
Ata da primeira sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima quinta legislatura 
da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 02 de fevereiro de 2021, às vinte 
horas, no Plenário da Câmara Municipal, sob a presidência da Vereadora Patricia Janaina 
Gazeta. Presentes os demais edis: Claudenice Timóteo da Silva, Vagner Marques dos 
Santos, João Paulo Lucheti, Édipo Xavier Martins, Adilson Barbosa da Silva, José 
Aparecido Borges da Silva, Felício Molinari Sobrinho e Victor Valentin Pereira. Em 
seguida, o Presidente solicita a leitura do Material do Expediente constou dos seguintes 
documentos: Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2021 – “Que renumera o parágrafo 
único do art. 1º da Lei Orgânica do Município de João Ramalho e acrescenta parágrafo 2º, 
referente a identidade dos bens públicos municipais em geral”; Moção de Aplausos nº 
01/2021 da vereadora Patricia Janaina Gazeta, nos termos do art. 216, inciso V do 
regimento interno desta casa, apresento a presente Moção de Aplausos e 
Agradecimentos, a ser encaminhada ao setor de Saúde e Vigilância Sanitária do 
Município de João Ramalho, em especial a cada funcionário dos referidos setores; 
Requerimento nº 01/2021, de autoria da vereadora Claudenice Timóteo da Silva, 
solicitando ao Chefe do Executivo, uma relação dos Servidores Municipais lotados em 
cada setor; Requerimento nº 02/2021, de autoria da vereadora Claudenice Timóteo da 
Silva, solicitando Presidente/Gestor do Fundo de Previdência Municipal,  informações 
pormenorizadas referentes as aplicações financeiras realizadas que não estão sendo 
permitido o resgate das cotas pelas Instituições Financeiras, conforme apontado pelo 
Tribunal de Contas do Estado; Indicação nº 01/2021, de autoria do edil Adilson Barbosa 
da Silva, indicando ao Chefe do Executivo para providenciar melhorias na iluminação 
pública, na Rua Antonio Pereira, próximo com à esquina com a Rua João Suardi; 
Indicação nº 02/2021, de autoria do edil Adilson Barbosa da Silva, indicando ao Chefe do 
Executivo, para providenciar reparos no solo asfáltico, na esquina entre a Rua João 
Suardi e a Rua Antonio Pereira, para melhorar o escoamento de água no local; 
Indicação nº 03/2021, de autoria do edil Adilson Barbosa da Silva, indicando ao Chefe do 
Executivo, para providenciar manutenção das bocas das grades das bocas de lobo 
existentes próximas à esquina entre a Rua Vereador José Pacifico com a Rua 
Curitiba; Indicação nº 04/2021, de autoria do edil Adilson Barbosa da Silva, indicando ao 
Chefe do Executivo, para providenciar o escoamento adequado de água na Rua São 
Paulo, porque tem pontos da rua que a água está ficando empossada; Indicação nº 
05/2021, de autoria do edil Adilson Barbosa da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, 
para providenciar um local adequado, se possível um barracão, para os catadores de 
materiais recicláveis armazenarem suas coletas; Indicação nº 06/2021, de autoria do 
edil Adilson Barbosa da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, para ver a possibilidade 
de providenciar uma área para construção de Casas da CDHU, para a população 
local; Indicação nº 07/2021, de autoria do edil Adilson Barbosa da Silva, indicando ao 
Chefe do Executivo, para deixar uma ambulância de plantão no Posto de Saúde da 
Vila Santa Cruz; Indicação nº 08/2021, de autoria do edil Adilson Barbosa da Silva, 
indicando ao Chefe do Executivo, para ver a possibilidade de reduzir o valor da tarifa 
de água e esgoto no município; Indicação nº 09/2021, de autoria do edil Édipo Xavier 
Martins, indicando ao Chefe do Executivo, a construção de uma guarita, na Rua 



Francisco Alves de Matos, ao lado do Bebedouro de Água, para os trabalhadores 
aguardarem a condução; Indicação nº 10/2021, de autoria do edil Édipo Xavier 
Martins, indicando ao Chefe do Executivo, para ver a possibilidade de manter o Posto 
de Saúde central em funcionamento, com médico e farmácia, até as 22:00hs; 
Indicação nº 11/2021, de autoria do edil João Paulo Lucheti, indicando ao Chefe do 
Executivo, para ver a possibilidade de aumentar a quantidade de metros cúbicos de 
água para pagar a tarifa mínima em nosso município. Faz uso da palavra o autor da 
mesma, dizendo que o valor do mínimo não é caro, porém 15 mil litros de água não 
são suficientes para uma família. As pessoas gastam água por necessidade. Por isso 
peço ao Prefeito para ver a possibilidade de aumentar a quantidade de água a ser 
consumida, pagando a tarifa mínima. Em seguida faz uso da palavra o edil Édipo 
Xavier Martins, dizendo que o pedido do vereador tem nexo sim, existe famílias que 
só gastam o necessário, mas tem pessoas que não tem consciência e se aumentar a 
quantidade, vai aumentar o consumo. Acho que deveria aumentar um pouco, porque 
se aumentar muito a quantidade de água, vai haver desperdício sim. E não sabemos 
como está a capacidade de fornecimento de água em nossa cidade, há muito tempo 
não há investimentos nesse setor. Existe aqui muitas pessoas que estão pagando 
muito mais água do que consome, devido há uma medição mal feita, isso precisa ser 
corrigido. Trata-se de uma boa indicação, porém é preciso ser coerente. Logo após 
faz uso da palavra o edil Felicio Molinari Sobrinho, parabenizando o edil João Paulo 
pela indicação, dizendo que houve um grande desrespeito com a população quando 
foram instalados esses medidores. Nossa população tem um alto nível de 
desemprego e não houve preocupação com estas pessoas mais necessitadas. 
Regularizaram a cobrança da água, mas não melhoraram o fornecimento. É preciso 
investir em melhorias e aumentar a quantidade de água para mínimo sim e orientar 
a população, desde os alunos nas escolas até em campanhas de conscientização às 
famílias, para o uso da água com responsabilidade. Indicação nº 12/2021, de autoria 
dos edis João Paulo Lucheti e Wagner Marques dos Santos, indicando ao Chefe do 
Executivo a isenção da cobrança de taxas para caminhões de terra para construções 
e também de pequenos serviços de modo geral, tanto na cidade, quanto nas 
propriedades rurais; Indicação nº 14/2021, de autoria do edil João Paulo Lucheti, 
indicando ao Chefe do Executivo, para ver a possibilidade de criar uma Cooperativa 
para os catadores de materiais recicláveis, ajudando no que for possível com a 
montagem do local adequado, equipamentos necessários e transporte dos materiais 
recicláveis até o local; Indicação nº 15/2021, de autoria do edil Adilson Barbosa da 
Silva, indicando ao Chefe do Executivo, para ver a possibilidade de adquirir uma área 
próximo à cidade para implantação de um Distrito Industrial em nosso município; 
Indicação nº 16/2021, de autoria dos edis Wagner Marques dos Santos e João Paulo 
Lucheti, indicando ao Chefe do Executivo, para providenciar a construção de uma 
cobertura, ao lado do prédio do antigo Grupo Escolar, para proteger as ambulâncias 
que ficam estacionadas naquele local; Indicação nº 17/2021, de autoria dos edis 
Wagner Marques dos Santos e João Paulo Lucheti, indicando ao Chefe do Executivo, 
para providenciar reparos no muro dos fundos do Posto de Saúde da Vila Santa 
Cruz, visando aumentar a altura do muro ou uma proteção para evitar acidentes e 



também o acesso de vândalos ao local; Indicação nº 18/2021, de autoria do edil Wagner 
Marques dos Santos, indicando ao Chefe do Executivo, para providenciar um portão de 
acesso aos ambulanceiros pela Rua Benedito Soares Marcondes ou se possível, 
direto do estacionamento de ambulâncias, ao lado do antigo Grupo Escolar para o 
Almoxarifado; Indicação nº 19/2021, de autoria do edil João Paulo Lucheti, indicando ao 
Chefe do Executivo, para providenciar a pavimentação do prolongamento da Rua José 
Theodoro até o seu final; Indicação nº 20/2021, de autoria do edil Adilson Barbosa da 
Silva, indicando ao Chefe do Executivo, para providenciar o calçamento, em volta da 
Praça Armando Mathias, entre as Ruas Porto Alegre e Arnaldo Mathias; Indicação nº 
21/2021, de autoria do edil Adilson Barbosa da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, 
para providenciar o calçamento, em volta da Praça João Cavalcanti Balassoni, entre 
as Ruas Francisco Mattos, Vereador José Pacifico e Cuiabá Indicação nº 22/2021, de 
autoria da vereadora Patricia Janaina Gazeta, indicando ao Chefe do Executivo, para ver a 
possibilidade de realizar uma reforma na Praça da Igreja Matriz, com restauração de 
bancos, substituição dos postes de iluminação, plantio de novas árvores, jardinagem 
com flores e melhorar o acesso à escadaria da igreja, visando mais segurança para os 
idosos e deficientes físicos; Indicação nº 23/2021, de autoria da vereadora Patricia 
Janaina Gazeta, indicando ao Chefe do Executivo, para ver a possibilidade de realizar 
uma reforma e jardinagem com paisagismo da Praça Antônia Jacomini Boim, 
preservando as características da mesma, promovendo o plantio de novas árvores onde 
foram arrancadas e o plantio de grama onde foi arrancada e substituída por concreto; 
Indicação nº 24/2021, de autoria do edil Adilson Barbosa da Silva, indicando ao Chefe do 
Executivo, para providenciar a instalação de uma lixeira grande em frente ao Posto de 
Saúde da Vila Santa Cruz e uma em frente ao Velório Municipal; Indicação nº 
25/2021, de autoria do edil Adilson Barbosa da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, 
para providenciar mais passarelas de concreto, nos corredores principais do 
Cemitério Municipal; Indicação nº 26/2021, de autoria do edil Adilson Barbosa da Silva, 
indicando ao Chefe do Executivo, para ver a possibilidade de liberar o estacionamento 
em uma das guias de sarjetas da Rua Vereador José Mathias Junior, próximo à 
Praça Vereador Adelino Rodrigues; Indicação nº 27/2021, de autoria do edil Adilson 
Barbosa da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, para ver a possibilidade de 
instalação de uma Sala de Radiografia, no Centro de Saúde do Município; Indicação 
nº 28/2021, de autoria da vereadora Patricia Janaina Gazeta, indicando ao Chefe do 
Executivo, , para ver a possibilidade de realizar a revisão e a implantação do plano de 
carreira dos professores da rede Municipal de ensino; Indicação nº 29/2021, de autoria do 
edil Victor Valentim Pereira, indicando ao Chefe do Executivo, a instalação de 
alambrados e câmeras de vigilância no local onde estão sendo finalizadas as obras 
do campo de bocha; Indicação nº 30/2021, de autoria do edil Victor Valentim Pereira, 
indicando ao Chefe do Executivo, a adaptação do bebedouro existente na Rua 
Francisco Mattos, para que o mesmo possa ser utilizado por crianças; Indicação nº 
31/2021, de autoria do edil João Paulo Lucheti, indicando ao Chefe do Executivo, a 
iniciativa de reforma legislativa no tocante a área mínima de 200 (duzentos) metros 
quadrados para os lotes urbanos, bem como a área de frente, em conformidade com 



a Lei Federal 6766/79; Indicação nº 32/2021, de autoria da vereadora Claudenice 
Timóteo da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, para ver a possibilidade de conceder 
um dia de folga ao funcionário municipal no dia do seu aniversário ou então, conceder 
um abono em dinheiro; Indicação nº 33/2021, de autoria da vereadora Claudenice 
Timóteo da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, para ver a possibilidade montar uma 
Comissão para fazer um estudo e revisão do Estatuto dos Funcionários Municipais, 
formada por um funcionário representante de cada setor, juntamente com o Legislativo, 
os advogados e o assessor do Prefeito; Indicação nº 34/2021, de autoria da vereadora 
Claudenice Timóteo da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, para ver a possibilidade 
de conceder um cartão de Auxílio Saúde, para os Funcionários Inativos do Município, 
com o mesmo valor e correção na mesma data que o Auxilio Alimentação; Indicação nº 
35/2021, de autoria do edil Wagner Marques dos Santos, indicando ao Chefe do 
Executivo, para ver a possibilidade de desapropriação de uma área de terras, ao lado 
da estrada da Granja Yabuta, para futuramente destiná-la para Agricultura 
Familiar, Viveiro de Mudas e um ponto de apoio para os trabalhadores da Usina. 
Todos os requerimentos e indicações acima, foram submetidos ao Plenário e 
aprovados por unanimidade. A seguir, o Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, 
fazendo uso da mesma o edil Édipo Xavier Martins, comentando sobre suas indicações. A 
construção da Guarita, viria oferecer mais conforto e segurança aos trabalhadores que 
aguardam a condução ali e o atendimento no Posto de Saúde até às 22 horas visa favorecer 
principalmente as pessoas que trabalham fora e só retornam após as 18 horas, ficando 
impossibilitados de um atendimento local, sendo necessário, quando preciso, ir para o 
hospital em Rancharia, enfrentar filas para atendimento e correr riscos de contaminação. O 
edil disse também, que é muito chato ver diariamente, pessoas que foram eleitas para 
defender os direitos da população, ficarem brigando entre si, numa disputa política, deixando 
de lado os interesses da população, criando cada vez mais impostos e dificultando cada vez 
mais a vida do cidadão. Sobe tudo nesse país, menos o salário do trabalhador. Em seguida 
faz uso da palavra a vereadora Claudenice Timóteo da Silva, comentando sobre suas 
indicações. Há oito anos, os funcionários da Prefeitura vêm sendo humilhados e 
menosprezados pela administração. Por isso estamos estudando a possibilidade de fazer uma 
nova revisão no Estatuto, para ver o que pode e o que deve ser alterado. Os funcionários é 
quem fazem o município andar, não é o Prefeito que faz. Na última revisão, foram tirados 
vários benefícios dos servidores e é isso que queremos corrigir agora. Assim como, estou 
pedindo também, um auxílio saúde para os inativos, porque eles também contribuíram muito 
com nosso município e hoje não tem nenhum auxílio em seu benefício. Comenta também 
sobre o Projeto de Emenda à Lei Orgânica, que visa deixar bem claro, que tem que ser 
usados as cores da bandeira e o brasão do município, nos bens públicos municipais e não, 
cada Prefeito que entrar, usar cores e símbolos que lhe convir. Logo após faz uso da palavra 
o edil Felicio Molinari Sobrinho, dizendo que todas as indicações apresentadas são muito 
boas, destacando a indicação do vereador Edipo referente a extensão do horário de 
atendimento do Centro de Saúde. Acho inadmissível um Posto de Saúde fechar as 17 horas, 
e a partir de então, quem precisar de atendimento médico tem que ir para o hospital em 



Rancharia, enfrentar fila e riscos de contaminação com vírus, em um local que atende 
pacientes de várias cidades da região. Parabeniza o Prefeito por este início de administração, 
juntamente com sua equipe de Secretários competentes, que vem desempenhando um bom 
trabalho. João Ramalho se tornou referência em nossa região. Rancharia por exemplo, 
perdeu a unidade do Procon que tinha e agora João Ramalho firmou um convênio para ter 
uma unidade do Procon aqui, isso será muito importante para os consumidores e também 
para os comerciantes. Estamos também em negociação para termos um Posto Digital do 
Detran em nossa cidade. Estivemos em São Paulo recentemente e o Prefeito conseguiu na 
Secretaria de Esportes, um kit esportivo e um kit completo de bocha para equipar o campo 
que foi inaugurado recentemente. Foram feitas solicitações de emendas parlamentares para o 
setor de saúde. Foi solicitado também a intervenção de Deputados para manter a Agencia do 
Banco do Brasil em nosso município. Estamos correndo atrás de recursos importantes. Foi 
solicitado também equipamentos e máquinas pesadas para beneficiar os produtores rurais. 
Nossa cidade é pequena e não vejo necessidade de a Prefeitura cobrar para levar um 
caminhão de terra ou areia para construção, pois sabemos que as construções são muito 
importantes para o desenvolvimento da cidade. Vários outros projetos estão sendo 
encaminhados, inclusive para construção de uma nova escola de ensino básico. Também foi 
solicitado à Funasa a liberação de um caminhão compactador de lixo. O Prefeito deve 
trabalhar pelo bem da população e não ficar engavetando pedidos de vereadores só porque é 
de partidos contrários. Não fiz indicação, porque decidi fazer meus pedidos diretamente aos 
secretários e fui muito bem atendido. João Ramalho está muito bem amparado, com vários 
Secretários competentes que vão contribuir muito para uma boa administração. Em seguida 
faz uso da palavra o edil Vagner Marques dos Santos, dizendo que devemos fazer o que for 
melhor para nossa cidade. O cidadão quer ter direito há um trabalho digno para sustentar sua 
família e não depender de ajudas e cestas básicas para sobreviver. Quanto à construção de 
casas populares, a melhor opção é a CDHU que tem parcelas mais baratas e acessíveis à 
população, porque o Minha Casa Minha Vida as parcelas são altas e a maioria da população 
não tem condições de pagar. Eu e o Vereador João Paulo estivemos conversando com 
Prefeito, sobre a disponibilidade de uma área para desenvolvimento do Projeto de 
Agricultura Familiar. Fala sobre o Projeto de Emenda à LOM, dizendo que as cores da 
bandeira e o brasão do município precisam ser respeitados. Na empresa que trabalho, todos 
os trabalhadores tem um plano de saúde, porém nem todos tem um carro para ir ao médico, 
então estes trabalhadores precisam da Prefeitura para isso. É preciso haver diálogo, não pode 
haver distinção partidária e sim, todos vestir uma só camisa e trabalhar pelo bem da 
população, apoiar a administração. Nestes 8 anos, muitas coisas foram deixadas de lado, 
coisas erradas foram feitas, mas agora, vamos fazer a nossa parte. Parabeniza o pessoal da 
saúde pelo trabalho difícil e competente que vem fazendo diante desta pandemia. O pessoal 
da manutenção que vem fazendo um bom trabalho também, estamos no caminho certo. Em 
seguida faz uso da palavra a vereadora Patricia Janaina Gazeta, comentando primeiramente 
sobre suas indicações. A Praça da Matriz merece um cuidado especial por ser a principal e 
mais antiga praça da cidade e é frequentada por todos, pedi uma reforma na jardinagem, 



iluminação, calçamento e a restauração dos bancos, porque estes bancos, cada um está 
representando uma família tradicional de nosso município que na época doaram estes 
bancos. Na Praça Antônia Jacomini, pedi o plantio de ipês coloridos no lugar onde foram 
arrancadas outras espécies que tinha ali e o replantio de grama, onde também foi arrancada e 
concretado no lugar. Quanto ao Plano de Carreira para os Professores é muito importante 
para estes profissionais, que juntamente com os pais, são responsáveis pela educação de 
nossas crianças e é então, uma profissão que precisa ser valorizada. Sobre a Moção, venho 
aplaudir o comprometimento dos Servidores da Saúde de nosso Município, pelo trabalho que 
vêm desenvolvendo neste período difícil de pandemia. Estarei sempre disponível para 
atender os pedidos da população. Logo após faz uso da palavra o vereador Adilson Barbosa 
da Silva, agradecendo a todos pela aprovação de suas indicações, destacando o pedido de 
uma Sala de Radiologia. Sei que é um investimento alto, tem que ter todos os equipamentos 
necessários, sala específica, mas não é impossível, João Ramalho tem sim condições de 
prestar mais este atendimento à população. Comenta sobre as eleições dos Presidentes da 
Câmara e do Senado Federal. Vamos ver como vai ficar a partir de agora, já que as 
presidências anteriores vinham criando obstáculos, tentando frear os trabalhos do Presidente 
Bolsonaro, com articulações políticas. Agora os eleitos são aliados políticos do Presidente e 
espero que ajudem e não atrapalhem o trabalho do Presidente. Meu repúdio vai para estas 
pessoas que ignoram os riscos da pandemia, lotando as praias, fazendo festas, aglomerações, 
colocando em risco a própria saúde e a saúde dos outros que terão contato depois, 
prejudicando ainda mais o atendimento nos hospitais que já estão superlotados. É preciso ter 
comprometimento e responsabilidade. A seguir, após o Intervalo Regimental, retornando à 
Ordem do Dia, com o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2021. Não havendo 
nenhum edil que quisesse discutir a respeito, foi submetido à primeira votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Não havendo mais material na Ordem do Dia, a Presidente 
franqueia a palavra para Explicação Pessoal e não havendo nenhum edil que quisesse fazer 
uso da mesma e não havendo mais nada a tratar, após as formalidades regimentais a 
Presidente deu por encerrada a presente sessão da qual foi lavrada esta ata, que lida e achada 
conforme, vai assinada pelos membros da Mesa. 
 
   PRESIDENTE                         VICE-PRESIDENTE 
 
 

  1º SECRETÁRIO                           2º SECRETÁRIO 


