
Ata da décima sexta sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima quarta legislatura 
da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 03 de novembro 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: Veto do Prefeito ao 
Projeto de Lei 715/2020 – “Que denomina “Campo de Bocha Vereador Antonio de Lima” o 
local destinado a esta prática construído na Avenida Huet Bacelar, 256”; Projeto de Lei nº 
713/2020, “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 e dá 
outras providências”; o Projeto de Lei nº 714/2020, “Estima a Receita e fixa a Despesa do 
município de João Ramalho para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências”, e a  
Indicação nº 56/2020 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, 
após ouvido o Plenário, para criar um programa de incentivo aos Ciclistas do Município, a 
qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Presidente franqueia a palavra para Tema 
Livre, fazendo uso da mesma o edil Bruno Tikanori Sakata, comentando sobre sua indicação, 
dizendo que o ciclismo vem aumentando bastante, tanto em nossa cidade, como em toda a 
região, por isso a ideia se se criar um programa de incentivo para os praticantes. O edil critica 
e repudia a sentença de um Juiz do Estado de Santa Catarina, que decidiu que um estupro foi 
culposo, o que quer dizer que o estuprador não teve intensão de estuprar. Isso não existe, é um 
absurdo! Peço ao Presidente que envie uma Moção de Repúdio contra esta decisão. Em 
seguida faz uso da palavra a Vereadora Rosemeire da Silva, comentando que terminamos o 
outubro rosa e iniciamos o novembro azul, destacando a importância da prevenção tanto para 
as mulheres quanto para os homens. Estamos na reta final da campanha eleitoral e o 
importante é estarmos concorrendo e feliz de quem conseguir se eleger e conquistar uma 
cadeira aqui na Câmara e o Prefeito que for eleito, seja ele qual for, que trabalhe de coração 
por nossa cidade, juntamente com os vereadores que forem eleitos. Nós candidatos, devemos 
ir nas casas e mostrar nosso trabalho, com humildade, sem ofender ninguém. Desejo boa sorte 
a todos. Em seguida, faz uso da palavra o edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, dizendo que 
hoje temos projetos importantes para votação, como a LDO e LOA para 2021. Estamos 
chegando ao final de mais uma gestão e logo teremos novas eleições. Parabeniza o Prefeito 
Municipal por tantas conquistas, teremos nos próximos dias a aquisição de mais 5 veículos 
novos que já estão confirmados. Comenta sobre as cestas básicas que foram entregues às 
famílias dos alunos da rede municipal de ensino, devido a pandemia. Nas eleições, prezo pela 
liberdade do voto e não a política de compra de votos, com combustível, cestas básicas e 
outros artifícios. Pergunto a vocês se a dignidade tem preço? Se o voto de vocês tem um 
preço? É vergonhoso ver um candidato fazer a velha política de compra de votos e troca de 
favores. Sou a favor da politica limpa, feita com embate de ideias. O voto não tem preço e 



acredito que a população é inteligente e não vai se deixar enganar por falsas promessas. Deixo 
aqui também o meu repúdio a Justiça Catarinense sobre este veredito de “Estupro Culposo” e 
sou a favor de enviar uma Moção de Repúdio. Acredito e espero que esta eleição seja limpa, 
pois vai ser muito bem fiscalizada com a ajude de drones, para evitar qualquer prática ilegal 
durante as eleições. Espero que seja eleito quem realmente merecer a confiança dos eleitores. 
Finalmente faz uso da palavra o edil Gutembergue Girasol Guimarães, dizendo que ninguém é 
tão bonzinho e todo mundo vai brigar por seu espaço nestas eleições. A gente sabe bem como 
funciona a política e cada um luta com as armas que tem. Sabemos que a compra de votos é 
proibida e você tem que conquistar o eleitor pelo que você é no dia a dia e não só na 
campanha. Nossa cidade sempre foi muito bem administrada, uma das melhores da região, 
mas nós também estamos mostrando o trabalho que pretendemos fazer no município. Isto é 
fazer política, mostrando trabalho não é preciso comprar voto. Estou cumprindo meu quarto 
mandato como vereador, já me candidatei a Prefeito e perdi, mas estou sempre junto com o 
povo e ganhando ou perdendo não vou me esconder, vou continuar junto com o povo. O 
trabalho do atual Prefeito é bom sim, como foram dos Prefeitos anteriores também. É uma 
engrenagem que vem funcionando bem a muito tempo e que tem que continuar bem, ganhe 
quem ganhar. A seguir, após o Intervalo Regimental, retornando aos trabalhos na Ordem do 
Dia, com o Veto do Prefeito ao Projeto de Lei 715/2020. Não havendo nenhum edil que 
quisesse comentar a respeito, foi submetida ao Plenário e rejeitada por unanimidade. Em 
seguida foi apresentado o Projeto de Lei nº 713/2020. Não havendo nenhum edil que 
quisesse discutir o assunto, foi submetido a primeira votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei nº 714/2020 e não havendo nenhum edil que quisesse discutir a 
respeito, foi submetido ao Plenário, sendo aprovado por unanimidade em primeira votação. 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 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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