
Ata da décima sétima sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima quinta 
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 03 de novembro 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 750/21 - “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da Lei 
Orçamentária do Exercício Financeiro de 2022 e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 
759/2021, “Que estima a receita e fixa a Despesa do Município de João Ramalho, para o 
Exercício Financeiro de 2022 e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 765/21 – 
“Ratifica a celebração de Convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da 
Secretaria de Desenvolvimento Regional, tendo como objeto, transferência de recursos 
financeiros para infraestrutura urbana”; Projeto de Lei nº 766/21 – “Ratifica a celebração de 
Convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, tendo como objeto, transferência de recursos financeiros para 
infraestrutura urbana”; Projeto de Lei nº 767/21 – “Ratifica a celebração de Convênio com 
a União, por intermédio do Ministério de Desenvolvimento Regional, tendo como objeto, a 
aquisição de Pá-Carregadeira e Trator Agrícola”; Veto nº 02/2021 ao Projeto de Lei 764/21 
– “Autoriza o Poder Executivo a criar o programa “capacitando o idoso” e das outras 
providências”. Indicação nº 148, do vereador Felicio Molinari Sobrinho, indicando ao 
Chefe do Poder Executivo, a criação de um Calendário Oficial de Eventos do Município. 
Indicação nº 149 do vereador Felicio Molinari Sobrinho, indicando ao Chefe do Poder 
Executivo, a inclusão do Dia da Empregada Doméstica – dia 27 de abril - no Calendário 
Oficial de Eventos do Município. Indicação nº 150 dos vereadores Patricia Janaina 
Gazeta e João Paulo Lucheti, indicando ao Chefe do Poder Executivo, que analise a 
possibilidade de demarcar com faixa amarela a guia de sarjeta no espaço que compreende do 
portão de entrada e  saída dos alunos da Escola Estadual, trecho que compreende a Rua José 
Maria Mathias até a esquina com a Rua Paulo de Azevedo. Indicação nº 151 da vereadora 
Patricia Janaina Gazeta, indicando ao Chefe do Poder Executivo, para ver a possibilidade 
de instalar a chamada cerca concertina modelo ouriço em torno dos alambrados do Estádio 
Municipal. Indicação nº 152 do vereador João Paulo Lucheti, indicando ao Chefe do Poder 
Executivo, para providenciar a manutenção adequada e os reparos que forem necessários, na 
Galeria de escoamento de água, situada entre a Avenida Huet Bacelar e a Linha Férrea, nas 
proximidades do Campo de Bocha. Faz uso da palavra o autor da mesma, esclarecendo que o 
edil Victor Valentim já fez uma indicação referente a esta galeria, no mês de março, Porem 
passei pelo local e vendo a situação que a galeria se encontra, chamei o Secretario de Obras 
no local e chegamos a conclusão que precisa fazer uma galeria nova e com maior capacidade 
de escoamento de água. Requerimento nº 07/21 do vereador João Paulo Lucheti, 
requerendo ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que nos informe quem foi o vencedor 



contratado do Processo de Licitação para compra de combustíveis para a municipalidade nos 
exercícios de 2020/2021. Requeiro ainda, que seja fornecido cópia de todo o processo da 
referida licitação, bem como das respectivas notas fiscais de pagamento no período. Todas 
as indicações e o Requerimento 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, agradecendo ao Prefeito Municipal por 
proporcionar a população de João Ramalho, a oportunidade de visitar o Santuário de São 
Miguel Arcanjo em Bandeirantes – PR. Comenta sobre suas indicações, uma referente a 
inclusão do dia da empregada doméstica no calendário de eventos do município e a outra, 
para implantar um calendário anual de eventos oficiais do município para que fiquem 
registradas as datas dos eventos e que seja divulgado nos sites do município. Fico feliz que 
as comissões aprovaram os projetos de hoje, entre eles, os projetos orçamentários e outros 
muito importante para o município, destacando os convênios para recapeamento asfáltico, 
substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED e a aquisição de 2 maquinas 
pesadas para o município. Agora queria apenas fazer uma reflexão: Esta semana surgiram 
alguns boatos sobre a minha pessoa. A vereadora Claudenice juntamente com o vereador 
João Paulo, estavam realizando um projeto, nas proximidades da Praça Antônia Jacomini, 
que previa a construção de três edículas para famílias carentes do município. Houve uma 
denúncia em relação a obra no Ministério Público, de que estavam invadindo uma área que 
pertencia a Fepasa e a obra foi embargada. Os boatos que surgiram que eu havia feito a 
denúncia anônima ao Ministério Público. Quero deixar bem claro que se eu for fazer uma 
denúncia, eu faço e assino em baixo, jamais farei uma denúncia anônima. Esta denúncia não 
partiu de mim, por isso tenho a consciência limpa. Visitei as famílias que seriam 
beneficiadas e ouvi delas que jamais desconfiariam de mim. Nunca se quer estive naquele 
local e fiquei muito triste com a repercussão desta falsa acusação. A Vereadora Claudenice 
Timóteo da Silva solicita um aparte, dizendo que nada fica escondido para sempre, um dia a 
verdade aparece. Quero deixar claro que nem eu e nem o vereador João Paulo fomos os 
idealizadores deste projeto. Apenas estávamos ajudando na arrecadação de materiais para a 
obra. Quem fez a denúncia não pensou nas famílias que estavam sendo ajudadas e nem nas 
outras famílias que já moram ali próximo há muitos anos e se for mesmo irregular, eles 
também vão ter que desocupar suas casas. Pode se enganar pessoas, mas não por muito 
tempo, porém Deus ninguém engana. Em seguida o edil Victor Valentin Pereira solicita um 
aparte dizendo que nós vereadores somos como uma engrenagem. Temos que estar unidos 
para funcionar bem. Cada um colhe o que planta. Devemos fazer nosso trabalho o melhor 
possível, pensando no bem do município. A seguir o edil João Paulo Lucheti também 
solicita um aparte dizendo que sempre fez e participou de trabalhos sociais, não é só hoje 
porque sou político. Quem quiser denunciar que denuncie, mas eu não vou deixar de ajudar 
os outros só porque sou vereador. Vou continuar fazendo a minha parte e se for denunciar 
toda ajuda que eu fizer, vai ter muita denúncia no Ministério Público. Em seguida o edil 
Victor Valentin Pereira solicita um contra aparte, dizendo que nada contra a sua pessoa João 
Paulo, mas somos vários vereadores e cada um faz as suas coisas boas ajudando a 



população. A seguir faz uso da palavra o edil Vagner Marques dos Santos, dizendo que 
todos nós somos humanos, mas, ser humano é outra coisa. Esta denúncia nos deixa 
entristecidos. Quem fez a denúncia não pensou nas consequências. Sempre chego nos 
lugares e trato todos com educação. Porém esta semana fui criticado por um servidor 
público. Fiz o meu papel como vereador e fui mal interpretado. Em seguida faz uso da 
palavra a Presidente Patricia Janaina Gazeta, deixando sua opinião sobre o assunto em 
discussão. Que atire a primeira pedra, quem não tiver nenhum defeito. Muitas discussões 
não levam a nada, só atrapalha. Comenta sobre suas indicações, destacando a necessidade de 
faixa amarela em frente à escola estadual para maior segurança no embarque e desembarque 
dos alunos. Sobre a cerca concertina nos muros e alambrados do Estádio Municipal para 
evitar acidentes com crianças que costumam escalar estes muros e alambrados. Comenta 
também, que devido aos prejuízos causados pelo temporal ocorrido no dia 23/10, a Câmara 
está repassando R$ 50.000,00 para a Prefeitura, com a finalidade de ajudar as famílias mais 
necessitadas, na recuperação de suas casas. O edil Vagner Marques dos Santos solicita um 
aparte, dizendo que não só as famílias carentes, mas também, algumas famílias que estão 
trabalhando, mas não estavam preparadas para esta situação, foram pegas de surpresa pelo 
temporal e não tem condições de arrumar os estragos causados. Seria preciso ajudar estas 
famílias também. A seguir, após o Intervalo Regimental, retornando aos trabalhos na Ordem 
do Dia, com o Projeto de Lei 750/2021. 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 759/2021. Não havendo nenhum edil eu quisesse discutir o 
mesmo, foi submetido a primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Logo após foi 
apresentado o Projeto de Lei nº 765/2021. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o 
assunto, o documento foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. Em seguida 
foi apresentado o Projeto de Lei nº 766/2021. Como nenhum edil quisesse discutir a respeito, 
o documento foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. Logo após, foi 
apresentado o Projeto de Lei nº 767/2021. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o 
assunto, foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. Finalmente, foi apresentado 
o Veto nº 02 ao Projeto de Lei nº 764/2021. Como nenhum edil 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 da mesma, 
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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