ATA DA 08ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2016 DA CÂMARA MUNICIPAL DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE
2016.
VEREADORES PRESENTES: Amauri Pegoraro (Amaurizinho, 2º Secretário), Antonio
Carlos Brigliadori, Cleber Tomaz de Camargos (Cleber da Bicicletaria, Presidente), João
Ciro Marconi, José Carlos Carvalho (1º Secretário), Jose Eduardo Gomes Junior (Fofo), José
Euripedes Ferreira (Chupeta, Vice-Presidente), Lilia Aparecida Almeida Maturana, Luiz
Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), Mateus Signorini, Paulo José Brigliadori e Raimundo
Ferreira Santos (Raimundo Gás).
VEREADORES AUSENTES: Fernando Pascoal Saud Fregonezi.

ABERTURA:
Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, na Câmara Municipal de Jardinópolis, Estado de São Paulo, no
Salão de Reuniões, com início às 19:45 horas, foi realizada a 08ª Sessão Ordinária de 2016 do presente Legislativo.
Havendo número legal de vereadores, o Sr. Presidente Cleber Tomaz de Camargos, invocando a Proteção de Deus,
deu por aberta a sessão.

EXPEDIENTE:
 DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS ATAS:
ATA DA 07ª SESSÃO ORDINÁRIA 2016 - 04/04/2016
ATA DA 03ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 2016 - 05/04/2016
- requerimento do Vereador Luiz Gustavo de Sousa para a dispensa da leitura e votação em bloco das atas,
aprovado por 11 votos a favor:
VOTO A FAVOR
Vereador Amauri Pegoraro
Vereador Antonio Carlos Brigliadori
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereador João Ciro Marconi
Vereador José Carlos Carvalho
Vereador José Euripedes Ferreira
Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturana
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereador Mateus Signorini
Vereador Paulo José Brigliadori
Vereador Raimundo Ferreira Santos

- atas aprovadas em bloco por 11 votos a favor:
VOTO A FAVOR
Vereador Amauri Pegoraro
Vereador Antonio Carlos Brigliadori
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereador João Ciro Marconi
Vereador José Carlos Carvalho
Vereador José Euripedes Ferreira
Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturana
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereador Mateus Signorini
Vereador Paulo José Brigliadori
Vereador Raimundo Ferreira Santos

 LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS:
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- Foi lida uma correspondência enviada a esta Casa, lembrando que foram fornecidas cópias aos nobres vereadores e
que o documento original ficará à disposição na Secretaria do Legislativo.
 Ciência ao Plenário dos Ofícios N.º 074/2016, N.º 075/2016, N.º 077/2016, N.º 078/2016, N.º 079/2016, N.º
080/2016, 081/2016, 082/2016 e N.º 084/2016 da Prefeitura Municipal de Jardinópolis-SP; encaminhando respostas
de requerimentos e indicações 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 SEMFOR-12/2016 da Prefeitura Municipal de Jardinópolis-SP, encaminhando o
Balancete Mensal de Receitas e Despesas dos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2016; bem como, o Relatório
do Balanço Orçamentário, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, o Relatório da Execução Orçamentária,
a Receita Corrente Líquida, o Relatório do Resultado Nominal e Primário e o Relatório dos Restos a Pagar; referentes
ao 1º Bimestre/2016. (cópia fornecida ao Departamento Contábil da Câmara Municipal e documento original, com
os anexos, à disposição na Secretaria do Legislativo)

INDICAÇÕES:
 INDICAÇÃO Nº 19/2016, de autoria do Vereador e presidente Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria), em
que indica ao Senhor Prefeito que acione o departamento competente a fim de realizar os devidos reparos na
passagem de água localizada na Rua Itamar dos Santos, esquina com a Rua José David.
 INDICAÇÃO Nº 20/2016, de autoria do Vereador José Eurípedes Ferreira (Chupeta), em que indica ao Senhor
Prefeito que tome as medidas necessárias visando à implantação do “Programa Caçamba Solidária”, de forma
seletiva, em nossa cidade.

MOÇÕES:
 MOÇÃO Nº 53/2016, de autoria da Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturana, de Aplausos e Reconhecimento
ao Excelentíssimo Senhor Doutor SÉRGIO MORO, Juiz Federal, pelo brilhante trabalho que vem realizando à frente
da operação Lava Jato.
 MOÇÃO Nº 54/2016, de autoria dos Vereadores Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria) - presidente,
Amauri Pegoraro, Antônio Carlos Brigliadori, Fernando Pascoal Saud Fregonezi, João Ciro Marconi, José Carlos
Carvalho, José Eduardo Gomes Júnior, José Euripedes Ferreira, Lilia Aparecida Almeida Maturana, Luiz Gustavo de
Sousa (Gustavo Sabá), Mateus Signorini, Paulo José Brigliadori e Raimundo Ferreira Santos, de Profundo Pesar pelo
falecimento do senhor JOSÉ LUIS MICAI, ocorrido no dia 2 de abril de 2016, aos 58 anos de idade, deixando esposa
e 1 filha.
 MOÇÃO Nº 55/2016, de autoria dos Vereadores Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria) - presidente,
Amauri Pegoraro, Antônio Carlos Brigliadori, Fernando Pascoal Saud Fregonezi, João Ciro Marconi, José Carlos
Carvalho, José Eduardo Gomes Júnior, José Euripedes Ferreira, Lilia Aparecida Almeida Maturana, Luiz Gustavo de
Sousa (Gustavo Sabá), Mateus Signorini, Paulo José Brigliadori e Raimundo Ferreira Santos, de Profundo Pesar pelo
falecimento do senhor JOÃO VIZU, ocorrido no dia 1º de abril de 2016, aos 70 anos de idade, deixando esposa, 6
filhos, 9 netos e 3 bisnetos.

FALA DOS INSCRITOS:
 Se inscreveram e discursaram os seguintes vereadores:
- Vereador Cleber Tomaz de Camargos.
- Vereador João Ciro Marconi.
- Vereador José Euripedes Ferreira.
- Vereador Raimundo Ferreira Santos.
- Vereador Luiz Gustavo de Sousa.
- Vereador José Carlos Carvalho.
 Requerimentos, indicações, moções e pedidos verbais:
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- O Vereador Cleber Tomaz de Camargos fez um requerimento verbal à Assistência Social para que lhe encaminhe
a nota da compra da cesta básica, desse lote 24 (que ele tem fotos em mãos, anexa). Sendo que ele quer saber quantas
cestas básicas foram feitas e a relação dos nomes e endereços de toda a população que procurou a Assistência Social e
teve a cesta básica fornecida, de outubro até a data de hoje? E que a Vigilância Sanitária interceda junto e fiscalize isso
daí para que isso não aconteça, porque isso é um descaso com a população; e que faça também um acompanhamento na
casa dessas pessoas, porque é um alimento perecível e ele sabe que quase todo mundo não tem o hábito de olhar a
validade. Lamentando que ele foi chamado por uma munícipe na rede social, que lhe informou que tinha ido na
Assistência Social de Jardinópolis pedir uma cesta básica e ficou tão feliz; mas, na hora que chegou em casa, ela não
pôde se alimentar pela cesta porque os alimentos estavam vencidos. Então, ele foi pessoalmente lá na Assistência Social
e presenciou 41 cestas básicas e 3 pacotes de feijão, óleo e farinha vencidos.
- O Vereador Cleber Tomaz de Camargos pediu para enviar um ofício ao Prefeito Municipal e à Assistência Social
pedindo para que informe a esta Casa de Leis a respeito de quantas pessoas (moradores de rua) que têm lá no antigo
prédio da Santa Casa, na Casa da Cultura e aqui na Rodoviária; além do que pode ser feito e se pode ser retirado essas
pessoas desses lugares. Porque, do jeito que está, não pode continuar. Pedindo para que envie a resposta para ele ver o
que a gente pode fazer a respeito; e pedindo a colaboração da Assistência Social para que se empenhe em ajudar essas
pessoas que estão abandonadas aí nas ruas.
- O Vereador João Ciro Marconi pediu para encaminhar um ofício desta Casa, através dele e de todos os vereadores
que a compõe, ver essa imagem do Sr. Fancisco Scridelli, um baluarte da família jardinopolense; e foi também um
baluarte da Banda 27 de Julho, que o mesmo amava e foi a última banda que o mesmo tocou, quando ele foi prefeito.
Segundo o artigo “Centenário de Francisco Scridelli” publicado no Jornal Mídia do dia 09 de abril de 2016.
- O Vereador João Ciro Marconi fez um requerimento verbal ao Prefeito Municipal e à Secretaria Municipal de
Saúde pedindo explicações do por quê que Jardinópolis foi comentado pelo Presidente da Sociedade Brasileira de
Hansenologia Dr. Marco Andrey Frade, no artigo “UM ALERTA PARA A HANSENÍASE” publicado na revista
REVIDE nº 13 de 08 de abril de 2016? Em que o mesmo disse que o resultado em Jardinópolis é chocante! Sendo que
ele gostaria que enviasse uma cópia do artigo junto ao requerimento.
- O Vereador Raimundo Ferreira Santos fez um requerimento verbal ao Prefeito Municipal, a respeito do corte de
água pelo DAE, perguntando se pode cortar a água do cidadão sem nenhum aviso prévio e pedindo para informar esta
Casa de Leis se está havendo notificação ao munícipe sobre o corte de água? Lamentando que, há um ou dois meses
atrás, cortaram a água de um cidadão e ele acha que tinha uma ou duas contas em aberto; e o mesmo saiu para levar a
esposa no médico e, quando chegou, tinham cortado a água sem mandar nenhum aviso. Sendo que o Vereador Clebler
Tomaz de Camargos disse que gostaria de assinar o requerimento junto com ele.
- O Vereador Raimundo Ferreira Santos fez uma indicação verbal ao Prefeito Municipal para acionar o
Departamento de Obras, para estar colocando tampas em dois bueiros que estão abertos na beira da Av. Prefeito
Newton Reis, em frente ao nº 110; porque está perigoso ali e pode acontecer um acidente com pessoas que passam ali,
já que não tem acostamento. Informando que um deles está tampado com folha de palmeira; e ele teve que abrir o
mesmo para fotografar. Sendo que, o Vereador Clebler Tomaz de Camargos informou que, ali em frente ao Espetinho
do Paulinho, tem um bueiro aberto no canteiro da Avenida que precisa ser tampado também.
- O Vereador Raimundo Ferreira Santos fez outra indicação verbal ao Prefeito Municipal para providenciar a
limpeza no canteiro da Av. Prefeito Newton Reis, que segue do Velório até o Menossi. Lamentando que aquela parte é
um absurdo; que o pessoal vem, limpa a porta do Velório e do lado, em frente à Congregação Cristã do Brasil, fica saco
de lixo e folha de palmeira, aquele monte jogado ali como de propósito; que, dali até o Menossi, ele contou oito montes.
Sendo que, o Vereador Clebler Tomaz de Camargos sugeriu limpar até a Cidade das Crianças onde tem a APAE, que
pudesse varrer e comunicar a carretinha para pegar o monte de lixo.
- O Vereador Luiz Gustavo de Sousa fez um requerimento verbal ao Prefeito Municipal para esclarecer os motivos e
tomar providências em relação à falta d’água no Bairro Francisco Diogo; que faça um levantamento para saber se a
origem do problema está na bomba d’água ou num eventual desligamento da mesma, ou se possui uma outra causa.
Lamentando que o pessoal está reclamando que toda sexta, sábado e domingo não tem água; lembrando que é o dia que
mais precisa, já que o pessoal está em casa e tem que ser feita a limpeza na casa. Sendo que, o Vereador Clebler Tomaz
de Camargos pediu para também citar o trecho ali da Av. Quintino Facci, do lado da torre; já que o pessoal também
reclama bastante dali.
- O Vereador Luiz Gustavo de Sousa fez uma indicação verbal ao Prefeito Municipal para tomar providências
quanto à limpeza das galerias de água pluvial no Jardim São Francisco. Lamentando que várias delas estão entupindo; e,
como isso, provocando acúmulo de água nas guias.
- O Vereador Luiz Gustavo de Sousa fez outra indicação verbal ao Prefeito Municipal (reforçando uma indicação
anterior) para que seja feita calçada ali na Praça Joaquim Salles, no Bairro Ilha Grande.
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- O Vereador Luiz Gustavo de Sousa fez outra indicação verbal ao Prefeito Municipal para providenciar a poda geral
das árvores da Av. Prefeito Newton Reis, para uma melhor visualização.
- O Vereador José Carlos Carvalho fez uma indicação verbal ao Prefeito Municipal para que mandasse limpar o
terreno que está ali do lado da quadra onde era da PROMAR, do lado da Escola Elza, na Vila Reis; porque o mato está
alto e está aparecendo rato e escorpião naquele local. Lembrando que ele pediu para o Ricardo e o mesmo falou que já
passou veneno ali; mas, ele queria reforçar ao Sr. Prefeito que mandasse limpar aquela área, passar a máquina e roçar
ali.
- O Vereador José Carlos Carvalho fez outra indicação verbal ao Prefeito Municipal, mais uma vez, pedindo para
que seja construída a Praça Luiz Carlos Pires, lá na CECAP; ou que, pelo menos, dê o material, já que a população se
prontificou em construir. Lembrando que já foi colocado nome e já foi indicado por ele; mas ele acredita que, por
perseguição, eles não fizeram e também não limparam a área. Sendo que, depois, ele quer uma cópia da indicação para
ele levar para a população, para eles verem que ele fez, é o Prefeito que não está fazendo.
- O Vereador João Ciro Marconi pediu para encaminhar uma cópia da resposta que o Prefeito enviou a ele (através da
Secretaria de Obras) sobre um requerimento verbal, que ele havia feito na Sessão Ordinária do dia 14/03/2016, para a
munícipe Dulcelina F. Dias. Perguntando a mesma se o serviço foi ou não realizado?

ENCERRAMENTO DO EXPEDIENTE E INTERVALO REGIMENTAL:
- requerimento do Vereador Raimundo Ferreira Santos para a dispensa do intervalo de 15 minutos,
aprovado por 12 votos a favor:
VOTO A FAVOR
Vereador Amauri Pegoraro
Vereador Antonio Carlos Brigliadori
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereador João Ciro Marconi
Vereador José Carlos Carvalho
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior
Vereador José Euripedes Ferreira
Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturana
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereador Mateus Signorini
Vereador Paulo José Brigliadori
Vereador Raimundo Ferreira Santos

ORDEM DO DIA:
 Discussão e votação das MOÇÕES Nº 53/2016 a Nº 55/2016:
- requerimento da Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturana para a dispensa da leitura e votação em bloco,
aprovado por 12 votos a favor:
VOTO A FAVOR
Vereador Amauri Pegoraro
Vereador Antonio Carlos Brigliadori
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereador João Ciro Marconi
Vereador José Carlos Carvalho
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior
Vereador José Euripedes Ferreira
Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturana
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereador Mateus Signorini
Vereador Paulo José Brigliadori
Vereador Raimundo Ferreira Santos

- moções aprovadas em bloco por 12 votos a favor:
VOTO A FAVOR
Vereador Amauri Pegoraro
Vereador Antonio Carlos Brigliadori
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereador João Ciro Marconi
Vereador José Carlos Carvalho
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Vereador Jose Eduardo Gomes Junior
Vereador José Euripedes Ferreira
Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturana
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereador Mateus Signorini
Vereador Paulo José Brigliadori
Vereador Raimundo Ferreira Santos

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Discussão e votação dos REQUERIMENTOS VERBAIS:
- requerimentos aprovados em bloco por 12 votos a favor:
VOTO A FAVOR
Vereador Amauri Pegoraro
Vereador Antonio Carlos Brigliadori
Vereador Cleber Tomaz de Camargos
Vereador João Ciro Marconi
Vereador José Carlos Carvalho
Vereador Jose Eduardo Gomes Junior
Vereador José Euripedes Ferreira
Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturana
Vereador Luiz Gustavo de Sousa
Vereador Mateus Signorini
Vereador Paulo José Brigliadori
Vereador Raimundo Ferreira Santos
- Em atenção a um pedido anterior do Vereador João Ciro Marconi, houve um minuto de silêncio em homenagem aos falecidos.

ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a ser tratado e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente Cleber Tomaz de
Camargos disse que as indicações serão encaminhadas ao departamento competente, 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 José Carlos Carvalho lavrou a presente que vai devidamente
assinada pelo Sr. Presidente e pelo 1º Secretário.
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