
Ata da décima sessão ordinária, da segunda sessão legislativa, da décima quinta
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 21 de junho de
2022, 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
Felicio 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 808/22 – “Dispõe sobre a
proteção do Patrimônio Histórico Cultural e Turístico de João Ramalho/SP e dá
outras providências"; Projeto de Lei 809/22 – “Dispõe sobre a criação do programa
“Capacita Turismo”, que visa a qualificação social e profissional de jovens e adultos
de João Ramalho, no setor de turismo e dá outras providências"; Projeto de Lei
811/22 – “Ratifica a celebração de Convênio com o Governo do Estado de São Paulo,
por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, tendo como objeto
recapeamento asfáltico em diversas ruas do município, conforme Plano de Trabalho;
Projeto de Lei 812/22 – “Ratifica a celebração de Convênio com o Governo do
Estado de São Paulo, por intermédio da Casa Militar, tendo como objeto a execução
de construção de ponte na estrada rural JRH-163, sobre o Rio Bugio, conforme
Plano de Trabalho; Projeto de Lei 813/22 – “Dispõe sobre abertura de crédito
adicional especial no orçamento vigente e dá outras providências"; Projeto de Lei
Complementar 73/22 – “Dispõe sobre criação de função gratificada, alterando
dispositivos da Lei Municipal nº 131 de 02 de fevereiro de 2005 e dá outras
providências"; Projeto de Lei 814/22 – autoria do edil Felicio Molinari Sobrinho –
“Institui a Semana Municipal de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral – AVC e
dá outras providências" e o Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2022, de autoria
do edil Victor Valentin Pereira, que “Concede Título benemérito de “Cidadão
honorária de João Ramalho” ao Senhor “VINICIUS RAPOZO DE CARVALHO”, DD.
Deputado Federal e dá outras providências”. Moção de Louvor nº 08/2022 – Autoria
do vereador Felicio Molinari Sobrinho, ao Padre Gustavo Granado, pelos relevantes
serviços prestados ao desenvolvimento humano do povo de João Ramalho. Requerimento
nº 06/2022 – Autoria do vereador João Paulo Lucheti, requerendo ao Chefe do Executivo,
após ouvido o plenário, informações referentes a existência de expediente (inquérito civil) e
a situação de servidores envolvidos. Requerimento nº 07/2022 – Autoria do vereador João
Paulo Lucheti, requerendo ao Chefe do Executivo, após ouvido o plenário, informações
referentes aos gastos despendidos com os Canteiros Centrais da Avenida Huet Bacelar. Faz
uso da palavra o autor do mesmo, dizendo que a população pede esclarecimentos e eu
tenho a obrigação de esclarecer. Em menos de um ano, já estão mexendo pela segunda vez
no canteiro central da avenida. É dinheiro público e precisa ser gasto com responsabilidade.
Por isso quero saber os valores que estão sendo gastos. Requerimento nº 08/2022 –
Autoria do vereador João Paulo Lucheti, requerendo ao Chefe do Executivo, após ouvido o
plenário, informações referentes aos gastos com combustíveis nos últimos três exercícios.
Faz uso da palavra o autor do documento, dizendo que solicitou informação e o executivo
respondeu que é mais vantajoso para o município, pegar no posto aqui da cidade. Então eu
quero informação sobre os valores gastos com combustíveis, nos últimos três anos, para
poder comparar as diferenças nos valores gastos. Só vou parar, quando eu tiver certeza que



o povo não está sendo lesado. Requerimento nº 09/2022 – Autoria do vereador João Paulo
Lucheti e outros, requerendo ao Chefe do Executivo, informação referente a situação
jurídica e as medidas administrativas que envolvem o terreno cedido ou doado ao Sr.
Elienai Antônio da Silva. Indicação nº 49 de autoria da vereadora Patricia Janaina
Gazeta, indicando ao Chefe do Poder Executivo, após ouvido o plenário, que analise a
possibilidade de instalar um ponto de coleta de vidros. Indicação nº 50 de autoria da
vereadora Patricia Janaina Gazeta, indicando ao Chefe do Poder Executivo, após ouvido o
plenário, que analise a possibilidade de fornecer transporte escolar, dentro da zona
urbana, para alunos da rede municipal de ensino. Faz uso da palavra a autora da
mesma, destacando os benefícios que referido transporte traria a estes alunos e suas
famílias. Muitas cidades da região, até menores que a nossa tem este transporte tão
importante, que facilita muito a vida dos alunos, oferecendo maior segurança e menos
preocupação a seus familiares. Indicação nº 51, de autoria do vereador Felicio Molinari
Sobrinho, indicando ao Chefe do Poder Executivo, após ouvido o plenário, uma política de
incentivo ao desenvolvimento econômico e social, com a criação de programa que
propõe incentivos fiscais a empresas que desejam se instalar no município de João
Ramalho. Indicação nº 52, de autoria do vereador Felicio Molinari Sobrinho, indicando
ao Chefe do Poder Executivo, após ouvido o plenário, a confecção e entrega de uma
bandeira oficial do município para o competidor de atletismo Maciel Viana de Brito
da nossa cidade, assim como para outros representantes de outras modalidades
esportivas que vem representando e defendendo o nome de nosso município em
competições e apresentações em outras cidades. Indicação nº 53, de autoria do
vereador Felicio Molinari Sobrinho, indicando ao Chefe do Poder Executivo, para que se
crie um piso salarial digno e o cartão alimentação para os conselheiros tutelares do
município. Faz uso da palavra o autor do documento, comentando a respeito do piso
salarial dos conselheiros tutelares de nosso município, que em sua opinião estão
maus remunerados, diante da importância e responsabilidade do cargo que ocupam.
Por isso, pede ao executivo uma valorização salarial e o fornecimento do vale
alimentação aos conselheiros tutelares de João Ramalho. Indicação nº 54, de autoria
do vereador Felicio Molinari Sobrinho, indicando ao Chefe do Poder Executivo, após
ouvido o plenário, para refazer as guias e sarjetas em alguns trechos da Rua Curitiba,
onde não existe mais as guias nem a sarjeta, ou que estejam danificadas. Indicação
nº 55, de autoria do vereador Vagner Marques dos Santos, indicando ao Chefe do
Executivo, após ouvido o Plenário, para fazer a manutenção e reparos necessários das guias
e sarjetas nas ruas, Adriano Pereira, Salvador esquina com a rua Belém, Clóvis Dias
Valente e outros pontos mais necessários. Faz uso da palavra o autor da mesma, dizendo
que estas ruas estão com as guias e as sarjetas danificadas, causando acúmulo de água e
sujeira, necessitando de reparos para evitar estes problemas. Estão fazendo recapeamento
de ruas, sem a devida manutenção das guias e sarjetas. Indicação nº 56, de autoria do
vereador Edipo Xavier Martins, indicando ao Chefe do Poder Executivo, após ouvido o
plenário, a instalação de uma lixeira nas proximidades da Guarita localizada na Praça
Daniel Valejo. Indicação nº 57, de autoria do vereador Edipo Xavier Martins, indicando ao
Chefe do Poder Executivo, após ouvido o plenário, para colocar a Rua dos Vereadores,
como prioridade para próxima etapa de recapeamento asfáltico em nossa cidade. Todas
as indicações, Requerimentos e a Moção 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
suas indicações, destacando a importância de criar uma política de desenvolvimento
industrial no município, através de isentivos fiscais, para atrair empresas que
venham gerar empregos e rendas ao nosso município. Ou geramos condições de
empregos ou vamos criar uma sociedade dependente dos serviços de Assistência
Social. Tivemos no passado uma grande empresa em nossa cidade e a perdemos por
falta de incentivos e negociações políticas. Sobre as guias e sarjetas, há vários
pontos na cidade, onde foi feito o recapeamento asfáltico, sem sequer ter a guia de
sarjeta. Isso não pode! Primeiro é preciso arrumar as guias e sarjetas para depois
fazer o recape. É preciso também, arrumar uma maneira de fazer as calçadas em
frente as casas em que as famílias não tem condições financeiras para fazer. É
preciso ter uma logística de atuação em cada secretaria do município e cada um
gerenciar da melhor forma possível o seu setor. O edil comenta ainda sobre seu
Projeto de Lei que institui a semana de prevenção ao AVC. O AVC é um assunto
muito sério que afeta a saúde da sociedade em um todo, inclusive crianças. A
vereadora Claudenice Timóteo da Silva solicita um aparte, dizendo que estas
orientações são feitas no dia a dia na rede pública de saúde. A ideia de criar uma
semana especifica é válida sim, mas só para esclarecer que as orientações são feitas
sim no cotidiano e não só sobre o AVC, mas de todas as doenças. Em seguida o edil
Felicio retorna a palavra, comentado sobre sua Moção de Louvor ao Padre Gustavo,
porque temos que olhar um profissional e ver suas qualidades. Ele é uma autoridade
religiosa, que vem desempenhando suas atividades de maneira brilhante e
diferenciada e essa moção é um incentivo para que ele continue com essa
perseverança e qualidade espiritual que possui. Fui na Secretaria de Educação
buscar informações sobre os uniformes, que foi comentado aqui na sessão passada e
segundo o Secretário, o atraso foi devido ao retorno tardio das aulas este ano e a
necessidade de tirar as medidas das crianças para confeccioná-los. Em seguida, faz
uso da palavra o edil João Paulo Lucheti, dizendo que esta informação do Secretário
de Educação a respeito dos uniformes, não me convence. Tem que agilizar, para ter
os uniformes logo no início do ano. Nada justifica tanta demora. Sobre a Fábrica de
Velas que o edil citou, trabalhei nesta empresa e sei que na época não faltou
empenho por parte do município para tentar segurar a empresa aqui, porém os
incentivos oferecidos pelo estado de Mato Grosso era muito grande e não tinha como
competir aqui. Comenta sobre as casinhas, destacando a importância para a
população e por isso cobramos a construção. Sobre os uniformes estou cobrando,
porque tem famílias que passam necessidades e não tem como comprar roupas para
as crianças irem à escola. Outra coisa que venho cobrar aqui é o funcionamento do
aparelho de ultrassonografia no Centro de Saúde. Em uma administração a saúde
deve estar em primeiro lugar. Só vou aplaudir aqui quando a saúde em nosso
município estiver 100%. O trabalho não está ruim, mas pode melhorar sim, disse o
edil. Em seguida, o edil Vagner Marques dos Santos solicita um aparte, dizendo que
conversou com o Secretário de Saúde sobre o ultrassom. O Município adquiriu o
aparelho, mas é preciso pôr para funcionar, ficar parado ali não adianta. O vereador
João Paulo retorna à palavra, dizendo que faz seu trabalho pra esclarecer e ajudar o



povo que representa. A questão das guias e sarjetas é falta de fazer um serviço bem
feito, primeiro prepara-se a rua, depois o recapeamento. Isso é falta de
planejamento. Em seguida, faz uso da palavra o edil Edipo Xavier Martins,
comentando suas indicações, destacando a importância da Rua dos Vereadores e a
situação que o asfalto se encontra. E também, a falta de uma lixeira próxima à
guarita da Praça Daniel Valejo o que faz com que as pessoas joguem o lixo no chão.
O edil comenta também, que no último dia 9, eu e o colega Adilson fomos à São
Paulo, juntamente com o Chefe do Executivo, buscar algumas propostas de
melhorias para nossa cidade. A respeito das casinhas, tivemos a informação de que
o certo seria ter o terreno, em condições de construir as casinhas e aí seria muito
mais ágil para conseguir o convênio. O Prefeito ficou de fazer os cálculos para ver a
viabilidade, pois com a estrutura pronta, conseguiria pular etapas. Fomos também
buscar recursos para reforma do campo sintético da Vila Santa Cruz. Fomos
também assinar o convênio para reconstrução da ponte sobre o rio Bugio. Nunca vi
um governo tão parceiro, que oferece tanta ajuda aos municípios, como este atual.
Com uma política municipalista é muito mais ágil conseguir as coisas. A seguir,
após o Intervalo Regimental, retornando aos trabalhos na Ordem do Dia, com o
Projeto de Lei 808/2022. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o
mesmo, foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. Logo após, foi
apresentado o Projeto de Lei 809/2022. Como nenhum edil quisesse discutir o
assunto, foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, foi
apresentado o Projeto de Lei 811/2022. Não havendo nenhum edil que quisesse
discutir a respeito, foi submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. A
seguir, foi apresentado o Projeto de Lei 812/2022. Não havendo nenhum edil que
quisesse discutir o assunto, foi submetido a votação e aprovado por unanimidade.
Em seguida, foi apresentado o Projeto de Lei 813/2022. Não havendo nenhum edil
que quisesse discutir a respeito, foi submetido ao Plenário e aprovado por
unanimidade em primeira votação. Logo após, foi apresenta do o Projeto de Lei
Complementar 73/2022. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o
mesmo, foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. A seguir, foi
apresentado o Projeto de Lei 814/2022 e não havendo nenhum edil que quisesse
discutir o assunto, foi submetido a votação e aprovado por unanimidade.
Finalmente, foi apresentado o Projeto de Decreto Legislativo 04/2022. Como
nenhum edil quisesse discutir a respeito, foi submetido a votação e aprovado por
unanimidade. A seguir a Presidente franqueia a palavra para Explicação, 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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