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

legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 05 de novembro 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 Complementar nº 48/2019 – “Altera o §5º do artigo 105 e revoga o inciso II 

do §5º do artigo 41 da Lei Complementar nº 43, de 21 de fevereiro de 2019”, Projeto de Lei 

nº 687/2019 – “Estima a Receita e fixa a Despesa do município e João Ramalho para o 

exercício financeiro de 2020 e dá outras providências” , Indicação nº 84/19 do edil Bruno 

Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de 

uma placa indicando o nome da rua José Teodoro, na esquina com a Av. Sorocabana, na 

entrada da cidade. Indicação nº 85/19 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe 

do Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar algumas correções no Plano de 

Saneamento Básico do município. Indicação nº 86/19 do vereador Antônio Pereira de 

Lima, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a possibilidade de 

providenciar a instalação de aparelhos GPS nos veículos da municipalidade que fazem 

viagens para cidades mais distantes. Todos as indicações 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, dizendo que ontem 

esteve em Paraguaçu Paulista, participando de uma reunião, onde foi discutido a vinda de 

uma unidade Castra-móvel para atender as cidades que queiram fazer a castração de animais 

domésticos, um trabalho muito útil para controlar a natalidade destes animais. Mais uma boa 

notícia, o Prefeito recebeu o convite para assinatura do convenio no valor de R$ 300.000,00 

para reforma do Ginásio Municipal de Esportes, uma obra muito importante, talvez a que 

mais necessita de uma reforma no momento. No último dia 02, data de relembrar nossos 

entes queridos e na oportunidade foi inaugurada a entrada do Cemitério Municipal, uma obra 

moderna e de excelente qualidade, dando uma aparência melhor àquele local.  Semana 

passada estive na capital, em companhia do Secretario Municipal de Saúde, onde 

protocolamos um pedido de R$ 250.000,00 para custeio da saúde de nosso município. E 

também, neste final de semana teremos a realização da grande festa do rodeio em nossa 

cidade, está sendo muito bem organizado e com certeza será uma grande festa para a 

população. Em seguida, faz uso da palavra a vereadora Rosemeire da Silva comentando que 

o mês de outubro tivemos a realização de importantes campanhas relacionadas ao outubro 



rosa, onde tivemos ótimos resultados na campanha de exames preventivos femininos. Agora 

chegou o novembro azul, onde as campanhas são voltadas para os homens. Espero que haja 

também uma boa participação masculina nas campanhas realizadas. Parabeniza o Prefeito 

Municipal pela realização do rodeio no próximo final de semana e pede a Deus que abençoe 

todos os participantes do rodeio, os peões, os organizadores e as pessoas que vem prestigiar. 

Comenta sobre o novo convenio com a Unimed que vai vigorar a partir de 2020, onde a 

partir de então o valor da mensalidade será escalonado, de acordo com a faixa etária do 

usuário, a meu ver esta é a maneira mais justa e correta. Em seguida, faz uso da palavra o 

edil Bruno Tikanori Sakata, comentando sobre as suas indicações hoje apresentadas, uma 

referente a sinalização com a identificação da Rua José Teodoro e a outra sobre correções no 

Plano Municipal de Saneamento. Amanhã, eu e o edil Édipo Xavier Martins iremos até a 

Secretaria de Estado do Turismo, onde participaremos de uma audiência e vamos protocolar 

pedidos de recursos para manutenção e melhorias da Área de Lazer de nosso município. O 

edil comenta também sobre uma notícia muito desagradável, de que o Presidente da 

República pretende extinguir os municípios brasileiros com menos de 5.000 habitantes. Isso 

é uma falta de vergonha, onde se viu extinguir um município! E sua história como fica? 

Lamenta também, as manchas de petróleo que vem atingindo o litoral nordestino, afetando 

seriamente o meio ambiente e o turismo naquela região. A seguir, após o Intervalo 

Regimental, retorna à Ordem do Dia, com o Projeto de Lei nº 679/2019 – “Dispõe sobre as 

Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2020 e dá outras providências”. 

Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, foi submetido ao Plenário e 

aprovado por unanimidade em segunda votação. Em seguida, foi apresentado o Projeto de 

Lei Complementar nº 48/2019. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o assunto, 

foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. Finalmente, foi apresentado o Projeto 

de Lei nº 687/2019, “Que estima a Receita e fixa a Despesa do município de João Ramalho, 

para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências”. Não havendo nenhum edil que 

quisesse discutir o mesmo, foi submetido a primeira votação, sendo 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 Marcos Rogério Ramello Gazeta, 

dizendo que semana passada tomou conhecimento da triste notícia, de que a ANEEL, 

Agencia Nacional de Energia Elétrica, estaria tentando coibir a produção de energia solar, 

criando taxas exorbitantes para a produção desta energia limpa e saudável ao meio ambiente. 

O governo deveria incentivar os investimentos na geração de energia solar e não criar 

mecanismos para impedir a geração de energias alternativas. E agora, mais esta ainda, o 

governo querer extinguir os pequenos municípios. Isso é um absurdo! A união e os estados 

pouco contribuem e agora quer fundir estes municípios. Eles deveriam era enviar técnicos 



para aprender a gestão em municípios pequenos como o nosso. Fica aqui o meu repúdio a 

estas atitudes do governo federal. A seguir, 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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