
Ata da décima sétima sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima quinta 
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 16 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 
Complementar nº 64/21 – “Dispõe sobre a transferência de concessão e pagamento dos 
benefícios temporários ao Ente Federativo e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 
768/21 – “Que denomina “Creche Municipal Alice Pires Pereira” o prédio da Creche 
Municipal situado na Rua José Maria Mathias nº 561”; Projeto de Emenda à Lei Orgânica 
nº 03/2021 – Que acrescenta e altera dispositivos da Lei Orgânica do Município de João 
Ramalho referente aos símbolos do município e dá outras providências”; Indicação nº 153, 
de autoria do vereador Vagner Marques dos Santos, indicando ao Chefe do Poder 
Executivo, para ver a possibilidade de proceder mais uma vez a distribuição do kit de 
higienização contra covid-19 para a população do município; Indicação nº 154, de autoria 
do vereador Felicio Molinari Sobrinho, indicando ao Chefe do Poder Executivo, a 
construção de uma Praça Pública na Vila Santa Cruz, entre as ruas Alumínio Mathias e Rio 
de Janeiro. As duas indicações 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, esclarecendo que semana passada, após 
alguns contratempos esteve mais uma vez em São Paulo, juntamente com o Prefeito e o 
Vice-Prefeito, estivemos em uma reunião agendada pelo Deputado Mauro Bragato, na 
Secretaria de Desenvolvimento Regional, onde protocolamos vários pedidos de recursos 
muito importantes para o município. Quero deixar meus agradecimentos ao Deputado Mauro 
Bragato que tem ajudado muito nosso município. Estivemos também na Secretaria da 
Agricultura e lá fomos informados que referente ao Programa Melhor Caminho que nosso 
município havia sido comtemplado com o projeto em 6 km de estradas e na ocasião 
havíamos pedido mais 2 km para atender aos pontos mais críticos de nossas estradas rurais, 
fomos atendidos e teremos também estes 2 km a mais. Foi uma viagem muito produtiva, 
fomos em busca de R$ 400.000,00 em recursos para nosso município e saímos de lá com R$ 
840.000,00. Quero deixar meus parabéns a jovem Leticia, que representou o nosso 
município no concurso Miss Regional 2021, no último dia 30 de outubro. Em seguida, faz 
uso da palavra o edil Felicio Molinari Sobrinho, comentando sobre a importância da 
campanha Novembro Azul na prevenção do câncer de próstata. Comenta também sobre o 
recente aumento nos casos de covid-19 no município, talvez por questão de alto confiança, 
por achar que já estava sob controle e na verdade não é bem assim, temos que continuar com 
as medidas de proteção, porque a população ainda não está totalmente vacinada. Sobre 
minha indicação, fui procurado por pessoas a respeito e realmente a construção de uma praça 
naquele local, além de ficar bonito seria de grande utilidade para nossos munícipes. 



Parabeniza o edil João Paulo pelo pedido referente a galeria na última sessão, estive no local 
e se trata de uma obra que precisa ser feita o mais rápido possível e de maneira correta para 
sanar o problema de escoamento de água e procriação de insetos e pequenos animais naquele 
local. A seguir, após o Intervalo Regimental, retornando aos trabalhos na Ordem do Dia, 
com o Projeto de Lei 750/2021 - “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração 
e execução da Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2022 e dá outras providências”. 
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 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”. Não havendo nenhum edil eu quisesse discutir 
o mesmo, foi submetido a segunda votação, sendo aprovado por unanimidade. Logo após foi 
apresentado o Projeto de Lei Complementar nº 64/2021. 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 768/2021. Como nenhum edil 
quisesse discutir a respeito, o documento foi submetido a votação e aprovado por 
unanimidade. Logo após, foi apresentado o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 03/2021. 
Faz uso da palavra a vereadora Claudenice Timóteo da Silva, comentado que o brasão do 
município apresenta uma variedade de cores diferentes, principalmente em relação aos 
chifres do boi. Estamos tomando por base, o brasão que tem na parte frontal do prédio da 
Prefeitura para que seja o brasão oficial do município. Fala também sobre ao Hino 
Municipal, que já sofreu alteração, precisamos preservar a história do município e não ficar 
alterando nossos símbolos a cada legislatura. Este projeto estabelece também, que as pessoas 
nascidas no município de João Ramalho serão tratadas por cidadão joão-ramalhense. Em 
seguida o documento foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade em primeira 
votação. 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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