
Ata da décima terceira sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima quinta 
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 08 de setembro 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 
751/21, “Institui no Município de João Ramalho, o Programa de Cooperação e Código Sinal 
Vermelho, como medida de combate e prevenção à violência doméstica ou familiar, nos 
termos da Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006”; Projeto de Lei 752/21, “Dispõe 
sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) do Município de 
João Ramalho/SP e dá outras providências”; Projeto de Lei 753, de autoria do edil Felicio 
Molinari Sobrinho, que “Denomina via urbana e dá outras providências”; Projeto de Lei 
754, de autoria do edil Felicio Molinari Sobrinho, que “Denomina via pública e dá outras 
providências”; Projeto de Lei 755, de autoria da vereadora Patricia Janaina Gazeta, que 
“Institui no âmbito do município, o mês de agosto como mês de intensificação no 
enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher”. Indicação nº 126 da 
vereadora Patricia Janaina Gazeta, indicando ao Chefe do Poder Executivo, após ouvido o 
Plenário, para ver a possibilidade de reinstalação de um redutor de velocidade na Rua 
Florianópolis, Vila Santa Cruz, onde foi retirado um quebra-molas existente e os moradores 
estão reclamando muito, por ser um lugar de muito transito de ônibus e carros, sendo  muito 
perigoso, especialmente para as crianças; Indicação nº 127 do vereador Felicio Molinari 
Sobrinho, indicando ao Chefe do Poder Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a 
possibilidade de desenvolver estudos para desburocratização do fornecimento de 
medicamentos pela Farmácia de Alto Custo; Indicação nº 128 do vereador Vagner 
Marques dos Santos, indicando ao Chefe do Poder Executivo, após ouvido o Plenário, para 
promover uma campanha com incentivos para que os feirantes retomem suas atividades 
normais na Feira da Lua realizada em nossa cidade nas tardes/noites de sexta-feira. Faz uso 
da palavra o autor da mesma, comentando sobe a indicação, dizendo ser um pedido da 
população, pois devido a pandemia, a feira que já vinha enfraquecendo acabou se reduzindo 
a apenas duas bancas. Então estou sugerindo ao Prefeito, para fazer uma campanha para 
incentivar a volta dos feirantes e consequentemente da população, para que a Feira da Lua 
volte a ser como era antes.  Indicação nº 129 do vereador Vagner Marques dos Santos, 
indicando ao Chefe do Poder Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a possibilidade de 
voltar a transmissão da TV Fronteira para nossa cidade. 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 Felicio Molinari Sobrinho, 
agradecendo a presença da população, destacando a família Sabino e a família Brás de 
Santana, que por reconhecimento aos senhores Sabino Pereira dos Santos e Manuel Brás de 
Santana, que estão sendo homenageados hoje com seus nomes em vias públicas de nossa 



cidade. Famílias tradicionais que muito contribuíram com o desenvolvimento de nosso 
município. Comenta ainda sobre a indicação referente a estudos para desburocratizar o 
fornecimento de medicamentos da Farmácia de Alto Custo. Eu foco nos medicamentos 
porque sou farmacêutico e sendo minha área, conheço bem os problemas e as dificuldades 
que causam a falta de certos medicamentos. Por isso estou aqui para buscar uma maneira de 
simplificar o fornecimento e facilitar o acesso aos mesmos. É preciso se sensibilizar e levar 
mais, servindo a nossa população e melhorando a qualidade de vida. A vereadora Claudenice 
Timóteo da Silva solicita um aparte, ressaltando que estes processos de medicamentos de 
alto custo, são processos muito demorados. Citou o caso de uma paciente que toma um 
medicamento de alto custo bem caro e houve uma mudança no processo, a paciente ficou 
sem receber o medicamento, não tinha condições de comprar, ficando sem a medicação. 
Algumas vezes o paciente acaba tomando uma medicação alternativa, que muitas vezes não 
vai surtir o efeito necessário, ficando uma situação muito complicada. O edil Felicio 
Molinari Sobrinho retorna a palavra dizendo que no município é realizado um bom trabalho 
de Assistência Social, mas é preciso criar alternativas coerentes para a nossa população. O 
edil cita também a situação da coleta de exames, dizendo que é preciso tratar nosso povo 
com mais respeito. A seguir, após o Intervalo Regimental, retornando aos trabalhos na 
Ordem do Dia, com o Projeto de Lei 751/21. Como nenhum edil quisesse discutir a respeito, 
foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. Foi apresentado também, o Projeto 
de Lei 752/2021. 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 
753/2021. Como nenhum edil quisesse discutir a respeito, foi submetido a votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Logo após, foi apresentado o Projeto de Lei nº 754/21. Não 
havendo nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, foi submetido ao Plenário e aprovado 
por unanimidade. Finalmente, foi apresentado o Projeto de Lei nº 755/21. Não havendo 
nenhum edil que quisesse discutir o assunto, 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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