
Ata da quinta sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 06 de abril 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 e Felício Molinari Sobrinho. O edil Victor Valentin Pereira não compareceu, 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 55/2021 – “Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar o 
vencimento para pagamento do IPTU aos setores econômicos que menciona, decorrente dos 
efeitos econômicos do agravamento da pandemia provocada pelo vírus COVID-19 e dá 
outras providências”; Projeto de Lei nº 725/2021 – “Cria o “Programa Travessia” de apoio 
a empregabilidade de trabalhadores socialmente vulneráveis, no âmbito do Município de 
João Ramalho e dá outras providências”; e o Projeto de Lei nº 726/2021 – “Atualiza o valor 
do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, 
adequando ao piso nacional, conforme previsão da Lei Federal 11.350/2006 e dá outras 
providências”. MOÇÃO DE APLAUSOS nº 02/2021, de autoria do edil Felicio Molinari 
Sobrinho ao Sr. Willian Vinicius Santos Tomé e a Sra. Angelita Cora Carolina Tomé pela 
entrega dos ovos de Páscoa para as crianças da nossa cidade; MOÇÃO DE APLAUSOS nº 
03/2021, de autoria do edil Felicio Molinari Sobrinho, aos PROFISSIONAIS DE SAÚDE, 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA pela excelência nos 
trabalhos prestados à população de João Ramalho no combate à pandemia causada pelo 
COVID19. Requerimento nº 03/2021, de autoria do edil João Paulo Lucheti, requerendo 
ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, informações sobre as composições da 
Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal da Previdência Municipal e eventual existência de 
membro remunerado. Indicação nº 69/2021, de autoria do edil Felicio Molinari Sobrinho, 
indicando ao Chefe do Executivo, o fornecimento de kits de higiene e uma cesta básica para 
as famílias de baixa renda enquanto estiverem no período de isolamento devido ao COVID 
19. Faz uso da palavra o autor da mesma, comentando sobre sua indicação, destacando os 
benefícios que traria às famílias mais necessitadas, especialmente aquelas que estram em 
isolamento devido ao contágio da Covid, ficando impossibilitados de trabalhar e ganhar seu 
sustento. Não podemos deixar estas pessoas em casa sem comida e sem materiais de higiene. 
Cabe a Assistência Social do Município prestar todo apoio de alimentação e higiene para 
estas famílias. Indicação nº 70/2021, de autoria do edil Felicio Molinari Sobrinho, 
indicando ao Chefe do Executivo, que seja feita a substituição gradual das atuais lâmpadas 
de iluminação das vias públicas por lâmpadas de LED. Faz uso da palavra o autor do 
documento, comentando sobre a diferença drástica entre uma rua com iluminação de LED e 
uma rua com iluminação normal. É preciso fazer um planejamento para substituir o sistema 
de iluminação pública de nossa cidade. As lâmpadas de LED, além de apresentar uma 
claridade infinitamente melhor o que traz mais segurança à população, tem uma durabilidade 



muito maior e uma grande economia no consumo de energia elétrica. Indicação nº 71/2021, 
de autoria da vereadora Patricia Janaina Gazeta, indicando ao Chefe do Executivo, para 
ver a possibilidade de realizar a pavimentação asfáltica na Rua Salvador. Indicação nº 
72/2021, de autoria da vereadora Patricia Janaina Gazeta, indicando ao Chefe do 
Executivo, para ver a possibilidade de instalar uma geladeira para uso dos funcionários da 
Creche Municipal. Indicação nº 75/2021, de autoria do edil João Paulo Lucheti, indicando 
ao Chefe do Executivo, a iniciativa de reforma legislativa no tocante a implementação de 
plano de carreira destinado aos servidores públicos municipais. Indicação nº 76/2021, de 
autoria do edil Vagner Marques dos Santos, indicando ao Chefe do Executivo, melhorias 
no escoamento de águas na esquina entre as ruas Manoel Alves de Matos e Porto Alegre, 
porque estás havendo acumulo de água e sujeira no local. Faz uso da palavra o autor da 
mesma, dizendo que moradores das proximidades o procurou, pedindo providencias, porque 
no local, a água não escorre, fica empossada, acumula sujeiras, causando mau cheiro e 
incômodo às pessoas que moram ou passam por ali. Indicação nº 77/2021, de autoria do edil 
Vagner Marques dos Santos, indicando ao Chefe do Executivo, melhorias no escoamento 
de águas na esquina entre as ruas Benedito Soares Marcondes e Brasília, porque está 
havendo acumulo de água e sujeira no local. Faz uso da palavra o autor da indicação, 
dizendo ser um problema parecido com o anterior e que vem ocorrendo desde que fizeram 
uns reparos na guia há algum tempo e ficou sem caída para escoamento da água, ficando 
empossada no local, juntando sujeira e lodo, causando mau cheiro e necessitando de reparos 
para resolver o problema em definitivo. Todas os documentos acima, foram submetidos ao 
Plenário e aprovados por unanimidade. A seguir, a Presidente franqueia a palavra para Tema 
Livre, fazendo uso da mesma o edil Felicio Molinari Sobrinho, comentando sobre sua moção 
parabenizando o casal Willian e Angelita, da cidade de Rancharia, pelo belo trabalho que 
fizeram no domingo de  Páscoa, distribuindo ovos de pascoa para as crianças em Rancharia 
e também aqui na nossa cidade. Uma atitude muito louvável, trazendo a alegria e o espirito 
da Pascoa para nossas crianças, neste momento tão difícil em que passamos. Parabeniza 
também o Prefeito Municipal pela entrega dos ovos de páscoa aos alunos da rede de ensino 
do município. Comenta também sobre a moção encaminhada ao Setor de Saúde de nosso 
município, parabenizando-os também, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo, de 
forma continua e incansável, já a um longo período, mas seguem firme na luta contra esta 
pandemia. O edil comenta ainda, que de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do 
Município, o vereador tem livre acesso às repartições públicas municipais, podendo 
diligenciar pessoalmente junto aos órgãos da administração, devendo ser atendido pelos 
respectivos responsáveis, na forma da lei. Portanto, quando um vereador vai visitar um 
órgão público, não se pode dizer que ele vai ali para causar.  Eu prometi em minha 
campanha que eu iria trabalhar para o povo, por isso me empenho em acompanhar e ter 
conhecimento do funcionamento de cada repartição. Jamais eu vou visitar uma repartição 
pública com o intuito de perseguição. Eu já fui muito perseguido politicamente e não desejo 
isso para ninguém. Estamos aqui para trabalhar e fiscalizar e não para perseguir ninguém, 
estou exercendo minhas funções de vereador.  A população pode esperar de mim um 



vereador atuante em prol de nosso município, sempre com humildade, ética e 
responsabilidade. Em seguida faz uso da palavra o edil João Paulo Lucheti comentando 
sobre o problema de escoamento de água em frente ao Supermercado Fred. Estive no local 
juntamente com o Prefeito e o Secretário de Obras e mostrei para eles que o problema ali é o 
seguinte: A entrada da galeria é menor do que a saída do fluxo de água. É preciso resolver 
este problema agora que está seco e não esperar a temporada de chuvas, aí não dá. Logo 
após faz uso da palavra a vereadora Claudenice Timóteo da Silva, em nome dos funcionários 
do setor de Saúde agradece a Moção apresentada pelo Vereador Felicio. Realmente estamos 
passando por um período muito crítico mesmo. É muito triste, quando apesar de tanta 
dedicação, ocorre uma morte por Covid, nos sentimos impotentes diante da realidade. É 
muito triste mesmo! Não trabalho na linha de frente de combate à Covid, mas recentemente 
fui acompanhar um paciente com Covid ao Hospital e chegando lá não pudemos entrar, 
tivemos que ficar um bom tempo na ambulância esperando para ser atendido. Agora, está 
faltando oxigênio para comprar. Então, esta realidade que a gente via lá fora, agora estamos 
vendo aqui. Eu sei que é difícil ficar em casa, mas se a população não se sacrificar, o sistema 
de saúde não vai dar conta. Os funcionários da saúde estão sendo guerreiros mesmo, uma 
equipe de trabalho que não estão medindo esforços, com medo, correndo riscos, mas seguem 
firme na luta. Uma equipe que presta toda assistência, acompanhamento e orientação para 
ajudar os pacientes e as pessoas que estão em isolamento. Porém, muitas vezes o paciente 
presta informações incorretas, não está bem, mas fala que está, porque quer sair logo do 
isolamento. Isso dificulta muito o trabalho deste setor. É muito importante que as pessoas 
passem as informações corretas para ajudar em uma boa recuperação. Deixo meus parabéns 
aos Servidores da UBS, porque eles é que estão na linha de frente do combate a Covid-19. A 
seguir, após o Intervalo Regimental, retornando aos trabalhos com o material na Ordem do 
Dia, foi apresentado o Projeto de Lei Complementar nº 55/2021. 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 
segunda votação. Em seguida foi apresentado o Projeto de Lei nº 725/2021. Não havendo 
nenhum edil que quisesse discutir a respeito, foi submetido a votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Finalmente, foi apresentado o Projeto de Lei nº 726/2021. Não havendo 
nenhum edil que quisesse comentar o assunto, foi submetido a votação, sendo aprovado por 
unanimidade. 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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