
Ata da primeira sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da décima quinta
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 07 de fevereiro de
2023, às vinte horas, no Plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do edil
José Aparecido Borges da Silva. Presentes os demais edis: João Paulo Lucheti,
Felicio Molinari Sobrinho, Patricia Janaina Gazeta, Vagner Marques dos Santos,
Adilson Barbosa da Silva, Victor Valentin Pereira, Edipo Xavier Martins e Claudenice
Timóteo da Silva. 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 Complementar nº 83/22 – “Dispõe
sobre a reorganização e reestruturação do Fundo de Previdência Social do Município de
João Ramalho, Estado de São Paulo, de conformidade com a Legislação Federal e adota
outas providências”; Projeto de Lei Complementar nº 84/22 – “Dispõe sobre as exigências
para nomeação dos servidores efetivos, temporários, comissionados e agentes políticos e dá
outras providências"; Projeto de Lei nº 844/22 – de autoria do vereador Felicio Molinari
Sobrinho, “Que denomina “Unidade Básica de Saúde Juliana Rodrigues Simões Lima” a
UBS do município de João Ramalho, localizada na Rua Benedito Soares Marcondes, nº
364/372, esquina com a Rua Paulo de Azevedo”; Projeto de Lei nº 845/22 – de autoria do
vereador Felicio Molinari Sobrinho, Institui na rede de ensino municipal de João Ramalho,
a Semana da Valorização das Mulheres e Meninas e da Prevenção e Combate ao Assédio e à
Violência Doméstica”. Indicação nº 01, de autoria da vereadora Claudenice Timóteo da
Silva, indicando ao Chefe do Poder Executivo, para ver a possibilidade de conceder
reajuste aos funcionários públicos municipais, no mesmo índice que concedeu em
2022, porque o salário dos servidores se encontra defasado; Indicação nº 02, de autoria
da vereadora Claudenice Timóteo da Silva, indicando ao Chefe do Poder Executivo, para
providenciar a regulamentação do cálculo da insalubridade que é paga aos funcionários
públicos municipais; Indicação nº 03, de autoria da vereadora Claudenice Timóteo da
Silva, indicando ao Chefe do Poder Executivo, para ver a possibilidade de pagar o piso
salarial de enfermagem, aos profissionais que trabalham em nosso município; Indicação
nº 04, de autoria do vereador João Paulo Lucheti, indicando ao Chefe do Poder Executivo,
para providenciar a substituição do ônibus que faz o transporte de trabalhadores para a
Granja e também para o Frigorífico em Rancharia, por motivos de segurança. Faz uso
da palavra o autor da mesma, dizendo que mais uma vez vem fazer este pedido ao
Prefeito. Na gestão passada, esta casa aprovou uma lei autorizando o transporte destes
trabalhadores, cabe a nós agora, exigir a prestação deste serviço de forma digna, com
qualidade e segurança para estes munícipes. Indicação nº 05, de autoria do vereador
João Paulo Lucheti, indicando ao Chefe do Poder Executivo, para ver a possiblidade de
instalação de tanques próprios de combustíveis, no almoxarifado municipal ou em outra
área pública adequada, para abastecimento da frota municipal. Faz uso da palavra o autor
do documento, repudiando a administração de nossa cidade. Desde o primeiro ano do meu
mandato estou pedindo a instalação desses tanques, que permite a compra direta de
combustíveis, mas o Prefeito alega que fica muito caro. Pode ficar caro para instalar, mas
com certeza, vai economizar na compra do combustível, além de facilitar o abastecimento
no próprio almoxarifado. Indicação nº 06, de autoria do vereador João Paulo Lucheti,
indicando ao Chefe do Poder Executivo, para que, se caso a Prefeitura for fazer algum
leilão para se desfazer das retro escavadeiras velhas, já que o município adquiriu novas
maquinas, ver a possibilidade de doar uma dessas maquinas, em condição de uso, para
a Associação dos Produtores Rurais do município. Faz uso da palavra o próprio edil,



comentando que o município costuma realizar leilões, quando precisa se desfazer de
algum veículo e no caso dessas máquinas, como foi adquirido 2 novas
retroescavadeiras, caso for se desfazer das máquinas mais velhas, ver a possibilidade de
doar uma para a Associação dos Produtores Rurais do município, caso seja do interesse
da referida associação. Indicação nº 07, de autoria do vereador João Paulo Lucheti,
indicando ao Chefe do Poder Executivo, para ver a possibilidade de implantação em um
local adequado e de fácil acesso, de um Parque Industrial em nosso município. O próprio
edil faz uso da palavra, dizendo que devemos sempre avançar procurando qualidade de vida
e um parque industrial em nosso município, viria trazer emprego e renda, melhorando a
qualidade de vida da nossa população. Indicação nº 08, de autoria do vereador Felicio
Molinari Sobrinho, indicando ao Chefe do Poder Executivo, para ver junto à secretaria
competente, a possibilidade de realizar o plantio de árvores frutíferas em áreas públicas do
município de João Ramalho. Faz uso da palavra o autor da mesma, dizendo que esta
indicação é baseada no que tem visto em outros municípios. Fazer reflorestamento urbano
com árvores frutíferas, além de sombra e bem estar, oferece também alimento, melhorando
a qualidade de vida da população com um equilíbrio ambiental. O edil João Paulo Lucheti
solicita um aparte, dizendo que na gestão do Prefeito Pinheiro, foram plantadas algumas
árvores frutíferas em nossa cidade, mas dali para cá, nunca mais plantaram. Coisas boas,
que deram certo, devem ser continuadas por outras administrações e não esquecidas.
Indicação nº 09, de autoria dos vereadores Patricia Janaina Gazeta e Felicio Molinari
Sobrinho, indicando ao Chefe do Poder Executivo, para ver a possibilidade de aplicação do
curso de primeiros socorros aos funcionários e estagiários do setor de educação do
município. Faz uso da palavra o edil Felicio Molinari Sobrinho, destacando a importância
destes servidores estarem preparados e capacitados, para caso necessário, socorrer uma
criança, pois os primeiros socorros são fundamentais para um bom resultado no
atendimento final. O edil Vagner Marques dos Santos solicita um aparte, parabenizando os
edis por esta indicação tão importante. Em seguida, faz uso da palavra a vereadora Patricia
Janaina Gazeta, dizendo que esta indicação visa propor mais segurança nas escolas de
nosso município e os próprios servidores da educação ressaltaram a importância e a
necessidade de fazer este curso. Indicação nº 10, de autoria do vereador Vagner Marques
dos Santos, indicando ao Chefe do Poder Executivo, a instalação de um bebedouro e um
sanitário, na área onde estão instalados o Parquinho Infantil e o Campo de Futebol
Sintético da Vila Santa Cruz. Faz uso da palavra o autor do documento, dizendo que mais
uma vez venho pedir estas benfeitorias no local. As instalações do campo e do parquinho
estão em más condições e necessitam de reformas, então, aproveitar fazer as reformas
necessárias e instalar ali um sanitário e um bebedouro também, para dar melhores
condições de uso daquele local. O edil João Paulo Lucheti solicita um aparte, dizendo que
mais uma vez estamos batendo na mesma tecla. Será que os Secretários responsáveis pelos
serviços públicos não passam lá na Vila Santa Cruz para ver a situação que está aquele
local. Vão fazer melhorias ali quando? No ultimo ano, para ganhar eleição? É um descaso
com a sociedade. Indicação nº 11, de autoria do vereador Vagner Marques dos Santos,
indicando ao Chefe do Poder Executivo, para ver a possibilidade de providenciar a pintura
em amarelo, das guias de sarjetas na Rua Porto Alegre, ao lado da Areninha Esportiva, bem
como do outro lado, por medida de segurança. Faz uso da palavra o autor da mesma,
dizendo ser mais um pedido do povo, principalmente das mães, que estão vendo os riscos
que estas crianças correm naquele local. Precisa fazer alguma coisa, antes que ocorra um
acidente grave ali. Indicação nº 12, de autoria dos vereadores Vagner Marques dos
Santos, João Paulo Lucheti, Patricia Janaina Gazeta, José Aparecido Borges da Silva e



Felicio Molinari Sobrinho, indicando ao Chefe do Poder Executivo, para ver a
possibilidade de providenciar o reenquadramento dos servidores municipais que se
encontram hoje na referência 2, para uma referência maior, ou seja, a referência 3 ou 4,
conforme as possibilidades do município. Faz uso da palavra o edil João Paulo Lucheti
dizendo que o ano passado pedimos a alteração de quem estava na referencia 1 para uma
referencia maior e dentro das possibilidades, fomos atendidos mudaram da referência 1
para a 2. Agora estamos pedindo novamente, para que alterem da referencia 2 para a 3 ou a
4, se possível. Esperamos que mais uma vez seja atendido, visando melhorar um pouco
mais a remuneração desses servidores. Em seguida faz uso da palavra o edil Vagner
Marques dos Santos, dizendo que estamos reforçando este pedido, para melhorar as
condições de vida destes trabalhadores que se encontram na parte mais baixa do quadro de
servidores do município. 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 João Paulo Lucheti, comentando sobre a
realização da Copinha Mercosul aqui em João Ramalho. Foi bom para o comércio,
movimentou a cidade, porém fiquei indignado com a postura dos organizadores do
torneio aqui do município. Formaram os times de várias categorias com garotos de
fora, foram buscar estes garotos para jogar pelos times de João Ramalho e deixaram
os garotos daqui de fora ou no banco de reservas. Isso é inadmissível! Esses
meninos treinam o ano inteiro e na hora de mostrar seu futebol, são substituídos
por meninos de fora. Isso é injusto! Perca ou ganhe, tem que valorizar os garotos
daqui. Qual a vantagem de ganhar se os jogadores são de fora? Vocês estão
destruindo os sonhos e a oportunidade dos garotos de nossa cidade. A vereadora
Claudenice Timóteo da Silva solicita um aparte, dizendo que acompanhou alguns
jogos e acredita que a Copinha Mercosul, o objetivo principal são os olheiros
observar estas crianças jogando e descobrir novos talentos do futebol. O fato de
colocar jogadores de fora e deixar nossos atletas no banco, não permitem a eles
mostrar o talento que tem. Precisava trazer alguns jogadores de fora sim, para
completar as equipes, mas tinha que dar prioridades aos atletas daqui. A copinha foi
muito boa para o comercio de nossa cidade, mas deixou muito a desejar quanto aos
responsáveis por nossas equipes. Não importa perder ou ganhar, temos que priorizar
os nossos atletas. Isso destrói o psicológico dessas crianças. O edil João Paulo
Lucheti retorna à palavra, dizendo que já fez mais de 40 indicações ao Prefeito.
Minhas indicações são sempre buscando melhorias para o povo e nunca para
benefício próprio. Uma dessas indicações que foi atendida, se referia ao aumento da
quantidade de água a ser consumida pela tarifa mínima, muito importante para a
população e outra foi referente as medidas dos terrenos urbanos, permitindo o
parcelamento de terrenos menores, favorecendo a população que pode comprar um
terreninho com um menor valor. Porém, o restante das indicações não são
atendidas, talvez por que parte da minha pessoa, por questão política. Pedidos
importantes, como a limpeza nos fundos dos terrenos ao longo da Ferrovia, mas não
atende por que sou eu que estou pedindo. Precisa então que os Secretários
responsáveis andem pela cidade para ver as coisas que precisam ser feitas, já que
não atendem indicação de vereador. Em seguida faz uso da palavra o edil Felicio
Molinari Sobrinho, comentando primeiramente sobre suas indicações e a



importância das mesmas para a comunidade. Comenta também que o Governador
do Estado esteve visitando Presidente Prudente. Em sua campanha ele mencionou
que iria melhorar a qualidade da saúde em nossa região, que ficou um pouco
esquecida nos últimos anos e a sua prioridade seria melhorar o atendimento à saúde
em todo o estado. O edil faz um alerta à população, dizendo que fazemos muitos
pedidos para melhorar a qualidade de vida das pessoas em nossa cidade, porém
vemos muitos cachorros e gatos soltos na rua. É preciso que a população se
conscientize que cada um deve ser responsável pelo seu animalzinho e mantê-lo
dentro de seu quintal. Temos que evitar este monte animais soltos nas ruas. Em
seguida, o edil deseja sucesso aos professores que estão iniciando mais um ano
letivo e destaca também uma visita que fez à Lagoa de Tratamento de Esgoto. Ali
estava um verdadeiro caos, conseguimos uma verba através do Deputado Vinicius
Camarinha e estão sendo feitas obras de modernização necessárias, para que a
lagoa fique de acordo com normas legais. Estes serviços já estão sendo feitos, já
vemos resultados e em breve será concluído. Em seguida, após o Intervalo
Regimental, retornando à Ordem do Dia, om o Projeto de Lei Complementar
83/2022. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir a respeito, foi submetido
ao Plenário e aprovado por unanimidade. A seguir, foi apresentado o Projeto de Lei
Complementar nº 84/2022. Como nenhum edil quisesse discutir o mesmo, foi
submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. Logo após foi apresentado o
Projeto de Lei nº 844/2023. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o
mesmo, foi submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, foi
apresentado o Projeto de Lei nº 845/2023. Como nenhum edil quisesse discutir a
respeito, foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. Em seguida o
Presidente franqueia a palavra para Explicação Pessoal. Não havendo nenhum edil
que quisesse fazer uso da mesma e não havendo mais nada a tratar, comunica a
todos, que devido ao feriado de carnaval, a próxima sessão ordinária será realizada
na quarta feira dia 22 de fevereiro, no horário regimental. 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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