
PAUTA DA 06ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2018 DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, 
REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2018. 
 

 

EXPEDIENTE:  
 
Para apreciação: ATA DA 05ª SESSÃO ORDINÁRIA 2018 - 12/03/2018 

  ATA DA 03ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 2018 - 12/03/2018 
 

• Leitura das Correspondências. 
 

• 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.: Os referidos projetos serão encaminhados 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. 

 

• 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. 

 

• 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”. 

 
 

Fala dos inscritos. 
 
 

Encerramento do expediente e intervalo de 15 minutos. 
 
 

ORDEM DO DIA:  
 

• REQUERIMENTOS Nº 16/2018 a Nº 19/2018. 


