
PAUTA DA 06ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2017 DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, 
REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2017. 
 

 

EXPEDIENTE:  
 
Para apreciação: ATA DA 05ª SESSÃO ORDINÁRIA 2017 - 13/03/2017 
 

• Leitura das Correspondências. 
 

• Ciência ao Plenário dos Ofícios S.E. N.º 060/2017, S.E. N.º 062/2017 e SEMFOR-29/2017 da Prefeitura Municipal 
de Jardinópolis-SP; encaminhando respostas de requerimentos e ofícios feitos por vereadores desta Casa de Leis. 
(cópias fornecidas aos respectivos vereadores e documentos originais à disposição na Secretaria do Legislativo) 

 

• Ciência ao Plenário do Ofício C.ECR nº 314/2017 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao 
Processo TC-000269/989/12, 436/006/12 e 437/006/12. (cópias fornecidas aos nobres vereadores via e-mail e 
documento original à disposição na Secretaria do Legislativo) 

 

• Ciência ao Plenário do Ofício N.º 60/2017 da Prefeitura Municipal de Jardinópolis-SP; solicitando dilatação do prazo 
por mais 30 dias para respostas dos requerimentos recebidos em 2017. (cópias fornecidas aos nobres vereadores e 
documento original à disposição na Secretaria do Legislativo) 

 
 

PROJETOS DANDO ENTRADA: 
 

• PROJETO DE LEI Nº 007/2017 do Executivo “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER AUXÍLIO-
MORADIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS VINCULADOS AO PROJETO MAIS MÉDICOS 
PARA O BRASIL, ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” (com encaminhamento 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 28/03/17) 

 
 

REQUERIMENTOS: 
 

• REQUERIMENTO Nº 14/2017, de autoria do Vereador André Luiz Zanata, em que requer ao Senhor Prefeito que 
envie a esta Casa Legislativa informações detalhadas da arrecadação do município, dos meses de janeiro, fevereiro e 
março de 2017. 

 

• REQUERIMENTO Nº 15/2017, de autoria do Vereador André Luiz Zanata, em que requer ao Senhor Prefeito que 
envie a esta Casa Legislativa informações sobre a entrega e bancos onde se faz o pagamento dos carnês de IPTU do 
corrente ano. 

 

• REQUERIMENTO Nº 16/2017, de autoria do Vereador André Luiz Zanata, em que requer ao Senhor Prefeito que 
envie a esta Casa Legislativa cópia do processo licitatório bem como do contrato celebrado com a empresa que está 
fazendo a coleta do lixo em nosso município. 

 

• REQUERIMENTO Nº 17/2017, de autoria do Vereador André Luiz Zanata, em que requer ao Senhor Prefeito para 
que a Secretaria de Saúde envie a esta Casa a relação de todos os bens materiais que foram adquiridos pela 
municipalidade e que compõem o Hospital Municipal “Leni Balan Jacomini”. 

 

• REQUERIMENTO Nº 18/2017, de autoria do Vereador Mateus Signorini, em que requer ao Senhor Prefeito que 
envie a esta Casa de Leis informações sobre a Estação de Tratamento de Esgoto. 

 

• REQUERIMENTO Nº 19/2017, de autoria dos Vereadores Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá ) e André Luiz 
Zanata, em que requerem ao Senhor Prefeito que envie a esta Casa de Leis informações sobre o Plano Municipal de 
Saneamento Básico e o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. 

 

 

INDICAÇÕES: 
 



• INDICAÇÃO Nº 94/2017, de autoria do Vereador Luiz Fernando Riul (Xotô), em que indica ao Senhor Prefeito que 
determine ao Departamento competente da municipalidade, a adoção das medidas necessárias para revitalização da 
Praça Família Brandeburgo de Oliveira, localizada no Distrito de Jurucê, bem como a instalação de uma academia ao 
ar livre no local. 

 

• INDICAÇÃO Nº 95/2017, de autoria do Vereador Luiz Fernando Riul (Xotô), em que  indica ao Senhor Prefeito a 
destinação de um caminhão-pipa para o Distrito de Jurucê, para ficar no local de forma permanente, bem como a 
reativação da “bica” d’água. 

 

• INDICAÇÃO Nº 96/2017, de autoria da Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro, em que  indica ao Senhor 
Prefeito que determine ao Departamento competente a reinstalação do alambrado que existia na área de propriedade 
do município (praça), localizada na Rua Getúlio Vargas, defronte ao número 1402, bem como o monitoramento 
diário pela vigilância patrimonial. 

 

• INDICAÇÃO Nº 97/2017, de autoria da Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro, em que  indica ao Senhor 
Prefeito que determine ao Departamento competente a limpeza geral na área de propriedade da prefeitura localizada 
entre as Ruas Sebastião Gréggio e Turíbio Carlos da Silva, bem como a construção de área de lazer no local. 

 

• INDICAÇÃO Nº 98/2017, de autoria da Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro, em que  indica ao Senhor 
Prefeito que determine ao Departamento competente a realização de melhorias e providências no prédio do PSF VII - 
Cesar Capato (“Dr. Francisco Xavier Toda Filho”), localizado na Rua Turíbio Carlos da Silva. 

 

• INDICAÇÃO Nº 99/2017, de autoria do Vereador Luiz Fernando Riul (Xotô) , em que  indica ao Senhor Prefeito 
que sejam instituídas ou complementadas na rede municipal de ensino atividades que tenham por objetivo transmitir 
aos alunos informações sobre as consequências do uso de drogas lícitas e ilícitas. 

 

• INDICAÇÃO Nº 100/2017, de autoria da Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro, em que  indica ao Senhor 
Prefeito que acione o Departamento competente, a fim de realizar a devida manutenção na iluminação pública da 
Praça da Amizade, localizada na Vila Nossa Senhora Aparecida. 

 

• INDICAÇÃO Nº 101/2017, de autoria do Vereador Mateus Signorini, em que  indica ao Senhor Prefeito que 
providencie a construção de lombada ou redutor de velocidade na Avenida Pedro Brigliadori, na altura do número 4, 
esquina com a Rua Aristides de Bonis. 

 

• INDICAÇÃO Nº 102/2017, de autoria do Vereador Luiz Fernando Riul (Xotô), em que  indica ao Senhor Prefeito 
que providencie a construção de redutor de velocidade – lombofaixa, ou lombada na Rua Siqueira Campos, (extensão 
urbana da Vicinal José Riul), localizada no Distrito de Jurucê. 

 

• INDICAÇÃO Nº 103/2017, de autoria do Vereador Luiz Fernando Riul (Xotô), em que  indica ao Senhor Prefeito o 
aproveitamento do material ora anexado, que dispões sobre o “Estatuto de Proteção, Defesa e Bem estar dos 
Animais” e sobre a “Constituição do Conselho Municipal de Proteção à Vida Animal e a Criação do Fundo Municipal 
de Proteção à Vida Animal”, em complementação à legislação municipal relacionada com a saúde animal e zoonoses. 

 

• INDICAÇÃO Nº 104/2017, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), em que  indica ao 
Senhor Prefeito que tome as medidas necessárias no sentido de rever todas as luzes da Praça da Amizade. 

 

• INDICAÇÃO Nº 105/2017, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), em que  indica ao 
Senhor Prefeito que determine a colocação de trave com redes, a construção de muro e de sanitários no campo de 
futebol localizado no Jardim Maria Regina. 

 

• INDICAÇÃO Nº 106/2017, de autoria do Vereador André Luiz Zanata, em que  indica ao Senhor Prefeito que 
determine a contratação de uma empresa para fazer um book junto com o Departamento de Indústria e Comércio para 
planejar e divulgar oportunidades de parcerias para novas indústrias no município. 

 

• INDICAÇÃO Nº 107/2017, de autoria do Vereador André Luiz Zanata, em que  indica ao Senhor Prefeito que 
determine ao Departamento de Obras e à Secretaria Municipal do Meio Ambiente a realização de investigação sobre 
a causa do mau cheiro que sai de todos os bueiros da Rua Ciniro Correa. 

 

• INDICAÇÃO Nº 108/2017, de autoria do Vereador Mateus Signorini, em que  indica ao Senhor Prefeito que 
determine ao Departamento competente a realização dos reparos necessários na rede de água da Rua Monsenhor João 
Laureano, na altura no número 149, onde existe vazamento de água no meio da rua. 

 

• INDICAÇÃO Nº 109/2017, de autoria do Vereador Mateus Signorini , em que  indica ao Senhor Prefeito que 
determine ao Departamento competente a construção de uma passagem de água entre a Rua Sapucaia e a Rua Dr. 
Muniz Sapucaia, localizadas na Vila Reis, ao lado do cemitério. 

 



• INDICAÇÃO Nº 110/2017, de autoria do Vereador Mateus Signorini, em que  indica ao Senhor Prefeito que 
determine ao Departamento competente a realização de operação tapa-buracos nos bairros Santa Rita, São Jorge, San 
Domingues, Nova Jardinópolis e Vila Olímpica. 

 

• INDICAÇÃO Nº 111/2017, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), em que  indica ao 
Senhor Prefeito que tome as medidas necessárias visando realizar limpeza geral na área localizada na Rua Ângelo 
Fincoti, ao lado do número 111. 

 

• INDICAÇÃO Nº 112/2017, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), em que  indica ao 
Senhor Prefeito que acione o Departamento competente a fim de realizar a devida manutenção na iluminação pública 
da Praça Prefeito Nilton Toscano. 

 

• INDICAÇÃO Nº 113/2017, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), em que  indica ao 
Senhor Prefeito a tomada de medidas necessárias para a instalação de um braço de luz no poste existente na Rua 
Zelinda Carniel Sisti, em frente ao número 121. 

 

• INDICAÇÃO Nº 114/2017, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), em que  indica ao 
Senhor Prefeito que providencie a construção de lombada ou redutor de velocidade na Rua Vera Alice Toscano de 
Campos, em frente ao número 500, localizada no Jardim São Lucas. 

 

• INDICAÇÃO Nº 115/2017, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha) , em que  indica ao 
Senhor Prefeito que acione o departamento competente a fim de resolver o problema de água empoçada na Rua do 
Lazer, ao lado da EMEF Ilha Grande. 

 

• INDICAÇÃO Nº 116/2017, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), em que  indica ao 
Senhor Prefeito que acione o departamento competente a fim de colocar mão única na Rua Nicolau Giudice, 
localizada em frente à EMEI Professora Geny Martins Costacurta. 

 

• INDICAÇÃO Nº 117/2017, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), em que  indica ao 
Senhor Prefeito a tomada de medidas necessárias para a instalação de um braço de luz no poste existente na Rua 
Alfredo Gomes Freire, em frente ao número 122. 

 

• INDICAÇÃO Nº 118/2017, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha) , em que  indica ao 
Senhor Prefeito que acione o departamento responsável a fim de realizar a poda da moita de bambus existente na Av.  
Vereador Jorge Saquy, esquina com a Av. Quintino Facci. 

 

• INDICAÇÃO Nº 119/2017, de autoria do Vereador Sebastião Ferreira, em que  indica ao Senhor Prefeito que 
proceda às medidas necessárias visando realizar a reforma no prédio do Núcleo do Idoso “Marli Violante Pegoraro”, 
com pintura e troca do piso. 

 

• INDICAÇÃO Nº 120/2017, 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 Rua João Pegoraro, 
em frente ao número 253. 

 

• INDICAÇÃO Nº 121/2017, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), em que  indica ao 
Senhor Prefeito que providencie a colocação de placa de “pare” na Rua Rui Barbosa, nos lados direito e esquerdo, no 
seu cruzamento com a Rua Silva Jardim, em frente ao prédio da Assistência Social. 

 

• INDICAÇÃO Nº 122/2017, de autoria dos Vereadores Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá) e José Eduardo 
Gomes Júnior (Fofo), em que  indicam ao Senhor Prefeito que providencie a instalação de escovódromo nas escolas 
da rede municipal de ensino. 

 

• INDICAÇÃO Nº 123/2017, de autoria dos Vereadores Ana Luisa Ortelani Valadares, André Luiz Zanata e Cleber 
Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria), em que  indicam ao Senhor Prefeito que proceda às medidas necessárias a 
fim de disponibilizar um centro de atividades, oficinas sociopedagógicas para os portadores de necessidades 
especiais. 

 
 

MOÇÕES: 
 

• MOÇÃO Nº 61/2017, de autoria do Vereador Luiz Fernando Riul (Xotô), de Repúdio à Proposta de Emenda 
Constitucional – PEC 287/2016, que retira direitos dos trabalhadores, em especial daqueles que recebem um salário 
mínimo, e das agricultoras e agricultores familiares, que são responsáveis pela produção de aproximadamente 70% 
dos alimentos que vão à mesa do povo brasileiro. 

 



• MOÇÃO Nº 62/2017, de autoria do Vereador André Luiz Zanata, de Aplausos e Reconhecimento ao Policial Militar 
JÚLIO CESAR DE ANDRADE, pelos 20 anos de relevantes serviços prestados em prol da segurança da população, 
especialmente, a de Jardinópolis. 

 

• MOÇÃO Nº 63/2017, 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 APARECIDA RIBEIRO DE FREITAS, ocorrido no dia 11 de março 
de 2017, aos 60 anos de idade, em nosso município. 

 

• MOÇÃO Nº 64/2017, 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 APARECIDA DOS SANTOS SOUZA, ocorrido no dia 15 de março 
de 2017, aos 81 anos de idade, em nosso município. 

 

• MOÇÃO Nº 65/2017, 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 RITA DE CÁSSIA MARASCO, ocorrido no dia 17 de março de 
2017, aos 63 anos de idade, em nosso município. 

 

• MOÇÃO Nº 66/2017, de autoria dos Vereadores Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria) e Sebastião 
Ferreira, de Aplausos e Reconhecimento ao senhor SIDNEI SALIM, pelo brilhante trabalho realizado como 
funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, durante 35 anos e 10 dias em nosso município. 

 

• MOÇÃO Nº 67/2017, de autoria dos Vereadores Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria) e Sebastião 
Ferreira, de Aplausos e Reconhecimento ao senhor JOÃO PIRES, pelo brilhante trabalho realizado como funcionário 
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, durante 30 anos em outras cidades e 8 anos em nosso município. 

 

• MOÇÃO Nº 68/2017, de autoria dos Vereadores Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria) e Sebastião 
Ferreira, de Aplausos e Reconhecimento ao senhor MÁRCIO JOSÉ DIEGUES, pelo brilhante trabalho realizado 
como funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, durante 30 anos em nosso município. 

 

• MOÇÃO Nº 69/2017, de autoria dos Vereadores Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria) e Sebastião 
Ferreira, de Aplausos e Reconhecimento ao senhor ANTÔNIO CARLOS RAMOS, pelo brilhante trabalho realizado 
como funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, durante 55 anos em nosso município. 

 
 

Fala dos inscritos. 
 
 

Encerramento do expediente e intervalo de 15 minutos. 
 
 

ORDEM DO DIA:  
 

• DELIBERAÇÃO DO PEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA DILATAÇÃO DO PRAZO DE 

RESPOSTA DOS REQUERIMENTOS RECEBIDOS POR MAIS 30 DIAS. 
 

• FORMAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOBRE A REGIÃO METROPOLITANA. 
 

• REQUERIMENTOS Nº 14/2017 a Nº 19/2017. 
 

• MOÇÕES Nº 61/2017 a Nº 69/2017.  


