
Ata da décima terceira sessão ordinária, da segunda sessão legislativa, da décima
quinta legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 06 de
setembro 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 nº
822/2022 – “Dispõe sobre o pagamento de honorários de sucumbência aos advogados do
município de João Ramalho, fixa critérios para rateio e dá outras providências"; Projeto de
Lei Complementar nº 79/2022 – “Dispõe sobre alterações na Lei Municipal nº 131 de 02
de fevereiro de 2005: (i) altera a redação do artigo 9º; (ii) altera a referência salarial dos
cargos de Ajudante Geral e Auxiliar de Serviços Gerais; (iii) altera a jornada de trabalho e a
referência salarial do cargo de Médico; (iv) cria nova referência salarial, alterando a Escala
de Vencimentos estabelecida no Anexo IV e dá outras providências"; Projeto de Lei nº
825/2022 – “Institui o Calendário Oficial de festas, eventos, homenagens e datas
comemorativas no Município de João Ramalho”; Projeto de Lei nº 826/2022 (do edil
Felicio Molinari Sobrinho) – “Autoriza o Programa de Horta Comunitária no Município de
João Ramalho e dá outras providências"; e o Projeto de Lei nº 827/2022 (do edil Felicio
Molinari Sobrinho) – Dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo Municipal instalar
câmeras de monitoramento e vigilância em pontos estratégicos do município”; Moção de
Protesto nº 09/2022, de autoria do edil Felicio Molinari Sobrinho, pela suspensão da Lei
14.434/2022, pelo Ministro do STF Luiz Roberto Barroso. Lei esta, que institui o Piso
Salarial do profissional de Enfermagem. Faz uso da palavra o autor da mesma, comentado
sobre os motivos da apresentação desta moção. Um protesto contra a suspensão desta lei
tão importante. Uma conquista de uma classe profissional tal importante para a sociedade.
Uma lei que foi aprovada e sancionada e agora suspensa pelo STF. É lamentável este
retrocesso. A vereadora Claudenice Timóteo da Silva solicita um aparte, agradecendo em
nome dos profissionais de enfermagem, a manifestação de repúdio apresentada pelo colega.
Em seguida, o documento foi submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade.
Indicação nº 66, de autoria do vereador Vagner Marques dos Santos, indicando ao Chefe
do Poder Executivo, após ouvido o Plenário, para fazer os reparos necessários no letreiro
de denominação da Praça de Esportes João Jorge da Silva.; Indicação nº 67, de autoria
do vereador Vagner Marques dos Santos, indicando ao Chefe do Poder Executivo, após
ouvido o Plenário, para providenciar a pintura de faixas de sinalização PARE nas esquinas
onde não tem e repintar onde tem, mas está apagando, bem como, a repintura dos
redutores de velocidade que estão com a pintura apagada; Indicação nº 68 de autoria do
vereador Felicio Molinari Sobrinho, indicando ao Chefe do Poder Executivo, após ouvido o
Plenário, para providenciar a manutenção necessária na Rua José Teodoro, no bairro
Parque Industrial; Indicação nº 69 de autoria do vereador Felicio Molinari Sobrinho,
indicando ao Chefe do Poder Executivo, após ouvido o Plenário, para que sejam tomadas as
providencias necessárias contra a infestação de escorpiões, no Bairro Vó Olinda, principalmente
na Rua Francisco Mattos; Indicação nº 70 de autoria da vereadora Claudenice Timóteo da
Silva, indicando ao Chefe do Poder Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar a
manutenção das estradas rurais, mantendo a largura das mesmas de acordo com as
medidas previstas por lei; Requerimento nº 12/2022, de autoria do edil João Paulo



Lucheti, requerendo ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, cópias dos
processos de empenhos referentes as despesas com serviços e compras de materiais
diversos, no Setor de Esportes Municipal, desde janeiro de 2021 até a presente; e o
Requerimento nº 13/2022, de autoria do edil João Paulo Lucheti, requerendo ao
Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, cópias dos processos de empenhos
referentes as despesas com serviços, compras de materiais diversos e realização de
cursos, no Setor de Educação Municipal, desde janeiro de 2021 até a presente data.
Todas as indicações e requerimentos 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 infestação de escorpiões na rua Francisco Matos,
insetos estes que estão em período de reprodução e que estão vindo dos tocos
existentes no pasto ao lado da rua e invadindo as casas. Tem que ver uma maneira
de sanar este problema, antes que se espalhem por toda a cidade. Sobre a Rua José
Teodoro é preciso resolver o problema do nível da rua, para facilitar o escoamento da
água e evitar a inundação dos quintais. Quanto a moção de protesto, quando tomei
conhecimento da suspensão da lei do piso de enfermagem, fiquei indignado, porque
vejo o esforço e dedicação destes profissionais e quando conseguem uma conquista
tão importante, vem o STF e suspende a lei. Fica aqui o meu protesto! Em seguida,
faz uso da palavra o edil João Paulo Lucheti, também protestando contra a
suspensão do piso salarial da enfermagem pelo STF e parabenizando a
administração do município de Osasco, que vai aprovar o piso da enfermagem em
seu município, como forma de retribuir o que a enfermagem fez pelo Brasil neste
período de pandemia. Sobre a Rua José Teodoro é uma vergonha, porque temos
munícipes que usam aquela rua e que residem ali. Tem morador abrindo valetas na
rua para escoar a água, prejudicando o ir e vir dos demais. O Prefeito precisa
solucionar aquele problema, que não é difícil de resolver. Comenta também sobre os
fundos dos quintais, do lado de baixo da avenida entre a linha férrea. Está muito
sujo e estão encontrando cobras e escorpiões ali, mas o Prefeito não faz a limpeza no
local, porque sou eu que estou pedindo. Houve um comentário desagradável pelo
Secretário responsável pelo almoxarifado, dizendo que nós vereadores não
mandamos lá. Realmente não mandamos nas repartições, mas como vereadores,
podemos fiscalizar sim. Deixo aqui meu repúdio pelos comentários desagradáveis
deste secretário. Em seguida, faz uso da palavra o edil Vagner Marques dos Santos,
primeiramente agradecendo ao Secretário de Saúde por ter atendido ao pedido de
instalação de um bicicletário na UBS. Comenta também sobre sua indicação
referente ao letreiro da Praça de Esportes João Jorge da Silva. O lugar está muito
bonito, bem cuidado, porém o letreiro que presta justa homenagem ao ex-vereador
João Jorge da Silva, que representou nossa população como vereador por 5
mandatos, merece os devidos reparos. A outra indicação, sugere melhorias na
pintura de sinalização, visando oferecer maior visibilidade e segurança no trânsito
de nossa cidade. Em seguida faz uso da palavra a Presidente da Câmara Patricia
Janaina Gazeta, parabenizando o Secretário de Saúde e toda sua equipe de trabalho.
Fico feliz pelo atendimento desta indicação e também de uma que fiz no ano



passado, indicando os serviços de fisioterapia HOME CARE que também foi
atendida, destacando os benefícios de se fazer o atendimento em domicílio,
especialmente para aquelas pessoas com dificuldade de se locomover. A seguir, após
o Intervalo Regimental, retornando aos trabalhos na Ordem do Dia, com o Projeto
de Lei nº 822/2022. 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 nº 79/2022 e 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 nº 825/2022. Como nenhum edil
quisesse discutir o mesmo, foi submetido a votação e aprovado por unanimidade.
Logo após, foi apresentado o Projeto de Lei nº 826/2022. Faz uso da palavra o
autor do documento, vereador Felicio Molinari Sobrinho, dizendo que já fez um
projeto igual a esse no ano passado e foi vetado pelo executivo. Depois o executivo
elaborou um projeto que autorizava o uso de terrenos na cidade para plantio de
hortas e entendemos inadequado. No passado já tivemos em nossa cidade uma horta
comunitária, um projeto muito importante na formação de jovens e crianças de
nossa cidade. Agora vamos implantar novamente este projeto para dar a
oportunidade as crianças e adolescentes de ajudar na formação e aprendizado,
tirando muitas crianças do risco das drogas e outros problemas sociais. Espero que
o Prefeito abrace este projeto que vai ser muito positivo para os jovens de nossa
cidade. O documento foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. A
seguir, foi apresentado o Projeto de Lei nº 827/2022. Faz uso da palavra o edil
Felicio Molinari Sobrinho, autor do projeto, comentando que já fizemos uma
indicação no ano passado e discutimos na época os benefícios deste projeto.
Acompanhei em outros municípios que possuem este sistema de segurança e é
comprovado que as câmeras são de extrema importância no combate e na
investigação de casos ilícitos. As câmeras inibem os atos criminosos, porque a
chance de ser identificado é muito grande. Espero que o Prefeito acolha este projeto
e não interprete como vício de iniciativa, porque se trata de um projeto de extrema
importância para a segurança pública em nossa cidade. Em seguida o documento foi
submetido a votação e aprovado por unanimidade. A seguir a Presidente franqueia a
palavra para Explicação, fazendo uso da mesma a vereadora Claudenice Timóteo da
Silva, agradecendo em nome dos profissionais de enfermagem o apoio e
solidariedade dos nobres colegas. Repúdio ainda é pouco pelo que o ministro fez.
Depois de tantos anos de luta para conseguir este piso e quando o mesmo é
aprovado e sancionado, o STF vem suspender a lei. Em seguida faz uso da palavra o
edil Felicio Molinari Sobrinho, parabenizando o nosso País pela comemoração de
mais um ano de independência, amanhã dia 07. Eu tenho orgulho de ser brasileiro e
convido a população em geral para as festividades de comemoração, que devido ao
tempo, não será realizada amanhã, mas sim no próximo sábado dia 10. Finalizando,
a Presidente Patricia Janaina Gazeta faz uso da palavra, parabenizando a iniciativa
do edil Felicio e o apoio dos demais vereadores, pela moção de protesto contra a
suspensão da lei do piso de enfermagem, devido a importância destes profissionais
no dia a dia da população e parabeniza também o nosso país por mais um ano de



comemoração da nossa independência. Não havendo mais nada a tratar, após as
formalidades regimentais, a Presidente 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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