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

da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 21 de agosto de 2018, às vinte horas, no 

Plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do edil 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. 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: Projeto de Lei nº 648/2018 – “Dispõe sobre abertura de crédito 

suplementar e dá outras providências”; Parecer Prévio favorável do Tribunal de Contas do Estado 

sobre as contas anuais do Executivo Municipal referente ao exercício de 2016.   Projeto de Decreto 

Legislativo nº 02/2018 – “Que ratifica o Parecer Prévio exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, sobre as contas anuais do Executivo Municipal de João Ramalho, referente 

ao exercício de 2016”; e a Indicação nº 28/2018 da Vereadora Rosimeire da Silva, indicando ao 

Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, a construção de redutor de velocidade, na Praça 

Antônia Jacomini, em frente ao Projeto Guri. A mesma foi submetida a votação e aprovada por 

unanimidade. A seguir, o Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo uso da mesma o 

edil Bruno Tikanori Sakata, comentando que em 2014 deu início às obras de recuperação da 

Rodovia SP 284. Foram gastos na obra cerca de R$ 100.000.000,00, valor muito alto pela extensão 

da obra. Agora, em 2018, a Rodovia já está cheia de buracos, em estado vergonhoso. Hoje para se 

fazer um asfalto de 1ª qualidade, o custo está em torno de R$ 1.300.000,00 por quilometro, valor 

inferior ao que foi gasto à época, por um serviço de má qualidade. É lamentável! Voltou a ser uma 

rodovia extremamente perigosa devido ao grande número de buracos existentes. Logo após faz uso 

da palavra a vereadora Rosimeire da Silva, parabenizando o Prefeito pelas sandálias crocs 

fornecidas aos alunos da rede municipal de ensino e também os brinquedos de ótima qualidade que 

foram adquiridos para a creche e pré-escola. A Secretária de Educação vem desenvolvendo um 

trabalho excelente e eu convido a todos os vereadores para fazerem uma visita na creche e na pré-

escola, para ver como está sendo este trabalho. Em seguida, faz uso da palavra o edil Marcos 

Rogério Ramello Gazeta, dizendo que realmente a situação da Rodovia SP 284 é lamentável e vem 

se tornando novamente um corredor da morte. Muito dinheiro público foi investido nesta obra e 

quatro anos depois as pistas estão se deteriorando, fruto de um serviço de má qualidade. Partes do 

projeto original, como alças de acesso, duplicações de pistas, passarela, não foram realizas. Temos 

sim que cobrar providencias do DER a respeito. A cada dia que passa eu aprendo com vocês e 

espero passar alguma coisa de útil também. Muitos assuntos que são comentados aqui na Câmara, 

acabam saindo daqui distorcidos gerando comentários desagradáveis. Os documentos que vem para 

a Câmara tem prazos para votação e devemos discutir os mesmos até que não fique nenhuma 

dúvida antes de votar. Todos tem a liberdade de expressar suas opiniões e não vejo aqui ninguém 

mal-intencionado. Hoje o Prefeito nos trouxe a informação de que será realizado o rodeio em nossa 

cidade. Um projeto muito grande, por um investimento consideravelmente baixo pelo município, 

diante da qualidade do projeto. O edil disse ainda, que temos sempre cobrado nossas bases políticas 



e temos conseguidos bons resultados nestas buscas, sempre recebendo recursos para investimentos 

em nosso município. Logo após o Presidente Gutembergue Girasol Guimarães, faz uso da tribuna, 

comentando sobre o mal-entendido ocorrido na última sessão, referente as contas do Prefeito de 

2016. Como o vereador Marcos disse, todos os assuntos devem ser bem estudados e esclarecidos 

antes de tomar as decisões. Nós aqui somos uma família! Foi pedido para segurar o projeto para 

estudo e todos nós concordamos. Porém, após a sessão, não sei quem passou a informação ao 

Prefeito, de forma totalmente equivocada, gerando um grande transtorno. O Prefeito me ligou muito 

nervoso, achando que a Câmara estava com intenção de prejudica-lo, porque passaram para ele, 

algo totalmente diferente do que realmente estava acontecendo. Também fiquei nervoso com a 

situação, fiz vários contatos para me certificar melhor e vi que o que estávamos fazendo era o 

correto e estava sim, havendo um grande mal-entendido, devido uma informação errada que 

passaram ao Prefeito. Até que conseguimos contornar a situação e fazer o Prefeito entender que não 

estávamos fazendo nada de errado. Em seguida, o Presidente suspende a sessão para o Intervalo 

Regimental, retornando à Ordem do Dia, com o Projeto de Lei nº 645/2018 - “Que dispõe sobre a 

abertura de crédito suplementar e dá outras providências”. Não havendo nenhum edil que quisesse 

discutir o mesmo, foi submetido a segunda votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, foi 

apresentado o Projeto de Lei 648/2018. Não havendo nenhum edil que quisesse comentar a 

respeito, foi submetido a primeira votação e aprovado por unanimidade. Finalmente, foi 

apresentado o Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2018. Não havendo nenhum edil que quisesse 

discutir o mesmo, foi submetido a votação 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 e não havendo mais nada há tratar, 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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