
Ata da terceira sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima quinta legislatura 
da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 02 de março 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, a Presidente solicita 
a leitura da ata da sessão anterior, que lida, foi contestada pela vereadora Claudenice 
Timóteo da Silva, dizendo que no aparte que fez no pronunciamento do edil Felicio Molinari 
Sobrinho, sobre a contratação de médicos especialistas, não foi bem isso que eu disse. O edil 
indicou a contratação de especialistas para atendimento de toda a população e o que eu quis 
dizer é que é importante dar este atendimento à população, mas não para atender toda 
população, porque se não o município deixaria de receber as verbas para esta finalidade. Em 
seguida a ata foi submetida a votação, sendo aprovada por 8 votos a 1, sendo contrária a 
vereadora Claudenice Timóteo da Silva. Em seguida, o Presidente solicita a leitura do 
Material do Expediente que constou dos seguintes documentos: Indicação nº 53/2021, de 
autoria do edil Vagner Marques dos Santos, indicando ao Chefe do Executivo, a instalação 
de um bebedouro no Parquinho Infantil da Vila Santa Cruz, ao lado do Campo de Futebol 
Sintético; Indicação nº 54/2021, de autoria do edil João Paulo Lucheti, indicando ao Chefe 
do Executivo, para instalar uma grade de proteção na caixa que fica logo abaixo da galeria 
de escoamento de água, da Avenida Huet Bacelar ao lado da casa do Vieira; Indicação nº 
55/2021, de autoria da vereadora Patricia Janaina Gazeta, indicando ao Chefe do 
Executivo, para ver a possibilidade de implantar o atendimento fisioterapêutico “Home 
Care”, ou seja, fornecer este atendimento no domicilio do munícipe que necessita deste 
serviço; Indicação nº 56/2021, de autoria da vereadora Patricia Janaina Gazeta, indicando 
ao Chefe do Executivo, para ver a possibilidade de conceder desconto na cobrança do IPTU 
do comércio de João Ramalho; Indicação nº 57/2021, de autoria do edil Felicio Molinari 
Sobrinho, indicando ao Chefe do Executivo, providências para que a imunização de 
professores e demais profissionais da educação seja priorizada no Plano Municipal de 
Vacinação contra o Covid 19. Faz uso da palavra a Vereadora Claudenice Timóteo da Silva, 
parabenizando a indicação do edil, pois é uma preocupação de todos. As mães estão muito 
preocupadas com a volta às aulas devido os riscos da pandemia. Discutimos com o 
Secretario de Educação, a possibilidade de adiar mais um pouco o retorno às aulas. Ontem o 
Secretário de Educação, juntamente com o Prefeito, mostrou interesse na vacinação dos 
professores em ver se há uma maneira de comprar as vacinas, porém, hoje não é possível 
adquirir estas vacinas, temos que seguir os protocolos de vacinação do governo. A minha 
indignação com o governo foi colocar os presidiários como grupo prioritário. As doses da 
vacina já vem a quantia exata para aplicar no publico alvo da campanha. Indicação nº 
58/2021, de autoria do edil Felicio Molinari Sobrinho, indicando ao Chefe do Executivo, a 
inclusão dos Servidores Municipais Celetistas, no recebimento do Vale-Alimentação que é 
pago hoje, apenas aos servidores efetivos; Indicação nº 59/2021, de autoria do edil Victor 
Valentin Pereira, indicando ao Chefe do Executivo, a instalação de grade ou tampa de 



proteção no bueiro situado na Rua Sorocabana, atrás do campo de bocha; Indicação nº 
60/2021, de autoria do edil Victor Valentin Pereira, indicando ao Chefe do Executivo, a 
construção de galerias para escoamento da água pluvial na Rua José Teodoro; Indicação nº 
61/2021, de autoria do edil Victor Valentin Pereira, indicando ao Chefe do Executivo, a 
instalação de placa bem visível na Rua Sorocabana, próximo ao cruzamento da linha férrea, 
indicando tratar-se de rua sem saída; Indicação nº 62/2021, de autoria do edil Victor 
Valentin Pereira, indicando ao Chefe do Executivo, a manutenção da sarjeta existente entre 
as ruas São Paulo e Vitória, bem como entre as ruas Curitiba e Vitória. 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 a vereadora 
Claudenice Timóteo da Silva, comentando sobre a história do Brasil, mais especificamente 
sobre a abolição da escravatura. Falo isso, porque na sessão passada mandei uma indicação 
pedindo para o Prefeito conceder um dia de folga ao servidor no dia de seu aniversário. Uma 
pessoa questionou nas redes sociais, qual benefício isso traria para o município. Só quero 
esclarecer a importância do servidor público na administração e que o tempo da escravidão 
já acabou a muito tempo. Essas pessoas que vivem criticando os funcionários públicos, são 
as mesmas que quando tem um concurso, correm fazer para ver se consegue uma vaga 
também. Dia 8 de março é comemorado o dia da mulher, porém, eu considero todo dia, dia 
da mulher. Quero deixar meus parabéns a todas as mulheres, especialmente as mulheres de 
João Ramalho. Em seguida, faz uso da palavra o edil Victor Valentin Pereira, comentando 
sobre suas indicações, destacando a importância de uma placa na rua Sorocabana, indicando 
que a rua não tem saída para evitar transtornos aos caminhoneiros, que não conhecem e 
acabam seguindo na rua, encontrando dificuldades para retornar. Sobre a tampa no bueiro na 
mesma rua, seria para evitar a saída de ratos e outros insetos que saem do bueiro e invadem 
as casas vizinhas. Fala sobre a necessidade de uma galeria de água na rua José Theodoro e 
também a manutenção nas sarjetas das ruas citadas. Agradece a administração pelo 
atendimento de sua indicação para melhorar o acesso às crianças no bebedouro de água com 
segurança. A seguir, faz uso da palavra o edil Felicio Molinari Sobrinho, comentando sobre 
suas indicações, destacando o pedido de imunização dos professores que seria muito 
importante. Sei que existe um plano de vacinação elaborado pelo governo, mas acho que os 
professores deveriam ter sido incluídos no grupo prioritário. Comenta também sobre o 
pedido para extensão do vale alimentação também para os servidores celetistas. Quanto a 
questão dos médicos que a Claudenice questionou, eu tenho ouvido em várias campanhas a 
promessa de contratação destas especialidades médicas e isso nunca passou de promessas. 
Embora existe um sistema que precisa ser alimentado para recebimento de recursos, eu acho 
que está na hora de cumprir o prometido nas campanhas e a população merece ter este 
atendimento especializado, como existe em outros municípios. A respeito do print, referente 
a indicação da Claudenice, isso é muito peculiar. Eu acho sim que o Servidor Público 
merece ter um dia de folga em seu aniversário, porém, o que acontece é que a grande 
maioria das empresas não dão este benefício para seus funcionários e é isso que causa este 
tipo de comentário. O edil comenta sobre a visita do Deputado Federal Vinicius Carvalho, 



no último sábado aqui na Câmara, onde apresentamos alguns ofícios reivindicando recursos 
e melhorias para nosso município. Estive também no gabinete do Deputado Mauro Bragato, 
onde também protocolei alguns pedidos de melhorias para nossa cidade. Temos que fazer 
nosso trabalho, cumprir o que foi prometido e não apenas deixar o tempo correr. Logo após, 
faz uso da palavra o edil Adilson Barbosa da Silva, comentando sobre a visita do deputado 
Vinicius Carvalho no ultimo sábado, não pude estar presente, mas enviei dois ofícios ao 
deputado, um pedindo recursos de R$ 200.000,00 para recapeamento asfáltico e outro 
pedindo um trator e uma grade para atendimento dos pequenos e médios produtores rurais. 
Comenta também que o Prefeito, juntamente com seu secretário estiveram em Brasília, 
também em busca de recursos para o município. Parabeniza todas as indicações apresentadas 
hoje, destacando o pedido do edil Felicio para vacinação dos professores. Mas, vacina os 
professores! E as crianças como ficam? Não vai resolver! A minha opinião é que as aulas 
não devem voltar agora, quando estamos na fase mais crítica da pandemia. Eu sou contra a 
volta às aulas. Finalmente, faz uso da palavra a Presidente Patricia Janaina Gazeta, 
parabenizando as indicações dos colegas. A volta as aulas seria muito importante, porém, 
como condutora de alunos, concordo que no momento não é seguro voltar as aulas, o risco é 
muito grande. Apresentei hoje duas indicações, uma pedindo para conceder um desconto no 
IPTU para o comércio, para tentar amenizar um pouco este momento difícil que os 
comerciantes estão passando devido a pandemia e a outra indicando para fazer o 
atendimento de fisioterapia no domicilio do paciente, para que os mesmos possam receber o 
tratamento necessário sem ter que sair de casa e evitando aglomeração de pessoas. A seguir, 
após o Intervalo Regimental, retornando aos trabalhos e não havendo 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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