
Ata da décima sexta sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima quinta 
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 19 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 762/2021 – de autoria da Vereadora Patricia Janaina Gazeta - “Institui a Semana 
“Outubro Rosa” para prevenção, combate e detecção precoce do Câncer de Mama”; Projeto 
de Lei nº 763/202 - Autoria do Vereador Felicio Molinari Sobrinho - “Institui a Semana 
“Novembro Azul” para prevenção, combate e detecção precoce do Câncer de Próstata”; 
Projeto de Lei 764/2021 - Autoria do Vereador Felicio Molinari Sobrinho - “Autoriza o 
Poder Executivo a criar o programa “capacitando o idoso” e das outras providências”; 
Indicação nº 146, de autoria do vereador Victor Valentin Pereira, indicando ao Chefe do 
Poder Executivo, para disponibilizar um funcionário responsável pela fiscalização e 
cobrança da taxa devida aos vendedores ambulantes em nossa cidade; Indicação nº 147, de 
autoria da vereadora Patricia Janaina Gazeta, indicando ao Chefe do Poder Executivo, 
para ver a possibilidade de construir uma elevação ou correção de piso na saída da 
rodoviária para avenida Huet Bacelar; Pedido de Informação nº 05/21, de autoria do 
vereador Vagner Marques dos Santos, requerendo ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, informações referentes a quantos são os cargos preenchidos de Secretários 
Municipais e Diretores da Prefeitura Municipal de João Ramalho, bem como os nomes dos 
servidores que ocupam referidos cargos; Pedido de Informação nº 06/21, de autoria do 
vereador João Paulo Lucheti, requerendo ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
informações se no dia 12 de outubro do corrente ano, dia em que se comemorou o Dia das 
Crianças, os Festejos realizados por esta Municipalidade, possuía Alvará Municipal, bem 
como Judicial, pois em tais festejos, realizados ao ar livre (ruas), havia materiais 
(brinquedos) que poderiam trazer inseguranças as crianças de uma maneira geral. Todas as 
indicações e os pedidos de informação 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 Adilson Barbosa da Silva, agradecendo a presença de todos. O edil comenta 
que esta semana, a seu convite, veio aqui no gabinete do Prefeito uma Assessora de 
Deputado, que também é filha do Prefeito de Marilia, e na ocasião solicitamos para ela uma 
verba de R$ 150.000,00 para o setor de educação e ela se comprometeu em levar este pedido 
de emenda ao deputado. Agradece o Prefeito por ter mandado o Trenzinho na Granja para 
andar com as crianças que moram lá e também pela festinha do dia das crianças que foi 
muito boa. Recentemente fiz uma visita ao almoxarifado municipal e constatei ali um bom 
clima e harmonia entre os servidores daquele setor. Acredito eu, que estamos tendo uma boa 
administração até aqui. Em seguida, faz uso da palavra o edil João Paulo Lucheti, dizendo 
que assim como disse o vereador Adilson, concorda que a cidade está bem administrada. 



Porém, o que me dói, foi um pedido que eu fiz ao Prefeito para trazer no domingo dia 10, o 
Caminhão da Alegria, com personagens infantis e distribuição de doces para as crianças. 
Gastei R$ 2.500,00 com contração do caminhão e R$ 600,00 de doces e balas e fui barrado 
pelo Prefeito. Disse que para entrar na cidade precisa de um documento autorizado pela 
Prefeitura. Devido a morte do Sr. Valter Mathias e alegamos que devido as chuvas 
decidimos adiar o evento para o dia 16/10. Fiz um requerimento ao Prefeito solicitando 
autorização e mais uma vez foi negado com a alegação de que o evento trazia riscos para as 
crianças e também que o requerimento contava sala das sessões e que não houve sessão 
naquela data. Se o Prefeito tem alguma coisa contra a minha pessoa, se ele acha que eu estou 
querendo me aparecer que venha falar comigo. Ele disse que para eu trazer um caminhão na 
cidade, só quando eu for Prefeito. Eu não tenho nenhum interesse em ser Prefeito, só queria 
fazer um evento para comemorar o dia das crianças. Eu acho que foi uma falta de respeito. O 
edil Victor Valentin Pereira solicita um aparte que foi negado pelo orador. Que na sequencia 
disse ter protocolado hoje, um novo pedido na Prefeitura para trazer em dezembro o 
missionário Israel Costa para trazer a nossa cidade o projeto “Eu Missionário”, visando 
trazer um dia de louvor para a nossa população. Será que o Prefeito vai alegar que orar 
também vai trazer riscos para a população? A seguir, faz uso da palavra a vereadora 
Claudenice Timóteo da Silva, dizendo que na semana retrasada esteve em São Paulo, mais 
uma vez em busca de recursos para o município. O deputado Mauro Bragato tem agendado 
alguns eventos importantes para nós. Um tempo atrás, eu e o colega João Paulo solicitamos 
na Secretaria da Agricultura, a inclusão de nosso município no programa Melhor Caminho e 
fomos informados que nosso município havia sido contemplado. Então, na semana passada, 
eu e o edil João Paulo, estivemos em São José do Rio Preto, juntamente com o Prefeito e seu 
Assessor, para assinatura do convênio para realização do referido projeto em 6 km de 
estradas rurais de nosso município. São trechos críticos de estradas importantes para 
locomoção e escoamento das safras agrícolas. Parabeniza todos os médicos pelo seu dia, 
profissionais que enfrentaram um período de pandemia muito difícil e que foram tão 
importantes para a população, em especial aos médicos que atuam em nosso município. O 
edil João Paulo Lucheti solicita um aparte, dizendo que a respeito da conquista que tivemos 
com o projeto Melhor Caminho, muitas pessoas criticam a gente por estar sempre viajando. 
Viajamos em busca de recursos para o município. São viagens corridas, cansativas, mas 
estamos colhendo as conquistas. A vereadora Claudenice Timóteo da Silva retorna a palavra 
dizendo que temos também encaminhado o projeto Rotas Rurais. Quero deixar bem claro 
que estas viagens não estão prejudicando o meu serviço como servidora. Pois são faltas 
abonadas que eu tenho o direito, bancos de horas e até mesmo dias de férias, como na última 
viagem. Logo após faz uso da palavra o edil Felicio Molinari Sobrinho, primeiramente 
parabenizando todos os professores pela passagem do seu dia em 15 de outubro, destacando 
as dificuldades enfrentadas neste período de pandemia com as aulas online. Também não 
podemos deixar de parabenizar e valorizar os médicos pelo seu dia, profissional tão 
importante para a sociedade. Deixa um abraço à família do Sr. Valter Mathias pela 
fatalidade ocorrida e independentemente de desavenças políticas quero abraçar toda a 



família e expressar meus sentimentos pelo ocorrido. O edil comenta que no dia da posse o 
Plenário estava lotado, muitas palavras bonitas, abraços e tal. Na realidade, no pós campanha 
eleitoral a coisa é diferente. Existem pessoas formadas na universidade do fuxico, 
capacitadas em distorcer assuntos para pregar a discórdia. Eu e o ex-Prefeito Vagner 
Mathias sempre tivemos as nossas divergências políticas, mas nada pessoal. Hoje muitas 
pessoas que viviam ao lado dele nem fala mais com ele, enquanto eu que tive divergências 
políticas, hoje converso normalmente com ele. Eu respeito as pessoas e exijo respeito 
também. Não estou nem aí para o que falam de mim, eu estou aqui para defender o povo. 
Ver todo mundo se abraçando no dia da posse é bonito, mas também tem muita falsidade 
nestes abraços. Eu exijo respeito com a minha pessoa e com todos os vereadores desta casa e 
quero deixar claro que não sou candidato a Prefeito, podem dormir sossegados. Em seguida 
faz uso da palavra o vereador Victor Valentin Pereira, dizendo que isso realmente é a 
verdade. Comenta sobre as festividades realizadas no dia das crianças, foi muito bonito, 
depois de tanto tempo sem comemorações devido a pandemia. Parabéns pelas festividades já 
que vários municípios não deram nem balas para as crianças. Já estamos com quase um ano 
de mandato e muitas conquistas para o município, como o Programa Travessia gerando 
muitos empregos temporários para a população mais carente, neste período difícil entre 
outros. A gestão do nosso Prefeito está de parabéns até aqui e se tiver alguma irregularidade, 
os primeiros a criticar e cobrar seremos nós que fomos eleitos para isso. Vamos nos manter 
unidos, porque juntos somos mais fortes. Logo após faz uso da palavra a Presidente Patricia 
Janaina Gazeta, parabenizando os médicos e os professores pelos seus respectivos dias. 
Parabeniza os edis pelas propostas apresentadas. Comenta sobre sua indicação para correção 
da irregularidade na saída do Terminal Rodoviário esclarecendo que o pedido partiu de um 
motorista da empresa Andorinha. Faz uma explanação sobre a importância do Projeto 
Outubro Rosa para combate e prevenção do câncer de mama, assim como, o projeto do edil 
Felicio referente ao Novembro Azul, igualmente importante para combate e prevenção ao 
câncer de próstata. 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 segunda votação. Em seguida foi 
apresentado o Projeto de Lei 762/2021. 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 763/2021. Faz uso da palavra o autor do documento, 
destacando a importância deste evento ser realizado no município, assim como a campanha 
do Outubro Rosa, como forma de prevenir o câncer de próstata e de mama respectivamente. 
É muito importante o incentivo e conscientização dos homens sobre a importância de 
realizar os exames necessários para detectar e prevenir o câncer de próstata. Por isso, a 
importância de incluir os dois eventos no município. O documento foi submetido ao Plenário 
e aprovado por unanimidade. Em seguida foi apresentado o Projeto de Lei nº 764/2021. Faz 
uso da palavra o autor do mesmo, destacando a importância da inclusão dos idosos no 
mundo de novas tecnologias. A capacitação dos idosos visa levar aos mesmos o 
conhecimento tecnológico, como forma de inclusão na cidadania cultural e profissional. 



Criar o Centro de Capacitação do idoso para dar a eles, novas oportunidades.  Em seguida o 
documento foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. A seguir, a Presidente 
franqueia a palavra para Explicação Pessoal fazendo uso da mesma o edil Felicio Molinari 
Sobrinho, esclarecendo que a passagem política em sua vida é um aprendizado que está 
sendo muito importante. Tenho dois filhos e o que eu quero para os meus filhos é o mesmo 
que eu quero para a nossa população. O lado triste da política é ver pessoas que eram 
próximas se afastarem por motivos políticos. Eu não sei o porquê, mas Deus sabe da minha 
vida como pessoa e da minha honestidade. Em seguida, 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. 
 
 
   PRESIDENTE                             VICE-PRESIDENTE 
 
 

  1º SECRETÁRIO                          2º SECRETÁRIO 


