
Ata da décima nona sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima quinta 
legislatura da Câmara Municipal de João Ramalho, realizada em 07 de dezembro 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 
com um pedido de ressalva, feito pela vereadora Claudenice Timóteo da Silva, dizendo que 
na visita à Secretaria da Agricultura, o município de João Ramalho também foi contemplado 
com o programa Cozinha Alimento. O Material do Expediente constou dos seguintes 
documentos: Projeto de Lei Complementar nº 66/21 – “Altera os artigos 1º, § 3º da Lei 
Complementar nº 11 de 24 de novembro de 2010, que dispõe sobre “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a cancelar créditos de pequeno valor, nas condições que especifica e dá 
outras providências”; Projeto de Lei nº 770/21 “Institui a taxa de coleta de remoção, 
transporte, tratamento e destinação de resíduos sólidos no município de João Ramalho, de 
acordo com a Lei Federal 14.026, de 15 de julho de 2020 e dá outras providências"; Projeto 
de Lei nº 769/21 “Dispõe sobre o pagamento de honorários de sucumbência aos advogados 
do município de João Ramalho, fixa critérios para rateio e dá outras providências"; Projeto 
de Decreto Legislativo nº02/2021 – “Concede Título de “Cidadão Honorário de João 
Ramalho” ao Senhor MARCOS PEREIRA e dá outras providências"; Moção de Apoio nº 
10/2021 – Ao PDL nº 22/2020, que trata de anulação da Lei Estadual nº 65.021 de 2020, que 
institui o desconto previdenciário escalonado aos proventos dos servidores públicos 
estaduais; Indicação nº 155, da vereadora Patrícia Janaina Gazeta, indicando ao Chefe do 
Poder Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de um Bebedouro de água no Velório 
Municipal; Indicação nº 156, da vereadora Patrícia Janaina Gazeta, indicando ao Chefe do 
Poder Executivo, após ouvido o Plenário, a instalação de placas de acolhimento na entrada 
de nossa cidade; Indicação nº 157, da vereadora Patrícia Janaina Gazeta, indicando ao 
Chefe do Poder Executivo, após ouvido o Plenário, a implantação da Nota Fiscal eletrônica 
em nosso município; e a Indicação nº 158, do vereador Vagner Marques dos Santos, 
indicando ao Chefe do Poder Executivo, após ouvido o Plenário, para ver a possibilidade de 
instalação de mais um refrigerador de água junto ou nas proximidades do bebedouro da Rua 
Francisco Mattos, para aumentar a capacidade de fornecimento de água refrigerada. Faz uso 
da palavra o autor da mesma, dizendo que tem acompanhado pessoalmente o pessoal que 
trabalha nas lavouras. Temos um excelente refrigerador, mas não é suficiente para atender a 
demanda do pessoal que faz uso da água. Então a melhor opção seria a instalação de mais 
um refrigerador para atender a todo o pessoal rurícola. Todas 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 Felício Molinari Sobrinho, 
agradecendo à Deus por este ano que está se encerrando, por nosso trabalho pela população, 
agradecendo também a população que acreditou em seu propósito. Foi um ano difícil devido 
a pandemia, mas vamos acreditar que o próximo ano seja melhor. Agradece aos deputados 



que tem ajudado nosso município. Comenta sobre o título de cidadão que estamos 
concedendo ao Deputado Federal Marcos Pereira, por ter destinado vários recursos 
importantes ao município e também os demais deputados que tem destinados verbas muito 
importantes ao nosso município, destacando o comprometimento de cada um. Destaca 
também o trabalho desenvolvido nas Secretarias Municipais, parabenizando os Secretários 
responsáveis por cada setor, pelo bom desempenho no decorrer de 2021. Nós as vezes 
cobramos, porque queremos sempre o melhor, mas temos que elogiar também o bom 
andamento dos serviços em cada setor. Acreditamos que em 2022 teremos grandes projetos 
dentro de nosso município. Parabeniza também o Prefeito Municipal pela busca incessante 
de recursos e tem conseguida, apesar de todas as dificuldades encontradas este ano, devido à 
pandemia, mas estamos aí, com um bom trabalho realizado. Agradece a todos os vereadores 
por este ano de trabalho, destacando que política fica lá atrás, na campanha, aqui é gestão e 
trabalho sério em favor da população. Agradece também aos servidores da Câmara pelo 
trabalho e cooperação, desejando a todos um Feliz 2022. Em seguida faz uso da palavra a 
Presidente Patrícia Janaina Gazeta, agradecendo por mais um ano que se encerra, apesar de 
algumas dificuldades no decorrer deste ano, com perdas de amigos pela pandemia, mas 
devemos agradecer a Deus por estarmos aqui. Comenta sobre suas indicações hoje 
apresentadas e vamos continuar apresentado nossas sugestões ao Executivo, levando a ele os 
pedidos que são solicitados por nossa população. Peço a Deus que 2022 seja repleto de paz e 
prosperidade a toda a população de nosso município. Agradece aos colegas vereadores e ao 
Secretário da Câmara por este ano de trabalho que passamos. A seguir, após o Intervalo 
Regimental, retornando aos trabalhos na Ordem do Dia, com o 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". Não havendo 
nenhum edil que quisesse discutir o mesmo, foi submetido a votação, sendo aprovado por 
unanimidade em segunda votação. Logo após, foi apresentado o Projeto de Lei 
Complementar nº 66/2021. Como nenhum edil quisesse discutir a respeito, foi submetido ao 
Plenário e aprovado por unanimidade. Em seguida foi apresentado o Projeto de Lei 
769/2021. Não havendo nenhum edil eu quisesse discutir o mesmo, foi submetido a votação, 
sendo rejeitado por 7 votos a um, sendo favorável apenas o edil Édipo Xavier Martins. Logo 
após foi apresentado o Projeto de Lei nº 770/2021. Não havendo nenhum edil que quisesse 
discutir o assunto, o documento foi submetido ao Plenário e rejeitado por unanimidade. 
Finalmente foi apresentado o Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2021. Como nenhum edil 
quisesse discutir a respeito, o documento foi submetido a votação 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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