatos à 
vereadores. Apenas um Prefeito e nove vereadores serão eleitos! Quero desde já parabenizar a 
escolha de cada eleitor, pois será uma decisão muito importante. Dos candidatos à Prefeito, 
espero que o vitorioso seja merecedor e que os dois que não conseguirem se eleger que sigam 
de cabeça erguida, porque só estarmos competindo, já somos vitoriosos. Vamos todos unir 
forças para ajudar sempre este município que amamos. O edil comenta também sobre a 
recente inauguração do Portal da Cidade, muito lindo, homenageando o grande número de 
gêmeos que há em nossa cidade, se destacando como a cidade dos gêmeos. Comenta também 
sobre a Creche Escola, uma obra tão sonhada, estive visitando recentemente e já está nos 
acabamentos finais e acredito que seja finalizada até o final do ano. Comenta ainda sobre as 
obras de pavimentação e recapeamento asfáltico de algumas ruas do centro da cidade, que 
deverá ser realizada ainda nesta legislatura. A reforma do Ginásio Municipal de Esportes e 
também a iluminação do prolongamento da Avenida Huet Bacelar até a Rua João Ramalho. 
São várias obras em andamento e que deverão ser concluídas ainda este ano. Eu amo João 
Ramalho, uma cidade abençoada por Deus! Exclamou o edil. Em seguida, faz uso da palavra a 
vereadora Rosemeire da Silva, parabenizando o Prefeito juntamente com a equipe que 
participou da entrega das sacolinhas de doce em comemoração ao dia das crianças. Devido à 
Pandemia, as crianças estão muito carentes de diversão e ficaram muito felizes com a entrega 
do mimo. Fala também sobre a entrega do kit de proteção dentária que também foi entregue as 
crianças. Deseja boa sorte a todos que estão concorrendo nesta campanha eleitoral. É com 
orgulho que citamos as obras realizadas na cidade, pois vem sendo uma boa administração do 
prefeito, juntamente com nós vereadores que também fazemos parte desta administração. 
Estamos vivendo uma campanha eleitoral tranquila, democrática, sem ofensas pessoais e isso 
é muito importante. Em seguida, faz uso da palavra o edil Bruno Tikanori Sakata, dizendo que 
deparou hoje com uma publicação do Governador João Dória, onde ele diz: Que País é esse? 
Traficante sai pela porta da frente de penitenciária enquanto prefeito é punido por fazer asfalto 
e tapar buracos. Deixo aqui meu repúdio a ação do Ministro do STF Marco Aurélio Mello que 
determinou a liberdade de um traficante. Repudio também, os atos violentos durante 
manifestações de protestos sociais causando destruição de igrejas católicas no Chile. Um 
absurdo chegar a este ponto. O edil parabeniza o Prefeito pelas obras que vem sendo 
realizadas no município e também os candidatos que vem fazendo uma campanha limpa, sem 
ofensas, tentando conquistar o voto do eleitor, sem ofender os adversários. Por opção, não 
estou disputando um cargo nas próximas eleições, mas espero que eu tenha contribuído um 
pouco com a história de nosso município, assim como meu pai, que também faz parte desta 



história. A seguir, após o Intervalo Regimental, retornando aos trabalhos na Ordem do Dia, 
com o Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2020. Não havendo nenhum edil que quisesse 
discutir a respeito, foi submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, 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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