Ata da segunda sessão ordinária, da segunda sessão legislativa, da décima quarta
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 20 de fevereiro de 2018,
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:
Moção de Apoio nº 001/2018 – “Que apoia a 228ª Subseção da Ordem dos Advogados de
Quatá, quanto a permanência das instalações da Vara do Trabalho de Rancharia”. Faz uso
da palavra o edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, fazendo uma explanação sobre os
motivos da presente moção. Lamentando como o governo vem só aumentando os
impostos e em contrapartida, em vez de melhorar os serviços públicos, vem tirando da
população aquilo que foi conquistado ao longo do tempo. Vários órgãos públicos vêm
sendo extintos, dificultando o atendimento à população. Faltam Delegados, Promotores e
outros profissionais públicos, que ao se aposentarem ou serem promovidos, seus cargos
estão ficando vagos ou sendo acumulados por outros, por falta de reposição. Em seguida,
o documento foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. Indicação nº 03/2018
da Vereadora Rosimeire da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o
Plenário, para ver a possibilidade de o município voltar a fornecer um kit Maternidade
para as gestantes do município de famílias de baixa renda, inscritas em programas sociais;
Faz uso da palavra a autora da mesma, dizendo as mulheres que ganham nenê e vem fazer
o exame do pezinho, a gente vê as necessidades destas mães e o quanto é necessário o
fornecimento deste kit para estes bebês, porque as mães não tem condições de comprar.
Isto seria um benefício muito importante. O documento foi submetido a votação e
aprovado por unanimidade. Indicação nº 04/2018 – de autoria da Vereadora Patrícia
Aparecida Pacifico Soares, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a
construção de uma cobertura tipo guarita, na calçada em frente à Escola Municipal e a
Indicação nº 05/2018 da Vereadora Patrícia Aparecida Pacifico Soares, indicando ao
Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a possibilidade de colocar sentido
único de direção para o fluxo de veículos, na Rua Francisco Mattos, no trecho entre as
Ruas Paulo de Azevedo e Correia de Menezes, em frente à Escola Municipal. Ambas as
indicações foram submetidas ao Plenário e aprovadas por unanimidade. Em seguida, o
Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo uso da mesma a Vereadora
Rosimeire da Silva, comentando que foi realizada recentemente uma campanha de doação
de sangue, visando conscientizar a população da importância deste gesto que pode salvar
um desconhecido, a nós mesmos ou alguém de nossa família. É muito importante que as

pessoas se mobilizem, deem o nome no Centro de Saúde para formarmos grupos e levar
para fazer a doação. Vamos divulgar, pedir as pessoas que se mobilizem, grupos de
trabalho, grupos de amigos, enfim, é muito importante que a população participe desta
campanha. Em seguida faz uso da palavra o edil Marcos Rogério Ramello Gazeta,
dizendo que toda doação é um gesto de amor muito importante. O edil diz estar muito
feliz com as notícias vinda do Executivo, de que já se encontra aberto na Prefeitura um
processo licitatório para aquisição de 3 ambulâncias e um ônibus para a área da saúde,
através do CIVAP. Há também uma licitação aberta para aquisição de uma Pá
Carregadeira. Já foi licitado também, um carro e uma Vã, também para a saúde. São
notícias muito importante para o município. A Escola Municipal já entregou os shorts e as
camisetas para os alunos, e ainda esta semana serão entregues as blusas e as calças e em
breve também os sapatos. João Ramalho está de parabéns, pois tem uma Secretária de
Educação exemplar. Temos também em execução, um investimento de R$ 209.000,00
para recapeamento de 6 ruas na Vila Santa Cruz. O Prefeito viajou hoje em busca de mais
verbas para recapeamento de algumas ruas do centro da cidade. É um conjunto de fatores
que vem dando certo e a gente vê um excelente trabalho na administração. Ultimamente
todos os políticos são taxados de corrupto e isto não é verdade. Existe sim políticos
honestos e João Ramalho vem sendo um exemplo disso. O edil agrade a todos que
participaram na organização do retiro de carnaval, um evento muito importante para os
jovens e para a família desses jovens, tirando-os da rua no período de carnaval e levandoos na presença de Deus. Como isso é lindo! A seguir, o Presidente suspende a sessão para
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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