
Ata da décima segunda sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima quinta 
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 17 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 
740/21 – “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento de 
aluguel de barracões, como política de incentivo a instalação de empresas e a geração de 
empregos no município de João Ramalho e dá outras providências”; Projeto de Lei 741/21, 
“Dispõe sobre a instituição da área de urbanização especifica de interesse turístico e lazer, 
denominada Zona Especial de Turismo e Lazer “ZTL” a ser implantada no município de 
João Ramalho e dá outras providências”; Projeto de Lei 744/21, “Que dispõe sobre todo e 
qualquer parcelamento de terras para fins urbanos no município de João Ramalho e dá outras 
providências”; Projeto de Lei 746/21, do edil Felicio Molinari Sobrinho, que “Dispõe 
sobre a execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino do Município de João Ramalho, nas 
escolas do município, e dá outras providências”; Veto ao Projeto de Lei 743/2021, “Institui 
campanha Check-Up Geral nas mulheres para alerta e prevenção de doenças variadas e dá 
outras providências”. O documento foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. 
Indicação nº 118, da vereadora Patricia Janaina Gazeta, indicando ao Chefe do Poder 
Executivo, para ver a possibilidade de instalação de câmeras de vigilância 24 horas, nos 
principais prédios públicos municipais. Indicação nº 119, da vereadora Patricia Janaina 
Gazeta, indicando ao Chefe do Poder Executivo, para ver a possibilidade de instalação de 
câmeras de vigilância 24 horas, nas principais vias de acesso de entrada e saída da cidade. 
Indicação nº 120, da vereadora Claudenice Timóteo da Silva, indicando ao Chefe do 
Poder Executivo, para ver a possibilidade de elaborar um projeto de lei versando sobre a 
implantação da gratificação por Atividades Delegadas no âmbito do município. Indicação 
nº 121, da vereadora Claudenice Timóteo da Silva, indicando ao Chefe do Poder 
Executivo, para ver a possibilidade de instalação de painéis de energia solar nas repartições 
públicas municipais. Indicação nº 122, da vereadora Claudenice Timóteo da Silva, 
indicando ao Chefe do Poder Executivo, a aquisição de cadeirinhas, baby conforto e assento 
de elevação, para transportar crianças nos veículos do município bem como no setor da 
Saúde. Indicação nº 123, do vereador Felicio Molinari Sobrinho, indicando ao Chefe do 
Poder Executivo, para ver a possibilidade de criar no âmbito do município, o programa de 
incentivo “Aluno Nota Dez”. Indicação nº 124, do vereador Felicio Molinari Sobrinho, 
indicando ao Chefe do Poder Executivo, para ver a possibilidade de instituição da “Semana 
de valorização da Família”, na rede municipal de ensino. Indicação nº 115, do vereador 
Felicio Molinari Sobrinho, indicando ao Chefe do Poder Executivo, para ver a 
possibilidade de criar o programa “Prêmio Aluno Esportista do Ano”. 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 vereador João Paulo Lucheti, 
abordando um fato que ocorreu na sessão passada, em que a Prefeitura enviou um projeto de 
lei que permitia alugar barracões para instalação de empresas no município. Pedimos para 
segurar o projeto, porque não era claro e do jeito que estava era como assinar um cheque em 
branco. No outro dia de manhã, vim à Câmara e pedi para fazer um oficio ao Executivo, para 
colocar no projeto a prioridade de empregos para as pessoas do município e que a 
arrecadação de impostos destas empresas seja em favor do município. No outro dia, ouvi 
comentários de que o vereadorzinho não quer gerar empregos no município. Porém com o 
meu ofício, consegui alterações no projeto, sendo que 75% das vagas de empregos sejam 
para moradores do município, além de que a produção tem que sair com Nota Fiscal daqui. 
No início desta legislatura, eu e o vereador Felicio pedimos melhorias em favor da 
população, quanto ao fornecimento de água e conseguimos 5000 litros a mais para cada 
residência, sem aumento no custo. Sobre o projeto de lei 744, que está em pauta hoje, 
referente ao parcelamento de terrenos, também foi um pedido meu. Estamos aqui, 
trabalhando pelo bem da população e pelo desenvolvimento de nosso município. Se alguém 
tiver alguma dúvida pode me procurar, porque eu não faço nada na dúvida, procuro sempre 
esclarecer antes de votar, para votar na certeza que estamos fazendo a coisa certa. Em 
seguida faz uso da palavra o edil Felicio Molinari Sobrinho, falando sobre a lei da campanha 
do Check Up, que foi vetada pelo executivo. Vou reformular o projeto e apresentar no 
próximo ano. Sobre as minhas indicações, hoje são voltadas para a educação, como o 
“Aluno Esportista”, incentivando com a realização de eventos esportivos e prêmios aos 
alunos que se destacam. A semana de “Valorização da Família”, onde a escola faz um elo 
entre Filhos/Pais/Educação, para fortalecer o sentido de família. E o programa “Aluno Nota 
10”, criando concursos internos para incentivar o desenvolvimento do aluno e premiar 
aqueles que se destacam com o melhor aproveitamento. O edil faz também um comentário 
sobre a política interna do município. A política faz parte da minha vida desde os 15 anos de 
idade. Sempre defendi uma politica coletiva, voltada para o povo. Hoje, lamentavelmente, 
ouço dizer que sou o senador do município. Eu faço política voltada para o bem geral da 
população, jamais com a intenção de me aparecer. Nós estamos aqui para trabalhar, buscar 
melhorias para o povo e não podemos nos acomodar. É muito triste ouvir estes comentários 
de deboche, falam que eu sou o Senador e o colega João Paulo é o Deputado. Mas vamos 
deixar estes comentários maldosos para lá e focar no nosso serviço. Logo após faz uso da 
palavra o edil Vagner Marques dos Santos, dizendo que logo na primeira sessão deste ano, 
apresentei um pedido em nome da população, pedindo construção de Casas Próprias para 
aqueles que precisam. Fiquei muito feliz que os colegas de partido, apresentaram o pedido 
de construção de 50 casas e que podemos ser contemplados se o Poder Executivo 
disponibilizar o terreno. 50 casinhas vão ajudar muito a população que necessita. Nesse 
sistema, a pessoa entra na casa e só então começa a pagar as parcelas. É a maneira mais 
acessível de conseguir uma casa própria. Também fui questionado sobre o projeto de lei que 
seguramos. Não seguramos projeto porque somos contra, mas sim, para analisar melhor, 
porém hoje o projeto já está em votação. Tudo que apresentamos aqui, são pedidos trazidos 



pelo povo e nós, como representantes do povo, encaminhamos estes pedidos ao executivo. O 
edil parabeniza o Secretário de Saúde, bem como o Secretário de obras do município, pelo 
trabalho que vem prestando junto a nossa população. O edil João Paulo Lucheti solicita um 
aparte, dizendo que o Secretario da Habitação afirmou que libera as 50 casas, depende só do 
compromisso do Executivo para conseguir o terreno para construção. A vereadora 
Claudenice Timóteo da Silva também solicita um aparte, dizendo que quando a gente é 
político está sujeito a críticas e elogios. O que é triste é quando fazemos um trabalho que é 
função do vereador, como o que ocorreu de segurar algum projeto para estudo, o que não 
quer dizer que não íamos votar, mas sim, é um direito e dever das comissões analisar os 
projetos para esclarecer as dúvidas e ver o que é possível melhorar. O pior de tudo, é que a 
pessoa que deveria esclarecer o assunto, em vez disso é quem sai fazendo críticas. O que nos 
deixa magoados é de onde vem estas críticas. Porém tudo que vier para a Câmara e não 
estiver bem claro, vamos segurar para esclarecimento antes de votar. A seguir, após o 
Intervalo Regimental, retornando aos trabalhos na Ordem do Dia, com o Projeto de Lei 
740/21. Como nenhum edil quisesse discutir a respeito, foi submetido ao Plenário e 
aprovado por unanimidade. Foi apresentado também, o Projeto de Lei 741/2021. 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 744/2021. Como 
nenhum edil quisesse discutir a respeito, foi submetido a votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Finalmente, foi apresentado o Projeto de Lei nº 746/21. Faz uso da palavra o 
vereador Felicio Molinari Sobrinho, autor do documento, comentando sobre o projeto, sua 
importância para os alunos terem o conhecimento amplo do Hino Nacional e do Município. 
Muito importante para despertar o patriotismo nestas crianças. Em seguida o documento 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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