
Ata da sexta sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 20 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, Victor Valentin Pereira e Felício Molinari Sobrinho. Em seguida, a 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 nº 727/2021 – “Prorroga o 
prazo previsto na Lei 697/2021 e dá outras providências”; Pedido de Informação nº 
02/2021, de autoria do edil Felicio Molinari Sobrinho, solicitando ao Chefe do Executivo, 
informações sobre o descarte de entulhos de construção e podas de árvores que estão sendo 
depositados às margens da estrada João Ramalho/Rancharia. Faz uso da palavra o autor do 
documento, comentando sobre o assunto, dizendo que sempre passa pelo local e fez questão 
de parar para observar o que vem ocorrendo ali. As caçambas são para coletar entulho de 
construção, limpeza e podas de árvores e não para descarte de lixo doméstico. Porém ali 
estão depositando entulhos juntamente com muito lixo doméstico e isso não pode acontecer. 
Tem muito resíduos ali que são recicláveis. É um problema que vem acontecendo desde a 
administração anterior e continua. Eu quero saber se há algum plano da atual administração 
para resolver este problema, porque não pode continuar como está. O município pode 
inclusive vir a ser multado por órgãos ambientais por descarte de lixo em local inapropriado. 
Requerimento nº 04/2021, de autoria da vereadora Claudenice Timóteo da Silva, 
requerendo ao Chefe do Poder Executivo Municipal, cópia de todos os contratos em vigor, 
firmados pela Prefeitura Municipal de João Ramalho; Requerimento nº 05/2021, de autoria 
do edil João Paulo Lucheti, requerendo ao Chefe do Executivo, informações com cópias da 
legislação referente a instalação de hidrômetros e cobrança de água e esgoto no âmbito 
municipal, incluindo eventuais alterações legislativas, decreto de fixação de valores vigentes 
e contrato com a empresa responsável pela leitura mensal.  Indicação nº 73/2021, de autoria 
do edil Victor Valentin Pereira, indicando ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a 
construção de pista de atletismo e outras melhorais no Estádio Municipal João Boim. 
Indicação nº 74/2021, de autoria do edil Victor Valentin Pereira, indicando ao Chefe do 
Poder Executivo Municipal, a construção de passarela elevada na avenida, em frente à 
Agência do Banco do Brasil; Indicação nº 78/2021, de autoria dos edis João Paulo Lucheti 
e Claudenice Timóteo da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, para ver a possibilidade 
de assim como foi prorrogado o prazo para pagamento do IPTU para alguns prédios 
comerciais, prorrogar também a data de vencimento do IPTU para as residências, devido à 
crise causada pela Pandemia do Covid-19; Indicação nº 79/2021, de autoria do edil João 
Paulo Lucheti, indicando ao Chefe do Executivo, para providenciar melhorias no sistema de 
escoamento de água na Rua Manaus, nas proximidades da Estação Elevatória de Esgoto; 
Indicação nº 80/2021, de autoria do edil João Paulo Lucheti, indicando ao Chefe do 
Executivo, para providenciar a instalação de lixeiras para coleta seletivas, com as cores 
padronizadas nacionalmente, em todos as repartições públicas do município; Indicação nº 



81/2021, de autoria da Vereadora Claudenice Timóteo da Silva, indicando ao Chefe do 
Executivo, para ver a possibilidade de conceder um desconto na conta de água/esgoto, para 
quem pagar até a data de vencimento; Indicação nº 82/2021, de autoria da Vereadora 
Claudenice Timóteo da Silva, indicando ao Chefe do Executivo, para ver a possibilidade de 
oferecer um curso para formação de Socorristas para todas as repartições públicas 
municipais, especialmente para motoristas e enfermagem, para reciclagem dos mesmos; 
Indicação nº 83/2021, de autoria da Vereadora Claudenice Timóteo da Silva, indicando ao 
Chefe do Executivo, para ver a possibilidade de compra de notebook para os professores da 
rede municipal de ensino, uma vez que os mesmos usam seus celulares para ministração de 
aulas, dando assim melhores condições de trabalho para os mesmos; Indicação nº 84/2021, 
de autoria do edil Vagner Marques dos Santos, indicando ao Chefe do Executivo, para 
providenciar reparos no Para-raios do transformador da Caixa D’água da Vila Santa Cruz. 
Faz uso da palavra o autor da mesma, dizendo que tomou conhecimento de que um dos para-
raios do transformador da Caixa D’água da Vila Santa Cruz está queimado e os outros dois 
estão danificados. Estou pedindo para providenciar a manutenção dos mesmos, porque se 
ocorrer uma descarga de raio no local, pode vir a queimar o painel de controle ou até mesmo 
a bomba e deixar a população sem água, como já ocorreu uma vez em que queimou o painel 
e a população ficou sem água por alguns dias. É melhor corrigir o problema antes que isso 
venha ocorrer novamente. Todos 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 que esteve juntamente 
com o vereador João Paulo, hoje pela manhã na Prefeitura para discutir com o Assessor do 
Prefeito a respeito da cobrança da água em nossa cidade. Como somos constantemente 
procurados pela população indagando a respeito deste assunto, viemos pedir para a 
assessoria do Prefeito, um parecer por escrito para esclarecer a situação. Realmente existe 
uma previsão orçamentária da receita que não pode ser afetada no momento. Conversamos a 
respeito da possibilidade de criar uma tarifa social para cobrança da água que viria ajudar 
pelo menos as famílias mais necessitadas do município. Fomos lá pessoalmente para tentar 
encontrar uma solução que venha favorecer principalmente as famílias mais carentes, que 
não estão conseguindo pagar a conta da água em dia, principalmente neste período de 
pandemias que estamos vivendo. A seguir, após o Intervalo Regimental, retornando aos 
trabalhos com o material na Ordem do Dia, foi apresentado o Projeto de Lei 727/2021. Não 
havendo nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, 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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