
Ata da décima primeira sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima quinta legislatura 
da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 03 de agosto 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 742/2021 – “Que denomina “Ginásio Municipal de Esportes 
Osvaldo Gonçalves Luiz”, o prédio do Ginásio Municipal de Esportes situado na Rua José Maria 
Mathias”; Projeto de Lei nº 743/2021 – "Institui campanha Check UP Geral nas Mulheres para 
alerta e prevenção de doenças variadas, e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 745/2021 – 
"Inclui no Calendário de Eventos do Município, a ‘Semana Escolhi Esperar’ prevenção e 
conscientização sobre gravidez precoce, e da outras providencias”; e o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 01/2021 – “Que ratifica o Parecer Prévio exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, sobre as contas anuais do Executivo Municipal de João Ramalho, referente 
ao exercício de 2019”. Indicação nº 108, do vereador Victor Valentin Pereira, indicando ao Chefe 
do Poder Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a possibilidade de instalação de câmeras de 
segurança em toda extensão da Avenida Huet Bacelar; Indicação nº 109, do vereador Victor 
Valentin Pereira, indicando ao Chefe do Poder Executivo, após ouvido o Plenário, para 
providenciar uma sinalização adequada, no cruzamento entre a rua Antonio Madeira, com as ruas 
Porto Alegre e São Paulo; Indicação nº 110, do vereador Victor Valentin Pereira, indicando ao 
Chefe do Poder Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar melhorias na iluminação da 
Pista de Skate da Praça Daniel Valejo; Indicação nº 111, da vereadora Patricia Janaina Gazeta, 
indicando ao Chefe do Poder Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de uma cobertura na 
frente do PSF-I; Indicação nº 112, do vereador Felicio Molinari Sobrinho, indicando ao Chefe do 
Poder Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a possibilidade de aumentar o cadastramento de 
mais famílias, para entrega de leite, principalmente para famílias com idosos e com maior número 
de crianças; Indicação nº 113, do vereador Felicio Molinari Sobrinho, indicando ao Chefe do 
Poder Executivo, após ouvido o Plenário, a reposição ou substituição da areia nos tanques de areia 
dos Playgrounds infantis do município e a manutenção dos brinquedos dos parques; Indicação nº 
114, do vereador Felicio Molinari Sobrinho, indicando ao Chefe do Poder Executivo, após ouvido 
o Plenário, que determine ao departamento competente realizar trabalhos de limpeza asfáltico na 
rua Cuiabá no Conjunto Habitacional Vó Olinda; Indicação nº 115, do vereador Felicio Molinari 
Sobrinho, indicando ao Chefe do Poder Executivo, após ouvido o Plenário, a implantação do 
Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais; Indicação nº 116, de autoria do vereador 
Vagner Marques dos Santos, indicando ao Chefe do Poder Executivo, após ouvido o Plenário, 
para ver a possibilidade de disponibilizar aulas de Atletismo no Município; e a Indicação nº 117, 
do vereador Vagner Marques dos Santos, indicando ao Chefe do Poder Executivo, após ouvido o 
Plenário, para providenciar em um local adequado, em uma praça por exemplo, um monumento em 
homenagem aos Gêmeos nascidos em nosso município. 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 a vereadora Claudenice Timóteo da Silva, comentando 
sobre a volta às sessões, porém tivemos bastante trabalho durante o recesso. Tivemos a visita do 
Deputado Samuel Moreira dando seu apoio ao nosso município, que juntamente com seu assessor 
Pinheiro, conseguiram agendar uma reunião na Secretaria da Habitação do Estado, onde estivemos 



no dia 12 de julho, e solicitamos 50 casinhas da CDHU para nosso município. Porém, para o 
município ser contemplado com estas 50 moradias, é necessário que a Prefeitura disponibilize o 
terreno. Fica agora a critério da Prefeitura para conseguir ou não estas casas. No dia 28 de julho 
estivemos na Secretaria da Agricultura, onde solicitamos recursos e implementos agrícolas para 
auxiliar os produtores rurais. Solicitamos também câmeras de segurança e internet rural para serem 
instalados na zona rural do município, na tentativa de diminuir o número de ocorrências policiais, 
que somaram mais de 100 casos registrados nos últimos 3 anos. Pedimos também a inclusão de 
nosso município no programa Melhor Caminho. Foi citado nesta reunião, outros programas 
disponíveis, úteis aos produtores rurais. O Deputado Mauro Bragato também conseguiu uma 
emenda para aquisição de dois veículos para o setor de saúde do município, que já está em cotação 
para compra dos mesmos. Tudo isso demonstra os trabalhos que estamos fazendo, mesmo no 
período de recesso. Em seguida, faz uso da palavra o edil Felicio Molinari Sobrinho, dizendo ser 
muito importante conseguir moradias para aqueles que não as tem. Comenta sobre a reunião com o 
Deputado Estadual Reinaldo Alguz, que esteve aqui na Câmara Municipal. Deputado que vem 
lutando por nossa região, inclusive pela volta de operação das Ferrovias no interior do estado. 
Pedimos também a ele, recursos para aquisição de implementos agrícolas. O trabalho é difícil, mas 
vamos tentando e conseguindo alguma coisa. Agradece também ao Deputado Vinicius Camarinha, 
líder do governo na Câmara e que tem demonstrado interesse em ajudar nosso município. Muitos 
deputados não ajudam nosso município por ser de pequeno porte populacional, por isso, temos que 
valorizar aqueles que nos ajuda. Comenta sobre suas indicações hoje apresentadas, destacando a 
situação da Rua Cuiabá, pedindo atenção da administração a esta rua. Fala sobre a necessidade de 
substituição das areias dos playgrounds, para que as crianças possam brincar com segurança e em 
um ambiente saudável. Fala sobre a necessidade de uma ação concreta em defesa dos animais 
abandonados que existem em nossa cidade. Comenta também sobre a necessidade de ampliar o 
programa de distribuição de leite, priorizando as famílias com idosos e com várias crianças. O leite 
é um alimento básico e precisa estar ao acesso de todos. Comenta ainda sobre os projetos de lei que 
está apresentado hoje, um sobre a semana “Escolhi Esperar” que visa orientar as meninas desde a 
escola, juntamente com o setor de saúde, a prevenção da gravidez precoce. E o outro, referente ao 
programa “Check UP Geral” para cuidar da saúde das mulheres do município. São projetos que 
precisam sair do papel e ser colocado em prática, para o bem geral da saúde feminina em nosso 
município. Em seguida, faz uso da palavra a Presidente da Câmara, Patricia Janaina Gazeta, 
comentando sobre os trabalhos realizados durante o recesso, a visita do Deputado Samuel Moreira, 
bem como de outros deputados que aqui vieram, onde protocolamos pedidos de recursos para o 
município. Participei também da Conferencia Municipal de Saúde, um evento muito importante. A 
política as vezes chateia a gente, mas não podemos nos deixar abater. Fui convidada para um evento 
dos professores, muito importante para programação da volta as aulas. Eu, como presidente desta 
Casa, quando sou convidada a participar de algum evento, sempre que posso, faço o meu papel e 
vou como representante desta casa e em nome de todos os vereadores. Acho que cada um tem seu 
papel. Eu como Presidente, eleita por vocês, tenho o papel de representar a Câmara e seus 
vereadores nos eventos. Peço desculpas por meu desabafo e desejo uma boa noite a todos. A seguir, 
após o Intervalo Regimental, retornando aos trabalhos na Ordem do Dia, com o Projeto de Lei 
742/21. Como nenhum edil quisesse discutir a respeito, foi submetido ao Plenário e aprovado por 
unanimidade. Foi apresentado também, o Projeto de Lei 743/2021. 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 745/2021. Como nenhum edil quisesse discutir a respeito, foi 



submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. Finalmente, foi apresentado o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 01/2021. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, foi 
submetido ao Plenário 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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