
Ata da decima oitava sessão ordinária, da segunda sessão legislativa, da décima
quinta legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 16 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
828/2022 – “Estima a Receita e fixa a Despesa do município de João Ramalho, para
o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências"; Emenda Impositiva nº 01
de autoria da Vereadora Claudenice Timóteo da Silva, destinando R$ 17.222,22
para Área da Saúde – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente e R$
17.222,22 para Educação - Material de Consumo para o Projeto Robótica. Emenda
Impositiva nº 02 de autoria do Vereador Vagner Marques dos Santos, destinando
R$ 17.222,22 para Área da Saúde – Material de Consumo (medicamentos) e R$
17.222,22 para área da Saúde - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.
Emenda Impositiva nº 03 de autoria do Vereador Felicio Molinari Sobrinho,
destinando R$ 17.222,22 para Área da Saúde – Material de Consumo
(medicamentos) e R$ 17.222,22 para área da Saúde - Aquisição de Equipamentos e
Material Permanente. Emenda Impositiva nº 04 de autoria do Vereador José
Aparecido Borges da Silva, destinando R$ 17.222,22 para Área da Saúde – Material
de Consumo (medicamentos) e R$ 17.222,22 para área da Saúde - Aquisição de
Equipamentos e Material Permanente. Emenda Impositiva nº 05 de autoria do
Vereador João Paulo Lucheti, destinando R$ 17.222,22 para Área da Saúde –
Material de Consumo (medicamentos) e R$ 17.222,22 para área da Saúde - Material
de Consumo (medicamentos). Emenda Impositiva nº 06 de autoria do Vereador
Adilson Barbosa da Silva, destinando R$ 17.222,22 para Área da Saúde – Material
de Consumo (medicamentos) e R$ 17.222,22 para área da Saúde - Material de
Consumo (medicamentos). Emenda Impositiva nº 07 de autoria do Vereador Victor
Valentin Pereira, destinando R$ 17.222,22 para Área da Saúde – Material de
Consumo (medicamentos) e R$ 17.222,22 para área da Saúde - Aquisição de
Equipamentos e Material Permanente. Emenda Impositiva nº 08 de autoria do
Vereador Edipo Xavier Martins, destinando R$ 17.222,22 para Área da Saúde –
Material de Consumo (medicamentos) e R$ 17.222,22 para área da Saúde -
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente. Emenda Impositiva nº 09 de
autoria da Vereadora Patricia Janaina Gazeta, destinando R$ 17.222,22 para Área
da Saúde – Material de Consumo (medicamentos) e R$ 17.222,22 para área da
Saúde - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente; Indicação nº 81, de
autoria do vereador Felicio Molinari Sobrinho, indicando ao Chefe do Poder
Executivo, após ouvido o Plenário, para providenciar junto à Secretaria competente,
que seja realizado o tratamento ou troca, das areias dos playgrounds dos parques e
praças, no município de João Ramalho; Indicação nº 82, de autoria do vereador
Felicio Molinari Sobrinho, indicando ao Chefe do Poder Executivo, após ouvido o



Plenário, para ver junto à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, sobre a
necessidade de implantação do Projeto “Natação Para Todos”, com a contratação de
um profissional de natação no Município de João Ramalho. Faz uso da palavra o
autor da mesma, destacando a importância da contratação de um profissional de
natação e implantação do projeto “Natação para todos”. Temos uma excelente
piscina e precisamos por para funcionar. A natação é um ótimo esporte terapêutico,
importante na recuperação física de pessoas de todas as idades e voltado à inclusão
social. Este projeto vai ser de suma importância para nossa população e espero que
seja acatado e implantado pelo gestor. O edil Edipo Xavier Martins solicita um
aparte reforçando a importância do projeto, porque temos a piscina que seria o mais
difícil, um ótimo espaço que precisa ser utilizado pelo bem da população. O edil
Felicio Molinari Sobrinho retorna a palavra dizendo que realmente, o mais difícil é
ter a piscina e nós temos, só falta por para funcionar. Indicação nº 83, de autoria
do vereador Felicio Molinari Sobrinho, indicando ao Chefe do Poder Executivo,
após ouvido o Plenário, para ver junto à Secretaria competente, sobre a necessidade
de instalação de redutor de velocidade na Rua Francisco Mattos, na altura da caixa
d'água da Vila Santa Cruz. Faz uso da palavra o autor da mesma, dizendo que esta
indicação visa a segurança do tráfego e dos pedestres da referida rua. Na gestão
passada havia um grande número de quebra-molas, porém de forma irregular que
foram retirados na atual gestão. Porém nesta rua existe a necessidade de um
redutor de velocidade para evitar abusos que vem ocorrendo ali. A rua é
movimentada por pessoas que faz caminhadas, crianças que brincam nos parques e
necessita de segurança. Se tivesse câmeras de segurança inibia os delinquentes que
abusam da velocidade, porém como não tem, é necessário colocar um redutor. As
indicações acima foram todas 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, comentando primeiramente sobre a necessidade da
substituição das areias dos Play Ground e Praças municipais. Parabeniza a equipe
de futebol de João Ramalho que foi campeã no Campeonato Inter Municipal,
destacando a importância de incentivar outras categorias esportivas para conseguir
novas conquistas. Comenta sobre a implantação das emendas impositivos no
orçamento para 2023, onde cada vereador teve a disposição o valor de R$ 34.444,44
para fazer a sua emenda. A minha no caso, destinei ao setor de saúde do município,
50% para aquisição de medicamentos e 50% para aquisição de equipamentos e
materiais permanentes, uma vez que a UBS está em reforma e vai precisar de novos
equipamentos. Em seguida, faz uso da palavra a vereadora Claudenice Timóteo da
Silva, destacando 3 conquistas importantes para nosso município. Uma delas, o
projeto “Cozinha Alimento”, fiz o pedido ano passado e fomos contemplados. Os
cursos já estão sendo ministrados aqui no município e vem agregar conhecimento e
renda para as famílias. Parabéns à Assistência Social pela implantação deste
projeto. Destaca também o pedido que fez junto ao DETRAN para instalação de um
Totem do Poupatempo, que também fomos comtemplados e já está instalado em
funcionamento aqui na sede da Prefeitura. Comenta ainda, sobre o Programa Melhor
Caminho, pedido que fiz juntamente com o colega João Paulo, que também fomos



contemplados com 9 km de estradas e já se encontra com as obras em andamento.
Fala também sobre um projeto que vem dando certo em nosso município, que visa
desenvolver a inteligência e a capacidade dos alunos de nossa cidade e que já
tivemos a primeira amostra do “Projeto Robótica”, uma apresentação maravilhosa.
Em outubro a equipe esteve em São Bernardo dos Campos, participando da
“Amostra Nacional de Robótica”. Esse projeto com certeza vai marcar a vida de
muitos desses alunos e estas experiencias vão levar para o resto da vida. Por este
motivo, parte da minha Emenda Impositiva, destinei à Secretaria da Educação para
o Projeto Robótica. Em seguida, faz uso da palavra o edil João Paulo Lucheti,
esclarecendo que quanto à piscina do município, alguns anos atrás tinha um
professor de natação e o Tiquinha que também ajudava no desenvolvimento de
atividades. Parou devido a pandemia e não retornou, mas funcionou sim e pela
informação que tive já está em pauta a contratação de um professor para retornar as
atividades. Melhor Caminho, fico feliz por ter participado da conquista desse projeto
que já se encontra em obras. Outro projeto importante, que também me deixa feliz, é
mais uma conquista através do nosso partido PSDB, a construção de uma nova
Unidade Básica de Saúde em nosso município. Outra conquista que tivemos juntos,
foi a partir desse ano a implantação das Emendas Impositivas. São conquistas que
me deixa lisonjeado como vereador. A gente só tem a agradecer, agradecer a todos
vocês pelos trabalhos realizados nesses dois anos e peço que continuem fazendo
projetos em prol de nossa cidade e de nosso povo. Logo após, faz uso da palavra a
Presidente Patricia Janaina Gazeta, agradecendo a presença do Secretário de
Educação e sua equipe de alunos e professores aqui presentes, parabenizando por
seu trabalho frente a educação de nosso município. Parabeniza todos os alunos que
fazem parte do Projeto Robótica pela apresentação feita recentemente. Comenta
sobre as emendas impositivas, dizendo que esteve em reunião com o Secretário da
Saúde que me apontou as necessidades do setor e decidi encaminhar a minha
emenda toda para a Saúde, metade para compra de medicamentos e outra metade
para compra de material permanente, porque devido a reforma vão necessitar de
aquisição de novos equipamentos. Em seguida, após o Intervalo Regimental,
retornando à Ordem do Dia, com 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". Não havendo nenhum edil
que quisesse discutir o assunto, foi submetido a segunda votação, sendo aprovado
por unanimidade. Em seguida foram apresentadas as Emendas Impositivas de todos
os Vereadores ao Projeto de Lei Orçamentária de 2023. Fez uso da palavra o edil
Vagner Marques dos Santos comentado sobre sua emenda, que decidiu destinar
50% para compra de medicamentos e a outra metade para aquisição de
equipamentos e material permanente, todos na Área da Saúde. Fez também uso da
palavra o edil Edipo Xavier Martins, comentando que sua emenda impositiva foi
destinada toda à Saúde, dizendo que muitas vezes os medicamentos acabam, porque
veem de acordo com os cadastros e não conseguem atender toda a demanda. Acho
que seria necessário refazer o senso de pessoas que fazem uso desses
medicamentos, bem como uma atualização cadastral. A vereadora



Claudenice Timóteo da Silva solicita um aparte dizendo que temos o Sistema SUS,
por onde são enviadas todas as informações dos pacientes e de acordo com estas
informações, eles mandam os medicamentos. Por isso é muito importante que todos
os pacientes que pegam medicamento no Posto mantenham seus cadastros em dia,
mesmo que façam tratamentos em outras unidades, mas se pegam remédio aqui,
teriam que manter estas informações para que sejam enviadas pelo sistema para
receber os medicamentos. Os recursos para compra de medicamentos vêm de acordo
com a alimentação deste sistema. Todas as Emendas Impositivas foram submetidas
ao Plenário, sendo todas aprovadas por unanimidade em primeira votação. Logo
após foi apresentado o Projeto de Lei 828/2022. Não havendo nenhum edil que
quisesse discutir a respeito, foi submetido ao Plenário e aprovado por unanimidade
em primeira votação. 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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