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

Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 07 de maio 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 nº 80/2019 do Chefe do 

Executivo, em resposta ao Pedido de Informação nº 01/2019; Indicação nº 43/19 da 

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

para providenciar um mecanismo que impeça que os motoristas trafeguem em alta 

velocidade na esquina/curva entre as ruas João Ramalho e José Maria Mathias, na Vila 

Nova. Faz uso da palavra a autora da mesma, esclarecendo a necessidade de sinalização e 

alguma maneira de impedir a alta velocidade no local, porque o risco de acidente ali é muito 

grande devido alguns motoristas que fazem a referida curva em alta velocidade. É preciso 

tomar uma providencia rápida para prevenir que ocorra algum acidente no local. Indicação 

nº 44/19 do edil Antônio Pereira de Lima, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o 

Plenário, para providenciar uma reforma ou substituição dos vasos de cimento da Praça 

Daniel Valejo; Indicação nº 45/19 do edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, indicando ao 

Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a possibilidade de assinar o convênio 

com a Junta Comercial do Estado de São Paulo, para adesão ao Via Rápido Empresa. Faz 

uso da palavra o autor do documento, esclarecendo o assunto, destacando a importância e as 

vantagens da celebração deste convenio, visando agilizar e simplificar a abertura de 

empresas no município. É muito importante a geração de emprego e renda no município e é 

através de aberturas de pequenas empresas que vamos alcançar estes objetivos. Para isso, é 

preciso desburocratizar, facilitando e agilizando o processo de abertura de novas empresas e 

este convênio é fundamental para isso, com o intuito de aquecer o mercado de trabalho e 

renda local. Indicação nº 46/19 do edil Bruno Tikanori Sakata, indicando ao Chefe do 

Executivo, após ouvido o Plenário, para disponibilizar para a população, aulas de outras 

modalidades esportivas, como natação, judô e atletismo. Faz uso da palavra o autor da 

indicação, comentando sobre a importância de disponibilizar novas modalidades de esportes 

no município. Para natação, temos uma excelente piscina, ideal para prática de natação, 

bastando a contratação de um instrutor e um segurança. Para o Judô, temos os tatames, só 

falta contratar um professor e quanto ao atletismo, temos inclusive atletas de nosso 

município que vem se destacando nas competições regionais, sempre conquistando medalhas 

e necessitando de ajuda externas para se manter, então porque não, a Prefeitura dar o apoio 



necessário para estes atletas levarem o nome de nosso município nestas competições. 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, parabenizando o colega Bruno pela indicação, dizendo que 

realmente é preciso incentivar o esporte, muito importante na formação dos jovens cidadãos. 

Agradece a presença do Prefeito mais uma vez na reunião das comissões, trazendo sempre 

boas notícias, como a reforma da entrada do Cemitério Municipal, a compra de um 

caminhão compactador de lixo e de uma caminhonete 4x4 e também de dois veículos 

saveiro e mais um ônibus para a Educação que foi adquirido com recursos próprios, no valor 

de R$ 230.000,00, reforçando ainda mais a frota municipal Semana passada inauguramos a 

reforma do Terminal Rodoviário, homenageando com muita justiça e merecimento, o ex-

prefeito José Zezé Rodrigues. São excelentes notícias que só vem demonstrar o esforço e 

comprometimento da atual administração. O edil aproveita também, para em nome de sua 

mãe, aqui presente, desejar um excelente dia das mães, a todas as mães mundo. Em seguida 

faz uso da palavra a vereadora Rosemeire da Silva, comentando que recentemente esteve no 

Hospital e Maternidade de Rancharia, na companhia de alguns colegas, onde se reuniram 

com a direção do hospital e foi discutido vários assuntos, entre eles, a situação financeira do 

hospital, que vem enfrentando sérias dificuldades para pagar suas contas. O gasto mensal do 

referido Hospital gira em torno de um milhão de reais. A diretoria nos explicou que para 

construção e reformas das dependências consegue-se verbas através de convênios, porém o 

problema é para manter o bom funcionamento daquela unidade, porque os gastos são muito 

alto. Na ocasião foi sugerido a realização de algum evento para arrecadar verbas para o 

hospital. Achei importante termos conhecimento da real situação do hospital e o atendimento 

que vem sendo prestado, é interessante conhecer os dois lados. Em seguida faz uso da 

palavra o edil Bruno Tikanori Sakata, se dizendo entristecido com atitudes do governo, que 

vemos todo dia nas mídias, cortando verbas da educação, verbas das forças armadas e agora 

também mudanças na lei ambiental. É muito triste ver os rumos que estão tomando. É 

preciso cortar despesas, mas em mordomias e desperdícios de dinheiro público e não em 

setores essenciais de nosso país. Em relação as mudanças que ocorreram na sexta parte dos 

servidores, toda a Câmara se mobilizou e estamos enviando um ofício ao departamento 

jurídico da Prefeitura para revermos este assunto. Se desta forma for o correto, tudo bem, 

mas se não for, então vamos corrigir. A seguir, após o Intervalo Regimental, retorna aos 

trabalhos e não havendo material da Ordem do Dia, o Presidente franqueia a palavra para 

Explicação Pessoal, fazendo uso da mesma o edil Marcos Rogério Ramello Gazeta, dizendo 

que na reunião com a diretoria do Hospital de Rancharia, foi preparado para fazer várias 

reivindicações, e apresentei meus pedidos sim, mas também ouvi os argumentos deles e me 



coloquei no lugar deles, para conhecer os problemas que são enfrentados. A diretoria fez 

elogios ao nosso município que sempre contribuiu com aquela unidade e disseram que fazem 

o possível para prestar um bom atendimento, as vezes acertam, outras vezes erram, mas 

fazem o possível. É como disseram, se está ruim com o Hospital, imagina como seria sem 

ele.  No próximo dia 17 vão inaugurar a nova UTI e a Sala de Fisioterapia. Para fazer as 

construções e as reformas eles até conseguem verbas, o problema é dinheiro para o custeio, 

que nos últimos meses tem fechado as contas no vermelho em mais de cinquenta mil reais 

por mês. O que eles nos pediram é para tentarmos buscar recursos para custeio junto aos 

deputados estaduais e federais, aos quais temos acesso, para melhorar a situação financeira e 

consequentemente o atendimento naquele hospital. A vereadora Patrícia Aparecida Pacifico 

Soares solicita um aparte, dizendo que seu Vô ficou recentemente 5 dias internados no 

Hospital de Rancharia pelo SUS e voltou para casa feliz pelo bom atendimento que ali 

recebeu. O edil Marcos retorna a palavra, dizendo que poucos países tem um Sistema Único 

de Saúde, como o nosso, que atende a todos sem distinção. O SUS é um sistema muito bom, 

porém precisa de bons gestores para melhorar cada vez mais. Em seguida, 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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