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

Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 20 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: Ofício 187/19, do DER em 

resposta ao Ofício nº 06/19 de autoria do edil Bruno Tikanori Sakata. Projeto de Lei nº 

667/19 - “Que denomina "Centro de Convivência do Idoso Conceição Pereira" o prédio do 

CCI de João Ramalho”, de autoria da vereadora Rosemeire da Silva. Moção de Repúdio nº 

01/2019 de autoria do edil Marcos Rogério Ramello Gazeta e endossada por todos os edis, 

contra o Contrato de Concessão das Rodovias SP 284 e SP 425. Indicação nº 23/19 da 

vereadora Rosemeire da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, 

para providenciar a regulamentação de esterilizações cirúrgicas de cães e gatos do 

município. Faz uso da palavra a autora da mesma comentando a respeito da importância 

desta indicação. Há muita gente que acha que os animais não precisam de cuidados. Quem 

tem animais tem que ter responsabilidades e cuidar bem dos mesmos. Em uma conversa com 

o Dr. Joaquim, veterinário do município, concluímos que a melhor solução seria 

providenciar um processo de castração destes animais, para evitar a procriação 

descontrolada da população de cães e gatos na cidade. Indicação nº 24/19 do edil Antônio 

Pereira de Lima, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, o 

recapeamento asfáltico da Rua Vereador Lázaro Gazeta; Indicação nº 25/19 dos edis 

Marcos Rogério Ramello Gazeta e Rosemeire da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, 

após ouvido o Plenário, para ver junto ao SIVAP e UNIPONTAL a possibilidade de 

disponibilizar para nossa região, uma Ambulância e uma equipe especializada para 

atendimento de pacientes com problemas mentais; e a Indicação nº 26/19 dos edis Marcos 

Rogério Ramello Gazeta, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a 

instalação às margens da Rodovia SP 284, sentido Área de Lazer Governador Mário Covas, 

uma placa indicativa, com o nome da área de lazer e a distância que a mesma se encontra. 

Todas as Indicações acima, foram submetidas ao Plenário e aprovadas por unanimidade. A 

seguir, o Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo uso da mesma o edil 

Marcos Rogério Ramello Gazeta, agradecendo a presença de alunos e professor da ETEC e 

comentando sobre suas proposituras hoje apresentadas. Primeiramente, a Moção de Repúdio, 

com o aval de todos os vereadores desta casa, contra a decisão do governo do estado, pela 

concessão das rodovias da nossa região. Foi realizada uma audiência pública na Câmara de 



Rancharia, com a qual fiquei indignado, porque só eles falavam e ninguém tinha direito de 

comentar nada, qualquer questionamento só seria possível por escrito e enviado para a 

central de relacionamento.  Isso na minha opinião não é uma audiência pública. O edil cita, 

que nos últimos 7 anos foram gastos nestas rodovias mais de 350 milhões de reais em um 

serviço de má qualidade e que não atingiu a durabilidade esperada. Agora o estado abre a 

concessão destas rodovias em troca de pedágios e mais uma vez, nós vamos pagar a conta da 

incompetência do governo. Toda a economia da região sofre com a instalação destes 

pedágios, tanto no pagamento das tarifas, como também o reflexo nos preços dos produtos 

que por ali passam. Há algum tempo atrás, nossa região foi contemplada com vários 

presídios e agora será contemplada com pedágios. O atual governo ainda não visitou nossa 

região e não deve ter conhecimento da nossa realidade. O governo deveria dar incentivos 

para instalação de indústrias para geração de empregos na região e não criar mais taxas, 

dificultando ainda mais estas possibilidades. O edil comenta sobre a importância de um 

possível atendimento à indicação de uma ambulância com equipe profissional, através dos 

consórcios de municípios, SIVAP e UNIPONTAL, para atendimento às pessoas com 

problemas mentais, não só para nosso município, mas para todos os municípios desta região. 

E também, a sinalização e divulgação da Área de Lazer Governador Mário Covas, visando 

divulgar o turismo em nosso município. Comenta também, sobre uma verba de R$ 

170.000,00 em favor de nosso município, conseguida com os esforços dos vereadores do 

PSDB, através do Deputado Samuel Moreira e também, um convênio que o município 

conseguiu junto a FUNASA, no valor de R$ 250.000,00, para aquisição de um caminhão 

compactador de lixo. São conquistas muito importante para nosso município. Em seguida, 

faz uso da palavra a vereadora Rosemeire da Silva, comentando sobre as festividades 

realizadas em comemoração ao aniversário do município. O jogo de futebol com a equipe 

Master do Corinthians, um espetáculo, onde foi arrecadado 500 quilos de alimentos que 

foram distribuídos entre os Asilos de Quatá e Rancharia. E também, a realização do Show, 

muito bem organizado e com grande participação da população. Logo após, faz uso da 

palavra o edil Édipo Xavier Martins enaltecendo o deputado Samuel Moreira que atendendo 

há um pedido nosso, vereadores do PSDB, conseguindo a liberação de uma verba de R$ 

170.000,00 para nosso município. Parabeniza também as festividades do aniversário do 

município, enaltecendo a importância das pessoas que colaboraram com a realização dos 

eventos. A seguir faz uso da palavra o edil Bruno Tikanori Sakata, parabenizando João 

Ramalho por mais um aniversário, sentindo-se honrado por estar fazendo parte desta 

história. Parabeniza a Vereadora Rosemeire que esteve de plantão nestes eventos como 

profissional da saúde. Parabeniza também o município de Quatá, pela realização de processo 

seletivo para contratação de estagiários. Finalizando, deixa seu repúdio pela resposta do 



DER, dizendo que não tem condições de colocar uma simples placa na rodovia. O que nos 

faz crer que o estado está realmente quebrado. A seguir, após o Intervalo Regimental, 

retorna a Ordem do Dia com o Projeto de Lei nº 665/19 – “Dispõe sobre abertura de crédito 

especial para os fins que se especifica e dá outras providências”. Não havendo nenhum edil 

que quisesse discutir o assunto, foi submetido a segunda votação e aprovado por 

unanimidade. Logo após, foi apresentado o Projeto de Lei nº 666/19 – “Dispõe sobre 

abertura de crédito suplementar e dá outras providências”. Como nenhum edil quisesse 

discutir a respeito, foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade em 2ª votação. 

Finalmente, foi apresentado o Projeto de Lei nº 667/19. Não havendo nenhum edil que 

quisesse se manifestar a respeito, foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. A 

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

vereadora Patrícia Aparecida Pacifico Soares, parabenizando nosso município pelos 59 anos 

de emancipação política e parabenizando também o Prefeito Municipal pelo atendimento a 

uma lei de autoria minha com os então vereadores Fabiano Delganho e Vanderlei Enz, 

colocando o nome de Prefeito José Zezé Rodrigues no Terminal Rodoviário. A vereadora 

comenta também, que as perícias do INSS não serão mais realizadas em Rancharia, tendo 

agora que ir até Presidente Prudente, aumentando a dificuldade e as despesas para fazer a 

perícia, aumentando ainda mais, quando tiver os pedágios. 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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