
Ata da décima sétima sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima quarta legislatura da 
Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 17 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: Ofício nº 260/2020 do Chefe do Executivo e a Indicação nº 57/2020 do 
edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação 
de sistemas solares fotovoltaicos, nos prédios públicos que possuem alto consumo de energia.  Faz 
uso da palavra o autor da mesma, dizendo que a energia solar vem sendo implantada em várias 
empresas e residências e o importante deste sistema, é que o investimento feito é pago em algum 
tempo, com a economia no consumo de energia elétrica. O documento foi submetido ao Plenário e 
aprovada por unanimidade. Em seguida, o Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo 
uso da mesma o edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, dizendo que acabou o Pleito Eleitoral, uma 
festa da Democracia. Houve uma grande participação do eleitorado nas urnas, com poucos votos 
brancos ou nulos. Cita os vereadores que foram eleitos, parabenizando a todos e aqueles que não 
foram eleitos fica minha gratidão pelo esforço e coragem de cada um nesta campanha. Não desistam 
do sonho de vocês! Para Prefeito foram três candidatos, agradeço imensamente pelos votos que 
tivemos, de pessoas que confiaram em nosso plano de governo. Meus parabéns e sinceros votos de 
sucesso ao Adelmo e Popó e estarei a disposição para ajudar no que for possível, em busca de 
recursos para nosso município, junto às bases que temos nas esferas estadual e federal. Perdi a 
eleição, mas não me sinto derrotado, é hora de repensar, reavaliar e continuar trabalhando. Devemos 
evitar ofensas e acusações desnecessárias. O mundo dá voltas e aquele que hoje te acusa, amanhã 
pode precisar de você. Contem comigo! Porque vocês têm aqui um amigo! Não posso deixar de 
parabenizar e agradecer todo o esforço e trabalho do Prefeito Waguinho ao longo desses anos, com 
tantas conquistas para nossa cidade, com obras importantes e aquisições de muitos veículos, e 
continua trabalhando firme até o final de seu mandato. Em seguida, faz uso da palavra a vereadora 
Rosemeire da Silva comentando sobre a caminhada nesta campanha eleitoral, estou emocionada, 
porque foi muito gratificante, estou saindo de cabeça erguida. Desejo boa sorte ao Adelmo e o Popó e 
a todos os vereadores eleitos e reeleitos. Parabenizo o Marcos e o Ataíde pelo companheirismo nesta 
campanha. Estamos saindo, mas deixando nosso nome na história do município. A disputa eleitoral 
acabou no dia 15, agora é preciso haver união pelo bem do município. Fico feliz pelos eleitos e pela 
campanha que fizemos e quanto aos insultos que recebi, sinal que eu estava incomodando. Boa sorte 
a todos os eleitos! A seguir, faz uso da palavra o edil Bruno Tikanori Sakata, dizendo não concordar 
com a resposta do Prefeito sobre as placas de inauguração. Não tem lógica! Se deu tempo de fazer 
novas placas para colocar no lugar, como não deu tempo de restaurar as placas que estavam 
deterioradas. Esta resposta não me convenceu! Parabeniza a todos os eleitos e diz que a paz precisa 
ser preservada pelo bem do município. A nova Câmara eleita tem tudo para fazer um bom trabalho, 
desde que seja unida. Acredito que o Prefeito eleito possa fazer um bom trabalho e eu estarei a 
disposição para ajudar no que for possível. Logo após faz uso da palavra o edil Édipo Xavier Martins, 
dizendo que fomos uma Câmara unida, houve algumas divergências de ideias, mas nos mantivemos 



unidos junto administração do município. Agradeço minha reeleição e a votação que tive. Parabenizo 
a todos que foram eleitos e aos amigos que não conseguiram se eleger, mas fizeram um bom trabalho. 
Devemos pensar no bem de todos e juntos, unidos, trabalhar pelo bem do município. Na campanha 
éramos adversários, mas agora temos que nos unir. Em seguida faz uso da palavra a vereadora 
Patrícia Aparecida Pacifico Soares, parabenizando todos os candidatos que enfrentaram a campanha, 
sei que é uma caminhada difícil. Participei de quatro campanhas e fui eleita em todas, mas desta vez, 
decidi por vontade própria não participar. Acho muito feio estas acusações e ofensas pelas redes 
sociais. Ninguém sabe realmente quem votou em você! Certeza mesmo você só tem do seu voto. A 
eleição acabou e agora todos os eleitos tem a obrigação de trabalhar pelo município, sem perseguição 
política porque votou nesse ou naquele. Vocês precisam trabalhar pelo povo, porque daqui quatro 
anos tem outra e é o povo que vai votar. Os três candidatos à Prefeito tiveram uma boa votação, 
porém apenas um é eleito, mas todos são vencedores. Parabéns a todos! A seguir faz uso da palavra o 
edil Adilson Barbosa da Silva, dizendo que é com gratidão que está aqui hoje. Parabeniza todos os 
candidatos a Prefeito pela campanha limpa e honesta que fizeram. Parabeniza também a todos os 
vereadores, eleitos e não eleitos pela campanha que fizemos. Aqui, pretendemos trabalhar unidos, 
pode sim haver divergências de ideias, mas sempre pelo bem do município. Aqui na Câmara, nunca 
fomos oposição ao Prefeito e aprovamos tudo que era bom para a população e o município. 
Finalmente, faz uso da palavra o edil Gutembergue Girasol Guimarães, dizendo que apoia e concorda 
com tudo que os colegas disseram aqui hoje. Aqui na Câmara somos uma família, nos reunimos para 
discutir e decidir projetos importantes de nosso município. Com certeza o novo Prefeito vai fazer um 
bom trabalho, assim como o Prefeito atual está fazendo um ótimo trabalho. Espero que os novos 
vereadores, juntamente com os reeleitos mantenham a união desta casa pelo bem geral do município. 
A seguir, após o Intervalo Regimental, retornando aos trabalhos na Ordem do Dia, com o Projeto de 
Lei nº 713/2020, “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 e dá 
outras providências”. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, foi submetido a 
segunda votação, sendo aprovado por unanimidade. Finalmente, foi apresentado 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”. Como nenhum edil quisesse discutir o mesmo, foi 
submetido ao Plenário, sendo aprovado em segunda 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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