
Ata da décima nona sessão ordinária, da quarta sessão legislativa, da décima quarta legislatura 
da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 15 de dezembro 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 28/2020, 
de autoria do edil Bruno Tikanori Sakata, encaminhado à gerencia do Banco do Brasil, 
agência local, solicitando a instalação de um caixa eletrônico com funcionamento além do 
horário de expediente bancário. Indicação nº 61/2020, de autoria do edil Bruno Tikanori 
Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, para buscar junto a empresa Vivo/Telefônica, a 
viabilidade de buscar melhorias em relação ao alcance do sinal de telefonia móvel, na Área de 
Lazer Governador Mário Covas (Burrinho). Faz uso da palavra o autor do documento, 
comentando sobre a Indicação, referente as vantagens do sinal de telefonia móvel no local. 
Fala também sobre o pedido de instalação do caixa eletrônico além do horário de expediente 
na agencia do Banco do Brasil local. Em seguida, a indicação foi submetida 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, agradecendo a todos por estes 
quatro anos juntos. 2020 foi um ano desafiador, muito difícil, muitas vidas perdidas com esta 
pandemia e um grande desafia para a ciência, na busca pela cura desta doença. Agora vem a 
capacidade humana de se reinventar e dar a volta por cima. João Ramalho se tornou uma 
cidade linda aos olhos de todos. Foram tantas conquistas e está findando este mandato com a 
realização de muitos trabalhos. João Ramalho teve uma sequência de excelentes Prefeitos, por 
isso está com tudo em ordem. Tenho a sensação de dever cumprido e neste clima de Natal e 
esperança, desejo a todos um novo ano de vitórias e conquistas.  Em seguida faz uso da 
palavra a vereadora Rosemeire da Silva, se despedindo emocionada e com a certeza de missão 
cumprida. Agradeço por estes quatro anos e não vou dizer um adeus, mas sim, um até breve. 
Tenho orgulho de ter feito parte desta administração. Logo após faz uso da palavra a 
vereadora Patrícia Aparecida Pacifico Soares, agradecendo por estar completando 4 mandatos 
como vereadora, tendo orgulho do que fez por este município. Boa sorte aos amigos que 
continuam e desejo que o próximo ano seja mais próspero e que seja o fim deste vírus, que 
seja um ano de muita saúde e sucesso. A seguir, faz uso da palavra o edil Bruno Tikanori 
Sakata, dizendo que a quatro anos, quando esteve nesta tribuna pela primeira vez disse: 
Vamos trabalhar juntos sim, mas o que tiver que ser cobrado, vai ser cobrado, o que tiver que 
falar, vamos falar. Desta vez eu decidi cuidar da minha saúde, por isso não me candidatei à 
reeleição. Mas deixo aqui um até breve e não um adeus. Finalmente, faz uso da palavra o edil 
Gutembergue Girasol Guimarães, dizendo que estamos em clima de despedidas, foram quatro 
anos de trabalho, discutindo e tomando decisões, mas sempre unidos num objetivo: o bem do 
município. Tivemos uma sequência de bons Prefeitos e isso torna a administração mais fácil. 



Espero que os eleitos deem continuidade as boas administrações. A seguir, após o Intervalo 
Regimental, retornando aos trabalhos e não havendo material da Ordem do Dia, 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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