
Ata da oitava sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 18 de maio 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: 
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO nº 01/2021, de autoria do edil Felicio Molinari Sobrinho, 
ao DIA DO ENFERMEIRO, comemorado no dia 12 de maio, a ser entregue à equipe de 
enfermagem do município; Requerimento nº 06/2021, de autoria da Vereadora Claudenice 
Timóteo da Silva, solicitando ao Prefeito Municipal, após ouvido o Plenário, a substituição da 
Presidência da Comissão que apura através de sindicância, possíveis irregularidades ocorridas na 
gestão passada da Previdência Municipal; Indicação nº 88, de autoria do vereador João Paulo 
Lucheti, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a possibilidade de 
instalação de uma Academia ao Ar Livre, bem como como calçamento, bancos e outas melhorias na 
Praça Armando Mathias; Indicação nº 89, de autoria da vereadora Claudenice Timóteo da Silva, 
indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a possibilidade de colocar uma 
caçamba no final da rua João Ramalho com final da rua José Maria Mathias; Indicação nº 90, de 
autoria da vereadora Claudenice Timóteo da Silva, indicando ao Chefe Executivo, após ouvido o 
Plenário, a possibilidade de instalar uma academia ao ar livre, bem como brinquedos para crianças 
no final da Rua Clóvis Dias valente, no espaço existente entre a Rua João Ramalho e a linha férrea.  
onde ali muitas crianças usam esse espaço para brincar nas sombras das árvores ali existentes; 
Indicação nº 91, de autoria da vereadora Claudenice Timóteo da Silva, indicando ao Chefe do 
Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a possibilidade de conceder um aumento no Vale 
Alimentação dos funcionários, já que a lei não permite reajustar os salários.; Indicação nº 92, de 
autoria do edil Felicio Molinari Sobrinho, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o 
Plenário, obras de recapeamento asfáltico na rua Cuiabá, no Conjunto Habitacional Vó Olinda. Faz 
uso da palavra o autor da mesma, comentando que a Rua Cuiabá há muito tempo está degradada. 
Chegou dinheiro para investir em recapeamento asfáltico e deram prioridades para outras ruas, não 
sei se foi por critérios políticos, mas deixaram esta rua para trás. O dinheiro que vem é para o povo 
e deve se eleger as necessidades por critérios técnicos e não políticos. Espero que o Prefeito atenda 
este pedido e providencie o recapeamento daquela rua que está muito danificada. Indicação nº 93, 
de autoria do edil Vagner Marques dos Santos, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o 
Plenário, para ver a possibilidade de criar uma campanha de incentivo aos munícipes que pagam as 
tarifas e impostos municipais em dia, com o sorteio de prêmios no final do ano. Faz uso da palavra 
o autor do documento, comentando sobre sua indicação, dizendo que desde o inicio do ano estamos 
cobrando melhorias na tarifa de água em nossa cidade, uma reinvindicação da população e 
recentemente conseguimos esta conquista. Sobre esta indicação, tenho visto em cidades vizinhas, 
que as Prefeituras fazem sorteios de prêmios no final do ano, premiando aqueles que pagam suas 
contas em dia. A moção, o Requerimento e as indicações acima, foram todos submetidos ao 
Plenário e aprovados por unanimidade. A seguir, a Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, 
fazendo uso da mesma a Vereadora Claudenice Timóteo da Silva, comentando sobre as conquistas 
do PSDB em nosso município, nestes últimos dias. Na semana passada estive em São Paulo 
juntamente com o Vereador Vagner, em nome de todos os vereadores do PSDB, em uma reunião na 
Secretaria de Desenvolvimento Regional, reforçando o pedido de recursos para reforma da UBS. 



Fomos muito bem atendidos e acreditamos que teremos um resultado positivo. A Senadora Mara 
Gabrilli nos contemplou com uma emenda de R$ 100.000,00 para aquisição de medicamentos. 
Destaca também o recebimento de Cestas Básicas através de um pedido junto Secretaria de 
Assistência Social do Estado, para distribuir em nosso município, se tratando de uma grande ajuda 
neste momento. E o nosso trabalho não para, ontem tivemos a visita do Assessor do Deputado 
Mauro Bragato, vindo nos comunicar a concessão de recursos no valor de R$ 150.000,00 para 
aquisição de um veículo área de saúde de nosso município, mais um pedido feito pelos vereadores 
do PSDB. Quero agradecer ao Deputado Mauro Bragato e o seu Assessor Gustavo, que têm juntos 
demonstrados bastante esforços para trazer recursos para nosso município. Em seguida, faz uso da 
palavra o edil Édipo Xavier Martins, comentando em tom de tristeza e indignação com a situação 
econômica de nosso país. Os noticiários divulgam aumentos de preços todos os dias, é aumento no 
preço de alimentos, combustíveis, insumos e a população já não aguenta mais esta situação. O custo 
de vida está insuportável e não dá mais para continuar assim! O povo não está mais conseguindo 
pagar as contas! É preciso tomar uma atitude, porque assim ninguém aguenta.  A seguir, faz uso da 
palavra o edil Felicio Molinari Sobrinho, parabenizando o partido PSDB, juntamente com o 
Deputado Mauro Bragato e os vereadores do partido em nosso município, pela busca e conquista de 
recursos importantes para o município. Parabeniza a todos os profissionais de enfermagem pelo seu 
dia. Devemos engrandecer estes profissionais. Tenho uma irmã enfermeira e sem bem como é o 
trabalho destes profissionais e quão desvalorizados eles são. A profissão de enfermagem precisa ser 
mais valorizada, tanto em reconhecimento como em remuneração. Hoje, quero homenagear a nossa 
colega Claudenice, profissional de enfermagem, com a entrega de uma pequena lembrança em 
nome de todos os seus colegas de profissão.  Logo após, faz uso da palavra a Presidente Patricia 
Janaina Gazeta, parabenizando os colegas vereadores do PSDB pela busca incansável de recursos 
para o município, com a ajuda do Deputado Mauro Bragato e pelas conquistas conseguidas. 
Parabeniza a todos os colegas pelas indicações apresentadas e ao vereador Felicio pela moção aos 
profissionais de enfermagem. Só reforçando a palavra do edil Edipo, realmente o custo de vida no 
Brasil hoje está insuportável. Aproveita ainda para agradecer aos trabalhadores rurais que 
transportamos para as usinas, que estão colaborando muito com a doação de alimentos e cestas 
básicas para serem doadas à população mais carente de nosso município. 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 deu por encerrada a 
presente sessão da qual foi lavrada esta ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos 
membros da Mesa. 

 
 
   PRESIDENTE                                VICE-PRESIDENTE 
 

  1º SECRETÁRIO                           2º SECRETÁRIO 


