
- 1 - 

 

ATA DA 04ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 
2018. 
 

 

VEREADORES PRESENTES: Ana Luísa Ortelani Valadares (Prof.ª Aninha), André Luiz 
Zanata, Cleber Tomaz de Camargos (Cleber da Bicicletaria), José Eduardo Gomes Júnior 
(Fofo), José Eurípedes Ferreira (Chupeta, Presidente), Lindenilton da Silva Ganda 
(Gandinha), Luiz Fernando Riul (Xotô), Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá, 1º 
Secretário), Marli Rodrigues Violante Pegoraro, Mateus Signorini, Raimundo Ferreira 
Santos (Raimundo Gás, Vice-Presidente), Samuel Farah (Dr. Samuel) e Sebastião Ferreira 
(Prof. Tião, 2º Secretário). 

 
 

ABERTURA: 
 
Aos cinco dias do mês de março de dois mil e dezoito, na Câmara Municipal de Jardinópolis, Estado de São Paulo, no 
Salão de Reuniões, com início às 19:50 horas, foi realizada a 04ª Sessão Ordinária de 2018 do presente Legislativo. 
Havendo número legal de vereadores, o Sr. Presidente José Eurípedes Ferreira, invocando a Proteção de Deus, deu 
por aberta a sessão. 
 
 

EXPEDIENTE: 
 

• DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS ATAS:  
 
ATA DA 03ª SESSÃO ORDINÁRIA 2018  -  26/02/2018 
ATA DA 02ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 2018  -  26/02/2018 
 
- requerimento do Vereador Cleber Tomaz de Camargos para a dispensa da leitura e votação em bloco das atas,  
aprovado por 13 votos a favor: 
 

VOTO A FAVOR   
   

Vereadora Ana Luísa Ortelani Valadares   
Vereador André Luiz Zanata   
Vereador Cleber Tomaz de Camargos   
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior   
Vereador José Euripedes Ferreira   
Vereador Lindenilton da Silva Ganda   
Vereador Luiz Fernando Riul   
Vereador Luiz Gustavo de Sousa   
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro   
Vereador Mateus Signorini   
Vereador Raimundo Ferreira Santos   
Vereador Samuel Farah   
Vereador Sebastião Ferreira   

 
- atas aprovadas em bloco por 13 votos a favor: 
 

VOTO A FAVOR   
   

Vereadora Ana Luísa Ortelani Valadares   
Vereador André Luiz Zanata   
Vereador Cleber Tomaz de Camargos   
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior   
Vereador José Euripedes Ferreira   
Vereador Lindenilton da Silva Ganda   
Vereador Luiz Fernando Riul   
Vereador Luiz Gustavo de Sousa   
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro   
Vereador Mateus Signorini   
Vereador Raimundo Ferreira Santos   
Vereador Samuel Farah   
Vereador Sebastião Ferreira   

 

• LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS: 
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- requerimento do Vereador Cleber Tomaz de Camargos para a dispensa da leitura das correspondências,  
  aprovado por 13 votos a favor: 
 

VOTO A FAVOR   
   

Vereadora Ana Luísa Ortelani Valadares   
Vereador André Luiz Zanata   
Vereador Cleber Tomaz de Camargos   
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior   
Vereador José Euripedes Ferreira   
Vereador Lindenilton da Silva Ganda   
Vereador Luiz Fernando Riul   
Vereador Luiz Gustavo de Sousa   
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro   
Vereador Mateus Signorini   
Vereador Raimundo Ferreira Santos   
Vereador Samuel Farah   
Vereador Sebastião Ferreira   
 

- Dispensada a leitura das correspondências enviadas a esta Casa; lembrando que foram fornecidas cópias aos nobres 
vereadores e que os documentos originais ficarão à disposição na Secretaria do Legislativo. 
 

• Ciência ao Plenário do Ofício S.E. N.º 033/2018 da Prefeitura Municipal de Jardinópolis-SP; encaminhando resposta 
de requerimento feito por vereadores desta Casa de Leis. (cópias fornecidas aos respectivos vereadores e documento 
original à disposição na Secretaria do Legislativo) 

 
 

PROJETOS DANDO ENTRADA: 
 

• PROJETO DE LEI Nº 004/2018 do Executivo “DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA, NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4438, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017.” 

 

• PROJETO DE LEI Nº 005/2018 do Executivo “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA 
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4438, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017.” 

 
OBS.: O Sr. Presidente encaminhou os referidos projetos para as comissões permanentes, para parecer; iniciando 
pela Comissão de Justiça e Redação e, em seguida, pela Comissão de Finanças, Orçamento, Educação, Saúde, Meio 
Ambiente, Esporte e Cultura, de forma sucessiva; saindo os respectivos presidentes das comissões intimados do 
prazo que se inicia no dia 06/03/18. 

 
 

INDICAÇÕES: 
 

• INDICAÇÃO Nº 21/2018, de autoria dos Vereadores Luiz Fernando Riul (Xotô) e Ana Luisa Ortelani Valadares, em 
que indicam ao Senhor Prefeito que mantenha contato e adote as providências necessárias para celebração de parceria 
ou convênio com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo – UNIVESP, visando à instalação de polo em 
Jardinópolis. 

 

• INDICAÇÃO Nº 22/2018, de autoria do Vereador Sebastião Ferreira, em que indica ao Senhor Prefeito que 
providencie a iluminação da área interna da Escola Modelo. 

 

• INDICAÇÃO Nº 23/2018, de autoria do Vereador Sebastião Ferreira, em que indica ao Senhor Prefeito que 
providencie a construção de rampas de acesso para portadores de necessidades especiais na Praça Olavo Bilac. 

 

• INDICAÇÃO Nº 24/2018, de autoria do Vereador Sebastião Ferreira, em que indica ao Senhor Prefeito que tome as 
medidas necessárias a fim de que o ônibus circular passe também no bairro Jardim Maria Regina. 

 

• INDICAÇÃO Nº 25/2018, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), em que indica ao Senhor 
Prefeito que providencie o conserto do asfalto da Rua Pedro Brigliadori, esquina com a Rua Penélope Sestari Bonela. 

 

- requerimento do Vereador Lindenilton da Silva Ganda para a dispensa da leitura das indicações, 
  aprovado por 13 votos a favor: 
 

VOTO A FAVOR   
   

Vereadora Ana Luísa Ortelani Valadares   
Vereador André Luiz Zanata   
Vereador Cleber Tomaz de Camargos   
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior   
Vereador José Euripedes Ferreira   
Vereador Lindenilton da Silva Ganda   
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Vereador Luiz Fernando Riul   
Vereador Luiz Gustavo de Sousa   
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro   
Vereador Mateus Signorini   
Vereador Raimundo Ferreira Santos   
Vereador Samuel Farah   
Vereador Sebastião Ferreira   
 

- dispensada a leitura das indicações. 
 

 

MOÇÕES: 
 

• MOÇÃO Nº 41/2018, de autoria dos Vereadores José Euripedes Ferreira (Chupeta) - presidente, Ana Luisa Ortelani 
Valadares, André Luiz Zanata, Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria), Luiz Fernando Riul (Xotô), José 
Eduardo Gomes Júnior (Fofo), Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), Marli 
Rodrigues Violante Pegoraro, Mateus Signorini, Raimundo Ferreira Santos, Dr. Samuel Farah e Sebastião Ferreira, 
de Profundo Pesar pelo falecimento do senhor AMILTON NUNES DE AVELAR, ocorrido no dia 23 de fevereiro de 
2018, aos 63 anos de idade, em nosso município. 

 

• MOÇÃO Nº 42/2018, de autoria dos Vereadores José Euripedes Ferreira (Chupeta) - presidente, Ana Luisa Ortelani 
Valadares, André Luiz Zanata, Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria), Luiz Fernando Riul (Xotô), José 
Eduardo Gomes Júnior (Fofo), Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), Marli 
Rodrigues Violante Pegoraro, Mateus Signorini, Raimundo Ferreira Santos, Dr. Samuel Farah e Sebastião Ferreira, 
de Profundo Pesar pelo falecimento da senhora CAROLINA BASÍLIO ALVES, ocorrido no dia 24 de fevereiro de 
2018, aos 79 anos de idade, em nosso município. 

 

• MOÇÃO Nº 43/2018, de autoria dos Vereadores José Euripedes Ferreira (Chupeta) - presidente, Ana Luisa Ortelani 
Valadares, André Luiz Zanata, Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria), Luiz Fernando Riul (Xotô), José 
Eduardo Gomes Júnior (Fofo), Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), Marli 
Rodrigues Violante Pegoraro, Mateus Signorini, Raimundo Ferreira Santos, Dr. Samuel Farah e Sebastião Ferreira, 
de Profundo Pesar pelo falecimento da senhora MARCOLINA APARECIDA LACERDA, ocorrido no dia 24 de 
fevereiro de 2018, aos 75 anos de idade, em nosso município. 

 

• MOÇÃO Nº 44/2018, de autoria dos Vereadores José Euripedes Ferreira (Chupeta) - presidente, Ana Luisa Ortelani 
Valadares, André Luiz Zanata, Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria), Luiz Fernando Riul (Xotô), José 
Eduardo Gomes Júnior (Fofo), Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), Marli 
Rodrigues Violante Pegoraro, Mateus Signorini, Raimundo Ferreira Santos, Dr. Samuel Farah e Sebastião Ferreira, 
de Profundo Pesar pelo falecimento do senhor NATALINO MIMO, ocorrido no dia 26 de fevereiro de 2018, aos 79 
anos de idade, em nosso município. 

 
- requerimento do Vereador Lindenilton da Silva Ganda para a dispensa da leitura das moções, 
  aprovado por 13 votos a favor: 
 

VOTO A FAVOR   
   

Vereadora Ana Luísa Ortelani Valadares   
Vereador André Luiz Zanata   
Vereador Cleber Tomaz de Camargos   
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior   
Vereador José Euripedes Ferreira   
Vereador Lindenilton da Silva Ganda   
Vereador Luiz Fernando Riul   
Vereador Luiz Gustavo de Sousa   
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro   
Vereador Mateus Signorini   
Vereador Raimundo Ferreira Santos   
Vereador Samuel Farah   
Vereador Sebastião Ferreira   
 

- dispensada a leitura das moções. 
 
 

FALA DOS INSCRITOS: 
 

• Se inscreveram e discursaram os seguintes vereadores:  
 

- Vereador André Luiz Zanata.  
- Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro.  
- Vereador Luiz Fernando Riul.  
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- Vereador Jose Eduardo Gomes Junior.  
- Vereador Luiz Gustavo de Sousa.  
- Vereador Lindenilton da Silva Ganda.  
 

• Requerimentos, indicações, moções e pedidos verbais:  
 

- O Vereador André Luiz Zanata apresentou uma moção verbal de aplausos e agradecimento para o André Bertini e 
para o Willian lá do CPD da Prefeitura; e, também, para quem tenha participado, de alguma forma (ele não sabe se foi o 
Secretário ou quem que foi o responsável por dar o aval), do processo de impressão digital dos carnês do IPTU. 
Justificando que é porque ele vive pegando no pé aqui que ninguém escuta as indicações; e, hoje, foi para o ar a 
impressão digital dos carnês de IPTU, eles se dedicaram bastante para lançar no sistema. Argumentando que ela acha 
que foi um avanço; pois, embora gastou com os carnês impressos, vai ter o digital; e as questões digitais trazem 
economia e agilidade em tudo, não só no processo de atendimento (já que não precisa do munícipe ir até lá); mas, 
também, no processo de arrecadação, que é importante para o Município arrecadar de maneira mais rápida, transparente 
e eficaz.  
 

- O Vereador André Luiz Zanata fez um requerimento verbal para que seja enviado para esta Casa a cópia do 
controle de acesso ou do cartão de ponto do médico auditor do Hospital Dr. Ulysses, dos últimos dois meses. 
 

- A Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro pediu para enviar um ofício à Diretora da Creche Elias Jabur – 
Sra. Arlete Maria Pereira para mandar trancar os portões da creche e não deixar mais animais entrarem ali dentro para 
pastar. Pois, hoje, ela teve reclamações que os portões da creche estão ficando abertos e os animais entram lá e ficam 
pastando. Argumentando que isso daí pode trazer problemas de saúde, como carrapato e passar doenças para as crianças 
e funcionários que ali frequentam; sendo que o portão de uma creche ou de uma escola jamais pode ficar aberto, pois a 
gente está vivendo num mundo de violência; que, num descuido, uma criança pode sair e os funcionários não 
perceberem. 
 

- A Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro pediu para enviar um ofício à Coordenadora do Setor de 
Zoonoses - Sra. Renata para que tome providências urgentes e necessárias a respeito da infestação de escorpiões e da 
hantavirose, que está tomando conta do nosso município; antes que a coisa fique mais grave. Argumentando que aqui já 
teve caso de hantavirose e é gente direto reclamando de picadas de escorpiões; que, se um escorpião pica uma criança, a 
mesma pode vir a óbito; que isso é muito grave. Indagando que, há quantos anos, não se faz uma dedetização em 
bueiros e em casas? Pedindo para que a Coordenadora dê ferramentas para os funcionários trabalharem adequadamente 
e do jeito que precisa; que exija deles, coloque eles na rua para trabalhar e parar de picuinhas; porque ela é a 
coordenadora e os funcionário têm que obedecer. 
 

- A Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro pediu para enviar um ofício ao Prefeito e ao Judiciário (para a 
Promotora ou a Juíza), para a gente fazer uma reunião, a fim de que se tomar providências quanto às pessoas que 
frequentam o prédio abandonado da Santa Casa de Jardinópolis; para ver se é possível internar essas pessoas e tirar elas 
da rua e lá de dentro. Lamentando que é gravíssimo o estado que está aquilo lá, é reclamação o dia todo dos moradores 
e pessoas que passam por ali; que tomaram conta, são pessoas que fazem uso de droga, bebida, andam nu na rua, estão 
praticando sexo ali na porta com gente passando; que abordam as pessoas que passam, pedindo dinheiro, e se não der 
eles xingam; se der para um e não der para o outro, ele brigam de rolar na rua; que a vizinhança não tem mais sossego, 
eles ficam perturbando o dia inteirinho na porta deles, batendo e pedindo comida, dinheiro, água, etc. Afirmando que 
nós não podemos ficar calados e de braços cruzados; que, isso daí, é problema nosso também. 
 

- O Vereador Cleber Tomaz de Camargos pediu para enviar um ofício à Polícia Militar solicitando para adentrar 
dentro do Bosque Municipal, durante o dia e finais de semana, para poder fiscalizar lá. E que faça ronda lá também à 
noite; pois, o portão está sendo fechado às dez horas da noite, mas está tendo bastante indivíduos ali. 
 

- O Vereador Jose Eduardo Gomes Junior fez uma indicação verbal para que seja enviado um ofício até a Secretaria 
da Saúde para que seja tratado, com mais urgência, a adequação da rede elétrica da Unidade Básica de Saúde Dr. Jorge 
Saud Sobrinho. Argumentando que é um local antigo, tem situação ali de fio exposto, tem problema de aparelhos (como 
ar condicionado) que não podem ser ligados, porque cai tudo. Então, é necessário que haja uma urgente adequação da 
parte elétrica daquele prédio; principalmente, das instalações do próprio prédio e da rele elétrica no seu entorno; porque, 
naquela Unidade Básica de Saúde, no postinho de saúde ali, é onde estão acondicionadas as vacinas do nosso 
município, nas geladeiras apropriadas para sua conservação. Lembrando que não são poucas as vezes que os 
responsáveis pelo cuidado das vacinas têm que correr (independente do horário) para atender o alarme de que houve 
queda de energia; pois, a redução da temperatura pode fazer com que se perca todo o estoque de vacinas que temos ali.  

 

 - O Vereador Jose Eduardo Gomes Junior fez uma indicação verbal para que sejam tomadas as providências, pela 
Prefeitura, a respeito da ETEC de Jardinópolis. Lamentando que a ETEC estás às escuras, falta manutenção, falta um 
monte de coisa ali no prédio. Lembrando que já foram várias as conversas a respeito da ETEC, que tivemos um 
momento em que ela quase se tornou uma unidade autônoma aqui em Jardinópolis; mas, por questões burocráticas, 
principalmente do Centro Paula Souza do Governo do Estado, ela não se tornou uma unidade autônoma e ainda é 
vinculada à Serrana; porque, na negociação que foi feita ainda no governo anterior, o Município de Jardinópolis 
disponibilizou recursos que seriam empregados na reforma e na adequação do prédio; porém, o Governo do Estado não 
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enviou a contrapartida e, então, as adequações não foram feitas; e, por conta, disso a escola técnica ainda é pertencente 
à Serrana e é uma unidade descentralizada; sendo que o prédio já não é mais do Município, já que a legislatura anterior, 
aqui na Câmara, aprovou a lei que concedeu aquele prédio para o Centro Paula Souza. Argumentando que o que ele 
acha mais importante nisso tudo é que, se o Centro Paula Souza não está dando a devida manutenção, então que a 
Prefeitura (pela importância do que é feito ali na ETEC), dentro dos seus limites, faça (com rapidez e com agilidade) a 
limpeza e a própria conservação do prédio; inclusive, sobretudo, a iluminação; porque as aulas lá são à noite e ficar no 
escuro é perigoso, a gente sabe que ali é uma rua escura, um lugar ermo. Então, que seja tomadas as providências ali 
pela Prefeitura; porque, o benefício da ETEC não é para o Estado, é para os nossos munícipes, é para os adolescentes e 
para os adultos que fazem os cursos técnicos ali hoje que são disponibilizados; e, isso, a Prefeitura tem que ter essa 
consciência que, embora a “responsabilidade” não seja mais do Município por conta do prédio ter sido destinado, ela 
tem que fazer essa manutenção para atender a necessidade do munícipe.  
 

- O Vereador Jose Eduardo Gomes Junior fez uma indicação verbal para que a Prefeitura divulgue o REFIS mais 
ainda; que coloque carro de som na rua; que, na entrega do carnê físico do IPTU, haja também a divulgação dessa 
possibilidade do refinanciamento e o prazo final para adesão; e que, se possível, os técnicos de informática coloquem no 
site da Prefeitura (próximo ao link de impressão do boleto) uma divulgação sobre o REFIS; para que haja esse estímulo 
dos moradores de Jardinópolis, que hoje estão em dívida com a Prefeitura, para que façam a adesão ao refinanciamento. 
Argumentando que isso vai favorecer a dois segmentos: primeiro, o próprio morador que vai conseguir se livrar dessa 
dívida junto à Prefeitura e desembaraçar o imóvel dele desse ônus; e o outro é da parte da Prefeitura, que acaba tendo 
um aumento da arrecadação. Lembrando que tem condições muito boas ali no REFIS, tem casos que o desconto chega a 
100 % dos juros e 90 % da multa; praticamente, o devedor vai pagar só o valor nominal do imposto devido, com uma 
pequena correção.  
 

- O Vereador Luiz Gustavo de Sousa fez uma indicação verbal ao Prefeito Municipal e ao departamento competente 
para dar uma olhada especial no Distrito Industrial; já que, embora ali é onde se gera a maioria dos empregos do 
Município, o mesmo não tem sinalização, tem muitos buracos por causa que passam várias carretas ali, falta segurança, 
os terrenos ali estão abandonados e sem limpeza; sendo que, aos finais de semana, está tendo vários roubos ali; pois, o 
pessoal  entra no mato, vai lá e quebra o muro da empresa. Argumentando que a semana passada, em visita ao Distrito 
Industrial, alguns empresários ali fizeram algumas reclamações; sendo que a gente precisa incentivar esses empresários 
e trazer mais empresas para o Município. 
 

- O Vereador Luiz Gustavo de Sousa fez uma indicação verbal ao Prefeito Municipal, reiterando uma indicação 
anterior, para ver a possibilidade de um profissional da área odontológica para estar atendendo a população nos finais de 
semana; já que, se a pessoa passa dor de dente sábado ou domingo, não tem para onde recorrer. Lembrando que, 
antigamente, existia um plantão nos finais de semana aqui no Centro Odontológico. 
 

- O Vereador Luiz Gustavo de Sousa fez uma indicação verbal ao Prefeito Municipal e ao departamento competente 
para mandar os eletricistas profissionais da área dar uma atenção na Praça da Igreja São Sebastião, ali no bairro Jardim 
Itamaracá; pois, já tem um tempo que a praça está no escuro e o local está muito perigoso. 
 

- O Vereador Luiz Gustavo de Sousa disse que gostaria de encaminhar um ofício ao Secretário de Obras Sr. Rafael 
para rever a capacidade das bombas d’água de alguns bairros da nossa cidade; porque, por exemplo, os Bairros Santo 
Antônio, Mário Marconi (Mutirão), San Domingues e Jardim Itamaracá têm muitas ruas que falta água; então, é preciso 
rever isso para a população para não ficar nesse prejuízo, porque ela paga a água em dia. Argumentando que um 
profissional da área lhe passou a informação de que existem bombas que puxam de 130 a 150 mil litros de água por 
hora; enquanto que a maioria das bombas aqui é de 25, 30, 40 e 50 mil litros de água por hora. Por exemplo, o Bairro 
Santo Antônio, há dois anos atrás, tinha uma bomba que puxava 30 mil litros de água; queimou a bomba e colocaram 
outra bomba de 15 mil litros no lugar, ou seja, a metade; sendo que ele acha que só pode ser por isso que em algumas 
ruas ali falta água, não tem outra justificativa. Então, o que pode resolver é comprar essas bombas com uma capacidade 
maior para puxar a água. Questionando que, se agora que é época das águas, está faltando água; imagina na seca, o 
absurdo que vai ser? Lembrando que muitos vereadores aqui, no orçamento impositivo, destinou uma parte da verba ao 
Departamento de Obras para comprar novas bombas d’água, porque muitos bairros hoje vêm sofrendo com a falta 
d’água. 
 

- O Vereador Luiz Gustavo de Sousa sugeriu enviar um ofício ao Prefeito Municipal pedindo para que faça uma 
reunião com os responsáveis na Prefeitura para tomar providências em relação à demora dos empenhos; pois, muitos 
comerciantes da Cidade estão reclamando que o pagamento está demorando muito; tem casos aí que tem coisa do ano 
passado para receber. Argumentando que ele sabe que tem um processo; mas três, quatro, cinco meses é um absurdo! 
Lembrando que a Prefeitura de Jardinópolis, graças a Deus, tem uma credibilidade muito grande em relação ao 
comércio da Cidade; então, o Prefeito não pode deixar a gente perder essa credibilidade. 
 

- O Vereador Lindenilton da Silva Ganda fez uma indicação verbal ao Prefeito Municipal pedindo para que seja 
feita a limpeza da lagoa existente lá no Bairro Santo Antônio. Argumentando que ele acha que a gente não pode perder 
aquela lagoa e é muito importante fazer a limpeza dela; pois, futuramente, pode se tornar um parque muito bonito ali. 
 

- O Vereador Lindenilton da Silva Ganda fez uma indicação verbal ao Prefeito Municipal pedindo para que seja 
consertada a iluminação dentro da Escola Modelo Labib Saud Reis, onde tem a ETEC. Lamentando que lhe corta o 
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coração saber da situação que está aquela escola; já que ele estudou lá por oito anos e conhece muito bem ali, os quatro 
cantos daquela escola. 
 

- O Vereador Lindenilton da Silva Ganda fez uma indicação verbal ao Prefeito Municipal sugerindo que ele precisa 
de preparar ou pedir para o RH preparar uma pessoa, para pôr no lugar de uma outra que saia de férias. Argumentando 
que o munícipe sai da sua casa e chega lá para resolver um problema, seja qual for o departamento; simplesmente, 
falam que o fulano está de férias; que, tudo bem, o funcionário tem que pegar férias, mas o munícipe não tem culpa; que 
o gestor tem que preparar uma outra pessoa e deixar ali no lugar para atender o munícipe ali. Lamentando que uma 
senhora veio lhe procurar dizendo que, cortou a Cidade, pegou um circular e andou não sabe quantos quilômetros a pé, 
para chegar lá na Prefeitura e ter uma má resposta e ainda falar que o cidadão está de férias; que ele acha que isso não 
pode acontecer, tem que ter educação na hora de dar uma resposta para a pessoa. 
 
 

ENCERRAMENTO DO EXPEDIENTE E INTERVALO REGIMENTAL: 
 
- requerimento do Vereador Cleber Tomaz de Camargos para a dispensa do intervalo de 15 minutos,  
  aprovado por 12 votos a favor: 
 

VOTO A FAVOR   
   

Vereadora Ana Luísa Ortelani Valadares   
Vereador André Luiz Zanata   
Vereador Cleber Tomaz de Camargos   
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior   
Vereador José Euripedes Ferreira   
Vereador Lindenilton da Silva Ganda   
Vereador Luiz Fernando Riul   
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro   
Vereador Mateus Signorini   
Vereador Raimundo Ferreira Santos   
Vereador Samuel Farah   
Vereador Sebastião Ferreira   

 
 

ORDEM DO DIA:  
 

• Discussão e votação das MOÇÕES Nº 41/2018 a Nº 44/2018 e da MOÇÃO VERBAL: 
 
- requerimento do Vereador Cleber Tomaz de Camargos para a dispensa da leitura e votação em bloco,  
  aprovado por 11 votos a favor: 
 

VOTO A FAVOR   
   

Vereadora Ana Luísa Ortelani Valadares   
Vereador Cleber Tomaz de Camargos   
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior   
Vereador José Euripedes Ferreira   
Vereador Lindenilton da Silva Ganda   
Vereador Luiz Fernando Riul   
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro   
Vereador Mateus Signorini   
Vereador Raimundo Ferreira Santos   
Vereador Samuel Farah   
Vereador Sebastião Ferreira   

 
- moções aprovadas em bloco por 12 votos a favor: 
 

VOTO A FAVOR   
   

Vereadora Ana Luísa Ortelani Valadares   
Vereador André Luiz Zanata   
Vereador Cleber Tomaz de Camargos   
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior   
Vereador José Euripedes Ferreira   
Vereador Lindenilton da Silva Ganda   
Vereador Luiz Fernando Riul   
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro   
Vereador Mateus Signorini   
Vereador Raimundo Ferreira Santos   
Vereador Samuel Farah   
Vereador Sebastião Ferreira   

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
 



- 7 - 

 

• Discussão e votação do REQUERIMENTO VERBAL: 
 
- requerimento aprovado por 12 votos a favor: 
 

VOTO A FAVOR   
   

Vereadora Ana Luísa Ortelani Valadares   
Vereador André Luiz Zanata   
Vereador Cleber Tomaz de Camargos   
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior   
Vereador José Euripedes Ferreira   
Vereador Lindenilton da Silva Ganda   
Vereador Luiz Fernando Riul   
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro   
Vereador Mateus Signorini   
Vereador Raimundo Ferreira Santos   
Vereador Samuel Farah   
Vereador Sebastião Ferreira   

 
- Houve um minuto de silêncio em homenagem aos falecidos; em especial, pelo falecimento do esportista Sr. Eduardo. 

 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Nada mais havendo a ser tratado e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente José Eurípedes 
Ferreira deu por encerrada a sessão. 
 
A presente ata foi elaborada de forma sucinta e resumida já que a sessão está gravada na sua íntegra em vídeo, nos 
termos do Artigo 118 do Regimento Interno.  
 
Para fazer constar em ata, o Vereador e 1º Secretário Luiz Gustavo de Sousa lavrou a presente que vai devidamente 
assinada pelo Presidente e pelo 1º Secretário. 


