
Ata da decima sétima sessão ordinária, da segunda sessão legislativa, da décima
quinta legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 03 de
novembro de 2022, 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 Felicio 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 818/2022,
“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária
do exercício financeiro de 2023 e dá outras providências"; Projeto de Lei Complementar
nº 81/2022 – “Readéqua os requisitos de provimento e exigências de ingresso do cargo de
Motorista, alterando a Tabela Única do Anexo II da Lei Municipal nº 131 de 02 de fevereiro
de 2005, para correção de erro material ocorrido pela redação da Lei Complementar nº 75
de 21 de outubro de 2022 e dá outras providências"; Projeto de Lei 832/2022, “Autoriza o
Poder Executivo Municipal a manter o repasse ao Hospital e Maternidade de Rancharia,
atualiza o valor e dá outras providências"; Projeto de Lei 833/2022, de autoria do
vereador Felicio Molinari Sobrinho, que “Proíbe no âmbito municipal a inauguração de obra
pública não iniciada (pedra fundamental), ou não concluída. Institui o “Habite-se Especial”
e dá outras providências"; Projeto de Lei 834/2022, de autoria do vereador Felicio
Molinari Sobrinho, que “Dispõe sobre a divulgação dos dados dos Conselhos Municipais na
página oficial na internet, da Prefeitura e Câmara Municipal e dá outras providências";
Moção de Apoio nº 12 – autoria da Presidente Patricia Janaina Gazeta, em apoio à
manutenção da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos como Empresa Pública.
Indicação nº 79, de autoria do vereador Vagner Marques dos Santos, indicando ao Chefe
do Poder Executivo, após ouvido o Plenário, a possibilidade de implantar um sistema de
Caçambas Coloridas, com cores diferenciadas para cada tipo de entulho. Faz uso da
palavra o autor da mesma, dizendo que na sessão passada rejeitamos um projeto de lei que
versava sobre a politica de resíduos sólidos, o motivo era que o mesmo não estaria
adequado à realidade de nosso município. Esta indicação visa conscientizar a população
sobre a maneira correta de separar e descartar os diversos tipos de materiais. As caçambas
coloridas facilitam a identificação e incentiva o descarte de forma correta, evitando a
mistura de entulhos diversos, o que dificulta o descarte final de maneira adequada.
Indicação nº 80, de autoria do vereador Vagner Marques dos Santos, indicando ao Chefe
do Poder Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de um Bicicletário em frente ao
prédio do Fundo Social. Faz uso da palavra o autor da mesma, destacando a importância
da instalação do bicicletário em frente o prédio Fundo Social, igual ao que foi instalado em
frente a UBS e que está sendo muito útil naquele local. A moção e as indicações acima
foram submetidas ao Plenário e aprovadas por unanimidade. A seguir, a Presidente
franqueia a palavra para Tema Livre e não havendo nenhum edil que quisesse fazer
uso da mesma, a sessão foi suspensa para o Intervalo Regimental, retornando aos
trabalhos na Ordem do Dia com o Projeto de Lei 818/2022. Não havendo nenhum
edil que quisesse discutir o assunto, foi submetido a primeira votação, sendo
aprovado por unanimidade. Logo após foi apresentado o Projeto de Lei
Complementar 81/2022. 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 832/2022. Não havendo nenhum edil que quisesse discutir o
assunto, foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. Em seguida, foi
apresentado o Projeto de Lei nº 833/2022. Como nenhum edil quisesse discutir a
respeito, foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade. Finalmente foi
apresentado o Projeto de Lei nº 834/2022. Não havendo nenhum edil que quisesse
discutir o mesmo, foi submetido a votação 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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