
ATA DA 06ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE           
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, REALIZADA NO DIA 22 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 vinte e dois 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 19:40 horas, foi realizada a 06ª 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 05ª SESSÃO ORDINÁRIA 2018  -  12/03/2018 
ATA DA 03ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 2018  -  12/03/2018 
 
- 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   
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Vereador Samuel Farah   
Vereador Sebastião Ferreira   
 
● LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS: 
 
- 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 0035/2018 do Departamento de Trânsito da Prefeitura Municipal de                

Jardinópolis-SP; encaminhando resposta de ofício feito por vereador desta Casa de Leis. (cópia fornecida ao               
respectivo vereador e documento original à disposição na Secretaria do Legislativo) 

 
 
PROJETOS DANDO ENTRADA: 
 
● PROJETO DE LEI Nº 006/2018 do Executivo “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA              

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4438 DE 17 DE OUTUBRO DE 2017.” 
 

● PROJETO DE LEI Nº 007/2018 do Executivo “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA              
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4438/17 DE 17 DE OUTUBRO DE 2017.” 

 

● PROJETO DE LEI Nº 008/2018 do Executivo “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA              
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4438, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017.” 

 

● PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2018 do Executivo “ALTERA O § 2º DO ARTIGO 13 DA LEI                 
COMPLEMENTAR N.º 02/2004, COM SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES, QUE ‘DISPÕE SOBRE O PLANO            
DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS E DÁ OUTRAS           
PROVIDÊNCIAS’, NA FORMA QUE ESPECIFICA.” 

 
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 23/03/18. 

 
 
REQUERIMENTOS: 
 
● REQUERIMENTO Nº 16/2018, de autoria da Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro, em que requer ao               

Senhor Prefeito que envie a esta Casa de Leis, para conhecimento, informações se a Prefeitura recebe alguma verba                  
ou valor mensal ou anual para pagamento de motoristas que atuam no SAMU. 

 

● REQUERIMENTO Nº 17/2018, de autoria da Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro, em que requer ao               
Senhor Prefeito que envie a esta Casa de Leis, para conhecimento, informações sobre a prestação de serviços por                  
outras empresas, em todas as áreas, no Pronto Atendimento Municipal, desde a sua inauguração. 
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● REQUERIMENTO Nº 18/2018, de autoria dos Vereadores Marli Rodrigues Violante Pegoraro e Cleber Tomaz de               
Camargos (Cleber bicicletaria), em que requer ao Senhor Prefeito que envie a esta Casa de Leis, para conhecimento,                  
informações sobre os serviços de recapeamento asfáltico realizados por caminhão da usina de asfalto de nossa                
municipalidade em frente à empresa Aratrop. 

 

● REQUERIMENTO Nº 19/2018, de autoria da Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro, em que requer ao               
Senhor Prefeito que envie a esta Casa de Leis, para conhecimento, informações sobre a locação, pela municipalidade,                 
do prédio da APAE situado na Av. Prefeito Newton Reis.  

 
 
INDICAÇÕES: 
 
● INDICAÇÃO Nº 31/2018, de autoria dos Vereadores André Luiz Zanata e Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá),                 

em que indicam ao Senhor Prefeito que determine à Secretaria e Departamento competente da municipalidade a                
adoção das providências necessárias para instalação de guard-rail na Estrada Vicinal Aziz Rassi, no trecho em que                 
esta confronta com o Condomínio São Francisco. 

 

● INDICAÇÃO Nº 32/2018, de autoria do Vereador Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), em que indica ao Senhor                  
Prefeito que determine à Secretaria e Departamento competente da municipalidade a adoção das providências              
necessárias para efetuar o corte de galhos que estão sobre a cantina do campo de futebol do “Meia Noite”, bem como                     
a pintura da cantina, da casa e dos vestiários do local. 

 

● INDICAÇÃO Nº 33/2018, de autoria do Vereador Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), em que indica ao Senhor                  
Prefeito que determine à Secretaria e Departamento competente da municipalidade a adoção das providências              
necessárias para limpeza da calçada da Avenida Geny Borghi Mosna/Vereador Jorge Saquy, em toda a sua extensão. 

 

● INDICAÇÃO Nº 34/2018, de autoria do Vereador Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), em que indica ao Senhor                  
Prefeito que determine à Secretaria e Departamento competente da municipalidade a adoção das providências              
necessárias para consertar a grade do bueiro localizado na Rua Germano Conti, altura do número 180, bairro Jardim                  
Bandeirantes, nesta cidade, bem como reparar o piso asfáltico ao redor do citado bueiro. 

 

● INDICAÇÃO Nº 35/2018, de autoria do Vereador Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), em que indica ao Senhor                  
Prefeito que determine à Secretaria e Departamento competente da municipalidade a adoção das providências              
necessárias para realização de limpeza, corte do mato na Rua Germano Conti, altura do número 10, bem como para                   
tapar os buracos existentes na referida via. 

 

● INDICAÇÃO Nº 36/2018, de autoria do Vereador Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), em que indica ao Senhor                  
Prefeito que determine à Secretaria e Departamento competente da municipalidade a adoção das providências              
necessárias para limpeza, corte do mato e retirada do lixo, bem como o asfaltamento e a iluminação da Rua Felipe                    
Humberto Magrini, da altura do número 330 (próximo do campo do “Meia Noite”) até as proximidades da Rua da                   
Saudade (cemitério municipal). 

 

● INDICAÇÃO Nº 37/2018, de autoria do Vereador Luiz Fernando Riul (Xotô), em que indica ao Senhor Prefeito que                  
determine à Secretaria ou Departamento competente da municipalidade a tomada de providências referentes ao cano               
de água do manancial do Visconde, que abastece o Distrito de Jurucê. 

 

● INDICAÇÃO Nº 38/2018, de autoria do Vereador Luiz Fernando Riul (Xotô), em que indica ao Senhor Prefeito que                  
determine ao Departamento competente da municipalidade a adoção de medidas urgentes para limpeza das áreas               
públicas e notificação dos proprietários dos terrenos particulares do Distrito de Jurucê, para que também procedam à                 
limpeza dos seus imóveis. 

 

● INDICAÇÃO Nº 39/2018, de autoria do Vereador Luiz Fernando Riul (Xotô), em que indica ao Senhor Prefeito que                  
sejam enviados máquinas e equipamentos como pá-carregadeira, retroescavadeira, caminhão basculante e roçadeiras            
em boas condições de uso para permanecerem no distrito de Jurucê, para o atendimento das demandas de rotina. 

 

● INDICAÇÃO Nº 40/2018, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), em que indica ao Senhor                 
Prefeito que providencie a construção de galeria de água pluvial nas esquinas da Avenida Pedro Brigliadori com as                  
Ruas Penélope Sestari Bonela e Lucas Rassi. 

 

● INDICAÇÃO Nº 41/2018, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), em que indica ao Senhor                 
Prefeito que providencie a construção de galeria de água pluvial ou bueiro na Rua Messias de Assis Pereira, em frente                    
ao número 18, esquina com a Rua José Rodrigues, localizada na Vila São Luis. 

 

- 3 - 

 



● INDICAÇÃO Nº 42/2018, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), em que indica ao Senhor                 
Prefeito que acione o Departamento competente a fim de colocar placas proibindo a circulação de bicicletas na Praça                  
Central de nossa cidade. 

 

● INDICAÇÃO Nº 43/2018, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), em que indica ao Senhor                 
Prefeito que acione o Departamento competente a fim de colocar sinalização horizontal e vertical na esquina da Rua                  
Antônio Rodrigueiro com a Rua Gabriel José Saquy, localizadas no bairro Jardim São Gabriel. 

 

● INDICAÇÃO Nº 44/2018, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), em que indica ao Senhor                 
Prefeito que acione o Departamento competente a fim de realizar e manter a limpeza da área verde localizada entre as                    
Ruas Idalina G. Marchiori e José Maria Lelé, em frente à Creche Maria Brigliadori, bem como podar as árvores ali                    
existentes. 

 

● INDICAÇÃO Nº 45/2018, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), em que indica ao Senhor                 
Prefeito que acione o Departamento competente a fim de realizar e manter a limpeza da área verde localizada entre as                    
Ruas Agnaldo Salata e Prof. Romeu Lobato Macedo, em frente à UBS “Ruth Rodrigues Pereira”. 

 

● INDICAÇÃO Nº 46/2018, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), em que indica ao Senhor                 
Prefeito que acione o Departamento competente a fim de podar as árvores existentes na Rua Albino Marincek,                 
próximo à Igreja São Sebastião, localizada no Jardim Itamaracá. 

 

● INDICAÇÃO Nº 47/2018, de autoria do Vereador Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria), em que indica                
ao Senhor Prefeito que acione o Departamento competente a fim de realizar reforma geral no prédio do Centro de                   
Convivência do Idoso “Marli Violante Pegoraro”. 

 
- requerimento do Vereador André Luiz Zanata 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   
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. 
 
 
FALA DOS INSCRITOS: 
 
● Se inscreveram e discursaram os seguintes vereadores:  
 

- Vereador Lindenilton da Silva Ganda.  
- Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro.  
- Vereador Cleber Tomaz de Camargos.  
- Vereador Luiz Gustavo de Sousa.  
- Vereador Jose Eduardo Gomes Junior.  
 
● Requerimentos, indicações, moções e pedidos verbais:  
 

- A Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro fez uma indicação verbal ao Prefeito Municipal pedindo para                
que volte a funcionar as câmeras de monitoramento (que estão desativadas por falta de manutenção) em nossa cidade; já                   
que é uma arma a mais nas mãos dos policiais porque eles vão ter uma opção aonde estão ocorrendo os furtos e ver                       
direitinho o que está acontecendo. Argumentando que em todas as cidades estão funcionando as câmeras; só no nosso                  
município é que está acontecendo isso, em Jurucê e aqui em Jardinópolis. 
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- O Vereador Cleber Tomaz de Camargos pediu para enviar um ofício ao Secretário do Meio Ambiente para que                   
possa fazer, imediatamente, a poda de uma árvore lá na UBS do Bom Jesus; tanto na Av. Pequena do Nascimento, como                     
na rua do lado de cima, Rua Yocio Kinsui. Argumentando que os munícipes estão tendo problema lá; pois, uma árvore                    
está saindo para o lado de fora naquelas ruas, onde passa ônibus escolar, ambulância, veículos de grande porte, etc.;                   
causando dificuldade até para os moradores. 
 

- O Vereador Cleber Tomaz de Camargos pediu para encaminhar um ofício ao Deputado Federal e, hoje, Secretário                  
da Agricultura Sr. Arnaldo Jardim – PPS agradecendo o mesmo por ter se lembrado de Jardinópolis e atendido o seu                    
pedido (feito no mandato anterior) de disponibilizar uma ambulância para Jardinópolis. Informando que já foi fechado o                 
convênio no dia 18 de março; e que agora ele está tentando modificar, pedindo se há a possibilidade de vir com duas                      
macas. Argumentando que isso é de grande importância; pois, hoje, as ambulâncias rodam muito, diariamente, e                
algumas já estão danificadas. Sendo que ele deixou à disposição para os demais vereadores assinarem o ofício junto                  
com ele.  
 

- O Vereador Cleber Tomaz de Camargos fez um requerimento verbal ao Secretário da Saúde sobre as                 
ambulâncias, perguntando quais as ambulâncias que estão na oficina, qual o tempo que estão lá e quantas estão                  
funcionando e rodando? Sendo que ele quer os prazos de todas as que estiverem em oficina, funilaria, etc.; e as                    
condições de cada uma, se todas estão devidamente corretas para poder fazer o transporte? 
 

- O Vereador Luiz Gustavo de Sousa fez uma indicação verbal ao Prefeito Municipal e ao departamento competente                  
pedindo para que, hora que começar a funcionar o Centro de Zoonoses, já comece a realizar, principalmente, as                  
castrações e todos os serviços ali que a Prefeitura possa atender os munícipes. Alegando que, esta semana, ele foi                   
procurar saber sobre o Centro de Zoonoses e verificou que parece que, agora, já vai começar a funcionar. 
 

- O Vereador Luiz Gustavo de Sousa fez uma indicação verbal ao Prefeito Municipal, junto à Secretaria da                  
Educação, para que tome providências em relação à quadra de esportes localizada na Escola Américo Salles; para que a                   
mesma seja liberada para uso dos alunos. Argumentando que, esta semana, ele foi procurado por várias mães de alunos                   
ali da Escola Américo Sales, reclamando que já está passando o primeiro bimestre e as crianças não estão tendo                   
educação física; pois, está sendo realizada uma reforma ali na escola e a quadra (onde é feita as atividades) está cheia de                      
cadeiras e móveis; impossibilitando a educação física das crianças ali daquela escola. Sendo que o Vereador Jose                 
Eduardo Gomes Junior sugeriu, se não tiver como desocupar rapidamente a quadra para os alunos, verificar a utilização                  
provisória da quadra ali da Terceira Idade; que é próxima a Escola Américo Sales e poderia suprir essa necessidade                   
momentânea. 
 

- O Vereador Luiz Gustavo de Sousa fez uma indicação verbal ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Obras para                    
que tome providências, com urgência, quanto ao telhado da Escola Neyla; já que o mesmo está danificado e está                   
entrando muita água lá dentro e está acabando com o forro existente na escola. Argumentando que o ele foi lá e                     
verificou que o forro está pintadinho e bonitinho, mas está vazando muita água e não vai aguentar por muito tempo; que                     
a gente não pode perder aquele forro, que está em boas condições. Pedindo, também, para instalar as seis duchas que                    
faltam ser instaladas, já que são várias crianças ali também que não têm um local adequado para tomar o banho certo.  
 

- Os Vereadores André Luiz Zanata e Luiz Gustavo de Sousa fizeram um requerimento verbal à Secretaria de                  
Obras perguntando qual o prazo para a troca de padrão do poste da rede elétrica da Escola Neyla, para a devida                     
instalação das duchas? Informando que eles puxaram, a provisório, um cabo de energia lá do postinho da praça para                   
poder ligar as duchas que tem lá hoje; que o problema lá é que precisa trocar o padrão. 
 

- O Vereador Luiz Gustavo de Sousa fez uma indicação verbal ao Departamento de Obras pedindo providências para                  
que seja feita, na verdade, uma rotatória ali na bifurcação da Rua Mário Fregonesi. Argumentando que têm comércios                  
ali e muitos caminhões não estão tendo como descer; pois, na parte que é para descer, não dá o espaço certo. 
 
 
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 e 1 voto contra: 
 

VOTO A FAVOR VOTO CONTRA  
Vereadora Ana Luísa Ortelani Valadares Vereador Luiz Fernando Riul  
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 Gustavo de Sousa   
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro   
Vereador Mateus Signorini   
Vereador Raimundo Ferreira Santos   
Vereador Samuel Farah   
Vereador Sebastião Ferreira   
 
 
ORDEM DO DIA:  
 
● Discussão e votação dos REQUERIMENTOS Nº 16/2018 a Nº 19/2018 e dos REQUERIMENTOS VERBAIS: 
 
- requerimento do Vereador Jose Eduardo Gomes Junior para a dispensa da leitura e votação em bloco,  
  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   
 
- requerimentos aprovados 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   
 
 
ENCERRAMENTO: 
 
Nada mais havendo a ser tratado e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente José Eurípedes                   
Ferreira disse que as indicações serão encaminhadas aos órgãos competentes, dando 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. 
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