
DECRETO LEGISLATIVO nº 01/2022 

Autoria dos edis: Patrícia Janaina Gazeta e Victor Valentin Pereira  

 “Concede Título benemérito de “Cidadã honorária de João Ramalho” à 
Senhora Edna Bezerra Sampaio Fernandes, e dá outras providências”. 

   A Câmara Municipal de João Ramalho, Estado de São Paulo, nos 
termos do inciso XVIII do art. 14 da Lei Orgânica do município c/c o inciso II do art. 
222 do Regimento Interno desta Casa, APROVOU e a Presidente da Câmara Sanciona 
e Promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

DECRETA: 

Artigo 1º - A Câmara Municipal de João Ramalho, através do presente Decreto 
legislativo, concede a Senhora EDNA BEZERRA SAMPAIO FERNANDES, 
Excelentíssima Deputada Estadual - SP, conhecida como “ÉDNA MACEDO”, o título 
Benemérito de “Cidadã Honorária de João Ramalho - SP”, pelo apoio e dedicação 
prestados a este Município. 

Artigo 2º - A entrega da referida honraria ocorrerá no Plenário da Câmara Municipal, 
em sessão solene. 

Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo 
correrão por conta de dotação consignada no orçamento vigente, suplementada se 
necessário. 

Artigo 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Câmara Municipal de João Ramalho, 15 de fevereiro de 2022.   

 

 

PATRICIA JANAINA GAZETA 

Presidente 

 

 

 



    JUSTIFICATIVA 

 

Edna Bezerra Sampaio Fernandes, nascida na cidade de Rio das Flores, em 1º de 
abril de 1948, mais conhecida como Edna Macedo, é uma radialista, apresentadora de 
televisão e política brasileira, filiada ao partido Republicanos. 

Casada há 51 anos e matriarca de uma grande família, a radialista e dona de casa 
é agora também uma das 19 mulheres que compõem a atual legislatura da Assembleia 
Legislativa de São Paulo. 

Entre 1995 e 2003, foi deputada estadual pelo estado de São Paulo, inicialmente 
pelo PPB e depois pelo PTB. 

Em 2002, elegeu-se deputada federal pelo PTB. Integrou as comissões de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, de Constituição e Justiça e de Redação.  

Após ficar anos afastada da política, foi eleita deputada estadual de São Paulo 
pelo PRB nas eleições de 2018, obtendo 84.144 votos, voltando a Assembleia 
Legislativa de São Paulo após 16 anos. 

Edna Macedo estreitou os relacionamentos com nosso município e tem ajudado 
com importantes recursos através de emendas parlamentares e convênios junto ao 
Governo do Estado, tendo indicado emenda impositiva para a Saúde no ano de 2021, no 
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e neste ano de 2022, já reforçou a indicação de 
recursos para a saúde no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e foi a 
autora da indicação para que João Ramalho, fosse contemplado com o Projeto 
“Areninha Esportiva”, da Secretaria de Esportes do Governo do Estado, cujo valor do 
empreendimento monta em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), que dará grande 
visibilidade e qualidade para os praticantes de esportes no município, consistente em um 
campo de gramado sintético profissional, uma quadra de basquete, com arquibancada e 
iluminação em LED. Em dois anos de parceria, Edna Macedo, já investiu mais de um 
milhã de reais em nosso município, além do compromisso de falar e lutar por João 
Ramalho nas esferas governamentais. 

 

Câmara Municipal de João Ramalho, 15 de fevereiro de 2022.   

 

PATRICIA JANAINA GAZETA                       VICTOR VALENTIN PEREIRA 

          Vereadora Presidente                           Vereador 


