PAUTA DA 06ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2012 DA CÂMARA
MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO,
REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2012.

EXPEDIENTE:
Para apreciação: ATA DA 05ª SESSÃO ORDINÁRIA 2012 - 12/03/2012
 Leitura das Correspondências.
 Ciência ao Plenário dos Ofícios N.º 189/2012, S.E. N.º 119/2012 e S.E N.º 120/2012 da Prefeitura Municipal de
Jardinópolis-SP, encaminhando respostas de indicação e requerimentos 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 Cont-037/2012 da Prefeitura Municipal de Jardinópolis-SP, encaminhando o Balancete
Mensal do mês de FEVEREIRO de 2012; bem como o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, o Relatório
da Execução Orçamentária, o Resultado Nominal e Primário, a Receita Corrente Líquida e o Demonstrativo dos
Restos a Pagar, referentes ao 1º Bimestre/2012. (cópia fornecida ao Departamento Contábil da Câmara Municipal e
documento original, com os anexos, à disposição na Secretaria do Legislativo)

REQUERIMENTOS:
 REQUERIMENTO Nº 5/2012, do Vereador Amauri Pegoraro, em que requer ao senhor Prefeito informações com
relação aos gastos da Secretaria de Assistência Social do município em cada área, bem como se houve sobra ou falta
de recursos na referida secretaria durante o exercício de 2011.

INDICAÇÕES:
 INDICAÇÃO Nº 4/2012, de autoria do Vereador Paulo Roberto de Almeida (Paulinho da Vila), em que indica ao
senhor Prefeito que sejam tomadas as medidas necessárias visando à substituição do poste de madeira localizado na
Rua Domingos Lico, defronte ao número 695.
 INDICAÇÃO Nº 5//2012, de autoria do Vereador e Presidente Mauro Sérgio dos Santos, em que indica ao Senhor
Prefeito que acione o Departamento competente a fim de realizar a reforma do cruzeiro localizado dentro do
cemitério municipal.
 INDICAÇÃO Nº 6//2012, de autoria do Vereador e Presidente Mauro Sérgio dos Santos, em que indica ao Senhor
Prefeito que acione o Departamento competente a fim de construir galerias na Avenida Luis Scrideli, visando
solucionar o problema do grande fluxo de águas pluviais que descem dos bairros Cohab Bom Jesus e Cidade Nova,
formando um rio e causando erosão e diversos danos nas casas e até mesmo na construção da escola do Sesi.
 INDICAÇÃO Nº 7/2012, de autoria da Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturana, em que indica ao senhor
Prefeito que seja disponibilizado nos finais de semana e feriados, nas praças do município, de forma rotativa e
itinerante, equipamento esportivo, de lazer e cultura, bem como uma biblioteca móvel contendo livros e jogos para
todas as faixas de idade.
 INDICAÇÃO Nº 8/2012, de autoria do Vereador Mario Sérgio de Oliveira (Cabo Sérgio), que proceda às medidas
necessárias a fim de realizar algumas melhorias no distrito de Jurucê nas áreas de saneamento, trânsito, manutenção
de prédios públicos etc.

MOÇÕES:
 MOÇÃO Nº 34/2012, de autoria do Vereador Mario Sérgio de Oliveira (Cabo Sérgio), de Aplausos e
Reconhecimento à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE JURUCÊ, na pessoa de seu presidente
JOSÉ APARECIDO MEIRA, pelo brilhante trabalho realizado no último dia 10 de março na Campanha de Castração
de mais de quarenta animais daquele distrito.

Fala dos inscritos.
Encerramento do expediente e intervalo de 15 minutos.

ORDEM DO DIA:
 REQUERIMENTO Nº 5/2012
Aprovado com cinco votos a favor: Amauri, Cabo Sérgio, Juscelino, Mauro Cabeleireiro e Sidnei.
Votos contrários: João Ciro, Lília Maturana, Paulinho da Vila e Raimundo do Gás.
 MOÇÃO Nº 34/2012.
Aprovadas.

