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ATA DA 05ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO 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 doze dias do mês de março de dois mil e dezoito, na Câmara Municipal de Jardinópolis, Estado de São Paulo, no 
Salão de Reuniões, com início às 19:40 horas, foi realizada a 05ª 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 04ª SESSÃO ORDINÁRIA 2018  -  05/03/2018 
 
- 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: 
 
- requerimento do Vereador Cleber Tomaz de Camargos para a dispensa da leitura das correspondências,  
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  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 correspondências enviadas a esta Casa; lembrando que foram fornecidas cópias aos nobres 
vereadores e que os documentos originais ficarão à disposição na Secretaria do Legislativo. 
 

• Ciência ao Plenário do Ofício S.E. N.º 040/2018 da Prefeitura Municipal de Jardinópolis-SP; encaminhando respostas 
de requerimentos feitos por vereadores desta Casa de Leis. (cópias fornecidas aos respectivos vereadores e 
documentos originais à disposição na Secretaria do Legislativo) 

 
 

REQUERIMENTOS: 
 

• REQUERIMENTO Nº 13/2018, de autoria da Vereadora Ana Luisa Ortelani Valadares, em que requer ao Senhor 
Prefeito que envie a esta Casa de Leis, para conhecimento, informações relativas à ampliação de duas salas das 
creches “Cleusa Terezinha de Carvalho Bertine” e “Elias Jabur”. 

 

• REQUERIMENTO Nº 14/2018, de autoria do Vereador Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria), em que 
requer ao Senhor Prefeito que envie a esta Casa de Leis, para conhecimento, informações sobre a realização de 
exames de ultrassom transvaginal e do abdômen na rede pública de saúde de nosso município.  

 

• REQUERIMENTO Nº 15/2018, 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 sobre o atendimento de fisioterapia 
oferecido à nossa população. 

 
 

INDICAÇÕES: 
 

• INDICAÇÃO Nº 26/2018, de autoria do Vereador Luiz Gustavo de Sousa (Gustavo Sabá), em que indica ao Senhor 
Prefeito que determine ao departamento da municipalidade o corte das árvores e galhos, bem como a limpeza da 
calçada da Rua João Castilhano, ao redor do “Campo do Meia Noite”, localizado entre a área industrial e o bairro 
Vila Reis. 

 

• INDICAÇÃO Nº 27/2018, de autoria do Vereador Lindenilton da Silva Ganda (Gandinha), em que indica ao Senhor 
Prefeito que acione o departamento competente a fim de colocar placa de “proibido jogar lixo” na área verde da Rua 
Luiz Gonzaga da Silva, localizada no Jardim Santo Antônio. 

 

• INDICAÇÃO Nº 28/2018, de autoria do Vereador Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria), em que indica 
ao Senhor Prefeito a construção de calçada na Rua Monzo Sheramizu e Luis Rinaldi (em frente à Creche Padre 
Moisés Skrycki) até a Rua Gabriel José Saquy, em frente à área da Prefeitura. 

 

• INDICAÇÃO Nº 29/2018, de autoria do Vereador Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria), em que indica 
ao Senhor Prefeito que acione o departamento competente a fim de tapar o buraco existente na Rua Monzo 
Sheramizu, em frente à Creche Padre Moisés Skrycki, onde há uma tubulação de água fluvial. 

 

• INDICAÇÃO Nº 30/2018, de autoria do Vereador Cleber Tomaz de Camargos (Cleber bicicletaria), em que indica 
ao Senhor Prefeito que acione o departamento competente a fim de solucionar o problema da enchente que vem 
ocorrendo nos ranchos localizados nas proximidades da ponte velha do Rio Pardo. 

 

 

MOÇÕES: 
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• MOÇÃO Nº 45/2018, 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 AURELINA DO NASCIMENTO HORTIZ, ocorrido no dia 2 de 
março de 2018, aos 65 anos de idade, em nosso município. 

 

• MOÇÃO Nº 46/2018, 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 EDUARDO FERREIRA MEIRELLES, ocorrido no dia 4 de março de 
2018, aos 72 anos de idade, em nosso município. 

 

• MOÇÃO Nº 47/2018, 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 CLEMENTE RIBEIRO DIAS, ocorrido no dia 7 de março de 2018, 
aos 82 anos de idade, em nosso município. 

 

• MOÇÃO Nº 48/2018, 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 MARIA ILDA ZANATA DE AGUIAR, ocorrido no dia 9 de março 
de 2018, aos 67 anos de idade, em nosso município. 

 

• MOÇÃO Nº 49/2018, de autoria do Vereador Raimundo Ferreira Santos, de Aplausos e Reconhecimento ao doutor 
SAMUEL FARAH, pelo excelente trabalho que tem realizado como médico concursado, atendendo com zelo, 
atenção e carinho os pacientes de nosso município há mais de 10 anos. 

 
- requerimento do Vereador Lindenilton da Silva Ganda para a dispensa da leitura das Moções Nº 45/2018 a Nº 
48/2018, 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 Moções Nº 45/2018 a Nº 48/2018. 
 
 

FALA DOS INSCRITOS: 
 

• Se inscreveram e discursaram os seguintes vereadores:  
 

- Vereadora Ana Luísa Ortelani Valadares.  
- Vereador Raimundo Ferreira Santos.  
- Vereador Cleber Tomaz de Camargos.  
- Vereador André Luiz Zanata.  
- Vereador Jose Eduardo Gomes Junior.  
- Vereador Luiz Gustavo de Sousa.  
 

• Requerimentos, indicações, moções e pedidos verbais:  
 

- O Vereador Raimundo Ferreira Santos pediu para enviar um ofício ao Secretário da Saúde solicitando que o 
mesmo investigue o caso de uma grave denúncia que ele recebeu. Alegando que, esta semana, aconteceu um fato meio 
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desagradável onde ele foi procurado por um parente de uma moça de 24 anos que está quase cega e, por isso, não pode 
trabalhar, não pode cuidar das crianças e não pode fazer um curso; sendo que o óculos da moça é daqueles “fundo de 
garrafa”, é um grau muito forte o dela, não enxerga quase nada; cujo atendimento na rede pública a deixou muito 
constrangida. Segundo a mesma, quando chegou no consultório, o doutor não deu a mínima para ela, ela cumprimentou 
o doutor e ele nem respondeu (só perguntou o que estava acontecendo?); então, o médico falou para ela o seguinte: 
“Olha moça, a Prefeitura aqui não tem recurso não; o aparelho aqui é de última geração. Está aqui o meu 
cartãozinho; a senhora vai no meu consultório, leve R$ 200,00 que nós vamos fazer o exame lá; porque aqui a 
Prefeitura não tem condições não!”. Devido a mesma estar desempregada e não ter dinheiro, juntou dois vizinhos que 
arrumaram os R$ 200,00; então, ela foi fazer o exame lá no consultório do Dr. Guilherme em Ribeirão Preto. Então, ele 
consultou a moça; só que não deu laudo nenhum, só disse que ela estava ficando cega dentro de poucos dias e deu uma 
receita para ela e passou o grau: 22,5º em um lado e 21,5º do outro lado; sendo que faz quatro anos que ela está com um 
óculos de 21,5º e 17,5º e não pode comprar um óculos, já que a família não tem recurso nenhum. Como se não bastasse, 
depois do exame o médico lhe falou: “A senhora compra a lente, R$ 1.800,00 – Mas eu não tenho condições! – A 
senhora tem, senão fica cega. A senhora compre a lente, vem aqui; se a lente ficar boa, tudo bem; se não ficar boa, eu 
encaminho a senhora para o HC!”. Depois, o referido vereador passou na casa dela e ela falou assim: “Sr. Raimundo, 
eu estou abismada com uma coisa... Eu cheguei, dei bom dia para ele e ele não me respondeu. Só quando eu cheguei 
com os R$ 200,00 lá, que ele pegou na minha mão e me abraçou!”. Questionando que, agora, por quê o médico não 
encaminhou ela no momento que o aparelho não serviu para ela? 
 

- O Vereador Raimundo Ferreira Santos fez um requerimento verbal ao Secretário de Obras perguntando quando 
há a previsão de fazer a passagem de água na Rua Arcangelo Furlan, em frente ao nº 23, esquina com a Av. Newton 
Reis? E por quê até agora não foi feita a passagem de água; já que outras foram feitas e há cinco meses atrás que ele 
pediu essa passagem e, dentro desse período, outros vereadores solicitaram também? Exclamando que está é a quinta e 
última vez que ele pede! Sendo que ele deixou à disposição para outros vereadores que quiserem assinar o requerimento 
junto com ele.  
 

- O Vereador Cleber Tomaz de Camargos pediu para enviar um ofício ao Prefeito Municipal e ao Departamento de 
Trânsito solicitando que sinalize, o mais rápido possível, aquele local do triângulo da Rua Mário Fregonesi com a Rua 
Dr. Muniz Sapucaia, esquina com a Escola Matilde Paneghini, lá na Vila Reis; para que os motoristas tenham o livre 
arbítrio de transitar na qualidade da lei do Código Penal de Trânsito. Lembrando que, sábado retrasado, houve uma 
perseguição policial, na onde houve um acidente com uma moto, a viatura e mais um carro de um munícipe; sendo que 
o munícipe foi atrás do seguro, mas não vai poder ser pago porque estava na contramão; mas, lá não tem placa. 
Sugerindo que o certo mesmo seria fazer uma rotatória e sinalizar aquele local. 
 

- O Vereador Cleber Tomaz de Camargos pediu para enviar um ofício para a Secretaria da Educação do Estado de 
São Paulo pedindo ao Secretário da Educação Sr. José Renato Nalini que olhasse um pouco por Jardinópolis. 
Lembrando que, na gestão anterior, o mesmo recebeu o título de cidadão jardinopolense desta Casa. Então, que o 
mesmo pudesse honrar esse título aí e olhasse por nossa cidade. Aproveitando para reforçar o ofício de outros nobres 
vereadores, pediu também para que seja mudado o portão da Escola Plínio Berardo; da Rua Caio Celidônio para a Rua 
Domiciano Alves de Resende. 
 

- O Vereador Cleber Tomaz de Camargos pediu para enviar um ofício ao Secretário da Saúde e ao Secretário de 
Obras para que faça, o mais rápido possível, uma rampa de acesso para cadeirantes lá na Vigilância Epidemiológica da 
Praça Olavo Bilac. Justificando que lá tem cadeirante que necessita entrar de cadeira de rodas e não está tendo como; 
não só neste local público não, mas que faça acessibilidade em todos os prédios públicos; já que todos têm direito. 
Sendo que ele gostaria de uma resposta deste ofício. 
 

- O Vereador Cleber Tomaz de Camargos fez uma indicação verbal ao Prefeito Municipal e ao Departamento de 
Trânsito ou ao departamento competente solicitando que, toda vez que fizesse uma revisão ou manutenção nos 
semáforos, fizesse uma ordem de serviço aos eletricistas ou aos funcionários que fazem a manutenção dos semáforos; e 
que ficasse tudo arquivado na Prefeitura, para poder atender a população quando precisar. Argumentando que o 
semáforo lá do Grotti ficou quebrado em fevereiro e um cidadão jardinopolense, pai de família, levou uma multa ali no 
dia 19 de fevereiro, na onde o semáforo estava quebrado; sendo que o mesmo alegou que é motorista profissional, não 
ia passar no sinal vermelho, que o sinal estava de atenção e o mesmo avançou e foi multado. Então, o motorista 
procurou o vereador aqui nesta Casa e este foi procurar nos órgãos competentes a informação dos dias em que o 
semáforo estava quebrado. Porém, o setor competente não soube lhe responder; e, aí, não tem como o cara recorrer da 
multa. Questionando que o cara é motorista, pai de família, está com 21 pontos na carteira; se o mesmo perder a carta, 
quem vai tratar da família dele? Salientando que tem que ter organização, tem que ter controle; quebrou o semáforo no 
dia tal, o munícipe precisou, vai lá e pega a certidão. 

 

- O Vereador André Luiz Zanata fez um requerimento verbal ao Prefeito Municipal pedindo para a Prefeitura enviar 
para a Câmara se tem prazo, se está sendo executado realmente e se foi contratada uma empresa para fazer o Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana? Lembrando que ele ‘bateu nesta tecla’ o ano passado; e tem bastante coisa que já 
teria sido comtemplada, se tivesse sido feito. Lamentando que, infelizmente, a gente não conseguiu ainda; assim como o 
Plano de Saneamento Básico; sendo que ele acha ambos os planos bastante importante. 
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- O Vereador André Luiz Zanata fez um requerimento verbal ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Obras 
perguntando como que var ser feito o tratamento de esgoto (se vai entrar na rede, se vai bombear, etc.) daquele 
empreendimento do Vila, na saída de Jurucê, que foi aprovado pelo Município? 
 

- O Vereador André Luiz Zanata fez uma indicação verbal à Secretaria de Assistência Social sugerindo para o 
Prefeito adquirir uma impressora para finalizar alguns processos ali dentro da própria secretaria; como fotos, por 
exemplo; já que ele acha que a Prefeitura precisaria de modernizar um pouco o processo ali para fazer o ciclo todo e não 
deixar essa responsabilidade para os usuários. Argumentando que muita gente tem lhe procurado, lá no trabalho, 
pedindo uma coisa que para a gente parece que é simples: uma fotografia 3x4; mas, muitas vezes, essa população que 
precisa desse processo chega na Secretaria de Assistência Social; e, aí, a Secretaria dá essa burocracia, essa 
responsabilidade para o usuário que tem essa dificuldade, às vezes até financeira, de fazer um xerox, um impresso ou 
uma fotografia. Sendo que, muitas vezes, eles vêm às vezes na Câmara, às vezes procura vereador, às vezes procura 
alguém para ajudar; enquanto que, são processos hoje que são muito simples e daria para finalizar o processo dentro da 
Secretaria e deixar o usuário sair com a documentação na mão. 
 

- O Vereador André Luiz Zanata fez uma indicação verbal ao Prefeito Municipal sugerindo que seja instalado 
rastreadores GPRS nos nossos veículos públicos, a fim de fazer um controle dos nossos veículos; já que os veículos são 
públicos, o combustível é público, o dinheiro é público e nada mais justo do que a localização também ser pública.  
Argumentando que ele acha que isso vai inibir um pouco determinadas irregularidades e vai trazer uma determinada 
economia para o Município; tendo em vista que diminuirá as questões de possíveis viagens desnecessárias e trará mais 
conforto para o próprio departamento fazer a gestão dessa frota, já que eles têm muita dificuldade. Então, ele acredita 
que isso vai ajudar e, se o Prefeito aderir, vai ser benéfico para Jardinópolis; sendo que, hoje, é simples de resolver isso 
e ficou muito barato fazer esse tipo rastreamento. Lembrando que a gente tem tido muito problema; que ele vê 
secretários falando que não sabe onde está o fulano, não sabe onde está o beltrano, perguntando cadê o veículo? 
 

- O Vereador André Luiz Zanata fez uma indicação verbal ao Prefeito Municipal e ao Departamento Jurídico da 
Prefeitura para que o Executivo estude um projeto de lei que dê cursos de primeiros socorros (salvo engano, com 
instituições dos bombeiros, etc.) nessas escolas de ensino fundamental, berçário e creche. Justificando que ele acha 
importante porque pode evitar, de repente, algum acidente fatal; diante de tantos que têm tido aí, com relação à 
alimentação ou objetos que essas crianças ingerem por acidente. Lembrando que, como essa lei onera, ela tem que ser 
feita pelo Executivo; sendo que algumas cidades já aderiram. 
 

- O Vereador André Luiz Zanata fez um requerimento verbal à Secretaria da Saúde para saber qual o tamanho da 
fila de pacientes que estão esperando prótese dentária? 
 

- O Vereador Jose Eduardo Gomes Junior pediu para enviar um ofício ao Prefeito Municipal pedindo que a farmácia 
de alto custo, cujo fechamento é às 14:00 h, fique aberta por um horário mais estendido para atender a população de 
Jardinópolis; e, se o problema é a questão da farmacêutica, que seja estudada a possibilidade de um novo profissional. 
Exclamando que é muito importante que isso seja feito! 
 

- O Vereador Jose Eduardo Gomes Junior pediu para enviar um ofício ao Departamento de Trânsito para que 
verifique a viabilidade de uma melhora ali no cruzamento da Rua Domingues Fernandes, passando em frente aos 
condomínios Haras e Nova Jerusalém, que dá acesso aos bairros Cezar Capato e San Domingues; seja através de 
rotatória, seja através de algum outro tipo se sinalização; ou, até mesmo, a instalação (talvez) de semáforo. Enfim, que o 
Departamento de Trânsito faça valer aquilo que o mesmo está ali proposto, que é trabalhar para melhorar o trânsito de 
nossa cidade; não apenas com as pinturas de faixas de pedestres e outras que a gente está vendo pela Cidade. Alegando 
que ele foi procurado por algumas pessoas reclamando do trânsito ali naquela confluência dos referidos bairros.   

 

- O Vereador Jose Eduardo Gomes Junior pediu para enviar um ofício ao Secretário do Meio Ambiente pedindo para 
que faça a poda das mangueiras da Avenida Prefeito Newton Reis. Argumentando que já está tendo a queda e está 
atrapalhando o trânsito de veículos; que a gente sabe que é um local onde é feita a caminhada e a corrida de muitos 
moradores de Jardinópolis e tem atrapalhado bastante.  

 

- O Vereador Jose Eduardo Gomes Junior pediu para enviar um ofício ao Secretário do Meio Ambiente pedindo para 
que seja feita, com urgência, a limpeza e a poda das árvores ali do Campo do Meia Noite. Lembrando que o time de 
garotos do Meia Noite vai participar da Copa União, que é um torneiro regional aqui de futebol, que começa neste fim 
de semana.   

 

- O Vereador Jose Eduardo Gomes Junior pediu para enviar um ofício ao Prefeito Municipal pedindo que sejam 
consertados e que possam ser ligados os aparelhos de ar-condicionado lá da Escola Eda (que já faz um bom tempo que 
estão desligados) e de outras unidades escolares do Município; que estão enfrentando os mesmos problemas que não 
conseguem ligar os aparelhos de ar-condicionado. Argumentando que, se o problema é na rede elétrica externa, que seja 
solicitado o reparo; agora, se o problema for interno, que seja verificado e consertado. Lamentando que a equipe nossa 
de eletricistas é muito pequena; que são competentes; mas, por outro lado, para a gama de serviços que tem em todas as 
áreas do Município, é muito pouco. Sugerindo que a Prefeitura precisa analisar uma maneira de melhorar esse tipo de 
serviço. 
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- O Vereador Jose Eduardo Gomes Junior pediu para enviar um ofício ao Prefeito Municipal e ao responsável pelo 
transporte escolar intermunicipal de universitários pedindo para que seja mantido mais uma vez, caso não seja possível 
diminuir, o valor da mensalidade; ou diminuir o valor ou que seja, pelo menos, mantido por mais um ano o valor da 
mensalidade do ônibus que leva os estudantes de Jardinópolis para as faculdades aqui da nossa região, em Ribeirão 
Preto e em Batatais. Argumentando que nós sabemos da importância que é esse tipo de transporte para todos aqueles 
que precisam se deslocar até outras cidades para estudar e tentar melhorar um pouco o seu trabalho, ou mesmo para 
tentar conseguir um emprego melhor ou uma vaga de emprego, que está tão difícil hoje na nossa cidade, no nosso país e 
em toda a nossa região aqui; e, portanto, nós temos que estimular, facilitar e criar ferramentas para que esses estudantes 
da nossa cidade possam frequentar as faculdades, as universidades e os cursos técnicos, enfim, que não têm aqui na 
nossa cidade.  
 

- O Vereador Luiz Gustavo de Sousa fez uma indicação verbal ao Prefeito Municipal para que mande fazer, com 
urgência, o asfalto e a iluminação num trecho de 60 metros ou um quarteirão da Rua Felipe Humberto Magrini, que 
passa ali na lateral do Campo do Meia Noite. Argumentando que, infelizmente, ali é conhecido como “Cracolândia” e 
ficam vários usuários de drogas ali usando drogas e na região tem muitos roubos; e, como ali é uma estrada de terra, ele 
acredita que (com o asfalto e a iluminação) vai passar carro e dar maior movimento e, portanto, vai melhorar muito ali. 
Lembrando que ele já fez esta mesma indicação no ano passado e na gestão passada; lamentando que não pode 
continuar assim. 
 
 

ENCERRAMENTO DO EXPEDIENTE E INTERVALO REGIMENTAL: 
 
- requerimento do Vereador Raimundo Ferreira Santos para a dispensa do intervalo de 15 minutos,  
  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   

 
 

ORDEM DO DIA:  
 

• Discussão e votação do PROJETO DE LEI Nº 004/2018 do Executivo “DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4438, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017.”: 
 
- requerimento do Vereador Cleber Tomaz de Camargos para a dispensa da leitura e votação em bloco dos pareceres, 
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    

 
- parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação e parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento, 
Educação, Saúde, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, aprovados em bloco por 13 votos a favor: 
 

VOTO A FAVOR    
    

Vereadora Ana Luísa Ortelani Valadares    
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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    

 
- projeto 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    
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro    
Vereador Mateus Signorini    
Vereador Raimundo Ferreira Santos    
Vereador Samuel Farah    
Vereador Sebastião Ferreira    

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

• Discussão e votação do PROJETO DE LEI Nº 005/2018 do Executivo “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE 
CRÉDITO ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4438, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017.”: 
 
- requerimento do Vereador Cleber Tomaz de Camargos para a dispensa da leitura e votação em bloco dos pareceres, 
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    
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro    
Vereador Mateus Signorini    
Vereador Raimundo Ferreira Santos    
Vereador Samuel Farah    
Vereador Sebastião Ferreira    

 
- parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação e parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento, 
Educação, Saúde, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, aprovados em bloco 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    
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro    
Vereador Mateus Signorini    
Vereador Raimundo Ferreira Santos    
Vereador Samuel Farah    
Vereador Sebastião Ferreira    

 
- projeto 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    
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Vereador José Euripedes Ferreira    
Vereador Lindenilton da Silva Ganda    
Vereador Luiz Fernando Riul    
Vereadora Marli Rodrigues Violante Pegoraro    
Vereador Mateus Signorini    
Vereador Raimundo Ferreira Santos    
Vereador Samuel Farah    
Vereador Sebastião Ferreira    

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

• Discussão e votação dos REQUERIMENTOS Nº 13/2018 a Nº 15/2018 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 45/2018 a Nº 49/2018: 
 
- 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   

 
- moções aprovadas em bloco por 13 votos a favor: 
 

VOTO A FAVOR   
   

Vereadora Ana Luísa Ortelani Valadares   
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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, ao saudoso pai do Vereador Cleber; que estaria completando hoje 65 anos. 

 
 

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. 
 


