
Ata da décima quarta sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima quinta 
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 21 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 
757/21, do edil Victor Valentin Pereira, “Que denomina "Almoxarifado Municipal 
Orlando Rebello" o prédio do Almoxarifado Municipal situado na Rua Clóvis Dias 
Valente”; Projeto de Lei 758/21, do edil Victor Valentin Pereira, “Que denomina "Centro 
Cultural Adélio Mathias" o prédio do Centro Cultural situado na Rua José Maria Mathias”. 
Moção de Congratulação nº 06/2021, de autoria do edil Adilson Barbosa da Silva, aos 
Investigadores de Polícia de nosso município, Sr. Antonio Clemente Pascoal Filho e o Sr. 
Sérgio Tadao Sakata, por décadas de serviços prestados, em prol da segurança de nosso 
município; Indicação nº 130, do vereador Adilson Barbosa da Silva, indicando ao Chefe 
do Poder Executivo, para ver a possibilidade de instalação de Ar Condicionado no Velório 
Municipal de João Ramalho. Indicação nº 131, do vereador Adilson Barbosa da Silva, 
indicando ao Chefe do Poder Executivo, para ver a possibilidade de instalação de sistema de 
Ar Condicionado na Sala de Espera do Posto de Saúde Central. Faz uso da palavra o autor 
da mesma, dizendo que em visita a unidade de saúde, percebeu que as pessoas que 
aguardavam por consulta, estavam incomodadas com o calor, porque realmente o local 
estava muito quente. Acredito que a instalação de ar condicionado no local seria de grande 
valia para o bem estar das pessoas que aguardam atendimento. A vereadora Claudenice 
Timóteo da Silva solicita um aparte, dizendo se tratar de uma indicação bem válida e 
importante, porém esta providencia ainda não foi tomada, porque devido a pandemia, é 
proibido o uso de ar condicionado em salas de espera para atendimento, principalmente 
aquele local que é realizado atendimento de Covid. Mas acredito que com o término da 
pandemia, poderá ser instalado sim. O edil Adilson Barbosa da Silva, retorna a palavra 
dizendo que tem conhecimento desta proibição, porém se trata de um pedido da população e 
espero que seja atendido assim que a pandemia passar. Indicação nº 132, do vereador 
Felicio Molinari Sobrinho, indicando ao Chefe do Poder Executivo, para ver a 
possibilidade de elaboração de um Projeto de Lei sobre o controle populacional animal, o 
bem estar dos mesmos, a posse responsável e dá outras providências. Faz uso da palavra o 
autor do documento, dizendo que fez esta indicação, porque como vereador, se vê na 
obrigação de tomar uma iniciativa. É visível o grande número de animais soltos nas ruas de 
nossa cidade e isso se trata de um problema de saúde pública. Vejo a necessidade de criar 
uma lei que regulamente este assunto para evitar problemas ainda piores no futuro. Estes 
animais podem transmitir doenças, além de esparramar os lixos pelas ruas, causando 
transtornos para a população e trabalho e riscos adicionais aos coletores de lixo. Não estou 
aqui para acusar as pessoas, mas é preciso a colaboração de todos, não só do Poder Público, 



mas também e principalmente dos donos desses animais, que deveriam cuidar dos mesmos. 
Indicação nº 134, do vereador João Paulo Lucheti, indicando ao Chefe do Poder 
Executivo, a iniciativa de proceder a transmissão ao vivo, pela internet, de todas as sessões 
públicas de licitações no seu site oficial, bem como pelas redes sociais e canais oficiais de 
comunicação. Indicação nº 135, do vereador João Paulo Lucheti, indicando ao Chefe do 
Poder Executivo, a construção de um banheiro e um bebedouro na praça Daniel Valejo, para 
que o mesmo possa ser utilizado pelos frequentadores do local. Indicação nº 136, do 
vereador Adilson Barbosa da Silva, indicando ao Chefe do Poder Executivo, a fiscalização 
e conscientização visando a proibição do uso, posse, fabricação e a comercialização de 
linhas cortantes; e o Pedido de Informação nº 04/2021, do edil João Paulo Lucheti, 
requerendo ao Chefe do Executivo, após ouvido o Plenário, informações sobre a proposta 
apresentada nos termos do edital e contratação da empresa de Jardinagem Beija Flor. Todas 
as indicações, a moção e o Pedido de informação acima, foram submetidos ao Plenário e 
aprovadas por unanimidade. A seguir, a Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, 
fazendo uso da mesma o vereador Adilson Barbosa da Silva, comentando que esta semana 
tivemos a visita do Secretário de Esportes, participando da inauguração das reformas 
realizadas no Ginásio Municipal de Esportes que recentemente recebeu o nome do Sr. 
Osvaldo Gonçalves Luiz. O Secretário visitou também outros locais de esportes de nossa 
cidade e se comprometeu em viabilizar uma reforma no campo de Futebol Sintético. 
Comenta também sobre a homenagem hoje prestada pela Câmara aos Investigadores de 
Polícia Antonio Pascoal Filho e Sergio Tadao Sakata, destacando a importância dos serviços 
destes dois profissionais que por mais de trinta anos, vem prestando em prol da segurança de 
nosso município. É uma simples homenagem, mas demonstra o reconhecimento desta casa 
pelo trabalho de vocês. Em seguida faz uso da palavra o edil João Paulo Lucheti, 
agradecendo ao Deputado Ricardo Madalena pela emenda que propiciou a reforma do 
Ginásio Municipal de Esportes e também citou outros deputados, que a pedido de ex-
Prefeitos tem ajudado nosso município com emendas importantes. Todos os Prefeitos que 
por aqui passaram deixaram seu legado e contribuíram para nosso município ser o que é 
hoje. Sobre a indicação para controle de animais, é preciso criar um programa de castração 
de animais para evitar o aumento populacional dos mesmos. O edil também considera muito 
merecida a homenagem aos Investigadores Tadao e Pascoal, pelas pessoas e profissionais 
que sempre foram. A seguir, faz uso da palavra o edil Felicio Molinari, comentando sobre a 
reinauguração do Ginásio de Esporte, uma obra muito bonita e que será de grande utilidade 
para os jovens de nossa cidade, destacando a importância do esporte na formação destes 
jovens. Parabeniza a inciativa do edil Victor Valentin pelos projetos de nomeação de prédios 
públicos. Parabeniza também a iniciativa do edil Adilson pela moção homenageando os 
Senhores Tadao e Pascoal, pelos seus mais de trinta anos de trabalhos prestados na área de 
Segurança Pública em nosso município. Sobre a minha indicação, referente ao controle e 
responsabilidade com os animais, o Deputado Ricardo Izar se comprometeu em mandar uma 
emenda, para implantar um programa de castração de animais em nosso município. Sobre as 
caçambas que são colocadas em pontos estratégicos da cidade. A Prefeitura tem feito o seu 



trabalho, colocando as caçambas, porém o objetivo é colocar entulhos e recicláveis e a 
população vem colocando lixo doméstico e até animais mortos, tornando difícil a coleta dos 
recicláveis e causando o descarte irregular do lixo juntamente com os entulhos. É preciso 
conscientizar a população que estas caçambas não são para jogar lixo doméstico, que tem 
sua coleta feita regularmente pelos coletores de lixo do município. Parabeniza também o 
Deputado Ricardo Izar, que destinou R$ 50.000,00 para o setor de saúde de nosso 
município. Em seguida faz uso da palavra a Presidente Patricia Janaina Gazeta, 
parabenizando todos os vereadores pelas indicações e projetos apresentados. Comenta sobre 
a reinauguração do Ginásio de Esportes e faz uma singela homenagem aos Senhores Sergio 
Tadao Sakata e Antonio Clemente Pascoal Filho, pela dedicação e carinho que sempre 
dedicaram em suas vidas profissionais. A seguir, após o Intervalo Regimental, retornando 
aos trabalhos na Ordem do Dia, com o Projeto de Lei 757/21. Como nenhum edil quisesse 
discutir a respeito, foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. Em seguida foi 
apresentado o Projeto de Lei 758/2021. Não havendo nenhum edil eu quisesse discutir o 
mesmo, foi submetido a votação, sendo 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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