
Ata da décima primeira sessão ordinária, da segunda sessão legislativa, da décima
quinta legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 02 de agosto
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 e Felicio Molinari
Sobrinho. O edil Victor Valentin Pereira não compareceu, porém por motivo
devidamente justificado. 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 72/22 – “Dispõe
sobre criação de vagas do cargo efetivo de Secretário de Escola e criação do cargo de
Professor de Atendimento Educacional Especializado, alterando dispositivos da Lei
Municipal nº 131, de 02 de fevereiro de 2005 e dá outras providências". Projeto de Lei
Complementar 74/22 – “Readéqua a referência salarial do cargo de Motorista de Veículos
Leves, alterando a Tabela Única do Anexo II da Lei Municipal nº 131, de 02 de fevereiro de
2005, para correção de erro material ocorrido pela redação da Lei Complementar nº 38, de
18 de abril de 2018 e dá outras providências". Projeto de Lei Complementar 75/22 –
“Altera o inciso II do artigo 98 da Lei Complementar nº 45, de 25 de junho de 2019, e o
plano de amortização, anexo único da Lei Complementar nº 52, de 18 de setembro de 2020
e dá outras providências". Pedido de Informação nº 06/2022 – Autoria do vereador
Adilson Barbosa da Silva, ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, solicitando
informações sobre o funcionamento da Creche Escola Municipal. Faz uso da palavra o edil
Edipo Xavier Martins, dizendo que aquele prédio não poderia ter sido inaugurado, porque
havia algumas falhas técnicas e não estava apto a ser usado. Em seguida faz uso da
palavra o edil Vagner Marques dos Santos, dizendo que ainda sem ser usado, já notamos
vários pontos precisando de reparos para que possa por em funcionamento, com a devida
segurança para as crianças. Logo após faz uso da palavra o edil João Paulo Lucheti,
dizendo que a inauguração da creche foi precipitada. É preciso fazer uma perícia técnica no
prédio para atestar as condições de uso, com a devida segurança. A vereadora Claudenice
Timóteo da Silva faz uso da palavra, dizendo que a obra não poderia ter sido inaugurada,
porque estava inacabada. O Prefeito esteve na Secretaria da Educação em São Paulo e foi
chamado a atenção pela inauguração da obra inacabada. Infelizmente não se pode fazer uso
do prédio ainda, porque precisa fazer uma vistoria técnica da obra, para depois fazer a
inauguração. O edil João Paulo Lucheti retorna a palavra dizendo que a Prefeitura precisa
rever várias coisas ali para poder fazer uso do prédio, para que não venha lhe trazer
problemas futuro. A responsabilidade agora é de quem liberar o prédio. A vereadora
Claudenice Timóteo da Silva retorna a palavra, dizendo que enquanto não for liberado pela
Secretaria de Educação, o Prefeito não pode fazer nada. Logo após, foi apresentado o
Pedido de Informação nº 07/2022 – Autoria do vereador João Paulo Lucheti, requerendo
ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, informações sobre o controle de entrada e
saída dos veículos do Almoxarifado Municipal. Faz uso da palavra o autor do documento,
esclarecendo sobre a movimentação dos veículos que entram e saem do almoxarifado. Vejo
ali uma falha muito grande, pois os veículos saem e entram no almoxarifado, sem dizer de
onde vem, nem para onde vai. Só quero esclarecimentos de como funciona o controle ali. O
edil disse também que está havendo comentários nas ruas, de que eu estou fazendo
denúncias anônimas. Quero deixar claro, que quando eu for fazer uma denúncia, farei me
identificando, jamais vou fazer uma denuncia anônima. Quando eu vejo algum cidadão,



com alguma dificuldade, vou até a administração e peço para ajuda-lo e se não ajudar,
então eu faço por minha conta. Essa é minha política de trabalho, jamais vou passar por
cima de ninguém. Requerimento nº 10/2022 – Autoria do vereador João Paulo Lucheti, ao
Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, requerendo cópias dos processos de empenho
referentes aos pagamentos de combustíveis realizados pela Prefeitura Municipal, desde
janeiro de 2021 até a presente data. Faz uso da palavra o autor do documento, dizendo que
pede transparência, para poder passar essa transparência para a população. Quero deixar
essa situação dos combustíveis bem clara. Levanto todo dia bem cedo e faço minhas
obrigações, trabalhando e estando a disposição para atender a população. Requerimento
nº 11/2022 – Autoria do vereador João Paulo Lucheti, ao Chefe do Executivo, após ouvido
o Plenário, requerendo informações e cópias de documentos comprobatórios, referente as
prestações de serviços com máquinas e tratores. Faz uso da palavra o autor do mesmo,
destacando a importância deste requerimento. É questão de transparência! Para saber
como realmente funciona o atendimento dos trabalhos prestados pelo município aos
proprietários rurais. Há muitas reclamações de pessoas que dizem que pagam e a máquina
demora muito para ir fazer o serviço; de pessoas que dizem que pedem para fazer
determinados serviços e falam que as máquinas não podem fazer aquilo. Então para que
servem as máquinas? Para catar entulhos nas ruas? Para isso serve! Indicação nº 58, de
autoria do vereador Felicio Molinari Sobrinho, indicando ao Chefe do Poder Executivo,
após ouvido o Plenário, a elaboração de um Projeto de Lei que dispõe sobre a
transparência e divulgação de informações públicas sobre Saúde no âmbito do
Município de João Ramalho. Faz uso da palavra o autor da mesma, dizendo que o
atendimento deste pedido, visa levar facilidade e esclarecimento ao usuário do SUS, com
acesso ao acompanhamento de agendamento e lista de espera no setor público de saúde.
Indicação nº 59, de autoria do vereador Felicio Molinari Sobrinho, indicando ao Chefe do
Poder Executivo, após ouvido o Plenário, para que viabilize junto ao setor competente a
instalação de Placas Orientativas aos Vendedores Ambulantes em todas as entradas
do nosso município, bem como disponibilizar equipe plantonista para fiscalização
aos finais de semana. Indicação nº 60, de autoria do vereador Felicio Molinari
Sobrinho, indicando ao Chefe do Poder Executivo, após ouvido o Plenário, para instituir
no Município, o Plano de Enfrentamento ao Crack e outras drogas. Faz uso da
palavra o autor do documento, dizendo que vem percebendo uma crescente no uso e
no tráfico de drogas no município. Não vi até agora, nenhum projeto voltado para o
enfrentamento deste problema tão sério que afeta a sociedade. A capacidade de
aliciamento destes traficantes é muito grande. Como eu não posso fazer um Projeto
de Lei, venho pedir ao Executivo que crie um mecanismo para enfrentar esta
situação. Indicação nº 61, de autoria do vereador Felicio Molinari Sobrinho, indicando
ao Chefe do Poder Executivo, após ouvido o Plenário, para nivelar os tampões de esgoto e
de águas pluviais em vias que foram recapeadas. Indicação nº 62 de autoria da
vereadora Patricia Janaina Gazeta, indicando ao Chefe do Poder Executivo, após ouvido o
Plenário, que analise a possibilidade de instalar ventiladores de parede e teto no Salão
de Festas “Carlos Pino Salmerão”, situado na Rua João Suardi, nº 192. Faz uso da
palavra a autora da mesma, dizendo se tratar de um ambiente muito bom para
realização de festas em nossa cidade, sendo um grande benefício para a população,
porém para se ter um ambiente mais agradável, seria importante a instalação de
ventiladores para tornar o ambiente mais arejado e confortável. Indicação nº 63, de



autoria da vereadora Claudenice Timóteo da Silva, indicando ao Chefe do Poder
Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a possibilidade de fazer uma Guarita na esquina
entre as Ruas Clóvis Dias Valente e Ottoni Balbani. Indicação nº 64, de autoria da
vereadora Claudenice Timóteo da Silva, indicando ao Chefe do Poder Executivo, após
ouvido o Plenário, para ver a possibilidade de reajustar os valores do auxílio moradia e
auxílio alimentação, do programa mais médico. Indicação nº 65, de autoria do vereador
Adilson Barbosa da Silva, indicando ao Chefe do Poder Executivo, após ouvido o Plenário,
para ver a possibilidade de contratar um Professor de Judô e disponibilizar um local
para prática do referido esporte. Faz uso da palavra o edil Felicio Molinari Sobrinho,
dizendo ser uma ideia válida, porém, quanto dinheiro foi gasto naquela piscina, há
tanto tempo e nunca foi usada. Quer esporte mais saudável para a população do que a
natação. A indicação do edil é muito boa, porém falta projetos e por isso não vejo futuro.
Temos tantas instalações esportivas, como piscina, campo sintético e outros se
acabando com o tempo e nenhum projeto em funcionamento. Falta planejamento! O
autor do documento faz uso da palavra dizendo respeitar a opinião do colega, mas estou
fazendo o meu papel de ouvir a população e repassar o pedido ao Prefeito. Se o Prefeito
vai atender ou não, não sei, mas estou fazendo a minha parte. Sobre a piscina,
realmente é uma pena não estar sendo utilizada pela população. Espero que o Prefeito
olhe com carinho esta minha indicação. Todas as indicações, Requerimentos e
Pedidos de Informação 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 João Paulo Lucheti, dizendo que moradores da zona rural estão
reclamando que não estão indo buscar as crianças para a escola. As vans quebram e
aí não vão buscar as crianças no sitio. São filhos de João Ramalho e não pode deixar
de buscar estas crianças. Foram falar com o Prefeito e ele disse que o problema é do
estado e não da Prefeitura. Não é bem assim, o Prefeito precisa tomar uma
providência. Não estou criticando os motoristas, mas sim a empresa responsável
pelo transporte destes alunos. Saúde e Educação têm que ser prioridade. A
vereadora Claudenice Timóteo da Silva solicita um aparte, dizendo que poderíamos
encaminhar um ofício à Regional da Educação em Tupã e ao Governo do Estado,
porque talvez eles nem estão sabendo disso. O edil Vagner Marques dos Santos
também solicita um aparte, dizendo que houve um recesso escolar de duas
semanas, teve tempo de revisar estas vans e agora retorna às aulas com as vans
quebradas. Isso não pode acontecer. O edil João Paulo Lucheti retorna a palavra,
comentando que no final do ano passado, houve um temporal e muitas casas
tiveram problemas, com queda de muros e telhados. Inclusive, a Câmara repassou
R$ 50.000,00 para ajudar a Prefeitura a providenciar os reparos nas casas de quem
não tinha condições de arcar com o conserto. Porém teve uma moradora que veio me
procurar dizendo que até hoje, o muro dela, que caiu com a tempestade, não foi
consertado ainda. Foi falar com o Prefeito e ele disse para ela, vai procurar seu
vereadorzinho. Só porque eu teria vindo com ela pedir para consertar o muro, por
isso o Prefeito não conserta o muro dessa senhora, por picuinha comigo. O Prefeito,
teve coragem de falar que tem dois vasos em frente do CCI e que vai colocar o meu
nome em um vaso e o de outra pessoa no outro. Acham que isso é coisa de um
Prefeito falar? Vim recentemente na Prefeitura para falar com o Prefeito e ele disse



que no gabinete dele eu não entrava. Deixo aqui o meu repúdio ao comportamento
do Prefeito. Nós temos educação e aqui, na Câmara Municipal, ele pode entrar
quando quiser, porque somos civilizados. Em seguida, faz uso da palavra a
presidente Patricia Janaina Gazeta, parabenizando os edis pelas indicações
apresentadas nesta volta do recesso, todas muito importantes, embora sabemos que
a maioria delas não serão atendidas, mas estamos fazendo o nosso papel. Realmente
repassamos os R$ 50.000,00 à Prefeitura para ajudar no conserto dos estragos
causados pelo temporal e é lamentável que esta situação esteja acontecendo. Vamos
cobrar o Prefeito. Parabeniza o Ex-Deputado Valter Hiroshi que sempre ajudou
nosso município e mesmo sem estar no cargo de deputado atualmente, conseguiu
através de seu partido, uma emenda de R$ 100.000,00 para o setor de saúde de
nosso município. Não sei o motivo que esta emenda não foi divulgada pela
Prefeitura, mas eu estou divulgando aqui. A seguir, após o Intervalo Regimental,
retornando aos trabalhos na Ordem do Dia, com o Projeto de Lei Complementar
72/2022. 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
Complementar 74/2022 e não havendo nenhum edil que quisesse discutir o
assunto, foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. Finalmente, foi
apresentado o Projeto de Lei Complementar 75/2022. 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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