
Ata da décima quinta sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima quinta 
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 05 de outubro 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 
nº 749/21 – “Dispõe sobre o PLANO PLURIANUAL – PPA do Município de João 
Ramalho, para o quadriênio de 2022-2025 e dá outras providências”;  PROJETO DE LEI 
756/21, “Dispõe sobre a lei de urbanização especifica de interesse turístico e lazer (ZTL) a 
serem implantados no município de João Ramalho e regulamenta as diretrizes da Lei 718 de 
20 de agosto de 2021 e dá outras providências”; PROJETO DE LEI 760/21, “Autoriza 
celebração de Convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, tendo como objetivo transferência de recursos financeiros para 
infraestrutura urbana”; PROJETO DE LEI 761/21, “Autoriza o Poder Executivo a doar à 
Policia Militar do Estado de São Paulo, para uso do Destacamento da cidade de João 
Ramalho, um forno de micro-ondas que menciona, do patrimônio público municipal e dá 
outras providências”; PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 62/21 – “Institui o Regime 
de Previdência Complementar no âmbito do Município de João Ramalho, Estado de São 
Paulo, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de 
previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão a plano de 
benefícios de previdência complementar e dá outras providências”; PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR 63/21 – “Altera a redação do artigo 98 da Lei Complementar nº 45, de 
25 de junho de 2019, altera anexo único da Lei Complementar nº 52 de 18 de setembro de 
2020 e dá outras providências”; MOÇÃO DE APOIO nº 07/2021, de autoria da Vereadora 
Claudenice Timóteo da Silva, com o apoio desta Câmara Municipal, nos termos da 
presente Moção, ao Projeto de Lei Complementar nº 52/2019, de autoria da nobre deputada 
Leticia Aguiar, que altera a idade limite para ingresso na Policia Militar do Estado de São 
Paulo; Indicação nº 137, de autoria do vereador Victor Valentin Pereira, indicando ao 
Chefe do Poder Executivo, para ver a possibilidade de sinalização de proibido estacionar, 
pintando as guias de amarelo e placas de proibido o acesso de veículos em baixo das árvores, 
na bifurcação entre as ruas Manaus e Antonio Olívio, na entrada da cidade via estrada de 
terra Quatá/João Ramalho; Indicação nº 138, de autoria da vereadora Patricia Janaina 
Gazeta, indicando ao Chefe do Poder Executivo, para ver a possibilidade de realizar a 
doação periódica, através da Assistência Social ou Setor de Saúde do município, de 
absorventes femininos para mulheres adultas e adolescentes em situação de vulnerabilidade 
social; Indicação nº 139, de autoria da vereadora Patricia Janaina Gazeta, indicando ao 
Chefe do Poder Executivo, para ver a possibilidade de realizar através da Secretaria de 
Saúde do Município, campanhas para doação de sangue e medula óssea, sem custo de 
transporte aos interessados; Indicação nº 140, de autoria da vereadora Patricia Janaina 



Gazeta, indicando ao Chefe do Poder Executivo, para ver a possibilidade de disponibilizar 
através da Secretaria do Meio Ambiente,  em pontos estratégicos, como praças públicas por 
exemplo, lixeiras ecológicas destinadas a materiais recicláveis e para incentivar a 
consciência das pessoas, se faz necessário também, uma campanha, inclusive nas escolas, 
sobre a importância desta atitude; Indicação nº 141, de autoria do vereador Adilson 
Barbosa da Silva, indicando ao Chefe do Poder Executivo, para ver a possibilidade de 
interditar um trecho da Avenida entre os dias 10 à 31 de dezembro, fazendo uma espécie de 
calçadão, com  brinquedos para as crianças, visando estimular o comércio no final de ano e 
incentivar as pessoas a participarem; Indicação nº 142, de autoria do vereador Vagner 
Marques dos Santos, indicando ao Chefe do Poder Executivo, para ver a possibilidade de 
construir um Sanitário ao lado do campo sintético e o parquinho infantil na Vila Santa Cruz. 
Faz uso da palavra o autor da mesma, comentando sobre a importância ao atendimento desta 
indicação. Este pedido partiu de moradores das proximidades que dizem ver os jovens que 
praticam esportes no local, fazerem suas necessidades em locais inadequados, por falta de 
um sanitário no local. Indicação nº 143, de autoria do vereador Felicio Molinari Sobrinho, 
indicando ao Chefe do Poder Executivo, a realização de campanhas educativas periódicas 
direcionadas à população, sobre lixo depositado em vias públicas e outras ações que poluem 
visualmente a cidade. Faz uso da palavra o autor da mesma, destacando a importância do 
descarte adequado do lixo, a coleta seletiva e a necessidade de conscientização da 
população, inclusive as crianças sobre este tema. Indicação nº 144, de autoria do vereador 
Felicio Molinari Sobrinho, indicando ao Chefe do Poder Executivo, para ver a 
possibilidade de conseguir um local onde possa acomodar a empresa de reciclagem do 
senhor João Roberto Peres. Faz uso da palavra o autor do documento, destacando que a 
saúde pública, assim como a geração de empregos, está entre as principais preocupações de 
uma boa administração. A empresa em questão gera emprego e também contribui com a 
saúde pública, realizando a coleta de materiais recicláveis, diminuindo a poluição ambiental, 
portanto está contribuindo muito com o município. É preciso ver a possiblidade de 
disponibilizar um espaço adequado para incentivar o desenvolvimento desta empresa. A 
vereadora Claudenice Timóteo da Silva solicita um aparte, dizendo que já foi procurada por 
uma funcionária desta empresa, que falou sobre este problema de ficar mudando de uma 
cidade para outra por falta de um espaço adequado para se instalar. Falei com o Prefeito 
sobre o assunto e ele me disse que está em fase de formação de uma Associação de 
Coletores e esta empresa teria uma parte das instalações desta Associação, para desenvolver 
suas atividades. O edil João Paulo Lucheti também solicita um aparte, dizendo que além do 
Sr. João Roberto, proprietário desta empresa, há outras pessoas que também geram 
empregos. Mandamos tantas indicações ao Prefeito e todas ficam para estudo. Se já tem o 
local definido para instalação desta associação, porque precisa esperar a chegada de um 
caminhão que conseguiram, para iniciar as instalações. Poderia ir fazendo as instalações, 
dividindo a área de cada um e quando chegar o caminhão, ia melhorar ainda mais as 
condições destas pessoas. Chega de ficar só empurrando para frente, vamos fazer tudo que 
for preciso para ajudar estes trabalhadores e não ficar só em promessas. Indicação nº 145, 



de autoria do vereador Adilson Barbosa da Silva, indicando ao Chefe do Poder Executivo, 
o plantio de mudas de árvores nos locais da cidade onde não possui arborização urbana. 
Todas as indicações e a moção acima, foram submetidas ao Plenário e aprovadas por 
unanimidade. A seguir, a Presidente franqueia a palavra para Tema Livre, fazendo uso da 
mesma a vereadora Claudenice Timóteo da Silva, comentando que a semana passada esteve 
em Brasília, juntamente com o edil Victor Valentim, o Prefeito e seu Assessor, onde tiveram 
uma agenda bastante extensa. Fomos em vários gabinetes parlamentares e protocolamos 
vários pedidos de verbas e apoio ao nosso município. Foi uma viagem bastante produtiva, 
nos deixou bem confiantes. Nosso trabalho não para e ainda hoje estarei indo para São Paulo 
em busca de mais recursos para nosso município. Comenta sobre a indicação do edil Vagner, 
referente a falta de sanitário no campo sintético, além das pessoas daqui, tem competições 
que vem equipes de fora e fica até constrangedor não tem um sanitário nas proximidades. 
Em seguida, faz uso da palavra o edil João Paulo Lucheti, fazendo um breve comentário em 
relação ao Secretário Municipal de Saúde, dizendo se tratar de um excelente profissional que 
atende muito bem as necessidades do seu trabalho frente a saúde de nosso município, dando-
lhe os parabéns pelo seu profissionalismo. Sobre a indicação do edil Adilson para fazer um 
calçadão no final do ano, só queria sugerir que fosse feito também nas férias de julho, como 
forma de incentivar o comércio local. Parabeniza também o edil Vagner pela indicação de 
um sanitário nas proximidades do campo sintético e também a indicação do edil Felicio para 
providenciar um espaço adequado para a empresa de reciclagem do Sr. João Roberto. O edil 
comenta também que em comparação com a administração passada, a atual administração 
está deixando muito a desejar em relação ao fornecimento de uniformes e cestas básicas aos 
alunos da rede municipal de ensino. Logo após faz uso da palavra o edil Felicio Molinari 
Sobrinho, comentando sobre as Secretarias Municipais, dizendo que estamos aqui para 
cobrar um bom funcionamento em todos os setores do município. Esta semana estive com o 
Secretário de Saúde, onde colocamos as dificuldades que vem sofrendo, principalmente a 
classe C de nosso município. É preciso fazer um trabalho específico com esta faixa da 
população e o Secretário foi bem receptivo e demonstrou interesse em atender estas 
reivindicações. Estamos aqui para cobrar quando necessário e também para aplaudir quando 
é merecido. Semana passada, eu e o edil João Paulo, também fomos à São Paulo, 
apresentamos nossos pedidos para alguns deputados, levamos as principais necessidades de 
nosso município, buscando condições de melhorias. Fiquei muito feliz com o resultado desta 
viagem e pode ter certeza que vamos conseguir coisas boas para nossa população. Só quero 
deixar claro que o kit do carro do Conselho Tutelar não foi uma conquista minha e nem do 
colega João Paulo, pois trata-se de uma conquista do Prefeito já a algum tempo atrás. Em 
seguida faz uso da palavra o edil Victor Valentin Pereira, dizendo que é de grande utilidade 
o atendimento à indicação do edil Vagner Marques, referente ao sanitário no campo 
sintético. Faz muita falta também um bebedouro de água no local. Eu acho que só deveria 
inaugurar uma obra, quando estiver com toda a infraestrutura pronta, porém, na pressa de 
inaugurar, acaba por fazer antes da hora e depois não tem mais interesse em terminar. 
Comenta também sobre a viagem à Brasília, vários pedidos apresentados e estamos 



confiantes que vamos conseguir alguns recursos para nosso município. Fomos muito bem 
recebidos nos gabinetes que visitamos e acredito que foi uma viagem muito proveitosa. 
Finalmente faz uso da palavra a Presidente da Câmara Patricia Janaina Gazeta, 
parabenizando as indicações hoje apresentadas, todas muito importantes e que trazem ao 
Plenário as reinvindicações da população. Parabeniza os edis que tem viajado em busca de 
recursos e melhorias para o município e parabeniza o seu esposo Alessandro, aqui presente, 
por estar completando hoje mais um ano de vida e agradecendo por tudo que ele representa 
em sua vida. A seguir, após o Intervalo Regimental, retornando aos trabalhos na Ordem do 
Dia, com o Projeto de Lei 749/21. Como nenhum edil quisesse discutir a respeito, foi 
submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade em primeira votação. Em seguida foi 
apresentado o Projeto de Lei 756/2021. Não havendo nenhum edil eu quisesse discutir o 
mesmo, foi submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. Logo após foi 
apresentado o Projeto de Lei nº 760/2021. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir a 
respeito, foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. Em seguida foi apresentado 
o Projeto de Lei nº 761/2021 e não havendo nenhum edil que quisesse discutir o assunto, foi 
submetido a votação e aprovado por unanimidade. Na sequência foi apresentado o Projeto de 
Lei Complementar nº 62/2021. Como nenhum edil quisesse discutir o mesmo, foi submetido 
a votação e aprovado por unanimidade. Finalmente foi apresentado o Projeto de Lei 
/complementar nº 63/2021 e não havendo nenhum edil que quisesse discutir a respeito, 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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