
Ata da quarta sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 16 de março de 2021, às vinte horas, no Plenário 
da Câmara Municipal, sob a presidência da Vereadora Patricia Janaina Gazeta. Presentes os demais 
edis: Vagner Marques dos Santos, Édipo Xavier Martins, Adilson Barbosa da Silva, José Aparecido 
Borges da Silva, Felício Molinari Sobrinho e Victor Valentin Pereira. Não compareceram os edis 
João Paulo Lucheti e Claudenice Timóteo da Silva, porém por motivo de saúde, devidamente 
justificado. Em seguida, a Presidente solicita a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi 
aprovada sem restrições. Em seguida, a Presidente solicita a leitura do Material do Expediente que 
constou dos seguintes documentos: Projeto de Lei Complementar nº 54/2021 – “Altera o artigo 
109 da Lei Complementar 43/19, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
João Ramalho e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 722/2021 – “Dispõe sobre abertura e 
crédito adicional suplementar e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 724/2021 – “Ratifica 
protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas 
para combate à pandemia da COVID-19 (coronavírus), medicamentos, insumos e equipamentos na 
área da saúde”. Indicação nº 63/2021, de autoria da vereadora Patricia Janaina Gazeta, indicando 
ao Chefe do Executivo, para ver a possibilidade de contactar a empresa responsável pelo terreno 
onde está instalado o prédio e uma antena de telefonia, situada na rua Clóvis Dias Valente, fundos 
com a Igreja Matriz, para providenciar a limpeza do local; Indicação nº 64/2021, de autoria do edil 
Victor Valentin Pereira, indicando ao Chefe do Executivo, para ver a possibilidade de instituir 
como atividade essencial as Academias de Esportes de todas as modalidades, as Escolas de Dança e 
os demais estabelecimentos de prestação de serviços de Educação Física e prática de atividades 
físicas no âmbito do Município de João Ramalho, mantendo sempre os protocolos de segurança e 
prevenção. Faz uso da palavra o edil Felicio Molinari Sobrinho, dizendo ser uma ideia muito válida, 
destacando os benefícios apresentados pela prática de exercícios físicos. Devemos assumir a 
responsabilidade dentro do município, para promover a possibilidade de abertura deste serviço tão 
importante para nossa população. Indicação nº 65/2021, de autoria do edil Felicio Molinari 
Sobrinho, indicando ao Chefe do Executivo, que sejam instaladas Câmeras de Monitoramento em 
pontos estratégicos de nosso município com uma central de monitoramento. Faz uso da palavra o 
autor da indicação, dizendo que apresentou esta indicação, por se tratar de um projeto muito 
importante para segurança da população de nosso município. Vejo a necessidade deste 
monitoramento, inclusive em pontos estratégicos da zona rural, para averiguar e evitar furtos que 
vem ocorrendo em propriedades rurais e também, em pontos estratégicos da cidade, para 
monitoramento de veículos suspeitos, pratica de furtos e outros atos ilícitos que ocorrer em nossa 
cidade. A instalação destas câmaras por si só, já inibe a prática destes atos ilícitos. O objetivo não é 
tornar a cidade um Big Brother, mas garantir a segurança de nossos munícipes. Indicação nº 
66/2021, de autoria do edil Felicio Molinari Sobrinho, indicando ao Chefe do Executivo, por meio 
do departamento competente, providências quanto escoamento de água na Avenida Huet Bacelar 
em frente ao Supermercado Fred. Indicação nº 67/2021, de autoria do edil Felicio Molinari 
Sobrinho, indicando ao Chefe do Executivo, que seja cessada a leitura da água em quanto 
estivermos enfrentando essa crise devido a pandemia do COVID 19, cobrando assim, o valor 
mínimo de consumo. Faz uso da palavra o autor do documento, dizendo que este assunto já vem 
sendo discutido em sessões anteriores. Não dá mais! O valor da água em nossa cidade está muito 
caro, neste período tão difícil. A população está passando por dificuldades financeiras devido a 
pandemia e não está conseguindo pagar suas contas. Boa parte da população de nossa cidade está 
enfrentando sérias dificuldades. Então, para favorecer um pouco nossa população, durante este 



período difícil, vamos cobrar apenas a tarifa mínima da água, suspende o contrato com a empresa 
que faz a leitura e quando acabar esta crise, veja o que é melhor e se for o caso, volta a fazer a 
leitura. O edil Vagner Marques dos Santos parabeniza a indicação do edil, sabemos que muitas 
famílias estão tendo sérias dificuldades e nós vereadores fomos escolhidos para trabalhar pela 
população e esta é uma excelente ideia para ajudar a população neste momento difícil. Indicação nº 
68/2021, de autoria do edil Felicio Molinari Sobrinho, indicando ao Chefe do Executivo, por meio 
do departamento competente, providências quanto à construção de galeria pluvial e boca de lobo 
para escoamento de água na rua Porto Alegre, esquina com a rua Vereador Jose Mathias Junior e no 
cruzamento das Ruas Joao Suardi com a Rua Adriano Pereira.  Faz uso da palavra o autor da 
mesma, dizendo que são os moradores destas ruas que reivindicam estas melhorias. Ali havia um 
acordo entre o Prefeito e os moradores, de fazer uma guia no asfalto para escoar a água e fazer a 
limpeza diariamente, mas isso não resolve o problema, é como tapar o sol com a peneira. Tem que 
buscar recursos para solucionar o problema, construindo bocas de lobo e galeria para escoamento da 
água. Limpeza é uma questão de saúde pública. 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 Felicio Molinari Sobrinho, parabenizando a indicação do edil 
Valentin, sobre abertura das academias e parabenizando também o Prefeito pela participação no 
Consórcio de Prefeitos para aquisição de vacinas para nossa população, projeto que hoje passa para 
ter o aval da Câmara Municipal. Minhas indicações hoje apresentadas, espero que o Prefeito as 
acate, por ser todas muito importantes para nosso município.  Em seguida faz uso da palavra o edil 
Victor Valentin Pereira, dizendo que a indicação que fez hoje, a seu ponto de vista, a gente vê 
quantas pessoas que praticam exercícios físicos em nossa cidade, destacando os benefícios destas 
atividades. O Prefeito e o Secretário de Saúde estão empenhados na aquisição de vacinas, pois 
sabemos o quanto isso é importante para superar esta pandemia. A seguir, após o Intervalo 
Regimental, retornando aos trabalhos com o material na Ordem do Dia, foi apresentado o Projeto de 
Lei Complementar nº 54/2021. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, foi 
submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. Logo após, foi apresentado o Projeto de Lei 
nº 722/2021. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir a respeito, foi submetido ao Plenário e 
aprovado por unanimidade em primeira votação. Finalmente, foi apresentado o Projeto de Lei nº 
724/2021. Faz uso da palavra o edil Vagner Marques dos Santos, dizendo que o quanto antes 
conseguirmos estas vacinas melhor. Parabeniza o Prefeito e demais autoridades empenhadas neste 
consorcio para adquirir estas vacinas, só assim poderemos acabar de vez com esta pandemia. Em 
seguida, 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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