
Ata da décima sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima quinta legislatura da 
Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 15 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 Complementar nº 59/2021 – “Cria cargo que especifica no quadro de pessoal 
efetivo permanente da Prefeitura Municipal de João Ramalho e altera os dispositivos da Lei 
Municipal nº 131, de 02 de fevereiro de 2005”; Projeto de Lei nº 737/2021, de autoria do vereador 
Felicio Molinari Sobrinho, “Institui o Programa Farmácia Solidária e dá outras providências”; 
Projeto de Lei nº 738/2021, de autoria do vereador Felicio Molinari Sobrinho, “Dispõe sobre a 
criação do Programa Talentos da Terra e dá outras providências” e o Projeto de Resolução nº 
01/2021, de autoria do vereador Felicio Molinari Sobrinho, “Institui a Frente Parlamentar de 
enfrentamento ao novo coronavírus (COVID 19) e dá outras providências”. Indicação nº 103, de 
autoria do vereador Adilson Barbosa da Silva, indicando ao Chefe do Poder Executivo, para ver a 
possibilidade de instalar refletores nos postes já existentes na via pública, para iluminar o interior da 
Praça Armando Mathias. Indicação nº 104, do edil Adilson Barbosa da Silva, indicando ao Chefe 
do Executivo, após ouvido o Plenário, a denominação da área verde, situada na esquina entre as 
Ruas Alumino Mathias e Salvador, de “Praça da Bíblia”, bem como fazer nela as infraestruturas de 
uma praça, e um monumento no centro da mesma em homenagem à Bíblia Sagrada. Indicação nº 
105, do edil João Paulo Lucheti, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para 
ver a possibilidade de fazer licitações de combustíveis, com empresas de grande porte, que possam 
instalar bombas de abastecimento dentro do próprio almoxarifado. Indicação nº 106, do edil João 
Paulo Lucheti, indicando ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a possibilidade 
de fornecer um café de manhã e também à noite, para os policiais militares que trabalham em nosso 
município. Indicação nº 107, do edil Vagner Marques dos Santos, indicando ao Chefe do 
Executivo, após ouvido o Plenário, providências para substituir as madeiras de sustentação do 
transformador do Poço de Abastecimento de água, localizado na Rua Francisco Matos, onde tem o 
bebedouro de água refrigerado. 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 semana passada, em companhia da 
Presidente da Câmara e também do Prefeito Municipal, estivemos em Marilia, visitando o 
Deputado Sargento Neri, onde pedimos recursos para construção de uma sede para a Policia Militar 
em nosso município. Também estivemos em São Paulo, eu a Presidente da Câmara, o Prefeito 
Municipal e seu assessor, em reunião no Palácio do Planalto, onde foi anunciado recursos na ordem 
de R$ 400.000,00 para nosso município. Na ocasião estivemos também na Assembleia Legislativa 
onde protocolamos diversos ofícios para deputados pedindo recursos para o município. Na 
oportunidade nos reunimos também com a Deputada Estadual Edna Macedo, onde pedimos 
recursos para infraestrutura e também para a saúde e a mesma se comprometeu em atender nossos 
pedidos. Fomos também convidados para um evento em Euclides da Cunha, com a presença da 
deputada e da Ministra Damares Alves, e a deputada se comprometeu a incluir nossa cidade para ser 
beneficiada com o Projeto Areninha, composto por um campo sintético e uma quadra de basquete, 
para proporcionar lazer aos jovens do município. Em seguida, faz uso da palavra o edil Felicio 
Molinari Sobrinho, dizendo estar apresentando nesta sessão, 3 projetos. Projeto de Resolução 



instituindo uma frente parlamentar para enfrentamento da Covid 19, com o intuito de nós 
vereadores agirmos em relação à pandemia. Nos reunir, analisar a situação e apresentar sugestões, 
juntamente com a Secretaria de Saúde, juntamente com a administração municipal, para unidos, 
podermos juntos, fazer frente ao combate ao coronavírus, assumindo a nossa responsabilidade. 
Estou propondo também uma lei que cria um programa Talentos da Terra. Nosso município tem 
vários talentos artísticos, porém falta oportunidades. Temos em nossa cidade, talentos que se 
destacaram no futebol, no atletismo, mas para isso é preciso ter espaço. Eu acredito na nossa 
juventude e para isso temos que dar oportunidade e abrir as portas para eles. Existem muitos 
talentos escondidos e precisamos valorizá-los. O terceiro projeto, estive conversando com a 
Claudenice, ela colocou sua ideia e eu como farmacêutico tenho que pensar nas pessoas que não 
tem condições de comprar medicamentos. Sabemos que há uma grande quantidade de 
medicamentos que são distribuídos para a população e não são totalmente utilizados. Este 
medicamento que não foi usado por uma pessoa, pode ser útil para outra pessoa que precisa. Por 
isso estou tentando implantar por lei, um projeto “Farmácia Solidária”, para recolher estes 
medicamentos, reutilizar o que é possível e descartar corretamente os que estiverem vencidos. A 
vereadora Claudenice Timóteo da Silva solicita um aparte, dizendo ser realmente uma proposta bem 
pensada, porém nós do PSF2 fizemos um trabalho semelhante a este, onde pedimos a população 
que os medicamentos que estavam em casa e não sendo mais utilizados, fossem entregues no Posto 
de Saúde. Foi arrecadado uma boa quantidade de medicamentos, foi feita a separação dos que 
estavam dentro do prazo de validade e os que estavam vencidos foram descartados. Os remédios em 
condições de uso foram entregues na farmácia para serem reutilizados, porém deixaram vencer e 
não foram aproveitados. Há muitos remédios nas casas, tem remédios caríssimos, com caixas 
fechadas e muitas vezes já vencidos. O edil Felicio Molinari Sobrinho retorna a palavra, dizendo 
que é lamentável recolher os medicamentos das casas e também não os utilizar. Temos que recolher 
estes medicamentos sim, mas serem reaproveitados pelas pessoas que realmente precisam. O edil 
comenta ainda, que quando se colocou à disposição do povo, por si próprio, sempre assumiu sua 
conduta. Quando se propôs ser vereador não foi por influência de ninguém. Vim para fiscalizar e 
propor projetos como estes. Eu faço gestão política e não perseguição política. Quero fazer com que 
o poder público funcione, mas sem prejudicar ninguém. Eu sempre busco o interesse público e 
coletivo. Estou aqui para defender o que tem que defender. Estão querendo levar o conceito de que 
o vereador Felicio é vingativo e isso não é verdade. Eu não tenho o intuito de prejudicar ninguém e 
estou aqui para somar, se eu não puder ajudar, também não vou atrapalhar a vida de ninguém. Em 
seguida, faz uso da palavra a presidente Patricia Janaina Gazeta, também comentando que na 
semana passada, na companhia do vereador Victor Valentim, estiveram segunda feira em Marilia 
em busca de recursos para o município, junto ao Deputado Sargento Neri. Na ocasião protocolamos 
pedido de recursos para construção de uma sede para a Policia Militar em nossa cidade e também 
algumas melhorias para nossa população. Na sexta-feira estive em São Paulo, juntamente com o 
vereador Victor Valentim, o Prefeito e o seu Assessor, na Assembleia Legislativa, onde estivemos 
visitando a Deputada Edna Macedo, onde protocolamos pedidos de R$ 200.000,00 para 
infraestrutura urbana e R$ 100.000,00 para a Saúde. Voltamos muito felizes com o resultado da 
viagem. Nesta semana foi colocado também o nosso município na lista para receber o projeto 
Areninha, muito importante para os jovens. Portanto, tivemos uma semana muito produtiva. A 
seguir, após o Intervalo Regimental, retornando aos trabalhos na Ordem do Dia, com 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 segunda votação. Foi apresentado também, o Projeto de 



Lei Complementar nº 59/2021. Não havendo nenhum edil eu quisesse discutir o mesmo, foi 
submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida foi apresentado o Projeto de 
Lei nº 737/2021. Como nenhum edil quisesse discutir a respeito, foi submetido a votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Logo após, foi apresentado o Projeto de Lei nº 738/2021. Não havendo 
nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. 
Finalmente, foi apresentado o Projeto de Resolução nº 01/2021 e não havendo nenhum edil que 
quisesse discutir a respeito, 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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