
Ata da decima nona sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da décima quarta 
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 03 de dezembro 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 nº 689/2019, de autoria do edil Bruno Tikanori Sakata, “Que estabelece a 
Política Municipal de combate aos meus tratos de animais no âmbito do Município, prevê a 
aplicação de multas e dá outras providências”. E a Indicação nº 89/19 do edil Bruno 
Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a 
possibilidade de implantar o sistema de Atendimento Preferencial, no Laboratório de 
Análises Clinicas que presta serviços para o município. A Indicação acima foi submetida ao 
Plenário e aprovada por unanimidade. A seguir, o Presidente franqueia a palavra para Tema 
Livre, fazendo uso da mesma a vereadora Rosemeire da Silva, dizendo que estamos 
encerrando mais uma etapa de trabalhos, em que foram aprovados vários projetos e 
indicações importantes para o município.  Comenta sobre o importante evento realizado 
ontem pelo Projeto Guri e agradece ao Prefeito pelo atendimento de sua indicação referente 
a entrega de chinelinhos para os alunos da rede municipal de ensino. Deseja um Feliz Natal e 
um bom Ano Novo a todos. Em seguida faz uso da palavra o edil Marcos Rogério Ramello 
Gazeta, dizendo que estamos chegando ao recesso parlamentar, vem aí o Natal, o Ano Novo 
e com este sentimento, venho parabenizar o Prefeito Municipal pela entrega dos chinelos aos 
alunos da escola municipal, uma indicação da colega Rosemeire e acatada pelo Prefeito. Esta 
semana nossos alunos nos contemplaram com os títulos de campeão e vice-campeão em uma 
competição de robótica realizada em São Paulo, isso nos deixa muito orgulhosos. Ontem 
participamos do evento realizado pelo Projeto Guri, com o tema “Trilhos Culturais”, que nos 
encantou com belíssimas apresentações. Realmente estão de parabéns! A bronca do dia, fica 
por conta da estratosférica carga tributária brasileira que chegou a 41,9%, ou seja, 153 dias 
do ano, trabalhamos só para pagar impostos. Estamos no topo do ranking no pagamento de 
tributos e nas ultimas posições na prestação de serviços essenciais do governo. Todas as 
reformas que estão em andamento no governo são necessárias, mas a mais essencial e 
importante é a reforma tributária. Finalizando, deseja a todos um excelente Natal e um ótimo 
Ano Novo. A seguir, faz uso da palavra o edil Bruno Tikanori Sakata, comentando sobre a 
importância de sua indicação para atendimento prioritário no laboratório. Fala também sobre 
o seu projeto de Lei em trâmite, destacando que quem tem um animal, tem que ter com ele 



todos os cuidados necessários, evitando maus tratos com os mesmos. O edil comenta que 
recebeu um convite para ir ao município de Caiuá, onde seria anunciada a construção de 
mais um presídio. Não me interessei a ir, porque acho que não precisamos de mais presídios 
na região e sim de mais escolas e melhor atendimento na saúde. Comenta também sobre as 
recentes altas no preço da carne, porém não venho aqui criticar o aumento da carne que ficou 
tantos anos sem reajuste, venho criticar a política do governo de não dar os devidos 
aumentos no salário mínimo, para dar condições de compra aos trabalhadores. Agradeço a 
todos por mais esta etapa, a compreensão e o apoio de todos vocês e desejo um ótimo natal e 
um excelente ano novo a todos. A seguir, após o Intervalo Regimental, retorna à Ordem do 
Dia, com o Projeto de Lei nº 689/2019. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o 
mesmo, foi submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, foi 
apresentado o Projeto de Emenda de Revisão a Lei Orgânica nº 02/2019. Como nenhum 
edil quisesse discutir a respeito, foi submetido a segunda votação e aprovado por 
unanimidade. Não havendo mais material da Ordem do Dia, 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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