
Ata da nona sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima quinta 
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 01 de junho 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 733/2021 – “Autoriza celebração de Convênio com o 
Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Meio Ambiente, através do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da 
Poluição – FECOP, tendo como objeto aquisição de um caminhão para coleta seletiva e 
dá outras providências”; Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 02/2021 – Que 
acrescenta o artigo 136-A à Lei Orgânica do Município de João Ramalho”; Projeto de 
Lei nº 734/2021 – de autoria da Vereadora Claudenice Timóteo da Silva, “Institui 
como data marco o dia 18 de maio, no município de João Ramalho, como forma de 
combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes”; Indicação nº 94, do 
vereador João Paulo Lucheti, indicando ao Chefe do Poder Executivo, para ver a 
possibilidade de tombamento do prédio do antigo Grupo Escolar de João Ramalho, 
situado na Rua Benedito Soares Marcondes nº 391/398, a fim de preservar o Patrimônio 
Histórico do Município; Indicação nº 95, do edil Victor Valentin Pereira, indicando ao 
Chefe do Executivo, para providencias recapeamento asfáltico na Rua Manaus, mais 
precisamente no trecho que vai do início da estrada JR/Quatá até a esquina com a Rua 
Fortaleza; Indicação nº 96, do edil Victor Valentin Pereira, indicando ao Chefe do 
Executivo, para providenciar um mecanismo que impeça que os veículos que entram na 
cidade, vindo da estrada de terra sentido Quatá/João Ramalho acessem as Ruas 
Manaus e Antonio Olívio, em alta velocidade; Indicação nº 97, do edil Victor Valentin 
Pereira, indicando ao Chefe do Executivo, para providenciar reparos nas Ruas Fortaleza 
e Florianópolis, onde houve consertos na rede de esgoto e os remendos estão afundando; 
Indicação nº 98, do edil Victor Valentin Pereira, indicando ao Chefe do Executivo, 
para ver junto ao Banco do Brasil, a possibilidade de manter o funcionamento de um 
caixa eletrônico 24h., na agencia de nossa cidade; Indicação nº 99, do edil Victor 
Valentin Pereira, indicando ao Chefe do Executivo, para ver a possibilidade de a 
Prefeitura ceder um aparelho de ar condicionado para o destacamento da Policia Militar 
de nosso município. Faz uso da palavra a vereadora Claudenice Timóteo da Silva, 
parabenizando a iniciativa do edil, dizendo que realmente o ar condicionado do 
destacamento é muito antigo e está danificado. Estão gastando mais de energia do que 
com o aluguel do prédio. Ressaltou que tempos atrás foram procurados por alguém 
daquela corporação que nos informou que o ar se encontrava danificado. Na tentativa de 
uma possível substituição do aparelho, eu e o nobre edil João Paulo, conversamos sobre 
o assunto várias vezes com o Prefeito. Uma das respostas foi que só iria trocar o 



aparelho, se determinado policial fosse transferido. Diante disso, quero ressaltar que o 
policial em questão, não se encontra mais em nosso município, o mesmo pediu 
transferência na semana passada. Se o problema para troca do aparelho era esse, 
acredito que não há mais nenhum empecilho. Em seguida, faz uso da palavra o autor do 
documento, dizendo que a finalidade de sua indicação não foi em função disso. Eu estou 
indicando a substituição do ar, porque o pessoal do destacamento solicitou. Não é nada 
pessoal. Tem policiais que vem de fora, moram longe e as vezes ficam ali no 
destacamento, não vão embora. Se houve perseguição com determinado policial, isso é 
outro assunto, não tem nada a ver com meu pedido. Logo após faz uso da palavra o edil 
João Paulo Lucheti, dizendo que quando vocês falam em perseguição, não vejo como 
perseguição, mas sim como necessidade. Nós tivemos o bom sendo de ir lá falar com o 
Prefeito e não fomos atendidos. Este negócio de mandar alguém embora, transferir para 
outro lugar, isso não é problema nosso. Porém, quando fomos lá pedir, poderia ter 
atendido e já ter resolvido isso. Indicação nº 100, de autoria do edil Victor Valentin 
Pereira, indicando ao Chefe do Executivo, para ver a possibilidade de instalação de uma 
churrasqueira no Salão de Festas localizado na Rua Francisco Mattos; Indicação nº 
101, de autoria do edil Victor Valentin Pereira, indicando ao Chefe do Executivo, para 
ver a possibilidade de construir uma pequena escadaria ou rampa no portão de acesso 
ao gramado do Estádio Municipal; Indicação nº 102, de autoria do edil Victor Valentin 
Pereira, indicando ao Chefe do Executivo, para providenciar o escoamento adequado de 
água, na esquina entre a Rua Salvador e a Rua 1, na Vila Vó Olinda. 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 Victor 
Valentin Pereira, comentando que as indicações que hoje apresentou, são todos pedidos 
feitos pela população. Parabeniza o trabalho das conselheiras tutelares que hoje estão 
aqui presentes. Estou aqui para trazer em pauta, os pedidos feitos pela população. Em 
seguida faz uso da palavra o edil Felicio Molinari Sobrinho, parabenizando as indicações 
feitas pelo vereador Victor Valentim. Sobre o assunto que foi discutido dizendo que 
houve perseguição, não vejo como perseguição, mas sim um caso pontual. Perseguição é 
aquilo que ocorre a longo prazo. Houve sim, uma falta de entendimento e falta de 
interesse em resolver o problema em questão, mas creio que agora será resolvido. O edil 
destaca também, que recentemente foi procurado pelo assessor do Deputado Ricardo 
Izar e ficou muito feliz com o contato, pois ele estava nos mandando uma emenda no 
valor de R$ 50.000,00 para a Saúde de nosso município. Uma pessoa que conheci há 
muito tempo atrás e hoje, tendo conhecimento que fui eleito, veio nos propor ajudar 
nosso município. Uma coisa muito séria que eu vejo, em relação aos nossos governantes 
do Estado e da União. Acho que eles estão brincando com o povo, nos tratando sem 
importância nenhuma, com relação a esta pandemia. Não vejo mais como seguir as 
orientações que vem de cima, temos que tomar nossas decisões de acordo com as 
nossas necessidades. Ver o que é certo e o que é preciso fazer aqui, com a nossa 
realidade. Já ficou claro que lockdown não resolve, este abre e fecha do comércio não 



resolve. Temos que assumir nossas responsabilidades! Os leitos dos hospitais estão 
lotados! Não adianta mais ditar normas que não são cumpridas. É preciso 
comprometimento da população e dos Agentes Políticos. Temos aqui uma Secretaria de 
Saúde competente que tem condições de nos orientar a melhor forma de agir. 
Parabeniza o vereador João Paulo pela indicação do tombamento do prédio do Grupo 
Escolar. O município precisa ter história para contar e para mostrar. Já perdemos as 
instalações da Estação Ferroviária que deveria ter sido preservada e foi destruída. O edil 
comenta ainda, sobre o kit higiene que será muito útil para as famílias mais carentes e é 
importante que sejam instruídos a forma correta de usá-lo. A seguir, após o Intervalo 
Regimental, retornando aos trabalhos na Ordem do Dia, com o Projeto de Lei nº 733/21. 
Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, foi submetido a votação, 
sendo aprovado por unanimidade. Logo após foi apresentado o Projeto de Emenda à Lei 
Orgânica nº 02/21. Como nenhum edil quisesse discutir a respeito, foi submetido ao 
Plenário e aprovado por unanimidade em primeira votação. Finalmente foi apresentado o 
Projeto de Lei nº 734/21. Faz uso da palavra a vereadora Claudenice Timóteo da Silva 
comentando sobre o projeto. Eu estou aqui para representar a população e hoje estou 
representando a equipe do Conselho Tutelar com este projeto. Trata-se de um assunto 
muito importante, que visa o combate a exploração sexual de crianças e adolescentes. 
Em seguida faz uso da palavra o edil Vagner Marques dos Santos, parabenizando a 
iniciativa do pessoal do Conselho Tutelar, pois já passei por esta situação na família e 
sei o quanto é complicado, por isso sei da importância desta atitude de vocês. O 
documento foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. A seguir, 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. 
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