Ata da décima nona sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima quarta
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 05 de dezembro de 2017,
às vinte horas, no Plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do vereador
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. O Material do Expediente constou dos seguintes documentos:
Indicação nº 58/2017 – da Vereadora Rosemeire da Silva, indicando ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a possibilidade de propor uma emenda ao
Estatuto dos Servidores Municipais, concedendo uma folga abonada aos servidores, no dia
de seu aniversário. Faz uso da palavra a autora da mesma, comentando sobre sua
indicação, dizendo que seria um mimo a mais para os funcionários. O aniversário é uma
data muito especial para as pessoas e com certeza gostariam de passar este dia com seus
familiares. Em seguida p documento foi submetido a votação e aprovado por
unanimidade. Indicação nº 59/2017 – do Vereador Bruno Tikanori Sakata, indicando ao
Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar manutenção, tais como:
corte de gramas, pintura de placas de indicações, guias e corrimãos, adicionar areia no
campo de futebol e outros reparos necessários, na Área de Lazer Governador Mário Covas
“Burrinho”. Faz uso da palavra o autor do documento, dizendo que esteve recentemente
na referida Área de Lazer, e observou que as gramas estão altas, as placas de indicações
estão bem apagadas, necessitando de pinturas, assim como as guias e corrimãos, falta
areia no campinho de futebol. A Área de Lazer é o cartão de visita do município e é muito
importante fazer estes reparos necessários neste final de ano, quando o local recebe
muitos visitantes. O documento foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade.
Indicação nº 60/2017 – do Vereador Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar a implantação da prática de Judô e
Jiu-jitsu na grade de esportes do município. O autor faz uso da palavra, comentando que o
Judô já foi praticado no município com boa participação, inclusive com alguns alunos se
destacando, foi bem gratificante. Quanto ao Jiu-jitsu, tem um rapaz do município que se
formou recentemente e se ofereceu para dar aulas gratuitas, bastando apenas ao
município, oferecer um local adequado e material necessário para as aulas. O documento
foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente
franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo uso da mesma a vereadora Rosemeire da
Silva, desejando um Feliz Natal e próspero Ano Novo a todos e pedindo a Deus para que
possamos entrar em 2018 unidos e trabalhando juntos pelas necessidades de nosso
município. Diz também, ter ficado feliz com a vitória do Prefeito na justiça e acha que é
hora de parar com estas picuinhas que só vem atrapalhar a administração. Em seguida, faz
uso da palavra o edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, dizendo que estamos encerrando o
ano legislativo, apesar de algumas divergências de opinião, nossa casa se manteve
respeitosa e sem nenhum agravo, isto é democracia. Deseja um ótimo final de ano a todos
e espero que em 2018 podemos voltar com a mesma união, com novos ares e novos

trabalhos pela frente. O edil comenta ainda, que recentemente tivemos o desfecho do caso
do Prefeito, em 2ª instancia e a sua vitória não me surpreendeu, porque eu tinha certeza
disso. Na verdade, o Prefeito foi vítima de uma perseguição política, porém a justiça foi
feita e a verdade prevaleceu. Nosso Prefeito pode ter alguns defeitos, como todos nós
temos, mas é uma pessoa honesta e com muitas qualidades. No começo do ano houve
muitas críticas quanto ao futuro de sua administração, que não iria honrar os
compromissos com os credores, nem com a folha de pagamento dos servidores, no
entanto, estamos encerrando o ano, com as contas todas em dia e com todos os serviços
funcionando normalmente. Isso prova sua qualidade de administrar, apesar toda a crise
que o pais enfrentou neste ano. O edil disse que no passado, também passou por uma
perseguição política, enfrentou um processo acusado de infidelidade partidária, mas no
final também prevaleceu a justiça e foi absolvido por unanimidade. Em seguida o
Presidente suspende a sessão para o Intervalo Regimental, retornando aos trabalhos e não
havendo nenhum documento da Ordem do Dia, franqueia a palavra para Explicação
Pessoal e não havendo nenhum edil que quisesse fazer uso da mesma, deseja a todos um
feliz 2018 e que seja um ano ainda melhor que foi 2017. 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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