Ata da segunda sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima quarta legislatura da
Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 07 de março 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: PROJETO DE LEI Nº 597/2016 - “Que expande
e delimita o novo perímetro urbano do Município de João Ramalho, Estado de São Paulo e dá outras
providências”; Indicação 14/2017 de autoria do Vereador Adilson Barbosa da Silva, indicando ao
Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de redutores de velocidade na Avenida Huet
Bacelar, no quarteirão central, entre o Mercado Primavera e o Banco do Brasil. Faz uso da palavra o
autor da mesma, dizendo que a reclamação partiu dos comerciantes, de que alguns motoristas não
respeitam as placas de limite de velocidade. A instalação de obstáculos forçaria os motoristas a reduzir
a velocidade, garantindo a segurança do trânsito no local. O documento foi submetido ao Plenário e
aprovado por unanimidade. Indicação 15/2017 de autoria do Vereador Adilson Barbosa da Silva,
indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de redutores de velocidade nas
ruas em torno das escolas municipal, estadual e da Creche Municipal. Faz uso da palavra o autor do
documento, esclarecendo que quando os alunos saem da escola, principalmente as crianças, saem
correndo, brincando e como todas as pessoas aqui em João Ramalho, vão pelo meio da rua, sendo
muito perigoso, porque tem veículos que trafegam em velocidade acima do permitido para o local,
especialmente bicicletas motorizadas que passam correndo no meio das crianças. Isso é muito
perigoso, pode haver um atropelamento. Em seguida o documento foi submetido a votação e aprovado
por unanimidade. Indicação 16/2017 de autoria do Vereador Antonio Pereira de Lima, indicando ao
Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar a manutenção e conserto da cobertura
do Ginásio Municipal de Esportes; e a Indicação 17/2017 também de autoria do Vereador Antonio
Pereira de Lima, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar o
conserto da calçada no corredor atrás da Cozinha Piloto. Ambas as indicações foram submetidas ao
Plenário e aprovada por unanimidade. Indicação 18/2017 de autoria dos Vereadores Marcos Rogério
Ramello Gazeta e Patrícia Aparecida Pacifico Soares, indicando ao Chefe do Executivo, após
ouvido o Plenário, para tomar as providencias necessárias para renovação de parceria entre o
município e o Centro Paula Souza, visando a manutenção da Sala descentralizada. O edil Marcos
Rogério Ramello Gazeta faz uso da palavra, comentando sobre o assunto. Estamos para fazer 10 anos
de parceria com o Centro Paula Souza. Graças ao Professor Marcelo Luiz, que na época me procurou
trazendo este projeto que se tornou em uma parceria muito importante para nosso município. Neste
período foram ministrados 6 cursos muito importantes para formação profissional dos jovens de nosso
município. Estes cursos normalmente são muito caros, porém conseguimos de forma gratuita, apenas
cedendo o espaço físico para abrir uma sala descentralizada. Hoje eu e a Vereadora Patrícia estamos
pedindo o fortalecimento desta parceria para continuar oferendo cursos profissionalizantes para nossa
população. Agradeço ao Professor Marcelo, que continua buscando novos investimentos na área de
educação para nossa cidade. Em seguida, faz uso da palavra a vereadora Patrícia Aparecida Pacifico
Soares, dizendo que o professor Marcelo é um ótimo profissional, persistente, que corre atrás de
recursos, buscando novos investimentos para formação dos jovens de nossa cidade. Estamos também,
junto com o Deputado Walter Hiroshi, buscando recursos para instalação do laboratório. A Prefeitura

vai ceder um local apropriado e se Deus quiser até o final do ano teremos o laboratório instalado aqui
em João Ramalho. O documento foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, o

Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo uso da mesma o edil Marcos Rogério
Ramello Gazeta, desejando um feliz dia internacional da mulher, a todas as mulheres. O edil
disse também que a educação é a base para o desenvolvimento da sociedade. Temos
implantado em nosso município, o sistema SESI de ensino. João Ramalho foi o primeiro
município a implantar esta metodologia de ensino que é muito eficiente. Temos os cursos do
Centro Paula Souza e vários outros cursos oferecidos pelo município, sempre buscando a
melhor formação profissional de nossos jovens. O edil comenta também, que há mais de dois
anos ouvimos tanto falar na Operação Lava Jato, mas quem foi preso até agora? Alguns
empresários que pagaram propina! Mas, e os políticos que foram beneficiados com estas
propinas, quem foi preso? Vemos uma justiça extremamente lente e que normalmente inverte
os valores da sociedade. Quando temos eleições, é preciso votar com responsabilidade, porque
o voto é a única arma que temos para mudar esta história. Pais, incentivem os filhos de vocês a
estudarem! Alunos, incentivem um amigo, um irmão para fazer estes cursos, porque em
algumas oportunidades quase perdemos estes cursos por falta de alunos e isso seria um
prejuízo muito grande para nossa cidade. Em seguida, faz uso da palavra a vereadora
Rosemeire da Silva, prestando sua homenagem a todas mulheres presentes e agradecendo aos
colegas que estão buscando melhorias para o nosso município. É muito bonito e importante ver
esta casa cheia como está hoje. É importante para vocês ficarem cientes do que está
acontecendo em nosso município e nos incentiva a trabalhar cada vez mais para o bem de
todos. Logo após, faz uso da palavra o vereador Bruno Tikanori Sakata, parabenizando todas
as mulheres de nosso município e também, parabenizando o Prefeito pelo andamento das obras
da Piscina Municipal. Mas, quero deixar o meu repúdio ao Prefeito Municipal, porque já
passamos o mês de fevereiro, agora a primeira sessão de março e nada de reajuste ao
funcionalismo municipal. E também, minha indignação ao Prefeito pelo corte da verba
destinada a Associação dos Estudantes de nosso município. O edil Marcos Rogério Ramello
Gazeta solicita um aparte dizendo que o reajuste salarial está em estudo ainda, para ver o
impacto que vai causar na folha de pagamento, mas em breve o Prefeito vai mandar sim.
Quanto ao repasse para a Associação dos Estudantes, o corte é contra a vontade do Prefeito.
Trata-se de uma ordem judicial, que partiu por determinação da promotoria de justiça,
obrigando a suspenção dos repasses não só para Associação dos Alunos, como também, outras
subvenções como as da APAE, Hospitais e outras instituições que o município contribuía
financeiramente. O correto seria corrigir o valor dos repasses, porém foi obrigado a parar de
pagar até que seja formalmente regularizada a situação. Em seguida faz uso da palavra a
Vereadora Patrícia Aparecida Pacifico Soares parabenizando a todas as mulheres pelo seu dia,
destacando a importância da mulher em nossas vidas. Graças a uma mulher, nossas mães, hoje
estamos aqui.
A seguir, o Presidente suspende a sessão para o Intervalo Regimental,
retornando à Ordem do Dia, com o PROJETO DE LEI Nº 601/2017 - “Dispõe sobre alteração e
inclusão de projeto ao PPA – Plano Plurianual do Município período 2014 a 2017 e LDO Lei de

Diretrizes Orçamentárias exercício de 2017, autoriza abertura de crédito especial no Orçamento Geral
do Município e dá outras providências”. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, foi
submetido a segunda votação e aprovado por unanimidade. Logo após, foi apresentado o Projeto de
Lei nº 597/2016. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, foi submetido ao

Plenário e aprovado por unanimidade. A seguir, o Presidente franqueia a palavra para
Explicação Pessoal e não havendo nenhum edil que quisesse fazer uso da mesma, agradece a
presença de todos, parabenizando a todas as mulheres pelo seu dia. 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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