
Ata da decima sexta sessão ordinária, da segunda sessão legislativa, da décima
quinta legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 18 de
outubro de 2022, às vinte horas, no Plenário da Câmara Municipal, sob a
presidência da Vereadora Patricia Janaina Gazeta. Presentes os demais edis: 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. A vereadora Claudenice Timóteo da Silva não compareceu, porém por
motivo de saúde, devidamente justificado. 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 Complementar nº
80/2022 – “Dispõe sobre a criação de vagas do cargo efetivo de Motorista, alterando a Lei
Municipal nº 131 de 02 de fevereiro de 2005 e dá outras providências". Projeto de Lei
829/2022, “Institui a política municipal de resíduos sólidos do município de João Ramalho
e dá outras providências". Moção de Louvor nº 10 – de autoria do edil Felicio Molinari
Sobrinho, pela realização do projeto “Resgatando Vidas” desenvolvido pela Igreja
Assembleia de Deus - Ministério do Belém em nosso município. Moção de Congratulação
nº 11 – de autoria do edil Felicio Molinari Sobrinho, ao Dr. Fabricio Luz Cardoso, filho deste
município de João Ramalho, pela sua história de vida. Indicação nº 74, de autoria do
vereador Edipo Xavier Martins, indicando ao Chefe do Poder Executivo, após ouvido o
Plenário, a instalação de portas automáticas nas Vans de transportes do município.
Indicação nº 75, de autoria do vereador João Paulo Lucheti, indicando ao Chefe do Poder
Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a possibilidade de substituição do ônibus
municipal que faz o transporte de trabalhadores para a Granja em nosso município e ao
Frigorífico em Rancharia. Faz uso da palavra o autor da mesma, dizendo que é um absurdo
o que estão fazendo com estes trabalhadores, transportando estas pessoas para o trabalho,
com um ônibus que não tem nenhuma condição de fazer este percurso e não oferece
nenhuma segurança para estas pessoas. Fica aqui o meu repúdio ao Prefeito e ao Secretário
responsável, que não estão vendo a necessidade de trocar este veículo. Indicação nº 76, de
autoria do vereador João Paulo Lucheti, indicando ao gerente do Banco do Brasil em
nossa cidade, após ouvido o Plenário, para agir com empenho junto à direção do referido
banco, solicitando a instalação de um Caixa Eletrônico 24h, ou pelo menos até as 22h e
finais de semana, para atendimento da população de nosso município. Faz uso da palavra o
autor do documento, dizendo que é mais um descaso com nossa cidade. Todas as cidades
tem caixa eletrônico 24h. e só aqui não temos. Acho que é falta de vontade do Prefeito em
exigir um caixa 24h., porque a Prefeitura faz grande movimentação financeira na agencia,
inclusive a Folha de Pagamento de todos os servidores e teria sim, como pressionar o banco
a disponibilizar este serviço, que é comum nas outras cidades.  O edil Vagner Marques dos
Santos solicita um aparte, dizendo que fizemos tempos atrás uma moção de repudio ao
Correio, porque tinha apenas um funcionário em nossa cidade e não estava dando conta de
prestar o atendimento à nossa população. Esta moção foi muito bem recebida pelo correio,
atendeu a nossa reinvindicação e espero que o Banco do Brasil também atenda este pedido.
O edil Edipo Xavier Martins solicita um aparte, dizendo que sobre o caixa eletrônico, é um
assunto que já vem se debatendo há vários anos e falta vontade do banco em atender este
pedido. Cabe ao poder público do município e também aos clientes, pressionar o banco por
esta melhoria no atendimento. Nós todos podemos cobrar. O edil João Paulo Lucheti
retorna a palavra, dizendo que o descaso do banco é tão grande, que quando fizemos uma
moção de repúdio ao banco, devido este mesmo assunto, o gerente da agencia se recusou a



receber a moção. Então temos que continuar cobrando sim. Indicação nº 77, de autoria do
vereador Felicio Molinari Sobrinho, indicando ao Chefe do Poder Executivo, após ouvido o
Plenário, para determinar ao setor competente que proceda a manutenção e troca das
lâmpadas dos postes de iluminação pública em algumas ruas de nossa cidade. Faz uso da
palavra o autor da mesma, dizendo que foi questionado na cidade, o porque trocaram a
iluminação de algumas ruas e outras não. Expliquei que é assim mesmo, tem que ter
paciência, que vai ser feito aos poucos, mas não podemos deixar ruas com lâmpadas
queimadas e mal iluminadas. A falta de iluminação contribui para a delinquência. Eu nem
precisava estar fazendo esta indicação, porque existe funcionários responsáveis para ver
isso e uma empresa contratada para fazer a manutenção. Parabeniza o edil João Paulo pela
indicação ao Banco, sobre o Caixa Eletrônico 24h. O banco do Brasil tem uma agencia bem
estruturada em nossa cidade, mas falta este atendimento importante para a população. A
casa lotérica que é uma representante da Caixa Federal em nossa cidade, oferece um
atendimento vergonhoso para a população. Esta é a realidade de nossa cidade e nós como
políticos, temos que procurar corrigir estes desajustes. Indicação nº 78, de autoria do
vereador Edipo Xavier Martins, indicando ao Chefe do Poder Executivo, após ouvido o
Plenário, para providenciar melhorias na Estrada Municipal JRH-030, principalmente
no trecho entre a Fazenda Maia e a antiga Ponte Nova, onde se encontra os principais
problemas, tornando-se intransitável em dias de chuva. Faz uso da palavra o autor do
documento, dizendo que a indicação é bastante clara, mas o correto era ter levado o
secretário de obras lá hoje para ver as condições da estrada. É um trecho da estrada
que apresenta este problema há vários anos. O município tem maquinários, tem
recursos e condições de resolver este problema que afeta tanto os moradores daquela
região. E se algum morador dali ficar doente, como faz para prestar socorro. Ver o
pedido de uma mãe, dizendo que seu filho não vai à escola a 5 dias por causa da
estrada. O edil João Paulo Lucheti solicita um aparte, dizendo que é necessário fazer os
reparos nesta estrada sim e também em pontos de outras estradas municipais que
também necessitam. As moções e 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 edil Felicio Molinari Sobrinho, cumprimentando as
autoridades, lideranças e população em geral presentes. O edil comenta que tempos
atrás fez um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara, que visava destravar o
sistema de agendamento de exames para acabar com a fila de espera, porém o
projeto foi vetado pelo Prefeito alegando vicio de iniciativa. Agora recentemente fiz o
projeto para instalação de câmeras de monitoramento na cidade e mais uma vez foi
aprovado pela Câmara e vetado pelo Prefeito, pelo mesmo motivo. O edil apresenta
uma relação oficial, encaminhada pelo delegado da polícia civil de nosso município,
mostrando números elevados de ocorrências policiais em nosso município nos
últimos anos. O edil destaca que em cidades onde foram instalados estes sistemas
de monitoramento, tem facilitado as investigações e identificações dos criminosos e a
consequente redução das ocorrências. O monitoramento com câmeras é essencial
para a segurança da população, porém o Prefeito vetou e sequer me procurou para
conversar e tentar encontrar uma maneira correta de atender o projeto. Finalizando,
o edil tece alguns comentários sobre os motivos que levaram às homenagens hoje
prestadas ao Dr. Fabricio Luz Cardoso, bem como aos representantes do Projeto
Resgatando Vidas, da Igreja Assembleia de Deus. Em seguida, faz uso da palavra a



Presidente Patricia Janaina Gazeta, parabenizando o Dr. Fabricio e ao Pastor Edclei,
da Igreja Assembleia de Deus pelas homenagens recebidas, bem como ao vereador
Felicio autor das moções e a todos os vereadores que as aprovaram. O Dr. Fabricio é
um exemplo de luta, perseverança e dedicação sua e de seus familiares. Agradece
também a presença do Padre Gustavo, pároco de nossa cidade e toda a população
presente. A seguir, após o Intervalo Regimental, retornando aos trabalhos na Ordem
do Dia com o Projeto de Lei 829/2022. Não havendo nenhum edil que quisesse
discutir o assunto, foi submetido a votação, sendo rejeitado por unanimidade. Logo
após foi apresentado o Projeto de Lei Complementar 80/2022. Não havendo nenhum
edil que quisesse discutir a respeito, foi submetido ao Plenário e aprovado por
unanimidade. Em seguida 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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