
Ata da segunda sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima quinta legislatura 
da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 17 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 Lei 718/2021, que “Autoriza celebração de convenio com a União, 
por intermédio do Juízo da 106ª Zona Eleitoral – Rancharia/SP, para instalação e 
manutenção do Posto de Atendimento Eleitoral no Município de Quatá/SP. e dá outras 
providencias”; Projeto de Lei nº 719/2021, que “Institui o Programa de Recuperação Fiscal 
denominado “REFIS-2021 e dá outras providências”. Indicação nº 13/2021, de autoria do 
edil João Paulo Lucheti, indicando ao Chefe do Executivo, para voltar a cobrar apenas o 
óleo combustível das máquinas que prestam serviços nas propriedades rurais e não 
mais por hora trabalhada como vinha sendo feito e ainda ver a possibilidade de criar 
uma taxa diferenciada (menor) ou se possível isentar estes serviços para os pequenos 
e médios produtores rurais, assentados e regime de economia familiar; Indicação nº 
36/2021, de autoria do edil Adilson Barbosa da Silva, indicando ao Chefe do Executivo o 
plantio de novas árvores e instalação de mais bancos em volta do Velório Municipal; 
Indicação nº 37/2021, de autoria do edil Adilson Barbosa da Silva, indicando ao Chefe do 
Executivo, para fazer uma rampa reta na saída do Velório para o Cemitério, para 
evitar que o carrinho que transporta o caixão pegue na guia; Indicação nº 38/2021, de 
autoria do edil Adilson Barbosa da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, para colocar 
um funcionário para fazer os serviços da DIPAN no município; Indicação nº 39/2021, 
de autoria do edil Adilson Barbosa da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, para 
providenciar uma base de concreto, para colocar as caçambas que ficam na saída da 
cidade, no cruzamento da Rua Manaus com a Estrada Municipal JRH-010; 
Indicação nº 40/2021, de autoria do edil Adilson Barbosa da Silva, indicando ao Chefe do 
Executivo, para construir nas proximidades da cidade, em um local de fácil acesso, 
uma rampa para embarcar máquinas e implementos agrícolas; Indicação nº 41/2021, 
de autoria do edil Adilson Barbosa da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, para 
construir uma Guarita, na saída da Av. Sorocabana, próximo ao trevo de acesso à 
cidade, para abrigar as pessoas que esperam carona no local; Indicação nº 42/2021, 
de autoria da vereadora Patricia Janaina Gazeta, indicando ao Chefe do Executivo, para 
ver a possibilidade de melhorias nos sinais de transmissão de canais de TV em nosso 
município; Indicação nº 43/2021, de autoria da vereadora Patricia Janaina Gazeta, 
indicando ao Chefe do Executivo, para ver a possibilidade de ampliar a rede de água 
com a instalação de mais torneiras no Cemitério Municipal; Indicação nº 44/2021, de 
autoria da vereadora Patricia Janaina Gazeta, indicando ao Chefe do Executivo, para ver 
a possibilidade de ampliação da área do Cemitério Municipal; Indicação nº 45/2021, 
de autoria da vereadora Patricia Janaina Gazeta, indicando ao Chefe do Executivo, para 
ver a possibilidade de instalação de iluminação da Rua Rancharia, saída para 



estrada de terra com destino à Rancharia; Indicação nº 46/2021, de autoria do edil João 
Paulo Lucheti, indicando ao Chefe do Executivo, para recolocar as placas de 
legislaturas que caíram do monumento da Praça dos Poderes e atualizar até a última 
legislatura; Indicação nº 47/2021, de autoria do edil Vagner Marques dos Santos, 
indicando ao Chefe do Executivo, a instalação de um bicicletário, no Centro de Saúde; 
Indicação nº 48/2021, de autoria da vereadora Claudenice Timóteo da Silva, indicando ao 
Chefe do Executivo, a abertura da Rua dos Vereadores até a Paulo de Azevedo; 
Indicação nº 49/2021, de autoria do edil Felicio Molinari Sobrinho, indicando ao Chefe do 
Executivo, se digne a determinar a Secretaria competente a realização de estudo que 
viabilize a implantação de uma Horta Comunitária destinado ao cultivo de hortaliças, 
legumes e plantas medicinais e um viveiro de mudas para cultivo de eucaliptos, arvores 
frutíferas e até mesmo mudas nativas para reflorestamento; Indicação nº 50/2021, de autoria 
do edil Felicio Molinari Sobrinho, indicando ao Chefe do Executivo, a contratação de 
médicos ginecologista/obstetra e pediatra para atendimento no Setor de Saúde Municipal; 
Indicação nº 51/2021, de autoria do edil Wagner Marques dos Santos, indicando ao Chefe 
do Executivo, o fornecimento de um lanche para as pessoas que vão para Presidente 
Prudente no período da tarde, para atendimento médico; Indicação nº 52/2021, de 
autoria do edil Felicio Molinari Sobrinho, indicando ao Chefe do Executivo, para instituir, 
no âmbito da Secretaria de Ação Social, o Programa de Distribuição de Medicamentos 
Genéricos, similar ou referência a paciente, comprovadamente carente, portador de 
enfermidade crônica aqui em nossa cidade. Faz uso da palavra o autor do documento, 
dizendo se tratar de medicamentos de uso contínuo e caro. Fica difícil fornecer todos os 
medicamentos, até porque tem os comerciantes do ramo local, mas é difícil ver pessoas que 
levam a receita na farmácia e quando a gente passa o valor, diz: Não posso comprar! É 
preciso o município fazer um cadastramento das pessoas, ver quem realmente precisa e 
desenvolver um projeto para não deixar estas pessoas sem os medicamentos. Todas as 
indicações acima, foram submetidas ao Plenário e aprovadas por unanimidade. A 
seguir, a Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo uso da mesma o edil 
Adilson Barbosa da Silva, comentando sobre a construção da Creche Escola, que estava 
faltando vários acabamentos. Cheguei a fazer um Pedido de Informação a respeito, porém 
acabei retirando, porque a empresa responsável parece que veio fazer os acabamentos. 
Vamos ver como vai ficar. Em seguida, faz uso da palavra o edil Felicio Molinari 
Sobrinho, dizendo também ter visitado a obra da Creche e ficou decepcionado com a 
qualidade do trabalho. A construção é precária e o acabamento é nota zero. Comenta sobre 
suas indicações referente a implantação da Horta Comunitária, a criação de um programa 
para fornecimento de medicamentos de uso contínuo e a contratação de médicos 
Ginecologista/Obstetra e Pediatra. São benefícios que o município pode criar e ajudar muito 
nossa população, especialmente os mais carentes.  A seguir, faz uso da palavra a vereadora 
Claudenice Timóteo da Silva, dizendo que os atendimentos na UBS hoje é tudo 
sincronizado no sistema. A UBS recebe uma verba para arcar com estas consultas 
especializadas que são agendadas. Se o município contratar estes médicos especialistas terá 



que arcar com todas estas despesas e não teremos mais estes repasses de verbas. Pode ser 
viável estas contratações, mas é complicado porque deixa de receber estes recursos. Logo 
após, faz uso da palavra o edil Vagner Marques dos Santos, comentando sobre sua 
indicação referente ao lanche para os pacientes que vão à tarde para Presidente Prudente. 
Comenta também sobre o pedido feito na sessão passada para implantação de uma área para 
Agricultura Familiar e um ponto de apoio aos trabalhadores das usinas. Seria importante que 
o município fizesse uma parceira com as Usinas para desenvolvimento desse projeto. Talvez 
estas empresas poderiam dispor de mais postos de trabalho aqui no município. O edil 
comenta também que está havendo a ocorrência de vários furtos aqui no município deixando 
sua solidariedade às pessoas que tiveram seus bens furtados. Quem tiver alguma informação, 
ligue de forma anônima para o 190 e denuncie. Vamos ajudar a prender estes elementos. Em 
seguida, faz uso da palavra o edil João Paulo Lucheti, dizendo que conversou com o 
Secretário de Gabinete da Prefeitura e ele disse que vão aumentar a quantidade de água para 
a tarifa mínima no município. Sobre a construção da Creche, é preciso contratar uma perícia 
para constatar as condições da obra antes de colocar crianças lá dentro. Sobre a indicação do 
edil Felicio, referente a contratação de médicos especialistas, se a Prefeitura tiver condições 
de contratar estes profissionais poderia dar este atendimento especializado a nossa 
população. Finalmente, faz uso da palavra a Presidente Patricia Janaina Gazeta, 
comentando sobre suas indicações para ampliação da rede de água no cemitério, melhorar a 
transmissão dos canais de TV digitais em nossa cidade, a ampliação da área do cemitério 
municipal e a iluminação pública na Rua Rancharia. Todos pedidos muito úteis e possíveis 
de serem atendidos. 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 segunda votação, sendo aprovado por unanimidade. Logo 
após foi apresentado o Projeto de Lei nº 718/21. Não havendo nenhum edil que quisesse 
discutir o mesmo, foi submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. Finalmente, 
foi apresentado o Projeto de Lei nº 719/21. Como nenhum edil quisesse discutir a respeito, 
foi submetido a votação e 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. 
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