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ATA DA 03ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO 
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 seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, na Câmara Municipal de Jardinópolis, Estado de São 
Paulo, no Salão de Reuniões, com início às 19:45 horas, foi realizada a 03ª 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 DA ATA:  
 
ATA DA 02ª SESSÃO ORDINÁRIA 2018  -  14/02/2018 
 
- requerimento do Vereador Cleber Tomaz de Camargos para a dispensa da leitura da ata,  
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   

 
- ata aprovada 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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• Ciência ao Plenário do Ofício S.E. N.º 030/2018 da Prefeitura Municipal de Jardinópolis-SP; encaminhando resposta 
de requerimentos feitos por vereador desta Casa de Leis. (cópia fornecida ao respectivo vereador e documento 
original à disposição na Secretaria do Legislativo) 

 

• Ciência ao Plenário do Ofício Nº 001/2018 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, solicitando a indicação de 
um novo membro do Poder Legislativo, como suplente, para compor o Conselho Municipal de Turismo de 
Jardinópolis – COMTUJARD; devido à mudanças no corpo do COMTUJARD. 

 

• ESCOLHA DE UM MEMBRO DO PODER LEGISLATIVO PARA SUPLENTE DO COMTUJARD: 
 
- Atendendo ao pedido da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (conforme Ofício Nº 001/2018), solicitando a 
indicação de um novo membro do Poder Legislativo para compor, como suplente, o Conselho Municipal de Turismo de 
Jardinópolis – COMTUJARD, em virtude do antigo suplente Vereador José Eduardo Gomes Junior ter sido eleito como 
novo titular (em votação do referido conselho), foi escolhido o Vereador André Luiz Zanata como novo suplente. 
 

• ESCOLHA DE DOIS VEREADORES PARA INTEGRAR A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
JARDINÓPOLIS-SP: 

 
- Foram escolhidos o Vereador André Luiz Zanata e o Vereador Cleber Tomaz de Camargos, com concordância 
dos demais vereadores, para participarem da referida comissão. 
 
- Sendo que, durante a discussão, o Vereador Luiz Fernando Riul disse que fica registrado que os vereadores não foram consultados em relação ao 
projeto; que ele é crítico a essa obra que foi feita aí e ele fica à vontade para depois elogiar ou criticar o projeto; que, em termos de fiscalização, ele 
confia na Câmara, nos funcionários e no Presidente; mas, ele vai ser crítico em relação ao projeto, como até hoje ele é crítico ao que se foi feito aí; e 
espera que lhe agrade porque, se não lhe agradar, ele vai ficar à vontade para criticar. 

 
 

REQUERIMENTOS: 
 

• REQUERIMENTO Nº 7/2018, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), em que requer ao 
Senhor Prefeito que informe a esta Casa de Leis, para conhecimento, quando será feita uma rotatória na Vicinal Aziz 
Rassi, na entrada dos bairros Jardim Santo Antônio e Jardim São Francisco. 

 

• REQUERIMENTO Nº 8/2018, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), em que requer ao 
Senhor Prefeito que informe a esta Casa de Leis, para conhecimento, se haverá algum tipo de reforma no prédio que 
abriga a Casa da Cultura, bem como se será feita a reconstrução do muro da divisa com a Rua Rafael Cantoni. 

 

• REQUERIMENTO Nº 9/2018, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), em que requer ao 
Senhor Prefeito que informe a esta Casa de Leis, para conhecimento, qual é a situação atual do processo de aquisição, 
pela Prefeitura, do antigo prédio do Hospital de Jardinópolis. 

 

• REQUERIMENTO Nº 10/2018, 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 as câmeras de segurança 
instaladas em Jardinópolis. 

 

• REQUERIMENTO Nº 11/2018, de autoria do Vereador Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria), em que 
requer ao Senhor Prefeito que informe a esta Casa de Leis, para conhecimento, quais deputados estaduais e federais 
atuaram na disponibilização de verbas para Jardinópolis, bem como informe os valores de cada uma e os respectivos 
locais onde foram utilizadas, desde o ano de 2014 até a presente data.  

 

• REQUERIMENTO Nº 12/2018, de autoria do Vereador Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), em que requer ao 
Senhor Prefeito que envie a esta Casa de Leis, para conhecimento, informações relacionadas com a construção do 
emissário que levará a rede até a Estação de Tratamento de Esgoto, na parte que cabe à Prefeitura Municipal de 
Jardinópolis. 

 
- requerimento do Vereador Lindenilton da Silva Ganda para a dispensa da leitura dos requerimentos, 
  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   



- 3 - 

 

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 dos requerimentos. 
 
 

INDICAÇÕES: 
 

• INDICAÇÃO Nº 12/2018, de autoria da Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro, em que indica ao Senhor 
Prefeito que promova a limpeza ou notifique o proprietário  para limpar o terreno existente na Rua Francisco Júlio, 
em frente ao número 175, localizada na Vila das Mangueiras. 

 

• INDICAÇÃO Nº 13/2018, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), em que indica ao Senhor 
Prefeito que acione o departamento competente a fim de desentupir o bueiro existente na Rua Argemiro Sestari, 
esquina com a Rua Yocio Kinsui e Yassuka Inada. 

 

• INDICAÇÃO Nº 14/2018, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), em que indica ao Senhor 
Prefeito que acione o departamento competente a fim de construir uma passagem de água na Rua Paulo Sérgio 
Mendes, esquina com a Rua Semi Jabbour, localizadas na Vila América. 

 

• INDICAÇÃO Nº 15/2018, de autoria do Vereador Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), em que indica ao Senhor 
Prefeito que proceda às medidas necessárias a fim de realizar limpeza geral na área localizada entre as Ruas Idalina 
Gabriel Marchiori, Agnaldo Salata, Mário Costacurta e José Maria Lelé. 

 

• INDICAÇÃO Nº 16/2018, de autoria do Vereador Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), em que indica ao Senhor 
Prefeito que proceda às medidas necessárias visando recapear as ruas dos bairros CDHU Antônio Duarte Nogueira, 
Jardim Santa Júlia e Jardim Itamaracá. 

 

• INDICAÇÃO Nº 17/2018, de autoria do Vereador Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), em que indica ao Senhor 
Prefeito que acione o departamento competente a fim de realizar a poda das árvores e a limpeza geral da Praça Ivo 
Gomes, localizada no Jardim Itamaracá. 

 

• INDICAÇÃO Nº 18/2018, de autoria do Vereador Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), em que indica ao Senhor 
Prefeito que acione o departamento competente a fim de realizar limpeza geral na Praça São Sebastião, localizada 
entre as ruas Carlos Saran e Albino Marincek. 

 

• INDICAÇÃO Nº 19/2018, de autoria do Vereador Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), em que indica ao Senhor 
Prefeito que acione o departamento competente a fim de realizar limpeza geral na área localizada no Jardim 
Itamaracá, entre as Ruas Agnaldo Salata, Antônio Donato e Prof. Romeu Lobato Macedo. 

 

• INDICAÇÃO Nº 20/2018, de autoria do Vereador Mateus Signorini, em que indica ao Senhor Prefeito que 
providencie a sinalização de trânsito e faixa de travessia de pedestres na esquina do Supermercado Babá, situada entre 
as Ruas Silva Jardim e Joaquim Araújo. 

 
- requerimento do Vereador Cleber Tomaz de Camargos 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. 
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MOÇÕES: 
 

• MOÇÃO Nº 34/2018, 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 JOÃO PAULO ANCHIETA DA COSTA, ocorrido no dia 8 de 
fevereiro de 2018, aos 32 anos de idade, em nosso município. 

 

• MOÇÃO Nº 35/2018, 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 SILVANO ANTÔNIO DOS SANTOS, ocorrido no dia 9 de fevereiro 
de 2018, aos 57 anos de idade, em nosso município. 

 

• MOÇÃO Nº 36/2018, 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 YOLANDA CHIODI BRIGLIADORI, ocorrido no dia 10 de 
fevereiro de 2018, aos 87 anos de idade, em nosso município. 

 

• MOÇÃO Nº 37/2018, 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 SEBASTIÃO LEONEL DE OLIVEIRA, ocorrido no dia 13 de 
fevereiro de 2018, aos 60 anos de idade, em nosso município. 

 

• MOÇÃO Nº 38/2018, 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 SÉRGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, ocorrido no dia 18 
de fevereiro de 2018, aos 60 anos de idade, em nosso município. 

 

• MOÇÃO Nº 39/2018, 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 OSVALDO ALVES PEREIRA, ocorrido no dia 21 de fevereiro de 
2018, aos 56 anos de idade, em nosso município. 

 

• MOÇÃO Nº 40/2018, 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 LUIZ CARLOS SERAFIM, ocorrido no dia 23 de fevereiro de 2018, 
aos 67 anos de idade, em nosso município. 

 
- requerimento do Vereador Cleber Tomaz de Camargos 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   
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Vereador Sebastião Ferreira   
 

- dispensada a leitura das moções. 
 
 

FALA DOS INSCRITOS: 
 

• Se inscreveram e discursaram os seguintes vereadores:  
 

- Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro.  
- Vereador Lindenilton da Silva Ganda.  
- Vereador Cleber Tomaz de Camargos.  
- Vereador André Luiz Zanata.  
- Vereador Luiz Gustavo de Sousa.  
 

• Requerimentos, indicações, moções e pedidos verbais:  
 

- A Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro fez um requerimento verbal ao Prefeito Municipal pedindo 
informações de onde está vindo a água ou esgoto a céu aberto (ela não sabe o quê que é isso), com um cheiro 
insuportável, lá atrás do Condomínio Haras; se é lá da caixa do Cezar Capato, que transborda e desce ali para baixo; ou 
se vem do Condomínio Haras? Solicitando que o Sr. Prefeito tome medidas necessárias e urgentes quanto a esse 
problema. Lamentando que lhe passaram a informação de que esta água vem do condomínio, que tem uma manilha que 
sai do condomínio e que foi autorizada para jogar nas caçambas e fica lá; hora que chove, ela derrama tudo e escorre 
para o Córrego dos Lucianos; e, aí, é um crime ambiental, é um absurdo; que é proibido isso. 
 

- A Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro fez uma indicação verbal ao Prefeito Municipal e ao Secretário 
da Saúde para que se contrate mais psiquiatras, porque não é possível esperar as consultas por cinco ou seis meses; para 
dar uma olhadinha com mais carinho para a nossa Saúde e para os medicamentos que andam faltando; já que lhe 
falaram que começou a faltar medicamento também. Justificando que ela teve um pedido de uma munícipe, em que a 
mesma precisa de um remédio controlado; só que as marcações de consulta para psiquiatria estão muito, muito 
alongadas, é de quatro a cinco meses. Argumentando que, como o Sr. Prefeito e o Secretário da Saúde são médicos, ela 
acha que eles sabem muito bem que, terminou o medicamento, a pessoa não pode ficar sem ele. Lamentando que a 
Saúde está um caos, que é reclamação todos os dias. 
 

- A Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro fez um requerimento verbal ao Prefeito Municipal perguntando 
porque a Prefeitura contratou uma firma de Franca para fazer pintura em guias e sarjetas? Quanto que esta firma, que 
veio lá de Franca, cobrou para vir fazer esse serviço aqui de pintar as sarjetas e guias da nossa cidade? Fez contrato ou 
licitação e quando se fez? Ganhou a licitação, tudo bem, se for fazer licitação tem que ser cumprida; mas por quê não 
contrata as pessoas daqui da Cidade, que aí o dinheiro vai ficar dentro do Município; que, numa época de tantas 
dificuldades que estamos passando e com tanta gente desempregada, pais de família passando necessidade de emprego, 
por quê não exigiu da firma pegar pessoas daqui da Cidade para trabalharem? Argumentando que não é hora disso; já 
que nós temos prioridades, como na Saúde; que nós não estamos precisando de pintura em guia não, nós estamos 
precisando de limpeza em terrenos e praças, melhorar os bairros; nós estamos precisando de saúde em nossa cidade, 
saúde melhor e mais atendimento; que os médicos não estão dando conta, está muito abarrotado; que a Especialidade 
está tudo cheia, tem muita gente doente! 
 

- O Vereador Lindenilton da Silva Ganda fez um requerimento verbal ao Sr. Prefeito para que informe esta Casa de 
Leis qual o valor do superávit financeiro apurado no final do exercício de 2017? E qual o destino que será dado ao 
eventual superávit? 
 

- O Vereador Lindenilton da Silva Ganda fez uma indicação verbal ao Sr. Prefeito Municipal ou ao departamento 
competente para envie um fiscal até a Rua Rui Barbosa, em frente ao nº 1.213, para tomar conhecimento de um terreno 
(onde o proprietário nem mora aqui nesta cidade) que está causando muitos problemas para os moradores. 
 

- O Vereador Lindenilton da Silva Ganda fez um requerimento verbal ao Sr. Prefeito Municipal e ao departamento 
competente perguntando quando terminará a poda das árvores da área verde localizada na Rua Idalina Gabriel 
Marchiori, esquina com a Rua José Maria Lelé? 
 

- O Vereador Lindenilton da Silva Ganda fez um requerimento verbal ao Sr. Prefeito Municipal perguntando 
quando serão limpas todas as áreas existentes ali no complexo de bairros Jardim Itamaracá, Santa Júlia e CDHU? Sendo 
que ele deixou à disposição para quem quiser assinar seus requerimentos junto com ele. 
 

- O Vereador Cleber Tomaz de Camargos fez um requerimento verbal ao Sr. Prefeito Municipal pedindo para que 
envie a esta Casa quais foram os valores de danos para o Município, em 2017, a respeito do furto de fios e danos 
materiais nos poços artesianos e nos prédios públicos que foram invadidos por ladrões? Lembrando que roubaram a 
Escola Américo Salles, lá no Aroeira roubaram os fios e, também, roubaram hidrômetros nas casas das pessoas.  
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- O Vereador Cleber Tomaz de Camargos fez um requerimento verbal ao Sr. Prefeito Municipal perguntando como 
que está a situação lá da ETEC, se está disponível ainda aquela verba de R$ 1 milhão da gestão anterior e a 
contrapartida do Governador? E o quê que está faltando para poder fazer a conclusão e transformar em ETEC, o mais 
rápido possível? Argumentando que as aulas já começaram e agora o muro foi concluído; que seria um grande passo 
para os estudantes do Município. 
 

- O Vereador Cleber Tomaz de Camargos pediu para enviar um ofício especial ao Prefeito e ao Secretário de Obras 
pedindo para tomar providências a respeito dos poços artesianos de Jardinópolis; já que os mesmos estão abandonados, 
sem cerca e sem iluminação. Argumentando que tem que ter iluminação, tem que ter fechamento ou até colocar cerca 
cortante; porque, do jeito que está, não está dificultando, está facilitando o indivíduo entrar lá e roubar os fios; 
prejudicando a população e os cofres públicos de Jardinópolis e Jurucê. Lamentando que o poço artesiano lá do Bom 
Jesus já faz tempo que está naquela situação, com os refletores apagados; que, sábado, tentaram entrar na bomba de 
esgoto do Cezar Capato durante o dia; que, então, está difícil.  
 

- O Vereador André Luiz Zanata fez um requerimento verbal ao setor responsável da Prefeitura sobre um futuro 
problema que nós podemos ter relacionado ao Cemitério Municipal; perguntando se tem o número de sepulturas 
disponíveis, se tem um planejamento de abrir um novo cemitério, e quanto tempo mais estima-se para terminar os lotes? 
Argumentando que imagina amanhã precisar enterrar alguém e não tiver lugar? Já que precisa preparar a área, precisa 
construir, precisa levantar, precisa documentação; que seu medo é que, se não der para um ano, é perigoso em um ano 
não ficar pronta uma obra nova dessa; que, então, a gente precisa correr com relação a isso, para não ter surpresa de 
tamanha complexidade aí no futuro. Lembrando que ele foi num cortejo de um ente querido, há alguns dias, e lhe 
chamou atenção a superlotação do Cemitério; que ele foi na Secretaria da Administração e lhe informaram que fizeram 
um levantamento, mas parece que a quantidade disponível de novas sepulturas é pequena. 
 

- O Vereador André Luiz Zanata fez uma indicação verbal ao Prefeito Municipal para que a Prefeitura faça um 
senso animal municipal desses animais abandonados. Argumentando que a gente sabe que muitas coisas ainda não 
podem ser feitas no Centro de Zoonoses, por conta da sua estrutura; mas ele acredita que, por ser um estudo, não tem 
dificuldade nenhuma em sair e numerar, nomear, mapear esses animais e fazer um estudo que vai, com certeza, começar 
a ter um fundamento mais plausível do controle animal. Lembrando que, em abril deste ano, vai fazer aniversário de um 
ano que ele fez a mesma indicação. 
 

- O Vereador André Luiz Zanata fez um requerimento verbal ao setor responsável da Prefeitura pedindo a cópia do 
processo de licitação do lixo e do respectivo contrato com a nova empresa, já que foi aberta uma nova licitação. 
Solicitando, também, as cópias dos tickets das pesagens dos últimos 3 meses; para a gente entender a média que estava 
sendo feita com a empresa anterior e para não correr o risco, por trocar a empresa, de perder o controle da quantidade de 
lixo que a gente tem na Cidade. Argumentando que a média tem que bater, porque a Cidade continua do mesmo 
tamanho.  
 

- O Vereador André Luiz Zanata fez uma indicação verbal ao Prefeito Municipal para que estude uma parceria ou 
mesmo a contratação de alguns cursos para o pessoal do primeiro escalão: os diretores, chefes e os secretários; a fim de 
oferecer capacitação para quem quiser e se sentir com necessidade se capacitar, em coisas básicas; como, por exemplo, 
planejamento, informática básica e internet básica. Argumentando que ele acha que investir em gente não é custo, é 
investimento; que ele acha importante investir nas pessoas também, assim como investir nos outros insumos. 
 

- O Vereador André Luiz Zanata apresentou uma moção verbal de aplausos ao veterinário Fabricio Martins Aniceto 
pelo cargo que vai assumir no Governo Federal, através do concurso do Ministério da Pecuária e Agricultura que ele 
passou. Lembrando que o mesmo é um jardinopolense que tinha passado em primeiro lugar, aquela vez, no concurso 
para o Centro de Zoonoses; mas que, graças a Deus e para o bem dele, não foi chamado. 
 

- O Vereador Luiz Gustavo de Sousa fez um requerimento verbal ao Prefeito Municipal perguntando quais as 
medidas necessárias que a Prefeitura, através do setor competente, está fazendo em relação ao aumento dos caramujos 
africanos no nosso município? Justificando que, principalmente nos bairros CDHU, Santa Júlia e Jardim Itamaracá, está 
tendo um aumento gigante de caramujos africanos; sendo que isso é um risco para a população. 
 

- O Vereador Luiz Gustavo de Sousa fez uma indicação verbal ao Prefeito Municipal para que proceda as medidas 
necessárias, ou através de um mutirão (que faça um pregão) ou contratar mais profissionais neurologista, fisioterapeuta, 
psicólogo e psiquiatra, para minimizar as filas. Argumentando que, por exemplo, se um cara quebra um braço, ele não 
pode esperar três ou quatro meses para ser atendido por um fisioterapeuta; que ele conhece um rapaz que está passando 
mal e só conseguiu marcar com o neuro para o final de abril. Sendo que, ele sabe que tem uma demanda muito alta; 
mas, infelizmente, a população não pode esperar; alguma coisa tem que ser feita; até porque, muitos usam medicamento 
e precisam passar nos médicos para pegar a receita. 
 

- O Vereador Luiz Gustavo de Sousa fez um requerimento verbal ao Prefeito Municipal perguntando como que está 
o andamento da obra e qual a previsão de entrega do Centro de Zoonoses? Lamentando que, hoje, ele passou por lá e 
estava fechado; sendo que ele viu uma porta de madeira estourada; já entraram lá, este final de semana, e quebraram. 
Lembrando que o ano passado a gente já entrou neste assunto e já era para estar funcionando este ano, para atender a 
população de Jardinópolis e Jurucê. 
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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   
Vereador Luiz Gustavo de Sousa   
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro   
Vereador Mateus Signorini   
Vereador Samuel Farah   
Vereador Sebastião Ferreira   

 
 

ORDEM DO DIA:  
 

• Discussão e votação dos REQUERIMENTOS Nº 7/2018 a Nº 12/2018 e dos REQUERIMENTOS VERBAIS: 
 
- requerimento do Vereador Cleber Tomaz de Camargos 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   

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

• Discussão e votação das MOÇÕES Nº 34/2018 a Nº 40/2018 e da MOÇÃO VERBAL: 
 
- requerimento do Vereador Cleber Tomaz de Camargos 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   
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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   

 
- moções 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   

 
- Houve um minuto de silêncio em homenagem aos falecidos; em especial, pelos 4 meses de falecimento do pai do Vereador Cleber. 

 
 

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. 
 


