
Ata da terceira sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da décima quarta legislatura 

da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 06 de março 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: Comunicado do 

Presidente sobre o uso da palavra;  Projeto de Lei nº 665/19 – “Dispõe sobre abertura de 

crédito especial para os fins que se especifica e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 

666/19 – “Dispõe sobre abertura de crédito suplementar e dá outras providências”; 

Indicação nº 20/19 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do Executivo, após 

ouvido o Plenário, para conceder um espaço para a empresa Reciclagem JR, de propriedade 

do Sr. João Roberto Peres. Faz uso da palavra o autor da mesma, esclarecendo que a referida 

empresa fazia uso de um terreno próximo a lagoa de tratamento de esgoto e a pedido da 

CETESB foi solicitado sua retirada pela Prefeitura, tendo que transferir suas atividades para 

o município de Rancharia. Peço que o Prefeito consiga outro local no município para uso 

dessa empresa que gera empregos para moradores de nossa cidade. O documento foi 

submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. Indicação nº 21/19 do edil 

Gutembergue Girasol Guimarães, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o 

Plenário, a instalação de bombas de combustíveis no Pátio do Almoxarifado para 

abastecimento da frota municipal. Faz uso da palavra o autor do documento, comentando 

que na ultima licitação para compra de combustível, venceu um Posto de Rancharia. Hoje, 

os veículos e inclusive as máquinas pesadas da Prefeitura tem que ir até Rancharia para 

abastecer. Isso leva tempo, despesas e até riscos de acidentes. Sabemos que até a Granja tem 

posto de abastecimento próprio. Se a Prefeitura instalar estas bombas, nas próximas 

licitações poderia adquirir o combustível direto das distribuidoras, gerando economia para o 

município. O documento foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. Indicação 

nº 22/19 da vereadora Rosemeire da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o 

Plenário, uma reforma na Praça da Matriz. Faz uso da palavra a autora da indicação, 

considerando um pedido muito importante, porque a Praça da Matriz é um ponto de 

referencia da cidade e está faltando alguns reparos na iluminação, sanitários, melhorias na 

jardinagem, além de restabelecer o funcionamento da Fonte Luminosa, o que deixaria a 

praça muito mais atrativa para ser frequentada pela comunidade. O documento foi submetido 

a votação e aprovado por unanimidade. A seguir, o Presidente franqueia a palavra para Tema 

Livre, fazendo uso da mesma a vereadora Rosemeire da Silva, esclarecendo à população que 



através de uma emenda do Deputado Fernando Cury no valor de R$ 150.000,00, destinada 

ao setor de saúde do município, parte deste valor será destinado para a realização de 145 

exames de ultrassom, aqui mesmo na UBS. Muito importante para agilizar o atendimento e 

diminuir a fila de espera pelo exame. A vereadora destaca também, que foi realizado um 

levantamento em fevereiro sobre a infestação do mosquito Aedes Aegypti. Vários 

municípios, inclusive João Ramalho está com índice de infestação zero. Isto é muito 

importante, considerando que alguns municípios da região estão com o índice de infestação 

muito elevado. Devemos isso a boa atuação dos agentes de vigilância sanitária, dos agentes 

comunitários do município e também da população em geral que tem feito também a sua 

parte. A seguir, faz uso da palavra o edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, comentando a 

respeito das indicações apresentadas hoje, todas muito bem colocadas. Comenta também que 

o Prefeito esteve aqui na Câmara hoje comentado sobre as obras em andamento e também já 

se preparando para realização de mais um grande rodeio este ano. Isso mostra o andamento 

de uma boa administração. João Ramalho completa no próximo dia 19 de março, 59 anos de 

emancipação político-administrativa. É uma história interessante que mereceu após algumas 

tentativas e recursos, a concretização desta conquista tão importante para nosso município. 

João Ramalho até então pertencia ao município de Quatá e toda sua renda que na época era 

um território bastante produtivo, ia tudo para Quatá. Finalmente, em 19/03/1960 conseguiu a 

tão sonhada emancipação, se tornando um município e em 19/03/1961, exatamente um ano 

depois, tomou posse o primeiro Prefeito, o Sr. Antonio Boim. Neste período muitas pessoas 

contribuíram para o desenvolvimento do nosso município até o dia de hoje, se tornando um 

município abençoado por Deus. Em seguida, parabeniza o edil Bruno pelo seu trabalho na 

organização do retiro de carnaval para os jovens de nossa cidade, realizado pela igreja 

católica e parabeniza também outras igrejas que também realizaram seus retiros e 

acampamentos neste período de carnaval. Agradece também ao Ex-deputado Beto Mansur, 

que contribuiu com duas emendas de R$ 150.000,00 cada, a pedido da vereadora Patricia, 

destinadas a área de saúde do município, para compra de medicamentos e combustível. 

Comenta sobre o problema do escoamento de água na Avenida Huet Bacelar, que nestas 

chuvas fortes a água tem invadido algumas casas. O problema ali são as bocas de lobo 

pequenas que não conseguem escoar toda água, já que as galerias são grandes, porém o 

Prefeito disse que já estão estudando um projeto para aumentar a captação da água e resolver 

este problema. O edil também tece alguns elogios ao trabalho realizado pelo Secretário da 

Câmara, o qual tem acompanhado seu trabalho a muitos anos, realizado sempre de forma 

discreta, responsável, imparcial e competente. A respeito do comunicado do Presidente, acho 

que está correto, realmente é preciso agir com respeito e cumprir a LOM e RI. Porém, em 

momento algum eu faltei com respeito a sua pessoa, apenas tive que agir daquela forma, 



porque era um assunto polêmico, que estaria me prejudicando e eu tinha que esclarecer a 

verdade, por isso agi daquela forma, mas eu tenho orgulho de trabalhar com todos vocês e 

espero que esta Câmara continue sempre trabalhando com clareza e pautada na verdade. O 

edil agradece também ao Ex-Deputado Walter Hiroshi, pela liberação de mais uma emenda 

no valor de R$ 400.000,00, em favor de nosso município, um pedido seu, para investimento 

em infraestrutura. A seguir, após o Intervalo Regimental, retorna a Ordem do Dia com o 

Projeto de Lei nº 665/19. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, foi 

submetido a primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida foi apresentado 

o Projeto de Lei nº 666/19 e não havendo nenhum edil que quisesse discutir a respeito, foi 

submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade em primeira votação. A seguir, o 

Presidente franqueia a palavra para Explicação Pessoal, fazendo uso da mesma o edil 

Marcos Rogério Ramello Gazeta comentando a respeito da concessão da nossa rodovia. 

Serão realizadas audiências públicas para a concessão e toda a população pode e deve 

participar. Farão melhorias na malha viária e serão instalados pedágios em nossa região. Se 

por um lado é bom porque teremos boas rodovias para trafegar, por outro lado é preciso que 

estes pedágios tenham um preço justo para não afetar tanto a população. Estes pedágios 

costumam cobrar preços exorbitantes e isto traz um impacto econômico negativo para a 

região. Por isso, vamos participar destas audiências públicas e cobrar uma boa prestação de 

serviço em troca de uma tarifa de pedágio justa e compatível. É preciso cobrar agora, porque 

depois da concessão concretizada não adianta reclamar mais. Em seguida faz uso da palavra 

a vereadora Patrícia Aparecida Pacifico Soares se justificando que na sessão passada de 

forma nenhuma faltou com respeito a pessoa do presidente. Vim apenas me defender de uma 

mentira publicada sobre mim. Portanto se o Senhor Presidente quer respeito, primeiramente 

tem que se dar o respeito. Ninguém vai tirar minha palavra ou me calar como vereadora se 

eu estiver no meu direito de me defender. Não havendo mais nenhum edil que quisesse fazer 

uso da palavra, 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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