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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Concede o Título de "Cidadão Pindamonhangabense". 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 4/2018 
Autor: RAFAEL GOFFI MOREIRA 
Ementa: CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO 
PINDAMONHANGABENSE. 

PROTOCOLO GERAL N° 1315/2018 
Data: 03/05/2018 - Horário: 10:47 
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A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
aprova a seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1° Fica concedido o Título de CIDADÃO PINDAMONHANGABENSE ao 
Deputado Estadual Antonio de Sousa Ramalho pelos relevantes serviços prestados ao 
Município de Pindamonhangaba. 

Art. 2° A entrega do diploma correspondente à honraria de que trata o artigo anterior, 
será entregue ao homenageado em data a ser agendada pelo autor da homenagem. 

Art. 3° As despesas decorrentes com a execução deste Decreto Legislativo correrão por 
conta de dotações próprias do orçamento vigente. 

Art. 4° Esta decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação. 

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 26 de abril de 2018. 

Vereador RAFAEL GOFFI MOREIRA 
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BIOGRAFIA 

"Paraibano arretado". É dessa forma, carinhosa, que o Governador Geraldo Alckmin se 
refere a Antonio de Sousa Ramalho, o Ramalho da Construção, sindicalista dos mais influentes e 
Deputado Estadual pelo PSDB de São Paulo. 

Ramalho nasceu na Paraíba, em Conceição do Piancó. De família humilde, numerosa e da 
lavoura, começou a trabalhar na roça aos oito anos de idade. Mudou-se para São Paulo em 1968. 
Nos tempos duros da ditadura, iniciou sua vida na construção civil como servente. Enquanto 
trabalhava, o paraibano estudava e fazia cursos de aperfeiçoamento. 

De simples lavrador, sua força de vontade o levou a cursar a Faculdade de Engenharia 
Civil, na Universidade de Mogi das Cruzes. 

Já sindicalista, em 1994 Ramalho comandou, como 2° Secretário do Sindicato dos 
Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo, o Sintracon-SP, a maior greve da história 
daquela categoria. Foram 16 dias de paralisações, com vitória concedida pelo Tribunal Regional 
do Trabalho de São Paulo. 

Em 1998, o arretado paraibano foi eleito presidente do Sindicato. A bandeira de luta? 
Renovação. A chapa, pela primeira vez na história, foi integrada por uma mulher. 

A gestão de Ramalho, ao longo dos anos, obteve 12 campanhas salariais com aumento 
real, acima da inflação, consecutivos. E benefícios como o café da manhã, acompanhado de 
suco, dois pãezinhos com queijo e fruta da época. Também conseguiu o lanche da tarde, além de 
diversos benefícios que podem ser considerados como salário indireto, entre eles o vale-
alimentação, o vale-refeição e o Cartão Amigo do Trabalhador. 

A grande preocupação de Ramalho, todavia, sempre foi a de diminuir drasticamente o 
número de acidentes de trabalho na construção. Aumentou assim a vigilância e a fiscalização nos 
canteiros de obras, buscando punição para responsáveis. 

Ramalho da Construção é Cidadão Paulistano e detentor de vários e importantes prêmios, 
entre eles: 

a) Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho; 

b) Membro da OPB — Ordem dos Parlamentares do Brasil; 

c) Título da Grã-Cruz da Ordem do Mérito Cívico e Cultural; 

d) Personalidade do Ano — SECONCI-SP (2013). 

Apesar de tantas lutas e vitórias Ramalho confessa que a maior de todas foi contra o 
câncer nos períodos de 2007 a 2009. Hoje, 100% curado, ele continua empenhando esforços para 
que o povo menos favorecido tenha voz e vez no cenário político brasileiro. Defende propostas 
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como: melhorar a distribuição de renda, emprego com carteira assinada, moradia digna, 
transporte, educação, segurança, saúde e lazer. 

Preocupado com nossa Cidade o Deputado Ramalho da Construção enviou diversas 
emendas parlamentares, bem como intercedeu junto ao Governo Estadual por nossa Cidade: 

I) R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) — destinados à construção do Posto de 
Saúde do bairro Vila Rica; 

II) R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) — para a aquisição de 
equipamento de ultrassom para o Pronto Socorro Municipal; 

III) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) — para a construção da quadra 
do bairro Vila São Paulo; 

IV) R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) — destinados à construção da 
quadra do bairro Laerte Assumpção; 

V) R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) — para o fechamento lateral 
da feira municipal; 

VI) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) — reforma do Campo de futebol do 
bairro Parque das Nações; 

VII) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) — destinados à construção do banheiro 
público junto à praça da bíblia; 

VIII) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) — enviados para o Projeto Crescer; 

IX) Intercedeu junto ao Governo do Estado para a construção do Centro Dia 
Idoso em Pindamonhangaba; 

X) Atuou diretamente para reativar o Curso Técnico em Serviços Jurídicos 
junto a ETEC João Gomes de Araújo; 

XI) Intercedeu junto ao Governo do Estado de São Paulo para a consecução do 
recapeamento asfáltico da Estrada SP 046, que liga as cidades de 
Pindamonhangaba e Santo Antônio do Pinhal; 

XII) Requisitou junto ao Governo Estadual o envio de mais uma viatura 
policial para Pindamonhangaba; 

XIII) Mediou junto a Secretaria de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo o 
envio para o Município do Kit Esportivo. 

O Deputado Estadual Ramalho da Construção sempre está presente em nossa 
cidade, assistindo os diversos segmentos sociais, objetivando o desenvolvimento de nossa 
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cidade. Certamente é o Parlamentar que mais assiste nosso Município, tendo assim todos os 
requisitos necessários a receber tamanha honraria. 
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