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

da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 06 de novembro 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 35/18 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do 

Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de uma grade de proteção na saída da galeria de águas 

pluviais, próximo a linha férrea, na altura do numeral 530 da Av. Huet Bacelar. Faz uso da palavra o autor 

do documento, esclarecendo se tratar da galeria que fica ao lado da casa do Vieirinha. A quantidade de água 

que desce ali é muito grande, por isso, a saída da tubulação é muito alta e não tem nenhuma proteção, daí a 

minha indicação para que seja instalada uma grade de proteção, para evitar riscos de acidentes. Indicação 

nº 36/18 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a 

instalação de um cercado em torno do parquinho infantil, situado na Praça de Esportes João Jorge da Silva.  

E a Indicação nº 37/18 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o 

Plenário, a instalação de Bueiros Inteligentes nos principais bueiros e bocas de lobos da cidade. Faz uso da 

palavra o autor da mesma, dizendo se tratar de um projeto que foi implantada no município de Balneário 

Camboriú e deu muito certo, por se tratar de um projeto barato, de fácil aplicação, onde os cestos com 

grades são instalados nas bocas de lobo, permitindo o escoamento da água e retendo o lixo, facilitando 

posteriormente a sua coleta. Todos os três documentos acima foram submetidos ao Plenário e aprovados por 

unanimidade. A seguir, o Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo uso da mesma o 

vereador Marcos Rogério Ramello Gazeta, primeiramente, parabenizando o vereador Bruno pelas 

indicações apresentadas. Chegamos ao final do Processo Eleitoral, onde foram escolhidos os 

dirigentes de nossa nação para os próximos quatro anos. Houve uma grande evolução no sistema de 

mídias na divulgação tanto das eleições, como também agora neste período de transição, onde estão 

sendo montados os ministérios, tudo de forma transparente, como nunca visto antes. Os novos 

ministros, ao meu ver, estão sendo muito bem escolhidos pelo Presidente eleito e isso nos traz 

esperança de um país melhor, administrado por pessoas íntegras e capacitadas. Uma promessa do 

novo presidente é descentralizar o Poder de Brasília, deixando nos estados e municípios o que eles 

produzem, ou seja, como o próprio futuro presidente diz, mais estado e menos Brasília. Isso tem 

tudo para dar certo e melhorar a arrecadação dos estados e municípios. O edil disse ainda que está 

chegando o Rodeio, tem tudo para ser uma grande festa, estão montando uma excelente estrutura, 

haverá grandes shows, tudo muito bem organizado. Nossa Prefeitura está de parabéns, foram 

adquiridos novos veículos que foram expostos ao lado da Rodoviária. O meu repúdio fica por conta 

da administração da nossa rodovia, novamente cheia de buracos na pista. Os buracos voltaram e 

junto com eles, voltaram também os acidentes, ceifando vidas novamente. É lamentável! Tanto 

dinheiro que foi investido para durar tão pouco tempo. Em seguida faz uso da palavra a vereadora 

Rosimeire da Silva comentando que o Outubro Rosa passou, foram realizadas campanhas de 

prevenção à saúde da mulher, com grande participação da população e da equipe de saúde do 



município. Agora, entramos no Novembro Azul, com campanhas para prevenir a saúde dos 

homens. É muito importante a prevenção da saúde tanto das mulheres, quanto dos homens, porém 

ainda há uma certa resistência por parte dos homens, que precisam se conscientizar da importância 

da prevenção. Nós da saúde estamos a disposição para orientar e prestar o devido atendimento à 

todas as pessoas. Logo após, faz uso da palavra o edil Bruno Tikanori Sakata, comentando sobre 

uma notícia que viu nas redes sociais de que em 2019 será fechada a Faculdade de Rancharia. Torço 

para que seja mais um fake news, porque se for mesmo verdade será uma grande perda para nossa 

região. O edil também repudia a situação da nossa rodovia, porque os buracos voltaram a ceifar 

vidas e nós usamos esta rodovia quase que diariamente. Finalmente parabeniza as equipes de saúde 

do município pelo excelente trabalho que vem realizando em nosso município. Em seguida, o 

Presidente suspende a sessão para o Intervalo Regimental, retornando à Ordem do Dia, com o 

Projeto de Lei nº 647/2018 – Dispõe sobre as DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS para o exercício 

financeiro de 2018 e dá outras providências. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir a respeito, foi 

submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade em segunda votação. Finalmente, foi apresentado o 

Projeto de Lei nº 650/2018 – Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de João Ramalho, para 

o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. Como nenhum edil quisesse discuti o assunto, foi 

submetido a segunda votação e aprovado por unanimidade. A seguir, o Presidente franqueia a palavra para 

Explicação Pessoal e não havendo nenhum edil que quisesse fazer uso da mesma, 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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