
PAUTA DA 02ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2017 DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, 
REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2017. 
 
 

EXPEDIENTE:  
 
Para apreciação: ATA DA 01ª SESSÃO ORDINÁRIA 2017 - 06/02/2017 
 

 Ciência ao Plenário do Ofício N.º 0015/2017 da Prefeitura Municipal de Jardinópolis-SP; encaminhando resposta de 
pedido feito por vereador desta Casa de Leis. (cópia fornecida ao respectivo vereador e documento original à 
disposição na Secretaria do Legislativo) 

 
 

REQUERIMENTOS: 
 

 REQUERIMENTO Nº 5/2017, de autoria do Vereador Luiz Fernando Riul (Xotô), em que requer ao Senhor 
Prefeito que envie a esta Casa de Leis cópias de todas as licenças e autorizações ambientais concedidas pelo 
município de Jardinópolis a pessoas físicas e jurídicas, desde o ano de 2004 até a presente data. 

 

 REQUERIMENTO Nº 7/2017, de autoria do Vereador José Eduardo Gomes Júnior (Fofo), em que requer ao Senhor 
Prefeito que envie a esta Casa de Leis informações referentes ao Plano Municipal de Saneamento Básico de nosso 
município. 

 

 REQUERIMENTO Nº 8/2017, de autoria do Vereador Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), em que requer ao 
Senhor Prefeito que envie a esta Casa de Leis informações sobre a outorga das escrituras das casas do Programa 
Minha Casa Minha Vida do Complexo Habitacional “Francisco Diogo”. 

 
 

INDICAÇÕES: 
 

 INDICAÇÃO Nº 13/2017, de autoria do Vereador Luiz Fernando Riul (Xotô), em que indica ao Senhor Prefeito que 
seja analisada a possibilidade de alteração no artigo 5º da Lei Municipal 3367/08, no que diz respeito ao bônus 
assiduidade pago aos servidores e funcionários públicos municipais. 

 

 INDICAÇÃO Nº 14/2017, de autoria do Vereador José Eduardo Gomes Júnior (Fofo), em que indica ao Senhor 
Prefeito que providencie o serviço de terraplanagem na estrada do Vale do Sol “Savasol”, localizada próxima ao Rio 
Pardo, bem como a roçagem da Rua 4, que liga as chácaras aos ranchos. 

 

 INDICAÇÃO Nº 15/2017, de autoria do Vereador Luiz Fernando Riul (Xotô), em que indica ao Senhor Prefeito que 
adote as  medidas necessárias e cabíveis para que seja incrementado e implantado no município de Jardinópolis o 
REFIS da dívida dos contribuintes devedores para com a municipalidade. 

 

 INDICAÇÃO Nº 16/2017, de autoria do Vereador Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), em que indica ao Senhor 
Prefeito que determine ao Departamento competente providências para dedetizar todos os bueiros de nossa cidade. 

 

 INDICAÇÃO Nº 17/2017, de autoria do Vereador Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), em que indica ao Senhor 
Prefeito que determine ao Departamento competente a pavimentação da Rua Arthur Costa e Silva, no trecho 
compreendido entre a Rua Geny Borghi Mosna e Milton Lucca. 

 

 INDICAÇÃO Nº 18/2017, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), em que indica ao Senhor 
Prefeito que determine a limpeza geral, com poda das árvores, bem como a colocação de um braço de luz no poste já 
existente no meio da Praça das Moradoras, situada entre as Rua Yocio Kinsui e Yassuka Inada e a Rua Maria Fávaro 
Berardo. 

 

 INDICAÇÃO Nº 19/2017, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), em que indica ao Senhor 
Prefeito que determine a limpeza geral, com poda das árvores, na Praça José Castelão, localizada no Bairro Cidade 
Nova, entre as ruas Antônio Bortolin e Imigrantes. 

 



 INDICAÇÃO Nº 20/2017, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), em que indica ao Senhor 
Prefeito que tome as medidas necessárias objetivando a troca de todas as lâmpadas da Rua Yocio Kinsui e Yassuka 
Inada, localizada no bairro Cidade Nova. 

 

 INDICAÇÃO Nº 21/2017, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), em que indica ao Senhor 
Prefeito que determine a colocação de lâmpadas nos postes já existentes em toda a Rua Ciniro Correa. 

 

 INDICAÇÃO Nº 22/2017, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha) , em que indica ao Senhor 
Prefeito que providencie a construção de passagens de água na Rua Antônio Martins de Oliveira, nos cruzamentos 
com as ruas Dr. Walter Elias e Nilson Zangrande. 

 

 INDICAÇÃO Nº 23/2017, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha) , em que indica ao Senhor 
Prefeito que tome as medidas cabíveis visando à  construção de rampas de acesso para cadeirantes na entrada do 
prédio da Prefeitura, bem como em todas as repartições públicas que ainda não tem. 

 

 INDICAÇÃO Nº 24/2017, de autoria do Vereador Luiz Fernando Riul (Xotô), em que indica ao Senhor Prefeito o 
plantio de árvores em áreas, logradouros públicos na cidade de Jardinópois e Distrito de Jurucê. 

 

 INDICAÇÃO Nº 25/2017, de autoria do Vereador Luiz Fernando Riul (Xotô) , em que indica ao Senhor Prefeito 
atenção especial para implantar ou complementar os conteúdos já existentes referentes à lei n.º 2720/2002, de autoria 
dos vereadores Elizabete Bernardes da Silva e Luiz Fernando Riul (Xotô). 

 

 INDICAÇÃO Nº 26/2017, de autoria do Vereador Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria) , em que indica 
ao Senhor Prefeito que acione o departamento competente a fim de tapar o buraco existente na Travessa Reginaldo 
Nascimento, esquina com Av. Pedro Brigliadori. 

 

 INDICAÇÃO Nº 27/2017, de autoria do Vereador José Eduardo Gomes Júnior (Fofo), em que indica ao Senhor 
Prefeito que proceda à limpeza (tirar o mato) da calçada em torno do campo do Ajax, especialmente na Rua Lucas 
Rassi próximo ao número 380. 

 

 INDICAÇÃO Nº 28/2017, de autoria do Vereador José Eduardo Gomes Júnior (Fofo), em que indica ao Senhor 
Prefeito que tome providências com relação ao terreno particular localizado na Rua Lucas Rassi, n. 370, tendo em 
vista o mato alto e o acúmulo de sujeira, fazendo aparecer ratos, cobras, escorpiões, etc., causando problemas aos 
moradores próximos. 

 

 INDICAÇÃO Nº 29/2017, de autoria do Vereador José Eduardo Gomes Júnior (Fofo), em que indica ao Senhor 
Prefeito o recapeamento da Rua Zito Said, próximo ao n. 120, localizada no bairro Jardim Morumbi. 

 

 INDICAÇÃO Nº 30/2017, de autoria do Vereador José Eduardo Gomes Júnior (Fofo), em que indica ao Senhor 
Prefeito a colocação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Zito Said (entre a Rua João Elias e a Rua Vereador 
Alcino Mazzo) e na Rua Laurentino Deolindo Costa. 

 

 INDICAÇÃO Nº 31/2017, de autoria do Vereador José Eduardo Gomes Júnior (Fofo) , em que indica ao Senhor 
Prefeito a limpeza de um terreno público localizado no cruzamento da Rua Amaro Riul (Bom Jesus) com a Rua 
Alessandro Pereira Nassif Junior (Residencial Carniel). 

 
 

MOÇÕES: 
 

 MOÇÃO Nº 36/2017, de autoria do Vereador Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria), de Aplausos e 
Reconhecimento ao senhor MÁRIO SÉRGIO MARTINS (MARINHO DO HOSPITAL), pelo brilhante trabalho 
desenvolvido no exercício de suas funções na Santa Casa de Misericórdia, por 28 anos, e no Hospital Municipal Leni 
Balan Jacomini, desde 20/12/2013 até a presente data. 

 

 MOÇÃO Nº 37/2017, de autoria do Vereador Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria), de Aplausos e 
Reconhecimento à enfermeira-chefe ANA PAULA TAVARES DE CAMPOS PENTEADO, pelo brilhante trabalho 
que vem desenvolvendo nas UBS da Vila Reis e do Jardim Cesar Capato. 

 
 

Fala dos inscritos. 
 
 

Encerramento do expediente e intervalo de 15 minutos. 
 



 

ORDEM DO DIA:  
 

 PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2017 do Legislativo, de autoria da Mesa Diretora da Câmara, “ALTERA 
EXEPCIONALMENTE, O HORÁRIO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO DECÊNDIO DO MÊS DE 
FEVEREIRO.” (pareceres favoráveis) 

 

 REQUERIMENTOS Nº 5/2017 a Nº 8/2017. 

 

 MOÇÕES Nº 36/2017 e Nº 37/2017. 

 


