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PODER EXECUTIVO
L

E I
N.º 3766/11
=De 10 de MARÇO de 2011=

“DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS, QUE ESPECIFICA”::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado,
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
ARTIGO 1º. – Fica aberto no Setor de Contabilidade e Empenho, crédito
suplementar na importância de R$ 2.380.000,00 (dois milhões, trezentos e
oitenta mil reais), para reforço das dotações orçamentárias abaixo mencionadas:
02 - EXECUTIVO
01 – GABINETE DO PREFEITO
04.122.0003.2.003 – Administração do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
4.4.90.52.00.01.0110 – Equipamentos e Material Permanente —————
————————————R$ 80.000,00
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
04.122.0004.2.007 – Departamento de Administração
4.4.90.52.00.01.0110 – Equipamentos e Material Permanente —————
————————————R$ 250.000,00
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12.361.0010.1.003 – Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares
4.4.90.51.00.01.0200 – Obras e Instalações ————————————
————————————————R$ 200.000,00
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
27.812.0016.1.004 – Construção e Reforma Ginásio de Esporte e Lazer
4.4.90.51.00.01.0110 – Obras e Instalações ————————————
————————————————R$ 200.000,00
10 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
10.302.0017.1.008 – Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de
Saúde
4.4.90.51.00.01.0310 – Obras e Instalações ————————————
————————————————R$ 700.000,00
11 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0022.2.032 – Serviços de Assistência Social
3.3.90.39.00.01.0510 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ——
——————————
R$ 100.000,00
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0029.1.010 – Obras de Infra-Estrutura Urbana
4.4.90.51.00.01.0110 – Obras e Instalações ————————————
————————————————R$ 650.000,00
15.452.0019.2.027 – Departamento de Limpeza Pública
3.3.90.30.00.01.0110 – Material de Consumo ———————————
————————————————
R$ 50.000,00

17.512.0020.1.006 – Construção e Ampliação das Redes de Água e Esgoto
4.4.90.51.00.01.0110 – Obras e Instalações ————————————
————————————————R$ 50.000,00
15.452.0042.2.040 – Serviços de Conservação de Logradouros Públicos
3.3.90.30.00.01.0110 – Material de Consumo ———————————
————————————————
R$ 100.000,00
TOTAL ———- R$ 2.380.000,00
ARTIGO 2º. – O crédito de que trata o artigo anterior será coberto com os
recursos provenientes do excesso de arrecadação a verificar-se no corrente
exercício financeiro, de que trata o inciso II do parágrafo 1º. do artigo 43, da
Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964.
ARTIGO 3º. – Ficam alterados e incluídos nos Anexos do Plano Plurianual
– Lei nº. 3545-2009, de 18-08-2009 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias –
LDO 2011 – Lei 3700-2010, de 17-08-2010 e suas posteriores alterações.
ARTIGO 4º. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 10 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 10 DE MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
L

E I
N.º 3767/11
=De 10 de MARÇO de 2011=

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A
FUNDAÇÃO PIO XII, MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CÂNCER
DE BARRETOS, QUE ESPECIFICA”:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado,
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. – Fica o Executivo Municipal local, autorizado a conceder no exercício
de 2011, a importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a titulo de subvenção
social a Fundação Pio XII, mantenedora do Hospital de Câncer de
Barretos – CNPJ 49.150.352/0002-01, para atendimento a munícipes e
pacientes da rede pública (SUS).
Parágrafo único - A utilização dos recursos repassados deverá ser realizada
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até 31 de dezembro de 2011. A prestação de contas pela Instituição beneficiada
deverá ser elaborada nos termos das Instruções nº. 02/2008, do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo.

aprovou o Projeto de Lei n.º 021/2010 do Legislativo, de autoria da Vereadora
Lilia Aparecida Almeida Maturana, e ele sanciona e promulga a seguinte
Lei:

Art. 2º. – A Subvenção Social autorizada nos termos do artigo 1º. desta Lei,
será repassada à instituição beneficiada, de acordo com o Plano de Trabalho
apresentado.

ARTIGO 1º:
Fica denominada de “TOMAZ D’AQUINO DE BRITO
PEREIRA”, a Rua 05 do Loteamento Comercial e Residencial Niagara
II, situado na cidade de Jardinópolis-SP.

Art. 3º. – As despesas decorrentes da execução da presente norma legal,
correrão por conta de dotação orçamentária constante do orçamento do
exercício financeiro de 2011.

ARTIGO 2º:
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 10 de Março de 2011.

Art. 4º. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 10 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP,
EM 10 DE MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
L
E I
=De 10 de

MARÇO

N.º 3768/11
de 2011=

“DENOMINA DE “MILTON LAMONATO FILHO”, A RUA 03 DO
LOTEAMENTO COMERCIAL E RESIDENCIAL NIAGARA II,
SITUADO NA CIDADE DE JARDINÓPOLIS”::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado,
aprovou o Projeto de Lei n.º 020/2010 do Legislativo, de autoria da Vereadora
Lilia Aparecida Almeida Maturana, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
ARTIGO 1º:
Fica denominada de “MILTON LAMONATO FILHO”, a
Rua 03 do Loteamento Comercial e Residencial Niagara II, situado na
cidade de Jardinópolis-SP.
ARTIGO 2º:
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 10 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP,
EM 10 DE MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
L
E I
=De 10 de

MARÇO

N.º 3769/11
de 2011=

“DENOMINA DE “TOMAZ D’AQUINO DE BRITO PEREIRA”, A RUA
05 DO LOTEAMENTO COMERCIAL E RESIDENCIAL NIAGARA II,
SITUADO NA CIDADE DE JARDINÓPOLIS”:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado,

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 10 DE MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
L
E I
=De 10 de

MARÇO

N.º 3770/11
de 2011=

“DENOMINA DE “CARLOS OSVALDO ROSA LIMA”, A AVENIDA
02 DO LOTEAMENTO COMERCIAL E RESIDENCIAL NIAGARA
II,
SITUADO
NA
CIDADE
DE
JARDINÓPOLIS”:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado,
aprovou o Projeto de Lei n.º 022/2010 do Legislativo, de autoria da Vereadora
Lilia Aparecida Almeida Maturana, e ele sanciona e promulga a seguinte
Lei:
ARTIGO 1º:
Fica denominada de “CARLOS OSVALDO ROSA
LIMA”, a Avenida 02 do Loteamento Comercial e Residencial Niagara
II, situado na cidade de Jardinópolis-SP.
ARTIGO 2º:
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 10 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 10 DE MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
L
E I
=De 10 de

MARÇO

N.º 3771/11
de 2011=

“DENOMINA DE “ALFEDO ROSSI”, A RUA 01 DO LOTEAMENTO
COMERCIAL E RESIDENCIAL NIAGARA II, SITUADO NA
CIDADE DE JARDINÓPOLIS”::::::::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado,
aprovou o Projeto de Lei n.º 023/2010 do Legislativo, de autoria da Vereadora
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Lilia Aparecida Almeida Maturana, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Jardinópolis-SP.

ARTIGO 1º:
Fica denominada de “ALFREDO ROSSI”, a Rua 01 do
Loteamento Comercial e Residencial Niagara II, situado na cidade de
Jardinópolis-SP.

ARTIGO 2º:
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 10 de Março de 2011.

ARTIGO 2º:
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 10 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 10 DE MARÇO DE 2011.

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 10 DE MARÇO DE 2011.

MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
L
E I
=De 10 de

MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
L
E I
=De 10 de

MARÇO

N.º 3772/11
de 2011=

“DENOMINA DE “VEREADOR MAURO JORGE SAQUY”, A
AVENIDA 01 DO LOTEAMENTO COMERCIAL E RESIDENCIAL
NIAGARA
II,
SITUADO
NA
CIDADE
DE
JARDINÓPOLIS”:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado,
aprovou o Projeto de Lei n.º 024/2010 do Legislativo, de autoria da Vereadora
Lilia Aparecida Almeida Maturana, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
ARTIGO 1º:
Fica denominada de “VEREADOR MAURO JORGE
SAQUY”, a Avenida 01 do Loteamento Comercial e Residencial Niagara
II, situado na cidade de Jardinópolis-SP.
ARTIGO 2º:
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 10 DE MARÇO DE 2011.

O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado,
aprovou o Projeto de Lei n.º 026/2010 do Legislativo, de autoria da Vereadora
Lilia Aparecida Almeida Maturana, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
ARTIGO 1º:
Fica denominada de “SÉRGIO MARINO MARIANI”, a
Rotatória localizada na confluência das avenidas 01 e 02 do Loteamento
Comercial e Residencial Niagara II e Avenida Prefeito Newton Reis,
localizada na cidade de Jardinópolis-SP.
ARTIGO 2º:
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 10 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 10 DE MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal

MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
L
E I
=De 10 de

MARÇO

N.º 3773/11
de 2011=

“DENOMINA DE “OLYMPIO JANÓLIO”, A RUA 02 DO
LOTEAMENTO COMERCIAL E RESIDENCIAL NIAGARA II,
SITUADO NA CIDADE DE JARDINÓPOLIS”::::::::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado,
aprovou o Projeto de Lei n.º 025/2010 do Legislativo, de autoria da Vereadora
Lilia Aparecida Almeida Maturana, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
ARTIGO 1º:
Fica denominada de “OLYMPIO JANÓLIO”, a Rua 02
do Loteamento Comercial e Residencial Niagara II, situado na cidade de

N.º 3774/11
de 2011=

“DENOMINA DE “SÉRGIO MARINO MARIANI”, A ROTATÓRIA
LOCALIZADA NA CONFLUÊNCIA DAS AVENIDAS 01 E 02 DO
LOTEAMENTO COMERCIAL E RESIDENCIAL NIAGARA II E
AVENIDA PREFEITO NEWTON REIS, LOCALIZADA NA CIDADE
DE JARDINÓPOLIS”:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 10 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal

MARÇO

L
E I
=De 10 de

MARÇO

N.º 3775/11
de 2011=

“DENOMINA DE “EMYGDIO DA SILVA”, A PRAÇA QUE ESTÁ
SENDO CONSTRUÍDA NA RUA ANTONIO CARLOS PEREIRA –
SISTEMA DE LAZER 11, ENTRE AS RUAS DEVANIR RODRIGUES
DE ALMEIDA E MAXIMINO RODRIGUES DE ALMEIDA, NO
BAIRRO RESIDENCIAL SANTA RITA”::::::::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado,
aprovou o Projeto de Lei n.º 027/2010 do Legislativo, de autoria do Vereador
Juscelino Donizetti Corrêa, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
ARTIGO 1º:

Fica denominada de “EMYGDIO DA SILVA”, a Praça
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que está sendo construída na Rua Antonio Carlos Pereira – Sistema de
Lazer 11, entre as ruas Devanir Rodrigues de Almeida e Maximino Rodrigues
de Almeida, no bairro residencial Santa Rita.

ARTIGO 2º:
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 15 de Março de 2011.

ARTIGO 2º:
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 10 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 10 DE MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
L
E I
=De 15 de

MARÇO

N.º 3776/11
de 2011=

“DENOMINA DE “JOÃO AUGUSTO DOS REIS”, A UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE A SER CONSTRUÍDA NA RUA AMADOR
BUENO, NO BAIRRO VILA PAULISTA”::::::::::::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado,
aprovou o Projeto de Lei n.º 001/2011 do Legislativo, de autoria do Vereador
Paulo Roberto de Almeida, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

ARTIGO 1º:
Fica denominada de “JOÃO AUGUSTO DOS REIS”, a
Unidade Básica de Saúde a ser construída na Rua Amador Bueno, no Bairro
Vila Paulista.

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 15 DE MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
L
E I
=De 15 de

MARÇO

N.º 3778/11
de 2011=

“DENOMINA DE “ALZIRA DA COSTA NASCIMENTO”, A RUA 8
DO LOTEAMENTO SOCIAL, RESIDENCIAL E COMERCIAL
“SANTO ANTÔNIO”::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado,
aprovou o Projeto de Lei n.º 003/2011 do Legislativo, de autoria do Vereador
Mauro Sérgio dos Santos, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
ARTIGO 1º:
Fica por esta Lei denominada de “ALZIRA DA COSTA
NASCIMENTO”, a Rua 8 do Loteamento Social, Residencial e
Comercial “Santo Antônio”.
ARTIGO 2º:
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 15 de Março de 2011.

ARTIGO 2º:
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 15 de Março de 2011.

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 15 DE MARÇO DE 2011.

JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 15 DE MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
L
E I
=De 15 de

MARÇO

N.º 3777/11
de 2011=

MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
L
E I
=De 15 de

MARÇO

N.º 3779/11
de 2011=

“DENOMINA DE “ALMIRO PAIM”, A RUA 6 DO LOTEAMENTO
SOCIAL,
RESIDENCIAL
E
COMERCIAL
“SANTO
ANTÔNIO”:::::::::::::::::::::

“DENOMINA DE “ALFREDO GOUVÊA”, A RUA 9 DO
LOTEAMENTO SOCIAL, RESIDENCIAL E COMERCIAL “SANTO
ANTÔNIO”::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado,
aprovou o Projeto de Lei n.º 004/2011 do Legislativo, de autoria do Vereador
Raimundo Ferreira Santos, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado,
aprovou o Projeto de Lei n.º 002/2011 do Legislativo, de autoria do Vereador
Paulo Roberto de Almeida, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

ARTIGO 1º:
Fica por esta Lei denominada de “ALMIRO PAIM”, a
Rua 6 do Loteamento Social, Residencial e Comercial “Santo
Antônio”.

ARTIGO 1º:
Fica por esta Lei denominada de “ALFREDO GOUVÊA”,
a Rua 9 do Loteamento Social, Residencial e Comercial “Santo
Antônio”.

Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 15 de Março de 2011.

ARTIGO 2º:
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

continua...

31 de março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 15 DE MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
L
E I
=De 15 de
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N.º 3780/11
de 2011=

“DENOMINA DE “MARÇAL PEDRO FREGONESI”, A RUA 7 DO
LOTEAMENTO SOCIAL, RESIDENCIAL E COMERCIAL “SANTO
ANTÔNIO”::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado,
aprovou o Projeto de Lei n.º 005/2011 do Legislativo, de autoria do Vereador
Amauri Pegoraro, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
ARTIGO 1º:
Fica por esta Lei denominada de “MARÇAL PEDRO
FREGONESI”, a Rua 7 do Loteamento Social, Residencial e Comercial
“Santo Antônio”.
ARTIGO 2º:
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 15 de Março de 2011.

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 15 DE MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
L
E I
=De 15 de

MARÇO

N.º 3782/11
de 2011=

“DENOMINA DE “JOSÉ ANDRÉ”, A RUA 5 DO LOTEAMENTO
SOCIAL,
RESIDENCIAL
E
COMERCIAL
“SANTO
ANTÔNIO”:::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado,
aprovou o Projeto de Lei n.º 007/2011 do Legislativo, de autoria do Vereador
Juscelino Donizetti Corrêa, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

ARTIGO 1º:
Fica por esta Lei denominada de “JOSÉ ANDRÉ”, a Rua
5 do Loteamento Social, Residencial e Comercial “Santo Antônio”.
ARTIGO 2º:
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 15 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal

JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 15 DE MARÇO DE 2011.

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 15 DE MARÇO DE 2011.

MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal

MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
L
E I
=De 15 de

MARÇO

N.º 3781/11
de 2011=

“DENOMINA DE “MARIA BRILHADORI SAQUY”, A CRECHE
MUNICIPAL A SER CONSTRUÍDA NA RUA MONZO SHERAMIZU
– ÁREA INSTITUCIONAL / QUADRA “18”, NO BAIRRO JARDIM
MORUMBI “I”:::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado,
aprovou o Projeto de Lei n.º 006/2011 do Legislativo, de autoria do Vereador
Paulo Roberto de Almeida, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
ARTIGO 1º:
Fica por esta Lei denominada de “MARIA BRILHADORI
SAQUY”, a Creche Municipal que será construída na Rua Monzo
Sheramizu – Área Institucional / Quadra “18”, no bairro Jardim Morumbi
“I”.
ARTIGO 2º:
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 15 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal

L
E I
=De 15 de

MARÇO

N.º 3783/11
de 2011=

“DENOMINA DE “BENEDITO RODRIGUES ALVES FILHO”, O
PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ONDE FUNCIONA O
CONTROLE DE VETORES, LOCALIZADO NA PRAÇA OLAVO BILAC
N. 07":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado,
aprovou o Projeto de Lei n.º 008/2011 do Legislativo, de autoria do Vereador
Raimundo Ferreira Santos, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

ARTIGO 1º:
Fica por esta Lei denominada de “BENEDITO
RODRIGUES ALVES FILHO”, o prédio da Prefeitura Municipal onde
funciona o Controle de Vetores, localizado na Praça Olavo Bilac n. 07.
ARTIGO 2º:
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 15 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 15 DE MARÇO DE 2011.
continua...

31 de março de 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
L
E I
=De 15 de

MARÇO

N.º 3784/11
de 2011=

“DENOMINA DE “JESUINO PEREIRA DOS SANTOS”, A RUA 11 DO
LOTEAMENTO SOCIAL, RESIDENCIAL E COMERCIAL “SANTO
ANTÔNIO”::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado,
aprovou o Projeto de Lei n.º 010/2011 do Legislativo, de autoria do Vereador
Sidnei Donizete da Silva, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
ARTIGO 1º:
Fica por esta Lei denominada de “JESUINO PEREIRA
DOS SANTOS”, a Rua 11 do Loteamento Social, Residencial e
Comercial “Santo Antônio”.
ARTIGO 2º:
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 15 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 15 DE MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
L
E I
=De 22 de
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ARTIGO 3º. – Ficam alterados e incluídos nos Anexos do Plano Plurianual
– Lei nº. 3545-2009, de 18-08-2009 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias –
LDO 2011 – Lei 3700-2010, de 17-08-2010 e suas posteriores alterações.
ARTIGO 4º. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 22 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 22 DE MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
L
E I
=De 22 de

MARÇO

N.º 3786/11
de 2011=

“DISPÕE SOBRE ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE CARGOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, CONSTANTES DO
ANEXO I, DA LEI MUNICIPAL N.º 1702/93, COM SUAS
POSTERIORES
ALTERAÇÕES,
NA
FORMA
QUE
ESPECIFICA”::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado,
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
ARTIGO 1º:
Ficam elevados os números dos seguintes cargos constantes
no Anexo I, da Lei n.º 1702/93, com suas posteriores alterações, regidos pela
Consolidação das Leis de Trabalho, a saber:

N.º 3785/11
de 2011=

“DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA, QUE ESPECIFICA”:::::::::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado,
aprovou o Projeto de Lei n.º 022/2011, de autoria do Executivo, e ele sanciona
e promulga a seguinte Lei:

ARTIGO 2º: As despesas para execução da presente norma legal,
correrão por conta de dotações orçamentárias constantes do orçamento, que
será suplementada se necessário for.

ARTIGO 1º. – Fica aberto no Setor de Contabilidade e Empenho, crédito
suplementar na importância de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil
reais), para reforço da dotação orçamentária abaixo mencionada:

Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 22 de Março de 2011.

02 - EXECUTIVO
10 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
10.302.0017.1.008 – Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de
Saúde
4.4.90.51.00.01.0310 – Obras e Instalações ————————————
————————————————R$ 250.000,00
ARTIGO 2º. – O crédito de que trata o artigo anterior será coberto com os
recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
02 - EXECUTIVO
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0029.1.010 – Obras de Infra-Estrutura Urbana
4.4.90.51.00.01.0110 – Obras e Instalações ————————————
———————————-—————
R$ 250.000,00

ARTIGO 3º:
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 22 DE MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
D E C R E T O
=De 09 março

de

N.º 4566/11
2011=

“DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE
ORÇAMENTÁRIA
CONSIGNADA
NO
ORÇAMENTO”::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

DOTAÇÃO
VIGENTE

continua...

31 de março de 2011.

O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DO MUNICÍPIO E COMARCA DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE
SÃO PAULO, COM BASE NO ARTIGO 43 DA LEI FEDERAL Nº. 4320,
DE 17 DE MARÇO DE 1964 E NO ARTIGO 4º. DA LEI MUNICIPAL
Nº. 3725/10 DE 13/OUTUBRO/2010,
D E C R E T A:
ARTIGO 1º. – Fica aberto no Setor de Contabilidade e Empenho, crédito
suplementar na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para reforço
da dotação orçamentária abaixo mencionada:
02 – EXECUTIVO
01 – GABINETE DO PREFEITO
08.244.0022.2.004 – Fundo Social de Solidariedade
286
3.3.90.32.00.01.0110 – Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita —————————
R$ 4.000,00
ARTIGO 2º. – O crédito de que trata o artigo anterior será coberto com o
recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
02 – EXECUTIVO
01 – GABINETE DO PREFEITO
08.244.0022.2.004 – Fundo Social de Solidariedade
277
3.3.90.30.00.01.0110 – Material de Consumo ————
———————————————————————- R$ 4.000,00
ARTIGO 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 09 de março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADO E REGISTRADO NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 09 DE MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
D E C R E T O
=De 10 de Março
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N.º 4567/2011
de 2011=

“DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS, QUE ESPECIFICA, AUTORIZADO PELA LEI
MUNICIPAL N.º 3766/11”:::::::::::::::::::::::::::::

4.4.90.51.00.01.0200 – Obras e Instalações ————————————
————————————————R$ 200.000,00
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
27.812.0016.1.004 – Construção e Reforma Ginásio de Esporte e Lazer
4.4.90.51.00.01.0110 – Obras e Instalações ————————————
————————————————R$ 200.000,00
10 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
10.302.0017.1.008 – Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de
Saúde
4.4.90.51.00.01.0310 – Obras e Instalações ————————————
————————————————R$ 700.000,00
11 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0022.2.032 – Serviços de Assistência Social
3.3.90.39.00.01.0510 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ——
——————————
R$ 100.000,00
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0029.1.010 – Obras de Infra-Estrutura Urbana
4.4.90.51.00.01.0110 – Obras e Instalações ————————————
————————————————R$ 650.000,00
15.452.0019.2.027 – Departamento de Limpeza Pública
3.3.90.30.00.01.0110 – Material de Consumo ———————————
————————————————
R$ 50.000,00
17.512.0020.1.006 – Construção e Ampliação das Redes de Água e Esgoto
4.4.90.51.00.01.0110 – Obras e Instalações ————————————
————————————————R$ 50.000,00
15.452.0042.2.040 – Serviços de Conservação de Logradouros Públicos
3.3.90.30.00.01.0110 – Material de Consumo ———————————
————————————————
R$ 100.000,00
TOTAL ———- R$ 2.380.000,00
ARTIGO 2º. – O crédito de que trata o artigo anterior será coberto com os
recursos provenientes do excesso de arrecadação a verificar-se no corrente
exercício financeiro, de que trata o inciso II do parágrafo 1º. do artigo 43, da
Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964.
ARTIGO 3º. – Ficam alterados e incluídos nos Anexos do Plano Plurianual
– Lei nº. 3545-2009, de 18-08-2009 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias –
LDO 2011 – Lei 3700-2010, de 17-08-2010 e suas posteriores alterações.
ARTIGO 4º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 10 de Março de 2011.

O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
D E C R E T A:
ARTIGO 1º. – Fica aberto no Setor de Contabilidade e Empenho, crédito
suplementar na importância de R$ 2.380.000,00 (dois milhões, trezentos e
oitenta mil reais), para reforço das dotações orçamentárias abaixo
mencionadas:
02 - EXECUTIVO
01 – GABINETE DO PREFEITO
04.122.0003.2.003 – Administração do Gabinete do Prefeito e do VicePrefeito
4.4.90.52.00.01.0110 – Equipamentos e Material Permanente —————
————————————R$ 80.000,00
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
04.122.0004.2.007 – Departamento de Administração
4.4.90.52.00.01.0110 – Equipamentos e Material Permanente —————
————————————R$ 250.000,00
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12.361.0010.1.003 – Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares

JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADO E REGISTRADO NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 10 DE MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
D E C R E T O
=De 10 de Março

N.º 4568/2011
de 2011=

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A
FUNDAÇÃO PIO XII, MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CÂNCER
DE BARRETOS, QUE ESPECIFICA, AUTORIZADO PELA LEI
MUNICIPAL N.º 3767/11”::::::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
D E C R E T A:

continua...

31 de março de 2011.
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Art. 1º. – Fica o Executivo Municipal local, autorizado a conceder no exercício
de 2011, a importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a titulo de subvenção
social a Fundação Pio XII, mantenedora do Hospital de Câncer de
Barretos – CNPJ 49.150.352/0002-01, para atendimento a munícipes e
pacientes da rede pública (SUS).
Parágrafo único - A utilização dos recursos repassados deverá ser realizada
até 31 de dezembro de 2011. A prestação de contas pela Instituição
beneficiada deverá ser elaborada nos termos das Instruções nº. 02/2008, do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

———————————————————- R$ 2.000,00
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0019.2.027 – Departamento de Limpeza Pública
341 3.3.90.30.00.01.0110 – Material de Consumo —————————
————————————————————
R$ 70.000,00
TOTAL ——- R$ 72.000,00
ARTIGO 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 17 de março de 2011.

Art. 2º. – A Subvenção Social autorizada nos termos do artigo 1º. desta Lei,
será repassada à instituição beneficiada, de acordo com o Plano de Trabalho
apresentado.

JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal

Art. 3º. – As despesas decorrentes da execução da presente norma legal,
correrão por conta de dotação orçamentária constante do orçamento do
exercício financeiro de 2011.

PUBLICADO E REGISTRADO NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 17 DE MARÇO DE 2011.

Art. 4º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 10 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADO E REGISTRADO NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 10 DE MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
D E C R E T O
=De 17 março de

N.º 4569/11
2011=

“DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS
CONSIGNADA
NO
VIGENTE
ORÇAMENTO”::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DO MUNICÍPIO E COMARCA DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE
SÃO PAULO, COM BASE NO ARTIGO 43 DA LEI FEDERAL Nº. 4320,
DE 17 DE MARÇO DE 1964 E NO ARTIGO 4º. DA LEI MUNICIPAL
Nº. 3725/10 DE 13/OUTUBRO/2010,
D E C R E T A:
ARTIGO 1º. – Fica aberto no Setor de Contabilidade e Empenho, crédito
suplementar na importância de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) para
reforço das dotações orçamentárias abaixo mencionadas:
02 – EXECUTIVO
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12.365.0013.2.021 – Serviços de Atendimento às Creches
120 3.3.90.36.00.01.0200 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física —
——————————————
R$ 2.000,00
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0019.2.027 – Departamento de Limpeza Pública
342 3.3.90.39.00.01.0110 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
——————————————
R$ 70.000,00
TOTAL ——- R$ 72.000,00
ARTIGO 2º. – O crédito de que trata o artigo anterior será coberto com o
recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
02 – EXECUTIVO
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12.365.0013.2.021 – Serviços de Atendimento às Creches
129 3.3.90.46.00.01.0200 – Auxílio-Alimentação ——————————

D E C R E T O
=De
21
de MARÇO

N.º 4570/11
de 2011=

“DISPÕE SOBRE A NOVA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, PARA O BIÊNIO 2011-2013, NA FORMA
QUE ESPECIFICA”:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO, a nova eleição para a composição do CONSELHO
MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, para o biênio 2011-2013, em obediência ao
art. 24 da Lei n.º 11.494, de 20 de junho de 2007;
D E C R E T A:
Art. 1º - O CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, para o biênio 21/03/2011-21/03/2013, passa a ser constituído pelos
seguintes representantes:
I. Representantes do Poder Executivo Municipal
Titular: Adriana Lopes de Faria
Suplente: Elizabeth Abrahão
Titular: Ivete de Paula Dias
Suplente: Alda Mariana de Oliveira Rodrigues
II. Representante dos Professores da Educação Básica Pública
Titular: João D’Arc Fernandes
Suplente: Maria Ângela Riul Perissê
III. Representante dos Diretores das Escolas de Educação Básica Pública
Titular: Ana Maria Leme Staibano
Suplente: Luciana Laçava Furlan
IV. Representante dos Servidores Técnico-administrativos das Escolas
Básicas Públicas
Titular: Geralda de Fátima Gonçalves Bortolin
Suplente: Angélica Cristina da Fonseca

continua...
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Titular: Valdeci Júlio
Suplente: Edlamar Soares de Souza

recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

V. Representantes dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública
Titular: Maria Helena de Almeida Pizorusso
Suplente: Maria de Fátima Mazzo de Souza
Titular: Fábio Leandro Bernardes Correa
Suplente: Sabrina Aguiar França
VI. Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública
Titular: Geraldo Sérgio de Medeiros
Suplente: Márcia Aparecida Galina de Medeiros

02 - EXECUTIVO
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0029.1.010 – Obras de Infra-Estrutura Urbana
4.4.90.51.00.01.0110 – Obras e Instalações ————————————
———————————-—————
R$ 250.000,00
ARTIGO 3º. – Ficam alterados e incluídos nos Anexos do Plano Plurianual
– Lei nº. 3545-2009, de 18-08-2009 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias –
LDO 2011 – Lei 3700-2010, de 17-08-2010 e suas posteriores alterações.
ARTIGO 4º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

Titular: Aparecida Batista Martins
Suplente: Isabel Gomes Borges

Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 22 de Março de 2011.
VII. Representante do Conselho Municipal da Educação
Titular: Adriano Douglas Raimundini
Suplente: Marina Marisa da Silva Cunha
VIII. Representante do Conselho Tutelar
Titular: Valquíria Silva
Suplente: Dirce Helena de Souza Maria

PUBLICADO E REGISTRADO NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 22 DE MARÇO DE 2011.

Art. 2º - As atividades de membro do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB, são consideradas de interesse público relevante e não
serão remuneradas.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário, em especial o Decreto nº. 4395, de 30 de Abril
de 2010.
Prefeitura Municipal de Jardinópolis, 21 de Março de 2011.
JOSÉ ANTÔNIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADO E REGISTRADO NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 21 DE MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
D E C R E T O
=De 22 de MARÇO

JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal

N.º 4571/11
de 2011=

“DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA, QUE ESPECIFICA, AUTORIZADO PELA LEI
MUNICIPAL N.º 3785/11”:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
D E C R E T A:
ARTIGO 1º. – Fica aberto no Setor de Contabilidade e Empenho, crédito
suplementar na importância de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil
reais), para reforço da dotação orçamentária abaixo mencionada:
02 - EXECUTIVO
10 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
10.302.0017.1.008 – Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de
Saúde
4.4.90.51.00.01.0310 – Obras e Instalações ————————————
————————————————R$ 250.000,00
ARTIGO 2º. – O crédito de que trata o artigo anterior será coberto com os

MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
D E C R E T O
N.º 4572/11
=De 22 de Março de
2011=
“DÁ NOVA REDAÇÃO AOS INCISOS I, DOS PARÁGRAFOS 4º E 5º
DO DECRETO MUNICIPAL N.º 4387/10, QUE ‘DISPÕE SOBRE O
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO DE 2008 E ANTERIORES POR REGIME ESPECIAL’
“::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
D E C R E T A:
Art. 1°. O Inciso I do parágrafo 4º do Decreto Municipal n.º 4387/10, que
“DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2008 E ANTERIORES POR
REGIME ESPECIAL”
“§ 4º. O leilão de que trata o § 3º, inciso I, ocorrerá por meio de oferta
pública a todos os credores de débitos administrativos vencidos até 31
de dezembro de 2.008, habilitados pelo município de Jardinópolis,
sendo classificados os credores por ordem decrescente de percentual
de desconto sobre os valores corrigidos dos débitos devidos a cada
credor.
I – A habilitação para o leilão previsto no caput do § 4º se dará mediante
apresentação, até o dia 27 de abril de 2011, de requerimento declarando a
opção do credor pelo Regime Especial, que deverá ser protocolizado no
setor de recebedoria da Prefeitura Municipal de Jardinópolis ou encaminhado
via postal.
........................................ “.
Art. 2°. O Inciso I do parágrafo 5º do Decreto Municipal n.º 4387/10, que
“DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2008 E ANTERIORES POR
REGIME ESPECIAL”
“§ 5º. O leilão de que trata o § 3º, inciso I deste Decreto deverá ser realizado
no 5º dia útil do mês de maio de cada ano.
I – O dia e horário da sessão de realização da etapa de lances do leilão deverão
ser divulgados através de Edital de Chamamento a ser publicado, com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias, na Imprensa Oficial.
........................................ “.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

continua...
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Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 22 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADO E REGISTRADO NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 22 DE MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
D E C R E T O
N.º 4573/11
=De 22 de Março de
2011=
“DISPÕE SOBRE MEDIDA PREVENTIVA DE AFASTAMENTO
TEMPORÁRIO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NA
FORMA QUE ESPECIFICA”::::::::::::::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO, o surto da doença viral de conjuntivite (Cunjuctivitus),
no Estado de São Paulo, onde as unidades de saúde alertam para reforçar os
cuidados de higiene que devem ser adotados pelos pacientes, bem como a
necessidade de afastamento destes do trabalho e de ambientes coletivos,
por pelo menos uma semana, contando do início dos sintomas;
D E C R E T A:
ARTIGO 1º:
Os servidores pertencentes ao Quadro desta
Administração, que apresentarem, bem como aqueles que já se encontram
afastados em decorrência da doença conjuntivite (Cunjuctivitus), terão o
afastamento do exercício de suas funções, sem prejuízo de remuneração,
bônus assiduidade (cartão alimentação), bônus assiduidade (magistério),
contagem de tempo para atribuição de classes e/ou aulas, ou de quaisquer
direito previstos em lei.
ARTIGO 2º:
A presente medida é aplicável até que seja superado o
período epidêmico no Estado de São Paulo.
ARTIGO 3º:
Este Decreto entra em vigor nesta data, tendo seus efeitos
retroativos a partir de 1º de Fevereiro de 2011.
Prefeitura Municipal de Jardinópolis, 22 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADO E REGISTRADO NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 22 DE MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
D E C R E T O
=De 22
março
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de

N.º 4574/11
2011=

suplementar na importância de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) para reforço
das dotações orçamentárias abaixo mencionadas:
02 – EXECUTIVO
06 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA – FUNDEB
12.365.0013.2.052 – Operacionalização do FUNDEB – Creche
209 3.3.90.39.00.02.0262 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
——————————————
R$ 5.000,00
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0019.2.027 – Departamento de Limpeza Pública
342 3.3.90.39.00.01.0110 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
——————————————
R$ 9.000,00
TOTAL ——- R$ 14.000,00
ARTIGO 2º. – O crédito de que trata o artigo anterior será coberto com o
recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
02 – EXECUTIVO
06 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA – FUNDEB
12.365.0013.2.052 – Operacionalização do FUNDEB – Creche
135 3.3.90.30.00.02.0262 – Material de Consumo ——————————
——————————————————— R$ 5.000,00
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0019.2.027 – Departamento de Limpeza Pública
341 3.3.90.30.00.01.0110 – Material de Consumo ——————————
——————————————————— R$ 9.000,00
TOTAL ——- R$ 14.000,00
ARTIGO 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 22 de março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADO E REGISTRADO NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 22 DE MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
D E C R E T O
=De 30 março

de

N.º 4575/11
2011=

“DISPÕE
SOBRE
SUPLEMENTAÇÃO
DE
ORÇAMENTÁRIA
CONSIGNADA
NO
ORÇAMENTO”::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

DOTAÇÃO
VIGENTE

O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL DO
MUNICÍPIO E COMARCA DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO
PAULO, COM BASE NO ARTIGO 43 DA LEI FEDERAL Nº. 4320, DE
17 DE MARÇO DE 1964 E NO ARTIGO 4º. DA LEI MUNICIPAL Nº.
3725/10 DE 13/OUTUBRO/2010,
D E C R E T A:

“DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS
CONSIGNADA
NO
VIGENTE
ORÇAMENTO”::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ARTIGO 1º. – Fica aberto no Setor de Contabilidade e Empenho, crédito
suplementar na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para reforço da
dotação orçamentária abaixo mencionada:

O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DO MUNICÍPIO E COMARCA DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE
SÃO PAULO, COM BASE NO ARTIGO 43 DA LEI FEDERAL Nº.
4320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 E NO ARTIGO 4º. DA LEI
MUNICIPAL Nº. 3725/10 DE 13/OUTUBRO/2010,
D E C R E T A:

02 – EXECUTIVO
09 – SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
10.301.0017.2055 – Serviços de Administração da Saúde
230 3.1.90.16.00.01.0310 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil ——
——————————————R$ 5.000,00

ARTIGO 1º. – Fica aberto no Setor de Contabilidade e Empenho, crédito

continua...
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recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
02 – EXECUTIVO
09 – SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
10.301.0017.2055 – Serviços de Administração da Saúde
228 3.3.90.33.00.01.0310 – Passagens e Despesas com Locomoção ———
———————————————- R$ 5.000,00
ARTIGO 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

ARTIGO 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 31 de março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADO E REGISTRADO NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 31 DE MARÇO DE 2011.

Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 30 de março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADO E REGISTRADO NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 30 DE MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
D E C R E T O
=De 31 março

de

N.º 4576/11
2011=

“DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
CONSIGNADA
NO
VIGENTE
ORÇAMENTO”::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DO MUNICÍPIO E COMARCA DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE
SÃO PAULO, COM BASE NO ARTIGO 43 DA LEI FEDERAL Nº.
4320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 E NO ARTIGO 4º. DA LEI
MUNICIPAL Nº. 3725/10 DE 13/OUTUBRO/2010,
D E C R E T A:
ARTIGO 1º. – Fica aberto no Setor de Contabilidade e Empenho, crédito
suplementar na importância de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para
reforço da dotação orçamentária abaixo mencionada:

MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 063/11
=De 01 de Março de 2011=
“PRORROGA O PRAZO DA PORTARIA MUNICIPAL N.° 268/10, ,
QUE NOMEOU COMISSÃO DESTINADA A APURAÇÃO DE FATOS
RELATIVOS AO ACIDENTE OCORRIDO COM VEÍCULO DESTA
MUNICIPALIDADE”:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO a necessidade de se prorrogar o prazo, da Comissão
constituída através da Portaria Municipal n.° 268/10, para conclusão dos
seus trabalhos,
R
E
S
O
L
V
E:
prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias, o prazo para
a Comissão constituída através da Portaria Municipal n°. 268/10, concluir
os trabalhos de apuração dos fatos relativos ao acidente de trânsito, ocorrido
entre o veículo da marca MARCOPOLO VIAGGIO, placa BWP6531, de
propriedade de da empresa MARCELO DUTRA EPP, e a Maquina Trator
Massey Ferguson 265 de propriedade da Prefeitura Municipal.

02 – EXECUTIVO
02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS E ASSUNTOS
JURÍDICOS
04.122.0041.2.006 – Departamento Municipal de Trânsito
24 3.3.90.30.00.01.0110 – Material de Consumo ——————————
—————————————————R$ 2.000,00
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
13.392.0015.2.024 – Difusão Cultural
305 3.3.90.36.00.01.0110 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
——————————————— R$ 15.000,00
TOTAL ——— R$ 17.000,00

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO DEPARTAMENTO
JURÍDICO PARA PROVIDÊNCIAS.

ARTIGO 2º. – O crédito de que trata o artigo anterior será coberto com o
recurso proveniente das anulações parciais das seguintes dotações
orçamentárias:

MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal

02 – EXECUTIVO
02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS E ASSUNTOS
JURÍDICOS
04.122.0041.2.006 – Departamento Municipal de Trânsito
10 3.3.90.39.00.01.0110 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
————————————R$ 2.000,00
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
13.392.0015.2.024 – Difusão Cultural
304 3.3.90.39.00.01.0110 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
——————————————
R$ 10.000,00
308 3.3.50.43.00.01.0110 – Subvenções Sociais ——————————
————————————————————
R$ 5.000,00
TOTAL ——— R$ 17.000,00

Prefeitura de Jardinópolis/SP, 01 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 01 DE
MARÇO DE 2011.

P O R TA R I A
N.º 064/11
=De 01 de Março de 2011=
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
R
E
S
O
L
V
E: exonerar a pedido, a partir desta data, os seguintes servidores:

continua...

31 de março de 2011.

Página 12

JORNAL OFICIAL

Nome
Cargo
n.º Requerimento
CLAUDINEI ROSA
Serviços Gerais
1291/11
LIDIA LUCIA DE OLIVEIRA VIANA Serviços Gerais 1269/11
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 01 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 01 DE
MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 065/11
=De 01 de Março de 2011=
“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
TUTELAR – PARA O PERÍODO DE 2010-2013, NA FORMA QUE
ESPECIFICA”::::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO, ao pedido de demissão da Srª Andréia Aparecida
Paziani das suas funções de Conselheira Tutelar; conforme contido no Ofício
n.º 23/11, emanado da Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente; e,
CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de se rever a composição
do referido Conselho,
R
E
S
O
L
V
E: que o CONSELHO TUTELAR, para o período de 2010-2013,
passa a ser constituído pelos seguintes membros, ficando revogada a Portaria
Municipal n.º 159, de 24 de junho de 2010, a saber:
· MURILO RONALDO MENEGUETI - Presidente
· RENATA PRAXEDES MARIOTTI – Vice-Presidente
· DIRCE HELENA DE SOUZA MARIA – Conselheira Tutelar
· MARIA CAROLINA DO NASCIMENTO GONÇALVES – Conselheira
Tutelar
· WALQUIRIA SILVA – Conselheira Tutelar
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. AO DEPARTAMENTO
COMPETENTE PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 01 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 01 DE
MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 066/11
=De 01 de Março de 2011=
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE

JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO o expediente contido no Ofício n.º 0115/2011, emanado
da Secretária Municipal da Educação, pelo qual informa que a partir do dia
04/03/11 a servidora abaixo mencionada deixa de prestar serviços no Cartório
Eleitoral,
R
E
S
O
L
V
E: designar, a partir do dia 04/03/2011, a servidora ANA MARIA
CAETANO – Serviçal, para prestar serviços junto à CEMEI “VIRGINIA
JARDIM MARCHIÓ”, devendo a mesma receber sua remuneração com
recursos da Educação.
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 01 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 01 DE
P O R TA R I A
N.º 067/11
=De 01 de Março de 2011=
“DETERMINA A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO,
DESTINADO A APURAÇÃO DE FATOS, SOBRE DANOS CAUSADOS
EM VEÍCULO, DEVIDO EXISTÊNCIA DE BURACO EM VIA
PÚBLICA “:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO a informação registrada pelo Sr. Jacson Nascimento
dos Santos, proprietário de veículo, devido aos danos que lhe foram causados
por um Buraco existente na via pública, e,
CONSIDERANDO, finalmente, os termos contidos na Deliberação que
determina que seja procedida a apuração dos fatos ali narrados,
RESOLVE:
ARTIGO 1°:
Fica instaurado PROCESSO ADMINISTRATIVO,
destinado a apurar os fatos, a respeito de danos que foram causados ao
veículo de propriedade do Sr. Jacson Nascimento dos Santos, devido a
existência de buraco na via pública.
ARTIGO 2°:
Fica constituída uma Comissão, formada pelos servidores:
APARECIDO CARLOS DA SILVA (Presidente), WILLIAN GOMES E
ERICA CANTONI.
ARTIGO 3°:
A comissão de que trata o artigo 2.° desta Portaria terá o
prazo de 120 (cento e vinte) dias para concluir seus trabalhos, podendo tal
prazo ser prorrogado por igual período.
ARTIGO 4°:
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO DEPARTAMENTO
JURÍDICO PARA PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 01 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
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PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 01 DE
MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal

Nome
Cargo
JULIANA SIMÕES

Classificação
Auxiliar Odontológico

1º lugar

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 01 de Março de 2011.

P O R TA R I A
N.º 068/11
=De 01 de Março de 2011=
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO que a atual Constituição da República Federativa do
Brasil, determina que para a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de prova ou títulos e
provas, ressalvadas aquelas de provimento em comissão de livre nomeação
e exoneração, e considerando, por outro lado, a aprovação em concurso
público 001/10, realizado por esta Prefeitura, devidamente homologado em
data de 28 de Dezembro de 2010, através do Decreto Municipal n.º 4529/
10;
R
E
S
O
L
V
E: contratar, a partir desta data, nos termos da Lei Municipal n.º
1702/93, de 08/07/93, com as suas posteriores alterações, a saber:
Nome
Cargo
Classificação
ALDA MARIANA DE OLIVEIRA
Assistente Adm. Educacional
1º lugar
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 01 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 01 DE
MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 069/11
=De 01 de Março de 2011=
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO que a atual Constituição da República Federativa do
Brasil, determina que para a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de prova ou títulos e provas,
ressalvadas aquelas de provimento em comissão de livre nomeação e
exoneração, e considerando, por outro lado, a aprovação em concurso público
001/10, realizado por esta Prefeitura, devidamente homologado em data de
28 de Dezembro de 2010, através do Decreto Municipal n.º 4529/10;
R
E
S
O
L
V
E: contratar, a partir desta data, nos termos da Lei Municipal n.º
1702/93, de 08/07/93, com as suas posteriores alterações, a saber:

JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 01 DE
MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 070/11
=De 01 de Março de 2011=
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO que a atual Constituição da República Federativa do
Brasil, determina que para a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de prova ou títulos e provas,
ressalvadas aquelas de provimento em comissão de livre nomeação e
exoneração, e considerando, por outro lado, a aprovação em concurso público
001/10, realizado por esta Prefeitura, devidamente homologado em data de
28 de Dezembro de 2010, através do Decreto Municipal n.º 4529/10;
R
E
S
O
L
V
E: contratar, a partir desta data, nos termos da Lei Municipal n.º
1702/93, de 08/07/93, com as suas posteriores alterações, a saber:
Nome
Cargo
Classificação
GISLAINE BELIZARIO RODRIGUES Enfermeiro II
LIDERCY LEMES DE SOUZA
Enfermeiro II
MARINA FERNANDEZ PREARO Enfermeiro II

8º lugar
9º lugar
10º lugar

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 01 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 01 DE
MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 071/11
=De 01 de Março de 2011=
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO que a atual Constituição da República Federativa do
Brasil, determina que para a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de prova ou títulos e provas,
ressalvadas aquelas de provimento em comissão de livre nomeação e

continua...
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exoneração, e considerando, por outro lado, a aprovação em concurso público
001/10, realizado por esta Prefeitura, devidamente homologado em data de
28 de Dezembro de 2010, através do Decreto Municipal n.º 4529/10;
R
E
S
O
L
V
E: contratar, a partir desta data, nos termos da Lei Municipal n.º
1702/93, de 08/07/93, com as suas posteriores alterações, a saber:
Nome
Cargo
Classificação
GISELE LEMES DA SILVA S. DE MELO
Auxiliar de Campo 1 º
lugar
LIDIA LUCIA DE OLIVEIRA VIANA Auxiliar de Campo 2º lugar
CLAUDINEI ROSA
Auxiliar de Campo
3º lugar
LUIZ PAULO PRIOLI
Auxiliar de Campo
4º lugar
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 01 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 01 DE
MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 072/11
=De 01 de Março de 2011=
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO que a atual Constituição da República Federativa do
Brasil, determina que para a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de prova ou títulos e provas,
ressalvadas aquelas de provimento em comissão de livre nomeação e
exoneração, e considerando, por outro lado, a aprovação em concurso público
001/10, realizado por esta Prefeitura, devidamente homologado em data de
28 de Dezembro de 2010, através do Decreto Municipal n.º 4529/10;
R
E
S
O
L
V
E: contratar, a partir desta data, nos termos da Lei Municipal n.º
1702/93, de 08/07/93, com as suas posteriores alterações, a saber:
Nome

Cargo

Classificação

ROSENI DAS GRAÇAS R NASCIMENTO Técnico de Enfermagem 1º lugar
LUIZ ANTONIO SILVA
Técnico de Enfermagem
2º lugar
ANDREA APARECIDA PAZIANI
Técnico de Enfermagem
4º lugar
CRISTIANA AP PEREIRA OLIVEIRA Técnico de Enfermagem
6º lugar
ALINE MOTTA DA COSTA SANTOS Técnico de Enfermagem 7º lugar

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 01 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
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PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 01 DE
MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 073/11
=De 01 de Março de 2011=
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO que a atual Constituição da República Federativa do
Brasil, determina que para a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de prova ou títulos e provas,
ressalvadas aquelas de provimento em comissão de livre nomeação e
exoneração, e considerando, por outro lado, a aprovação em concurso público
001/10, realizado por esta Prefeitura, devidamente homologado em data de
28 de Dezembro de 2010, através do Decreto Municipal n.º 4529/10;
R
E
S
O
L
V
E: contratar, a partir do dia 14/03/2011, nos termos da Lei Municipal
n.º 1702/93, de 08/07/93, com as suas posteriores alterações, a saber:
Nome

Cargo

Classificação

HIROMI TERUYA TREVISAN
FERNANDA BALERO MIYAHARA

Médico Generalista
Médico Generalista

2º lugar
3º lugar

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 01 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 01 DE
MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 074/11
=De 01 de Março de 2011=
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO que a atual Constituição da República Federativa do
Brasil, determina que para a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de prova ou títulos e provas,
ressalvadas aquelas de provimento em comissão de livre nomeação e
exoneração, e considerando, por outro lado, a aprovação em concurso público
001/10, realizado por esta Prefeitura, devidamente homologado em data de
28 de Dezembro de 2010, através do Decreto Municipal n.º 4529/10;
R
E
S
O
L
V
E: contratar, a partir do dia 04/03/2011, nos termos da Lei Municipal
n.º 1702/93, de 08/07/93, com as suas posteriores alterações, para atuar na
rede de Ensino Municipal, com uma carga horária semanal de 25 horas-aula,
a saber:

continua...
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Nome
Cargo
Classificação
MARIA ANGELICA PAIÃO OLIVEIRA Professor PEB-I
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1º lugar

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 04 DE
MARÇO DE 2011.

Prefeitura de Jardinópolis/SP, 01 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 01 DE
MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 075/11
=De 04 de Março de 2011=
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
R
E
S
O
L
V
E: fixar a sede de exercício, a partir do dia 09/03/2011, do servidor
FÁBIO LUIZ GOMES FERREIRA, junto a Secretaria Municipal de
Assistência Social=SEMAS.
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.

MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 077/11
=De 04 de Março de 2011=
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
R
E
S
O
L
V
E: designar o Sr. JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA – Escriturário, para
substituir, o Sr. DANILO JOSÉ DOS SANTOS, no período de suas férias
- de 11/03/11 à 25/03/11; fazendo jus à diferença de vencimentos.
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 04 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 04 DE
MARÇO DE 2011.

Prefeitura de Jardinópolis/SP, 04 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 04 DE
MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 076/11
=De 04 de Março de 2011=
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
R
E
S
O
L
V
E: designar a Srª. SONIA APARECIDA BRASSAROLA - Escriturário,
para substituir a Srª. SANDRA MARIA SPADINI DE FARIA – Chefe
de Setor, durante suas férias regulamentares, no período de 09/03/11 à 07/
04/11, fazendo jus à diferença de vencimentos.
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 04 de Março de 2011.

MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 078/11
=De 10 de Março de 2011=
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO que a atual Constituição da República Federativa do
Brasil, determina que para a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de prova ou títulos e provas,
ressalvadas aquelas de provimento em comissão de livre nomeação e
exoneração, e considerando, por outro lado, a aprovação em concurso público
001/10, realizado por esta Prefeitura, devidamente homologado em data de
28 de Dezembro de 2010, através do Decreto Municipal n.º 4529/10;
R
E
S
O
L
V
E: contratar, a partir do dia 11/03/2011, nos termos da Lei Municipal
n.º 1702/93, de 08/07/93, com as suas posteriores alterações, para atuar na
rede de Ensino Municipal, com uma carga horária semanal de 20 horas-aula,
a saber:
Nome
Cargo
Classificação
SONARA DA SILVA DE SOUZA Professor PEB-II- Geografia 1º lugar
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
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Prefeitura de Jardinópolis/SP, 10 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 10 DE
MARÇO DE 2011.

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 10 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal

MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 10 DE
MARÇO DE 2011.

P O R TA R I A
N.º 079/11
=De 10 de Março de 2011=

MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal

O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO que a atual Constituição da República Federativa do
Brasil, determina que para a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de prova ou títulos e provas,
ressalvadas aquelas de provimento em comissão de livre nomeação e
exoneração, e considerando, por outro lado, a aprovação em concurso público
001/10, realizado por esta Prefeitura, devidamente homologado em data de
28 de Dezembro de 2010, através do Decreto Municipal n.º 4529/10;
R
E
S
O
L
V
E: contratar, a partir do dia 11/03/2011, nos termos da Lei Municipal
n.º 1702/93, de 08/07/93, com as suas posteriores alterações, para atuar na
rede de Ensino Municipal, com uma carga horária semanal de 25 horas-aula,
a saber:

P O R TA R I A
N.º 081/11
=De 10 de Março de 2011=

Nome
Cargo
Classificação
VANESSA AP. LEITÃO FERDINANDO Professor PEB-I
2º lugar
CORDALIA MARIA DE MELO CARVALHO Professor PEB-I 3º lugar
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 10 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 10 DE
MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 080/11
=De 10 de Março de 2011=
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
R
E
S
O
L
V
E: exonerar a pedido, a partir do dia 30/03/2011, a Sra. ANA CLÁUDIA
DE BARROS, nas funções de Psicólogo II, conforme Requerimento
protocolado sob n.º 1444/2011.

O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
R
E
S
O
L
V
E: exonerar a pedido, a partir do dia 14/03/2011, a Sra. GISLAINE
NAPPI FURLAN, nas funções de Escriturário, conforme Requerimento
protocolado sob n.º 1634/2011.
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 10 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 10 DE
MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 082/11
=De 11 de Março de 2011=
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO que a atual Constituição da República Federativa do
Brasil, determina que para a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de prova ou títulos e provas,
ressalvadas aquelas de provimento em comissão de livre nomeação e
exoneração, e considerando, por outro lado, a aprovação em concurso público
001/10, realizado por esta Prefeitura, devidamente homologado em data de
28 de Dezembro de 2010, através do Decreto Municipal n.º 4529/10;
R
E
S
O
L
V
E: contratar, a partir do dia 14/03/2011, nos termos da Lei Municipal
n.º 1702/93, de 08/07/93, com as suas posteriores alterações, para atuar na
rede de Ensino Municipal, com uma carga horária semanal de 25 horas-aula,
a saber:

continua...
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Nome
Cargo
Classificação
JULIANA NATALIA VILA
Professor PEB-I
GISLAINE NAPPI FURLAN
Professor PEB-I
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6º lugar

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 11 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 11 DE
MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 083/11
=De 11 de Março de 2011=
“PRORROGA O PRAZO DA PORTARIA MUNICIPAL N.° 241/10, ,
QUE NOMEOU COMISSÃO DESTINADA A APURAÇÃO DE FATOS
RELATADOS PELA VICE-DIRETORA DA EMEF “LABIBE SAUD
REIS”::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO a necessidade de se prorrogar o prazo, da Comissão
constituída através da Portaria Municipal n.° 241/10, para conclusão dos
seus trabalhos,
R
E
S
O
L
V
E:
prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias, o prazo para
a Comissão constituída através da Portaria Municipal n°. 241/10, concluir
os trabalhos de apuração dos fatos relativos às possíveis irregularidades
funcionais com relação à Profª Edna Aparecida Ribeiro Contin, da EMEF
“Labibe Saud Reis”.
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO DEPARTAMENTO
JURÍDICO PARA PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 11 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 11 DE
MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 084/11
=De 11 de Março de 2011=
“PRORROGA O PRAZO DA PORTARIA MUNICIPAL N.° 248/10, ,
QUE NOMEOU COMISSÃO DESTINADA A APURAÇÃO DE
POSSÍVEIS IRREGULARIDADES FUNCIONAIS COM RELAÇÃO AO
EXCESSO DE ATESTADOS MÉDICOS EMITIDOS PELA UBS “DR.
JORGE SAUD SOBRINHO”:::::::::::::::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

CONSIDERANDO a necessidade de se prorrogar o prazo, da Comissão
constituída através da Portaria Municipal n.° 248/10, para conclusão dos
seus trabalhos,
R
E
S
O
L
V
E:
prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias, o prazo para
a Comissão constituída através da Portaria Municipal n°. 248/10, concluir
os trabalhos de apuração de possíveis irregularidades e responsabilidades
funcionais com relação ao excesso de Atestados Médicos emitidos pela UBS
“Dr. JORGE SAUD SOBRINHO”.
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO DEPARTAMENTO
JURÍDICO PARA PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 11 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 11 DE
MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 085/11
=De 11 de Março de 2011=
“DETERMINA
A
ABERTURA
DE
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, DESTINADO A APURAR
EVENTUAIS RESPONSABILIDADES FUNCIONAIS, DE SERVIDOR
MUNICIPAL,
NA
FORMA
QUE
ESPECIFICA.¨:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO a informação através de relatório da Chefe da Vigilância
Patrimonial, Renata Fomfim; no tocante ao pedido de providências á respeito
do funcionário EDER MARCELO DE OLIVEIRA, e;
CONSIDERANDO, finalmente, os termos contidos na Deliberação da
Procuradoria Geral do Município, que determina a instauração de
Procedimento Administrativo Disciplinar, para que se apure eventuais
responsabilidade,
RESOLVE:
ARTIGO 1°:
Fica
instaurado
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, destinado a apurar os fatos e
responsabilidades, a respeito dos fatos narrados.
ARTIGO 2º: Fica constituída uma Comissão, formada pelos servidores:
LUANA PEREIRA DE OLIVEIRA, (Presidente), WILLIAN GOMES e
CINTIA FERNADES LOBO SANTEIRO.
ARTIGO 3°: A comissão de que trata o artigo 2.° desta Portaria terá o prazo
de 120 (cento e vinte) dias para concluir seus trabalhos, podendo tal prazo
ser prorrogado por igual período.
ARTIGO 4°: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO DEPARTAMENTO
JURÍDICO PARA PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 11 de Março de 2011.
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JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal

n.º 1702/93, de 08/07/93, com as suas posteriores alterações, a saber:

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 11 DE
MARÇO DE 2011.
MARCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretaria da Prefeitura Municipal

Nome
Cargo
Classificação
STEFANIA GALHIARDO MARCHETO ESCRITURÁRIO 5º lugar
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 15 de Março de 2011.

P O R TA R I A
N.º 086/11
=De 15 de Março de 2011=

JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal

O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO que a atual Constituição da República Federativa do
Brasil, determina que para a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de prova ou títulos e
provas, ressalvadas aquelas de provimento em comissão de livre nomeação
e exoneração, e considerando, por outro lado, a aprovação em concurso
público 001/10, realizado por esta Prefeitura, devidamente homologado em
data de 28 de Dezembro de 2010, através do Decreto Municipal n.º 4529/
10;
R
E
S
O
L
V
E: contratar, a partir desta data, nos termos da Lei Municipal n.º
1702/93, de 08/07/93, com as suas posteriores alterações, para atuar na rede
de Ensino Municipal, com uma carga horária semanal de 25 horas-aula, a
saber:

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 15 DE
MARÇO DE 2011.

Nome
Cargo
Classificação
MONICA REGINA FANTIM
Professor PEB-I

7º lugar

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 15 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 15 DE
MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 087/11
=De 15 de Março de 2011=
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO que a atual Constituição da República Federativa do
Brasil, determina que para a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de prova ou títulos e provas,
ressalvadas aquelas de provimento em comissão de livre nomeação e
exoneração, e considerando, por outro lado, a aprovação em concurso público
001/10, realizado por esta Prefeitura, devidamente homologado em data de
28 de Dezembro de 2010, através do Decreto Municipal n.º 4529/10;
R
E
S
O
L
V
E: contratar, a partir do dia 16/03/11, nos termos da Lei Municipal

MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 088/11
=De 15 de Março de 2011=
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
R
E
S
O
L
V
E:
designar o servidor DÊNIO FURLANETTI NASSER,
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, para responder pela função de
Responsável pelo Expediente da Vigilância Sanitária e Epidemiológica SESAU-, função de confiança estabelecida no anexo III, parte B do artigo 16
da Lei n.º 1702/93, com suas posteriores alterações, sem prejuízo de suas
funções normais, respectivos vencimentos e demais vantagens do cargo,
fazendo jus ao recebimento de uma gratificação correspondente à referência
FC3 (20%), a partir desta data.
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 15 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 15 DE
MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 089/11
=De 15 de Março de 2011=
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
R
E
S
O
L
V
E:
revogar a Portaria Municipal n.º 148, de 30/01/2009,
que reduziu a carga horária do servidor GERALDO MAGELA DE MELO
JÚNIOR – Auxiliar de Campo, em 50%, de acordo com os fins preconizados
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na Lei Municipal n.º 3173/06.
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 15 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 15 DE
MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 090/11
=De 21 de Março de 2011=
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
R
E
S
O
L
V
E:
designar o Sr.ª ANDRÉ LUIS BERTINI – Auxiliar de
CPD, para substituir, o Sr. DOUGLAS COLICHIO – Superintendente
Administrativo de Informática, no período de suas férias de 21/03/2011 à
09/04/2011; fazendo jus à diferença de vencimentos.

Nome

Cargo

Classificação

EDNA APARECIDA LEITE GONÇALVES Técnico de Enfermagem 16º lugar
LIOMARA MARTINS ROQUE DA SILVA Técnico de Enfermagem 15º lugar
SUELEN MARIA CHIERENTIN
Técnico de Enfermagem 14º lugar
JANE LUCIA DOS SANTOS AGUIAR
Técnico de Enfermagem 13º lugar
ANA LUCIA MARTINS FAGIANI
Técnico de Enfermagem 12º lugar
GEILSA DA SILVA LUCIO
Técnico de Enfermagem
11º lugar
IGOR VINICIUS APOLINARIO GUIMARÃES Técnico de Enfermagem 1 0 º
lugar
FERNANDO LEME ALVES
Técnico de Enfermagem
09º lugar
CRISTINA PIRES DE MELO MATOS Médico do Trabalho
01º lugar

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 21 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 21 DE
MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 092/11
=De 23 de Março de 2011=

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 21 DE
MARÇO DE 2011.

O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO que o Sr. JOSÉ ADOLFO PEREIRA completará 70
(setenta) anos de idade no dia 26/03/2011;
CONSIDERANDO o artigo 174, item II da Lei Municipal n.º 605 de 06/
09/68, e finalmente,
CONSIDERANDO o artigo 40, item II da Constituição Federal,
R
E
S
O
L
V
E: encerrar o contrato do Sr. JOSÉ ADOLFO PEREIRA, nas funções
de MOTORISTA, a partir do dia 26/03/2011.

MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 21 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal

P O R TA R I A
N.º 091/11
=De 21 de Março de 2011=
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO que a atual Constituição da República Federativa do
Brasil, determina que para a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de prova ou títulos e provas,
ressalvadas aquelas de provimento em comissão de livre nomeação e
exoneração, e considerando, por outro lado, a aprovação em concurso público
001/10, realizado por esta Prefeitura, devidamente homologado em data de
28 de Dezembro de 2010, através do Decreto Municipal n.º 4529/10;
R
E
S
O
L
V
E: contratar, a partir do dia 21/03/2011, nos termos da Lei Municipal
n.º 1702/93, de 08/07/93, com as suas posteriores alterações, a saber:

Prefeitura de Jardinópolis/SP, 23 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 23 DE
MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 093/11
=De 23 de Março de 2011=
“DETERMINA
A
ABERTURA
DE
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, DESTINADO A APURAR
EVENTUAIS RESPONSABILIDADES FUNCIONAIS, DE SERVIDOR
MUNICIPAL,
NA
FORMA
QUE
ESPECIFICA.¨:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO a informação através de relatório do Supervisor de
Campo Fabio Luiz Pegoraro e Otacílio Viana; no tocante ao pedido de
providências á respeito do funcionário GERALDO MAGELA DE MELLO
JUNIOR, e;
CONSIDERANDO, finalmente, os termos contidos na Deliberação da
Procuradoria Geral do Município, que determina a instauração de
Procedimento Administrativo Disciplinar, para que se apurem eventuais
responsabilidade,

ARTIGO 3°:
A comissão de que trata o artigo 2.° desta Portaria terá o
prazo de 120 (cento e vinte) dias para concluir seus trabalhos, podendo tal
prazo ser prorrogado por igual período.

RESOLVE:
ARTIGO 1°:
Fica
instaurado
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, destinado a apurar os fatos e
responsabilidades, a respeito dos fatos narrados.

JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal

ARTIGO 2º: Fica constituída uma Comissão, formada pelos
servidores:CARLOS MORI JUNIOR, (Presidente), WILLIAN GOMES
E LIVIA PAULA GRACCHIA BRAGA.
ARTIGO 3°:
A comissão de que trata o artigo 2.° desta Portaria terá o
prazo de 120 (cento e vinte) dias para concluir seus trabalhos, podendo tal
prazo ser prorrogado por igual período.
ARTIGO 4°:
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO DEPARTAMENTO
JURÍDICO PARA PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 23 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 23 DE
MARÇO DE 2011.
MARCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretaria da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 094/11
=De 23 de Março de 2011=
“DETERMINA A ABERTURA DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO,
DESTINADO A APURAR EVENTUAIS RESPONSABILIDADES , DE
SERVIDOR
MUNICIPAL,
NA
FORMA
QUE
ESPECIFICA.¨:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;

O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO a informação através de Boletim de Ocorrência nº
900026/2011, para conhecimento e providências que entender necessárias, á
respeito do funcionário PEDRO(MOTORISTA DE ONIBUS)
,
natureza (injuria) contra SEBASTIANA DA SILVA VAZ e;
CONSIDERANDO, finalmente, os termos contidos na Deliberação da
Procuradoria Geral do Município, que determina a instauração de Sindicância
Administrativa, para que se apurem eventuais responsabilidade do servidor
municipal,
RESOLVE:
ARTIGO 1°:
Fica instaurado SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA,
destinado a apurar os fatos e responsabilidades, narrados.
ARTIGO 2º: Fica constituída uma Comissão, formada pelos servidores:
CARLOS MORI JUNIOR, (Presidente), WILLIAN GOMES E LIVIA
PAULA GRACCHIA BRAGA.

ARTIGO 4°:
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO DEPARTAMENTO
JURÍDICO PARA PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 23 de Março de 2011.

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 23 DE
MARÇO DE 2011.
MARCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretaria da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 095/11
=De 23 de Março de 2011=
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO os termos contidos nos §§ 4º e 5º do artigo 1º da Lei
Municipal n.º 3637/10, que “INSTITUI O REGIME ESPECIAL DE
PAGAMENTO DE DÉBITOS, INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR,
VENCIDOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2008, NO MUNICÍPIO DE
JARDINÓPOLIS”; devidamente regulamentada pelo Decreto Municipal n.º
4387/10, com suas posteriores alterações dada através do Decreto n.º 4572/
11; e,
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de dar atendimento ao disposto
no § 5º, incisos I, II e III do artigo 2.º do Decreto Municipal n.º 4387/10, com
suas posteriores alterações dada através do Decreto n.º 4572/11, os quais
transcrevemos: “Art. 2º .......: § 5º. O leilão de que trata o § 3º., inciso I deste
Decreto deverá ser realizado no 5º dia útil do mês de maio de cada ano.
I - Excepcionalmente, no ano de 2.011, para cumprir o prazo de opção
previsto no inciso I do § 4º deste Decreto, o leilão deverá ser realizado no dia
06 de maio de 2.011.
II – O dia e horário da sessão de realização da etapa de lances do leilão deverá
ser divulgado através de Edital de Chamamento a ser publicado, com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias, na Imprensa Oficial.
III – O responsável pela condução do leilão será o Pregoeiro oficialmente
nomeado através de Portaria para realização das licitações do município.
R
E
S
O
L
V
E: constituir uma COMISSÃO ESPECIAL destinada à realização de
LEILÃO de PAGAMENTO À VISTA DOS DÉBITOS
ADMINISTRATIVOS VENCIDOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2008,
a ser realizado no dia 06/05/11, a saber:
LEILOEIRO
· JOSÉ GASPAR CIACHERO
EQUIPE DE APOIO:
· PAULO CÉSAR SARAN
· WAGNER FANCISCO
SUPLENTE
· ANDRÉ LUIS BERTINI
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR
COMPETENTE PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 23 de Março de 2011.
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JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 23 DE
MARÇO DE 2011.
MARCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretaria da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 096/11
=De 28 de Março de 2011=
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO a Lei n° 9533, de 30/04/97, § 2º do artigo 5º
regulamentada pelo DL 43.283 de 03/07/98;
CONSIDERANDO que de acordo com o Regulamento da Unidade de
Crédito Municipal - Banco do Povo Paulista do Município, no inciso II,
ítem 3, o mandato do Comitê de Crédito é de 02 (dois) anos, permitidas
reconduções; e,
CONSIDERANDO a necessidade de se rever a composição do COMITÊ
DE CRÉDITO, da Unidade de Crédito Municipal - Banco do Povo Paulista
do Município, constante da Portaria Municipal n.º 129/10;
R
E
S
O
L
V
E: que o COMITÊ DE CRÉDITO passa a ser composto pelos seguintes
membros; ficando revogada a Portaria Municipal n.° 129/2010; ficando assim
constituído:
· GILBERTO RODRIGUES VIEIRA – Titular
· ANDERSON FARIA ORIOLI – Suplente
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR
COMPETENTE PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 28 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 28 DE
MARÇO DE 2011.
MARCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretaria da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 097/11
=De 29 de Março de 2011=
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
R
E
S
O
L
V
E: exonerar a pedido, a partir do dia 01/04/2011, a Sra. DANIELA
CACILDA CALDAS, nas funções de AUXILIAR DE CAMPO, conforme
Requerimento protocolado sob n.º 2025/2011.
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.

Prefeitura de Jardinópolis/SP, 29 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 29 DE
MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 098/11
=De 29 de Março de 2011=
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
R
E
S
O
L
V
E: exonerar a pedido, a partir do dia 01/04/2011, o Sr. EDUARDO
DONIZETE VIEIRA DE MELO, nas funções de GARI, conforme
Requerimento protocolado sob n.º 1999/2011.
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 29 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 29 DE
MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 099/11
=De 29 de Março de 2011=
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO que a atual Constituição da República Federativa do
Brasil, determina que para a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de prova ou títulos e provas,
ressalvadas aquelas de provimento em comissão de livre nomeação e
exoneração, e considerando, por outro lado, a aprovação em concurso público
001/10, realizado por esta Prefeitura, devidamente homologado em data de
28 de Dezembro de 2010, através do Decreto Municipal n.º 4529/10;
R
E
S
O
L
V
E: contratar, a partir do dia 01/04/11, nos termos da Lei Municipal
n.º 1702/93, de 08/07/93, com as suas posteriores alterações, a saber:
Nome
Cargo
Classificação
TALITA LACERDA DE SIQUEIRA GARI
1º lugar
MIRIAN DOS SANTOS
SERVIÇOS GERAIS
1º lugar
EDUARDO DONIZETE VIEIRA DE MELO MOTORISTA 6º lugar
MAURO SÉRGIO TARDIVO
MOTORISTA
5º lugar
NEUZA DA COSTA DUARTE
MOTORISTA
7º lugar
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ESCRITURÁRIO 7º lugar

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 29 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 29 DE
MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal

R
E
S
O
L
V
E: nomear os seguintes servidores para comporem a COMISSÃO
DE AVALIAÇÃO de CONVÊNIOS conforme acima referenciado:
ELIZABETH ABRAHÃO FIGUEIREDO
SUELI FIORAVANTI LEÔNIDAS
CARLOS MORI JÚNIOR
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR
COMPETENTE PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 29 de Março de 2011.

P O R TA R I A
N.º 100/11
=De 29 de Março de 2011=

JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal

O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO que a atual Constituição da República Federativa do
Brasil, determina que para a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de prova ou títulos e
provas, ressalvadas aquelas de provimento em comissão de livre nomeação
e exoneração, e considerando, por outro lado, a aprovação em concurso
público 001/10, realizado por esta Prefeitura, devidamente homologado em
data de 28 de Dezembro de 2010, através do Decreto Municipal n.º 4529/
10;
R
E
S
O
L
V
E: contratar, a partir do dia 01/04/11, nos termos da Lei Municipal
n.º 1702/93, de 08/07/93, com as suas posteriores alterações, a saber:

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 29 DE
MARÇO DE 2011.

Nome
Cargo
Classificação
TATIANI APARECIDA DACANAL ESCRITURÁRIO 6º lugar
EDUARDO DAMIÃO DA SILVA ALVES
SECRETÁRIO
ENSINO
1º lugar - Def. Físico
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 29 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 29 DE
MARÇO DE 2011.

MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 102/11
=De 31 de Março de 2011=
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO que a atual Constituição da República Federativa do
Brasil, determina que para a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de prova ou títulos e provas,
ressalvadas aquelas de provimento em comissão de livre nomeação e
exoneração, e considerando, por outro lado, a aprovação em concurso público
001/10, realizado por esta Prefeitura, devidamente homologado em data de
28 de Dezembro de 2010, através do Decreto Municipal n.º 4529/10;
R
E
S
O
L
V
E: contratar, a partir do dia 04/04/11, nos termos da Lei Municipal
n.º 1702/93, de 08/07/93, com as suas posteriores alterações, a saber:
Nome
Cargo
Classificação
ANDRESA MOLINA DOS SANTOSPSICÓLOGO

1º lugar

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 31 de Março de 2011.

MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal

JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal

P O R TA R I A
N.º 101/11
=De 29 de Março de 2011=

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 31 DE
MARÇO DE 2011.

O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO a necessidade de se proceder a avaliação dos
Convênios celebrados entre a Secretaria Municipal da Educação e as
entidades do município,

MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 103/11
=De 31 de Março de 2011=
“DETERMINA A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO,
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DESTINADO A APURAÇÃO DE FATOS, SOBRE DANOS CAUSADOS
EM VEÍCULO, EM VIA PÚBLICA “:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
CONSIDERANDO os termos contidos no Requerimento protocolado sob
n.º 1518, do Sr. Washington Luiz Boneti, proprietário de veículo que sofreu
danos devido à queda de folha de coqueiro em cima do mesmo, quando
estacionado em via pública na Praça Matriz,
CONSIDERANDO, finalmente, os termos contidos na Deliberação que
determina que seja procedida a apuração dos fatos ali narrados,
RESOLVE:
ARTIGO 1°:
Fica instaurado PROCESSO ADMINISTRATIVO,
destinado a apurar os fatos, a respeito de danos que foram causados ao
veículo de propriedade do Sr. Washington Luiz Boneti, devido à queda de
folha de coqueiro em cima do mesmo, quando estacionado em via pública na
Praça Matriz.
ARTIGO 2°:
Fica constituída uma Comissão, formada pelos servidores:
CARLOS MORI JÚNIOR (Presidente), LUANA MATHIAS
BORTOLIN E LIVIA PAULA GRACCHIA BRAGA.
ARTIGO 3°:
A comissão de que trata o artigo 2.° desta Portaria terá o
prazo de 120 (cento e vinte) dias para concluir seus trabalhos, podendo tal
prazo ser prorrogado por igual período.
ARTIGO 4°:
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO DEPARTAMENTO
JURÍDICO PARA PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 31 de Março de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 31 DE
MARÇO DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
CONVÊNIO 001/2011
TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE JARDINÓPOLIS E AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DE JARDINÓPOLIS - ADEJ, OBJETIVANDO MÚTUA
COOPERAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO POSTO DE
ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR.
O Município de Jardinópolis, com sede na cidade e comarca de Jardinópolis,
Estado de São Paulo, na Praça Dr. Mário Lins nº. 150, neste ato representado
pelo Prefeito, Senhor José Antonio Jacomini, portador da Cédula de
Identidade RG. nº. 5.376.948-SSP-SP e CPF. nº. 262.679.006-06, doravante
designado simplesmente MUNICÍPIO, e o ADEJ – AGÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE JARDINÓPOLIS, com sede
à Rod. Athur Costacurta, 550, Município de Jardinópolis, São Paulo, inscrita
no CNPJ sob o nº 03.570336/0001-88, neste ato representada por seu
Presidente SR. ANTONIO MARASCO FILHO, 6.240.328-X inscrito no
CPF/MF nº. 366.684.868-00, doravante designado simplesmente
INSTITUIÇÃO celebram o presente Convênio mediante autorização
legislativa, Lei Municipal nº 3200/06, que se regerá pela Lei Federal nº.
8666, de 21-06-93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº.
8.8883, de 08-06-94, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas,
com o objetivo das atividades do Posto de Atendimento ao Empreendedor,
devidamente instalado no espaço físico da Incubadora de Empresas de
Jardinópolis, localizada à Rua Dr. Arthur Costacurta nº 550, área industrial,
no município de Jardinópolis – SP..
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto deste Convênio o desenvolvimento, pelos participes, de
atividades destinadas ao atendimento aos micro e pequenos empresários e
munícipes interessados em informações para abertura ou desenvolvimento
empreendedor..
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
ITransferir os recursos financeiros consignados na Cláusula
Quarta do presente Convênio, mediante repasses na conformidade do
cronograma de desembolso estabelecido no Plano de Trabalho;
II Dar conhecimento à INSTITUIÇÃO das normas
programáticas e administrativas dos Programas do Posto de Atendimento ao
Empreendedor.
III Apoiar tecnicamente a INSTITUIÇÃO na execução das
atividades objeto deste Convênio;
IV - Auxiliar na promoção dos treinamentos dos recursos humanos
necessários à execução do objeto conveniado, sempre que necessário;
V Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e
quantitativamente, os serviços prestados pela INSTITUIÇÃO em decorrência
deste Convênio;
VI - Examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos financeiros
repassados à INSTITUIÇÃO;
VII - Assinalar prazo para que a INSTITUIÇÃO adote as providencias
necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste
Convênio, sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da
retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das
impropriedades ocorrentes;
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO
I - Executar o programa do Posto de Atendimento ao Empreendedor a que
se refere à Cláusula Primeira, a quem deles necessitar, na conformidade do
Plano de Trabalho;
II Zelar pela manutenção dos padrões de qualidade dos
serviços prestados, de acordo com as diretrizes técnicas e operacionais
definidas pelo MUNICÍPIO;
III Proporcionar amplas e iguais condições de acesso à
população abrangida pelos serviços aos micro e pequenos empreendedores,
sem discriminação de qualquer natureza;
IV Manter recursos humanos, materiais e equipamentos
adequados e compatíveis com o atendimento dos serviços que se obriga a
prestar, com vistas ao alcance dos objetivos deste Convênio;
V Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados
pelo MUNICÍPIO na prestação dos serviços objeto deste Convênio, conforme
estabelecido na Cláusula Primeira;
VI Apresentar, semestralmente, ao MUNICÍPIO o relatório
das atividades desenvolvidas e da aplicação dos recursos financeiros
recebidos, bem como declaração quantitativa ao atendimento mensal, assinada
pelo representante da INSTITUIÇÃO, acompanhada da relação descritiva
das atividades desenvolvidas;
VII Prestar contas ao MUNICÍPIO, nos moldes das instruções
específicas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, dos recursos
repassados durante o exercício anterior, e, se for o caso, até 30 (trinta) dias
do término da vigência deste instrumento, ou de suas eventuais prorrogações,
sob pena de ficar impedida de receber quaisquer outros recursos financeiros
por parte do MUNICÍPIO;
VIII Manter a contabilidade, os procedimentos contábeis e os
registros estatísticos, bem como a relação descritiva das atividades
desenvolvidas, atualizados e em boa ordem, sempre à disposição dos agentes
públicos responsáveis pelo controle interno e externo e utilização dos recursos
financeiros recebidos;
IX Assegurar ao MUNICÍPIO as condições necessárias ao
acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação da execução e dos
resultados dos serviços objeto deste Convênio;
X Autorizar a afixação, sem suas dependências, em local de
fácil visualização, das informações e orientações sobre os serviços prestados
e da participação do Governo Municipal nos programas cujos recursos
tenham origem nas disposições deste Convênio.
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CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

obrigações assumidas, até a data do rompimento do acordo.

O valor do recurso financeiro anual é R$ 16.254,00 (dezesseis mil duzentos
e cinqüenta e quatro reais), distribuídos em doze parcelas mensais iguais de
R$ 1.354,50 (hum mil trezentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta
centavos) transferidos em doze (12) parcelas, de conformidade com o Plano
de Trabalho apresentado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS

Este Convênio poderá ser aditado, por acordo entre os partícipes, nos casos
de acréscimo ou redução do número de atendidos, bem como para prorrogação
do prazo de vigência ou suplementação de seu valor, com alteração do Plano
de Trabalho com justificativas, e devida pelas autoridades públicas municipais
vinculadas as atividades do Posto de Atendimento ao Empreendedor.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO efetuará o repasse de recurso financeiro à INSTITUIÇÃO,
na conformidade da Lei Municipal nº 3200/06, de 14 de setembro de 2006, e
de acordo com o cronograma de desembolso estabelecido no Plano de
Trabalho, observado o § 3º. do art. 116 da Lei Federal nº. 8.666, de 21-06-93,
com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883, de 08-06-94.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste Convênio inicia-se em 01 de março de 2011 até 28
de fevereiro de 2012, que será prorrogado a critério das partes, mediante
termo aditivo.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A INSTITUIÇÃO prestará contas ao MUNICÍPIO, da seguinte forma:
I - Prestação de contas parcial mediante apresentação semestral de relatório
das atividades desenvolvidas e da aplicação dos recursos financeiros recebidos
nos meses anteriores, bem como de declaração quantitativa de atendimento
nesses períodos, assinada pelo representante da INSTITUIÇÃO;
II - Prestação de contas anual, nos moldes das instruções especificas do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, dos recursos repassados durante
o exercício anterior;
III - Prestação de contas global, até 30 (trinta) dias após o recebimento da
última parcela relativa ao período de vigência deste Convênio, sem prejuízo
das prestações de contas parcial, semestral e anual, previstas nos incisos
anteriores desta Cláusula, constituída do relatório de cumprimento do objeto
e acompanhada dos seguintes documentos:
a) relatório consolidado de dados quantitativos dos atendimentos mensais e
de
informações relacionadas a ações que demonstrem o atingimento
das metas de qualidade definidas no Plano de Trabalho;
b) relatório de execução físico - financeira;
c)
relação de pagamentos efetuados com recursos repassados pelo
Município;
d) cópia dos extratos da conta bancária específica;
e) comprovante de recolhimento dos recursos não aplicados, quando houver,
na conta bancária indicada pelo MUNICÍPIO.

A eficácia deste Convênio fica condicionada à publicação do respectivo
extrato no órgão de imprensa oficial do MUNICIPIO, até o 5º dia útil do mês
subseqüente contendo os seguintes elementos:
a) resumo do objeto;
b) crédito pelo qual correrá a despesa;
c) prazo de vigência e data da assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Jardinópolis para dirimir quaisquer questões
resultantes da execução deste Convênio.
E, por estarem de acordo com as Cláusulas e condições ajustadas, firmam o
presente termo de Convênio em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das
testemunhas abaixo assinadas.
Jardinópolis, 25 de fevereiro de 2011.
José Antonio Jacomini
Prefeito Municipal de Jardinópolis
Antonio Marasco Filho
Presidente da ADEJ
TESTEMUNHAS:
1. Nome: Carlos Nori Júnior
Ass.
RG – 34.281.296-8
CPF – 296.115.878-80
2. Nome: Maria Beatris Mazzo
Ass.

CLÁUSULA OITAVA - DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA
EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

RG – 41.363.110-2-SSP-SP
CPF – 310.923.018-60

O controle e a fiscalização da execução do presente ajuste ficarão sob encargo
do órgão municipal responsável pela execução da política de apoio ao
desenvolvimento empresarial.

REGISTRO DE PREÇOS – 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, nos
termos do artigo 15, § 2º da Lei Federal 8.666/93 e do § 2º do artigo 1º
da Lei Municipal 2921/04. Processo 91/10 – Pregão Presencial 30/10.
Objeto: Registro de preços para aquisição de microcomputadores.
Licitantes: DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA ME
– Itens: 2, 1 un, microcomputador 500 gb com leitor de cartão, processador
2.93 mhz (2 nucleos) ou superior - in box + cooler 2 hd’s sata de 500
gbmemoria 4 gb ddr3 sistema operacional windows 7 portugues professional
teclado os-2 abnt2 mouse ps-2 optico c/ scrool dvd-rw rede 10/100/1000
fonte 500 wts, intel, 2.145,00; 4, 2 un, microcomputador 160 gb com
estabilizador, processador 2.93 mhz (2 nucleos) ou superior - in box +
cooler hd sata 160 gb ou superior memoria 4 gb ddr2 sistema operacional
windows 7 portugues professional teclado ps-2 abnt2 mouse ps-2 optico c/
scrool dvd-rw rede 10/100/1000 fonte 500 w, intel, 1.699,00; XTA BRASIL
COM E IND DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA – Itens: 1, 45 un,
microcomputador 160 gb, processador 2.93 mhz (2 nucleos) ou superior - in
box + cooler hd sata 160 gb ou superior memoria 4 gb ddr2 sistema operacional
windows 7 portugues professional teclado ps-2 abnt2 mouse ps-2 optico c/

CLÁUSULA NONA - DA RESTITUIÇÃO
A INSTITUIÇÃO compromete-se a restituir, no prazo de trinta (30) dias,
os valores repassados pelo MUNICÍPIO, atualizados pelos índices de
remuneração das cadernetas de poupança, a partir da data de seu recebimento,
nas seguintes hipóteses:
a) inexecução do objeto deste Convênio;
b) não apresentação do relatório de execução físico-financeira;
c) utilização dos recursos financeiros em finalidade diversa da estabelecida.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
Este Convênio poderá, a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos
participes, ser denunciado mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias,
ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas Cláusulas ou
por infração legal. Em qualquer caso, responderá cada participe pelas
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scrool dvd-rw rede 10/100/1000 fonte 450 w, xta prof i-7xl, 1.400,00; 3, 7
un, microcomputador 320 gb, processador 2.93 mhz (2 nucleos) ou superior
- in box + cooler hd sata 320 gb memoria 4 gb ddr2 sistema operacional
windows 7 portugues professional teclado ps-2 abnt2 mouse ps-2 optico c/
scrool dvd-rw rede 10/100/1000 fonte 450 wts gabinet, xta prof i-7xl2,
1.594,00; 5, 2 un, microcomputador 500 gb, processador 2.93 mhz (2 nucleos)
ou superior - in box + cooler hd sata 500 gb memoria 4 gb ddr2 sistema
operacional windows 7 portugues professional teclado ps-2 abnt2 mouse
ps-2 optico c/ scrool dvd-rw rede 10/100/1000 fonte 450 wts gabine, xta
prof i-7xl4, 1.635,00; 6, 1 un, notebook 160 gb, processador 1.64 mhz (2
nucleos) ou superior hd sata 160 gb memoria 2 gb ddr2 sistema operacional
windows 7 portugues professional dvd-rw interface rede 10/100 base t rede
wireless 802.11 b/g bateria lithium 6 celulas monitor 15,4" video int, emachine e627-5436, 1.648,00; “OS PREÇOS DE REGISTRO MANTÉMSE OS MESMOS”. Jardinópolis, 16 de março de 2.011. José Gaspar Ciachero
– Pregoeiro. Informações poderão ser obtidas junto ao Departamento Geral
de Licitações, localizado na Praça Doutor Mário Lins nº 150 ou pelo fone
(016) 3690-2934.
REGISTRO DE PREÇOS – 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, nos
termos do artigo 15, § 2º da Lei Federal 8.666/93 e do § 2º do artigo 1º
da Lei Municipal 2921/04. Processo 87/10 – Pregão Presencial 29/10.
Objeto: Registro de preços para aquisição de pneus, câmaras e
protetores. Licitantes: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS
LTDA – Itens: 1, 60 un, pneu radial 175x70 r13, seiberling, 111,12; 2, 52 un,
pneu radial 185 r 14, bridgestone, 204,5; 3, 24 un, pneu radial 185/70 r14,
seiberling, 154,7; 5, 48 un, pneu comum liso 1000 x 20, firestone, 634,18; 6,
84 pc, câmara de ar 1000 x 20, topflex, 65,87; 7, 84 pc, protetor 1000 x 20,
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topflex, 17,77; 8, 10 un, camara de ar 700 x 16 bico metal, maggion, 41,42; 9,
6 un, protetor 700x16, toptec, 12,33; 10, 24 un, pneu radial 175/70 r14,
firestone, 156,08; 11, 4 un, pneu radial 225/70 r15c 112/110r, bridgestone,
289,27; 12, 4 un, pneu radial 225/75 r15 108/104s, firestone, 292,4; 13, 22
un, pneu comum liso 7.50x16, firestone, 288,29; 14, 24 un, camara de ar 700
x 16 (bico de metal), vulcan, 36,75; 15, 18 un, protetor 7.50 x 16, toptec,
12,33; 16, 90 un, pneu radial 215 x 75 r17.5 12 lonas, firestone , 499,54; 18,
24 un, pneu radial 275/80 r22.5 misto, firestone , 786,2; 22, 2 un, pneu
agricola 7.50 x 18 - 10 lonas, firestone , 385,77; 24, 2 un, pneu agricola 18.4
x 15 -34 12 lonas, firestone , 2397,52; 25, 2 un, camara de ar 18.4 x 15 -34,
vulcan, 231,1; 26, 2 un, pneu agricola 14.9 x 24 - 10 lonas, firestone ,
1169,72; 27, 2 un, câmara de ar 14.9 x 24, vulcan, 159,24; 28, 2 un, pneu
agricola 600 x 16 - 6 lonas, firestone , 177,92; 32, 8 un, pneu comum liso 900
x20, firestone, 543,75; 33, 16 un, pneu comum borrachudo 900 x20, firestone,
571,41; 34, 24 un, câmara de ar 900 x 20, vulcan, 63,16; 35, 24 pc, protetor
900 x 20, toptec, 17,09; 38, 8 un, câmara de ar 1400 x 24, vulcan, 135,79; 39,
8 un, protetor 1400 x 24, toptec, 56,88; 40, 2 un, pneu agricola 7.50 x 16 - 8
lonas, firestone , 295,82; 41, 2 un, pneu agricola 14.9 x 28 10 lonas, firestone
, 1178,72; 42, 2 un, câmara de ar 14.9 x 28, vulcan, 192,4; 44, 8 pc, câmara
de ar 17.5 x 25, vulcan, 240,41; 45, 8 un, protetor 17.5 x 25, irbo, 129,68; 46,
4 un, pneu agricola 900 x 16 10 lonas, firestone, 467,48; 48, 4 un, pneu radial
185 r14, bridgestone, 204,5; 49, 12 un, pneu radial misto 1000x 20, firestone
, 847,17; 50, 4 un, pneu radial 205/70 r15, bridgestone, 265,47; 51, 8 un,
pneu radial 185/70 r13, seiberling, 132,49; “OS PREÇOS DE REGISTRO
MANTÉM-SE OS MESMOS”. Jardinópolis, 23 de março de 2.011. José
Gaspar Ciachero – Pregoeiro. Informações poderão ser obtidas junto ao
Departamento Geral de Licitações, localizado na Praça Doutor Mário Lins
nº 150 ou pelo fone (016) 3690-2934.

OUVIDORIA MUNICIPAL

Relatório da Ouvidoria Pública de Jardinópolis SP
Referência: Outubro – dezembro 2010
Dando cumprimento a Letra B do Artigo 2° da Lei Municipal 3049/2005,
cumpre-nos publicar o relatório das Atividades do Departamento de
Ouvidoria Pública Municipal, iniciado em 01 de outubro de 2010 e terminado
em 31 de dezembro de 2010, da gestão do Senhor Prefeito Municipal José
Antônio Jacomini – tendo como Chefe do referido departamento, o jornalista
Renato Silva. A Lei Municipal 3049/2005, garante, quando solicitado, sigilo
sobre as reclamações ou denuncias, bem como sobre sua fonte providenciando
junto aos órgãos competentes, proteção aos denunciantes.
Rel. 01/11. Luciano Ferreira Bino enviou e-mail solicitando visita de agentes
do setor de Vigilância Sanitária no sentido de apurar existência de criadouros
de dengue. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 02/11. Samuel Pereira denunciou construção irregular (sem aprovação
da PMJ) e inexistência de hidrômetro em imóvel na Cidade Nova. O Prefeito
Municipal foi comunicado.
Rel. 03/11. Samuel Pereira sugeriu construção de passagem de água na Avenida
Quintino Facci. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 04/11. Erik Chieregati Scaramuça reiterou providencias em relação a
imóvel abandonado no centro de Jardinópolis. O Prefeito Municipal foi
comunicado.

Rel. 07/11. Paulo César Prioli (Vice-Prefeito) solicitou a inserção de seu
nome na placa inaugural da Quadra de Esportes “Gilberto Tavares”. O Prefeito
Municipal foi comunicado.
Rel. 08/11. Terezinha Ribeiro questionou motivos de falta de água na Vila
Olímpica de Jardinópolis. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 09/11. Mirian Patrícia Mancebo reclamou de alteração do horário do
ônibus que faz a linha Jardinópolis – Hospital das Clínicas de Ribeirão
Preto. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 10/11. Glória Maria Vizu da Silva denunciou excesso de entulho despejado
na Rua Monzo Shiramizu. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 11/11. Altamira Brigliadori Capeli denunciou o vizinho de seu
estabelecimento comercial por utilizar, sem autorização – a parede que divide
os imóveis. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 12/11. Márcio Rodrigues Karpinski solicitou a substituição de boca de
lobos no residencial César Capato. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 13/11. Marluce Aparecida Maria solicitou providencias no sentido de
recuperar o pavimento da rua Mario Campi. O Prefeito Municipal foi
comunicado.
Rel. 14/11. Jurandir dos Santos denunciou desperdiço de água na Avenida
Prefeito Newton Reis. O Prefeito Municipal foi comunicado.

Rel. 05/11. Erik Chieregati Scaramuça reiterou pedido de instalação de
redutores de velocidade na Vicinal José Riul e solicitou a retirada de obstáculos
na referida vicinal. O Prefeito Municipal foi comunicado.

Rel. 15/11. Fabiano Henrique Zancan pediu obras de re-capeamento num
trecho da Rua Cel. Clementino. O Prefeito Municipal foi comunicado.

Rel. 06/11. Erik Chieregati Scaramuça solicitou re-capeamento em trecho da
Avenida Prefeito Newton Reis em Jardinópolis. O Prefeito Municipal foi
comunicado.

Rel. 16/11. Moradores de Ranchos à Beira do Rio Pardo enviaram e-mail
denunciando proprietário de chácara por manter esgoto correr a céu aberto
pela estrada. O Prefeito Municipal foi comunicado.
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Rel. 17/11. Marcos Alexandre Santos Andrade denunciou proprietário de
terreno no Jardim Bourbon em Jardinópolis por mantê-lo com mato alto. O
Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 18/11. Amauri Santos de Oliveira pediu providencias no sentido de recapear as ruas do Jardim Morumbi em Jardinópolis. O Prefeito Municipal
foi comunicado.
Rel. 19/11. Ailton Alexandre Amaro de Souza pediu informações sobre
inscrições para participação de sorteio de casas populares da Cohab Ribeirão
Preto. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 20/11. Juliana Minguetti enviou e-mail sugerindo melhora na sinalização
de trânsito e apontou excesso de lixo doméstico em bairros da cidade. O
Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 21/11. João Paulo Rezende do Nascimento pediu desobstrução de boca
de lobo existente à Rua Luiz Scridelli. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 22/11. Regiane Aparecida Juzzo cobrou da Vigilância Sanitária averiguação
em terreno sito no bairro Vila São Luiz. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 23/11. Fernando Fiacadori cobrou providencias da Vigilância Sanitária
em relação a mato alto no Jardim Alvorada. O Prefeito Municipal foi
comunicado.
Rel. 24/11. E-mail postado à Ouvidoria Pública – solicitou poda em excesso
de vegetação no antigo Horto Municipal. O Prefeito Municipal foi
comunicado.
Rel. 25/11. E-mail postado à Ouvidoria pública – denunciou possíveis
irregularidades no cumprimento de Edital de Concurso Público. O Prefeito
Municipal foi comunicado.
Rel. 26/11. Anselmo Pereira Lima denunciou má qualidade dos serviços
prestados por funcionária do Pronto Socorro Municipal. O Prefeito
Municipal foi comunicado.
Rel. 27/11. Dr. João Batista Cilli Filho solicitou do Departamento de Água
e Esgoto da cidade de Jardinópolis que faça análise da qualidade da água que
abastece o município. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 28/11. Guilhermina Pereira Lopes reclamou da falta de água em bairro da
cidade. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 29/11. José Fincoto solicitou da Secretaria de Obras e Serviços Públicos,
providencias no sentido de consertar passagem de água nas confluências das
ruas Afonso Penna com Virgilio Costacurta. O Prefeito Municipal foi
comunicado.
Rel. 30/11. Denuncia anônima pediu instalação de placas Proibindo Despejar
Lixo em Local Público na Vila Marchió. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 31/11. Tiago Ferreira denunciou falta de água em trecho da Rua Joaquim
Araújo. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 32/11. Adriana Rodrigues Mosqueni reclamou da falta de funcionamento
da Internet para Todos. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 33/11. Lívia Tavares Juzo postou e-mail à Ouvidoria, reclamando de
raxas de veículos, e motoclistas fazendo acrobacias na Avenida Prefeito
Newton Reis. A própria ouvidoria sugeriu que a munícipe entre em contato
direto com a Polícia Militar.
Rel. 34/11. Luiz Euclides de Oliveira solicitou obras de pavimentação na
Rua Devanir Rodrigues de Almeida. O Prefeito Municipal foi comunicado.
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Rel. 35/11. Camila dos Reis pediu informações sobre Concurso Público
realizado em 28/12/2010. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 36/11. Jackson Nascimento dos Santos comunicou que ao trafegar com
seu veículo particular pela rua Devanir Rodrigues de Almeida, teve o mesmo
danificado ao passar por um buraco. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 37/11. Márcia Cristina Martini de Andrade apontou vazamento de água
na frente de sua residência. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 38/11. Luiz Batista dos Santos solicitou poda de três arvores na frente
de sua residência. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 39/11. Edmar Antônio Machado reclamou de excesso de mato na Rua
Miguel Manha, Jardim Morumbi I. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 40/11. Maria Aparecida de Miranda informou sobre entupimento de
esgoto na Rua Domiciano Alves de Resende. O Prefeito Municipal foi
comunicado.
Rel. 41/11. Adenice Ramos de Freitas protocolou e-mail sugerido melhorias
no bairro César Capato. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 42/11. André Luiz Cremanez denunciou terrenos baldios sitos as ruas
Mário Lamonato e João Batista Ficoto. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 43/11. Sigilo.
Rel. 44/11. Alessandra Barbosa denunciou existência de ratos em sua
residência. Segundo ela, os ratos surgem de um galinheiro da casa do vizinho.
O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 45/11. Joaquim Sabino de Souza reclamou de um cercado que segundo e
ele, a própria Prefeitura Municipal deu autorização para um cidadão criar
cavalos no Jardim Mário Antônio Marconi. O Prefeito Municipal foi
comunicado.
Rel. 46/11. Sebastiana da Silva Vaz reclamou do tratamento de um motorista
de ônibus circular. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 47/11. Camila Thomaz reclamou de abandono no Jardim dos Bandeirantes
e apontou existência de animais peçonhentos no local. O Prefeito Municipal
foi comunicado.
Rel. 48/11. Igreja Comunidade Presbiteriana Nova Vida solicitou transporte
para levar membros da referida igreja a cidade de Ribeirão Preto. O Prefeito
Municipal foi comunicado.
Rel. 49/11. Dulcelina Fabiana Dias dos Santos reiterou pedido de recuperação
do asfalto no Jardim Santa Emília. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 50/11. Sigilo.
Rel. 51/11. Jurandir Garcia de Freitas solicitou a presença de fiscais à rua
José Jorge Lé Filho para dar fim a água empossada. O Prefeito Municipal foi
comunicado.
Rel. 52/11. Diego Rodrigo Orioli Salomão – reiterou pedido de informações
sobre requerimento protocolado sob o numero 248. O Prefeito Municipal
foi comunicado.
Rel. 53/11. Patrícia Costa Marques denuncio motorista de ônibus escolar
que segundo ela, deixou seu filho em local distante de sua residência. O
Prefeito Municipal foi comunicado.
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Rel. 54/11. Patrícia Costa Marques solicitou transferência de seus filhos
para outra unidade escolar. O Prefeito Municipal foi comunicado.

pela Unidade Central do Pronto Socorro Municipal de Jardinópolis. O Prefeito
Municipal foi comunicado.

Rel. 55/11. Robinson Rodrigo Corrêa pediu informações sobre a cobrança do
transporte escolar. O Prefeito Municipal foi comunicado.

Rel. 74/11. Vera Lucia Donato Borgui denunciou o proprietário de uma
pequena fábrica de sorvetes no centro da cidade por trabalhar durante a noite
e tirar o sossego das pessoas. O Prefeito Municipal foi comunicado.

Rel. 56/11. Aluno da “Labibe Saud Reis” reclamou de bebedouro de água que
não funciona. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 57/11. Antônio Passaglia comunicou que o portão da Creche Nair Saud
Abdala apresenta problemas de abertura e fechadura. O Prefeito Municipal
foi comunicado.
Rel. 58/11. Elaine Cristina Klemp Coluci denunciou construção possivelmente
irregular de lanchonete na Vila Operária Marchió. O Prefeito Municipal foi
comunicado.
Rel. 59/11. Elaine Cristina Klemp Coluci reclamou do horário de abertura do
portão da EMEF Geny Martins Costacurta. O Prefeito Municipal foi
comunicado.
Rel. 60/11. Antônio Eurípides Tardivo protocolou pedido de exclusão de
taxa de contribuição de custeio de iluminação pública nas tarifas da CPFL –
Paulista. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 61/11. Eunice da Silva Braga denunciou má qualidade do atendimento
oferecido na Unidade do Posto de Saúde. O Prefeito Municipal foi
comunicado.
Rel. 62/11. Aparecido Donizete Rodrigues apontou existência de focos de
dengue e água parada na confluência das ruas Marcelino Rodrigues de Almeida
com Antônio Carlos Pereira. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 63/11. Valdemir Barbosa solicitou a colocação de uma placa à rua Mario
Fregonesi, 627. O Prefeito Municipal foi comunicado.

Rel. 75/11. Sonia Thomaz Paranhos solicitou a poda de uma árvore defronte
à sua residência. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 76/11. Sigilo.
Rel. 77/11. Fábio José dos Santos enviou e-mail sugerindo recape nas ruas
do centro e pediu a construção de mais casas populares na cidade. O Prefeito
Municipal foi comunicado.
Rel. 78/11. Ana Isabel da Silva e Maria Marta Ribeiro pediram a exclusão do
desconto em folha de um plano de saúde privado. O Prefeito Municipal foi
comunicado.
Rel. 79/11. Jéssica Maria Ribeiro denunciou terreno abandonado à rua Zelinda
Carniel Siste. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 80/11. Darlene dos Santos pediu manutenção para a estrada rural
municipal que dá acesso ao Pingo de Ouro. O Prefeito Municipal foi
comunicado.
Rel. 81/11. Sigilo.
Rel. 82/11. Antônio Rotta Ferreira pediu informações acerca de imóvel sito
à rua Julio Camargo de Morais. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 83/11. Antenor Lima Filho reitera denuncia de construção de fossas
sépticas no Condomínio Beira Rio. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 84/11. Sigilo.

Rel. 64/11. Sigilo.
Rel. 65/11. Andréa Martins solicitou providencias no sentido de fazer cumprir
a lei que se refere a multar para donos de imóveis que não mantêm limpas as
testadas de suas residências. O Prefeito Municipal foi comunicado.

Rel. 85/11. Dulcelina Fabiana Dias dos Santos denunciou invasão de áreas
públicas no entorno da Escola Elza Princivalli Reis. O Prefeito Municipal
foi comunicado.
Rel. 86/11. Sigilo.

Rel. 66/11. Rosa Maria Barbosa Pizzorusso denunciou proprietário de terreno
abandonado ao lado de sua residência. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 67/11. Leandro Batista Teixeira reclamou da conduta de um motorista
de ônibus escolar que faz o transporte dentro da cidade. O Prefeito Municipal
foi comunicado.
Rel. 68/11. José Eduardo do Nascimento solicitou a instalação de 20 tubos
para canalizar água que escorre no Jardim das Rosas em Jurucê. O Prefeito
Municipal foi comunicado.
Rel. 69/11. Rosemeire de Souza Santeiro denunciou comerciante por estar
supostamente irregular. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 70/11. Paulo Henrique Benjamim denunciou vizinho por manter animais
soltos no quintal que faz divisa com sua propriedade. O Prefeito Municipal
foi comunicado.

Rel. 87/11. Luciana Maria Gonçalves solicitou reparos na rua Virgilio
Costacurta - esquina com a rua Afonso Pena. O Prefeito Municipal foi
comunicado.
Rel. 88/11. Sigilo.
Rel. 89/11. Sigilo.
Rel. 90/11. Denuncia anônima envolvendo possíveis irregularidades junto ao
PSF. O Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 91/11. Anônimo.
Rel. 92/11. Osmar Barra cobrou sinalização na Estrada Vicinal José Riul. O
Prefeito Municipal foi comunicado.
Rel. 93/11. Anônimo.

Rel. 71/11. Sigilo.
Rel. 94/11. Anônimo.
Rel. 72/11. Abílio Geraldo Neves denunciou o vizinho de um terreno de sua
propriedade que despeja lixo no interior do mesmo. O Prefeito Municipal
foi comunicado.
Rel. 73/11. Orestes Manoel Martins relata descaso no atendimento prestado

Rel. 95/11. Anônimo.
Renato Silva
Chefe do Departamento de Ouvidoria Municipal de Jardinópolis – SP
MTB 32.915 – DRT-SP
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PODER LEGISLATIVO
TERRA DA MANGA

ATA DA 04ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2011 DA CÂMARA MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, REALIZADA NO
DIA 09 DE MARÇO DE 2011.
VEREADORES PRESENTES: Amauri Pegoraro (Amaurizinho, 1º
Secretário), João Ciro Marconi, Juscelino Donizetti Corrêa, Lilia
Aparecida Almeida Maturana, Mario Sérgio de Oliveira (Cabo Sérgio),
Mauro Sérgio dos Santos (Mauro Cabeleireiro, Presidente), Paulo
Roberto de Almeida (Paulinho da Vila, 2º Secretário), Raimundo
Ferreira Santos (Raimundo Gás) e Sidnei Donizete da Silva (VicePresidente).
Aos nove dias do mês de março de dois mil e onze, na Câmara Municipal de
Jardinópolis, Estado de São Paulo, no Salão de Reuniões, com início às
19:20 horas, foi realizada a 04ª Sessão Ordinária de 2011 do presente
Legislativo. Havendo número legal de vereadores, o Sr. Presidente Mauro
Sérgio dos Santos, invocando a Proteção de Deus, deu por aberta a Sessão.
EXPEDIENTE: Após aprovado (por oito votos a favor e um voto contra do
Vereador João Ciro Marconi) o requerimento do Vereador Amauri Pegoraro
para a dispensa da leitura da ata, colocada em discussão e votação, a Ata da
03ª Sessão Ordinária 2011 foi aprovada por unanimidade. Em seguida,
foi procedia a leitura de uma correspondência enviada a esta Casa; lembrando
que foram fornecidas cópias aos nobres vereadores e que o documento
original ficaria à disposição na Secretaria do Legislativo. Projetos dando
entrada no expediente: PROJETO DE LEI Nº 019/2011 do Executivo
que “DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS, QUE ESPECIFICA” (regime de urgência especial e
parecer conjunto favorável). PROJETO DE LEI Nº 020/2011 do Executivo
que “DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA
A FUNDAÇÃO PIO XII, MANTENEDORA DO HOSPITAL DE
CÂNCER DE BARRETOS, QUE ESPECIFICA” (regime de urgência
especial e parecer conjunto favorável). PROJETO DE LEI Nº 021/2011 do
Executivo que “DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DO USO DE
APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL (CELULAR), RÁDIO AMADOR
E CONGÊNERES, BEM COMO O USO DE ÓCULOS ESCUROS,
CAPACETES E BONÉS NO INTERIOR DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS
E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE CRÉDITO DO MUNICÍPIO
DE JARDINÓPOLIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” (regime de
urgência especial e parecer conjunto desfavorável ao regime de urgência).
PROJETO DE LEI Nº 010/2011 do Legislativo, de autoria do Vereador
Sidnei Donizete da Silva, que “DENOMINA DE “JESUINO PEREIRA
DOS SANTOS”, A RUA 11 DO LOTEAMENTO SOCIAL,
RESIDENCIAL E COMERCIAL “SANTO ANTÔNIO”.” (regime de
tramitação normal). PROJETO DE LEI Nº 011/2011 do Legislativo, de
autoria do Vereador Amauri Pegoraro, que “AUTORIZA O PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL A ELEVAR O CRÉDITO DO CARTÃO
ALIMENTAÇÃO DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 3367/08,
DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” (regime de tramitação normal).
Indicações dos senhores vereadores: INDICAÇÃO Nº 9/2011, de autoria
do Vereador Paulo Roberto de Almeida (Paulinho da Vila), em que indica ao
Senhor Prefeito que proceda às medidas necessárias visando à extensão da
rede elétrica com braços de luz na Avenida Pedro Brigliadori, no trecho
compreendido entre os cruzamentos com as ruas Lucas Rassi e Orestes
Mariani, bem como à colocação de um braço de luz em um poste já existente
na Rua Álvaro Riul, localizada no bairro Jardim Santa Emília. Após a leitura
do expediente, inscrito para falar, o Vereador João Ciro Marconi fez o
seguinte discurso: “Sr. Presidente, nobres colegas, nosso jurídico, nosso
secretário e senhores aqui presentes. Hoje estamos vendo aqui uma figura
jardinopolense tradicional e que me traz aqui uma lembrança muito grande
do (não saudoso; que, gente boa, a gente não fica com saudade, a gente
sempre está presente)...; então, parabéns de ter vindo aqui; e até sei da sua
presença que hoje vai ser votado, com o meu voto, a denominação de um
logradouro público ao seu pai, que é o Mauro Jorge Saquy; que seja sempre
bem vindo, não só nessas situações, mas em todas as situações que é a
participação e a cidadania dos direitos e deveres do cidadão; então, meus

parabéns pela presença aqui! O Nê Meloni, o nosso grande vitalício
‘Secretário da Agricultura’; esse é o ‘Secretário da Agricultura’, que esse
trabalha e esse faz; o outro não faz nada, o outro mora em Ribeirão, só vem
aqui e passageiro; isso é presença de todo mundo que vai atrás dele, ele
sempre está presente! Não estou fazendo média e não estou ‘jogando confete’
nenhum não, eu estou falando pelo seu trabalho; e que, todas as vezes que
eu preciso fazer uma coisinha, você fala que precisa falar para o Secretário
e quem faz é você, juntamente com a tua equipe de trabalho! Tá certo?
Senhores aqui presentes, também está presente aqui o parente do Odilon,
(Né?), filho do Sr. Tomaz d’Aquino (Não é?); também me engrandece muito
a presença aqui, o seu pai não foi da atividade pública diretamente, como foi
o Sr. Mauro, mas o seu pai deixou aqui uma grandeza muito grande em
termos de serviço e de trabalho para a população de Jardinópolis através
das suas propriedades rurais; e eu tive a oportunidade de conhecê-lo sempre
lá naquela padaria do lado do Bradesco onde a gente conversava de vez em
quando; então, parabéns também, mais uma vez; e não venha só nessa
situação não, que venha em outras situações para trazer aquilo que a
população precisa; que nós aqui representamos o povo de Jardinópolis,
nós não somos aqui o dono da verdade, quem manda em Jardinópolis é a
população; não é o vereador, não é o prefeito, não é o padre, não é o
delegado, não é o bispo, não é o juiz e ninguém (Tá?); então, seja vem vindo
aqui e fico feliz de ver alguém da família sua para trazer aqui a nossa
satisfação! Eu queria dizer uma coisa primeiro, antes de começar as minhas
palavras oficialmente; dizer que eu tenho aqui encima da minha mesa oito
(não são vermelhas do Roberto Carlos, mas são brancas da paz) que eu
quero homenagear, em função dessas rosas, que quem trouxe foi a Lilia
(sempre ela tem a criatividade que é o seu trabalho; eu não vou poder trazer
na minha profissão aquilo que eu manuseio aqui); e eu quero dizer para
você, Lilia, que eu amo duas coisas na vida: a mulher e essas flores, essas
flores é para um dia e a mulher é para sempre (Tá?); em homenagem ao dia
das mulheres que foi ontem, hoje, amanhã e sempre! Depois, eu queria
também saber (eu já sei), oficialmente, eu tenho o prazer e a satisfação de têlo aqui na nossa mesa aqui, a mudança de lugares do vereador; o eterno
vitalício presidente da Câmara mudou de lugar com o Cabo Sérgio; eu acho
que, essa mudança, não foi mudanças por não amabilidade entre as pessoas,
mas sim por poder começar a conversar mais pertinho aqui; eu estou
sentindo que ele quer, cada vez, chegar mais pertinho de mim porque ele vê
em mim uma pessoa que...; eu digo isso, senhores aqui presentes, que
aquele vereador (que é o Cabo Sérgio) estava sentado ali junto da Lilia; e os
dois acho que não andavam se ‘beijando’ muito bem; então, um pediu para
o outro para trocar; então, o Paulinho está sentado aqui ao nosso lado que,
independente do lugar, está engrandecendo a nossa Câmara Municipal!...
Hoje nós temos a Campanha da Fraternidade, iniciando com a Igreja
Católica que é aquela Igreja; independente de qualquer caminho da área
religiosa, nós temos como Deus, como o grande arquiteto do Universo; foi
Ele que nos colocou tudo aqui neste Mundo, inclusive nós; e temos que aqui
que cumprir a missão, que nem sempre nós cumprimos a missão dele nesta
Terra; e, esse Deus, que nos fez a Terra em sete dias (Foi em sete dias, né?
Em seis dias e, no sétimo dia, Ele descansou.); e também fez a Arca de Noé.
Por quê que Ele fez a Arca de Noé? Porque Ele desacorçoou do que aquilo
que tinha feito nesta Terra e construiu a Arca de Noé! Mas a Arca de Noé
está vindo aí; você viu esses quatro, cinco dias de carnaval, você a chuva
que deu; isso não foi por acaso não; ninguém deve blasfemar o São Pedro
não, que ele mandou aqui para a Terra essa chuva, teve alguma finalidade;
é para começar a abrir os olhos da Humanidade com relação à sua vivência
nesta Terra! E hoje inicia, na Quarta-Feira de Cinzas, que é um dia altamente
religioso para nós católicos; eu sou católico e respeito todas as religiões,
principalmente aquela que acredita em Deus, acredita num Criador que nos
fez tudo isso; e a Igreja Católica hoje, ela está lançando a Campanha da
Fraternidade: é a vida no Planeta. Olha aonde que nós chegamos? Em
2011, nós estamos preocupados já; e Deus, quando pediu para Noé fazer a
Arca de Noé, Ele já estava preocupado lá atrás e ninguém atendeu Ele; haja
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vista tudo que está acontecendo nesta Humanidade. Então, hoje eu quero
parabenizar, mais uma vez, as atitudes da Igreja Católica nas suas
campanhas; e pedindo para que a Humanidade e a nossa comunidade de
Jardinópolis enxergue está atitude para que procuramos conservar aquilo
que é mais precioso, que é a nossa Terra, aquilo que é de melhor que Deus
nos deu; dizem sempre e eu sempre falo: eu não sou dono do Mundo; mas,
pelo menos, eu sou filho do dono, eu me considero um filho do dono! E para
colocar isto em jogo em Jardinópolis, especificamente na nossa Cidade, eu,
como cidadão e como homem público que fui nesta Cidade, como prefeito,
como vereador, como presidente da Câmara, como secretário; eu tive
algumas oportunidades em mexer, em tratar o meio ambiente. E de que
maneira o meio ambiente? Quando eu assumi a Prefeitura, nós colocamos
aquelas lixeiras na praça; em que a população se confundiu um pouco e,
cada dia que a gente acordava de manhã, ela estava explodida pela própria
população; mas, essa explosão, nada me afetava porque a gente continuou
colocando e fazendo um bom trabalho porque a limpeza da Cidade, quando
eu fui prefeito, foi uma das coisas que mais me enobrece junto com a Educação
e junto com a Saúde; o Hospital funcionando e a Educação funcionando
plenamente. E, naquela época, também foi colocado, para melhorar a
qualidade da Cidade em termos de higiene, nós introduzimos a colocação
do lixo na porta; não nas latas, mas sim já no seu saquinho adequado para
que fosse adequado; colocamos as caçambas na Cidade; coloquei 5 mil
metros de tubulação ligando o Bandeirantes e lá do Paim até lá onde vai ser
feito. E aqui que eu quero fazer, Sr. Presidente e meus nobres colegas, ao Sr.
Prefeito atual um requerimento (verbal) pedindo a ele informações de como
que está o nosso tratamento de esgoto na nossa Cidade; que nós fizemos
aqui projeto de urgência, votamos de urgência, foi tudo de urgência e hoje
não ouço falar nada com relação à nossa estação de tratamento de esgoto;
porque, o lixo, aquele lixão que trouxe tantos problemas, tantas multas, em
que eu procurei sair do Bom Jesus; mandamos lá, quando vereador, lá para
a Dona Elza; depois da Dona Elza melhoramos lá; aí veio a iniciativa
privada (que eu quero parabenizar o Luiz Marino, o teu primo, o Alexandre.);
o Alexandre, quando por iniciativa própria e com apoio da Prefeitura (na
época o Mário), que ele colocou aqui em Jardinópolis, no nosso município,
o nosso lixão; que lá é um exemplo pela CETESB, é um exemplo para todos;
se ninguém conhece aquele lixão nosso lá, o aterro sanitário, vale a pena
conhecer o aterro sanitário que recebe lixo todas as cidades aqui que estão
envolvidas nesse trabalho aqui! Então, eu quero aproveitar já esse manifesto
da Igreja Católica sobre a Campanha da Fraternidade e perguntar mais
uma vez (um requerimento verbal) pedindo informações ao Sr. Prefeito
Municipal a que ponto está o tratamento de esgoto que está desapropriado;
é lá perto do Rio Pardo, lá no Corrêa (que era o dono lá, da família Corrêa),
que já foi desapropriado e já passou aqui por nós e estamos aguardando;
essa que é a minha preocupação, que Jardinópolis faça a sua parte; já fez e
está fazendo muito, mas falta muito ainda a população entender que nem um
papel de bala tem que ser jogado na rua; dentro do meu carro eu tenho um
lixinho ali do lado que nem papel de bala...; eu sei o que significa isso
quando você tem uma chuva em cidades em que existe um tratamento, não
um tratamento da água pluvial, que são as galerias de águas pluviais e o
seu entupimento como nós vemos em São Paulo e nas grandes cidades,
inclusive até em Ribeirão Preto e (Por quê não?) aqui em Jardinópolis;
graças a Deus, nós temos um terreno muito satisfatório e que não se foi feito
galerias como deveria ser feito (talvez pelo terreno) nas Administrações,
desde a sua fundação até agora; mas, não adianta ‘chorar o leite derramado’,
devemos agora recuperar aquilo que não foi feito anteriormente! Então, são
alguns assuntos que eu estou aqui comentando; e gostaria também (o nosso
Jurídico não está aqui) é a respeito dessa suplementação de dotação
orçamentária que está dando entrada aqui; vai ser no seu horário adequado;
mas, por motivos particulares, eu avisei o Sr. Presidente que eu tenho que
me retirar por problemas em casa; eu quero já deixar claro aqui que sou
favorável, não só a esse projeto da suplementação, como também a um
projeto que veio do Poder Executivo que foi a doação de R$ 12 mil (que eu
acho que ainda é pouco para o Hospital do Câncer em Barretos); mesmo
que seja um centavo é importante; mas, a nível de população de Jardinópolis
que é beneficiada pelo Hospital de Barretos em termos de câncer (que todos
nós sabemos quem vai para lá), R$ 12 mil eu acho que é uma importância
muito pouco, neste momento, para que fosse doado; não só como doar para
o Hospital de Barretos em função da irresponsabilidade que levou o Município
de Jardinópolis em nosso fechamento do nosso Hospital, não só atender
aqueles hospitais da nossa Região (Batatais, Monte Alto, Sertãozinho,
Ribeirão Preto) que atende os pacientes de SUS; dar a eles também uma
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certa subvenção que vai ajudá-los muito em função daquilo que é necessidade
dos hospitais em função daquilo que o SUS paga, que é uma miséria! Até, eu
gostaria de um dia, se eu pudesse falar para o Lula (ele que está saindo aí
dando palestra ao País inteiro aí por R$ 200 mil; que eu acho um absurdo
isso aí), eu queria perguntar para ele se ele acha correto um profissional na
área da Saúde ganhar o que ganha com relação ao SUS; eu gostaria de
fazer essa pergunta, mas não vou ter essa oportunidade; mas, pelo menos,
eu estou pensando nessa posição para que a gente não ocorra com os erros
aqui na nossa Cidade de deixar chegar a um ponto de deixar fechar o nosso
Hospital! No início da minha explanação, eu comentei a presença aqui do
Maurinho, do filho do Tomaz d’Aquino; e também estou vendo aqui a família
Mariani que nos honra muito com a presença de vocês que é tradição na
nossa Cidade; da família do Fregonezi, juntamente com a sua filha, e da
Lamonato; quando eu vejo a família que está aqui presente, eu lembro do
Dr. Mário Lins; eu me lembro de criança, quando eu fui no enterro dele na
Igreja Matriz esperá-lo quando ele saiu da fazenda lá para vir aqui, de sete
anos de idade. Então, eu fico muito feliz; a diretora também da nossa Casa
da Criança, falar Casa da Criança aqui só tem que jogar rosas uma atrás
da outra do trabalho que vocês fazem aqui. Tem também a da Janólio; a
família Pereira Lima, do Sr. Humberto Pereira Lima, que eu ia tomar leite
(de criança) lá no curral do Sr. Humberto. Então, eu quero dizer para
vocês, a nossa imprensa também está aqui, o Jornal A Cidade; que seja
sempre bem vinda e que possa informar os acontecimentos da nossa Cidade;
a imprensa, eu sempre digo, não tem nem amigo e nem inimigo, ela está ali
para informar; e informar de uma maneira para que possa chegar ao
cidadão, aquele que não pode sair ou aquele que não vem ou aquele que não
está acostumado em saber os seus direitos e os seus deveres, no que refere
ao nosso Município; assim como nós assistimos televisão e lemos os jornais
para saber do nosso Estado ou do nosso País; as barbaridades, por exemplo,
que está ocorrendo hoje lá na Líbia lá por uma vaidade pessoal; eu vejo
aquilo lá por uma vaidade pessoal que está ocorrendo na Líbia; e envolve
todos nós! Então, que sejam bem vindos sempre a esta Casa (que esta Casa
não é nossa, aqui nós somos passageiros) e que Deus nos ilumine nas
minhas palavras para que eu possa sempre estar aqui presente, com a
ajuda de Deus, com a ajuda da minha família e com a ajuda também da
própria população; a qual, me deu o privilégio de estar aqui, mais uma vez,
representando de uma maneira certa ou errada, mas de uma maneira daquilo
que me dá consciência de dever cumprido e que eu possa dormir tranqüilo
quando vou para casa todos os dias! Obrigado, Sr. Presidente!”. Sendo
que, após seu discurso, ele se retirou do plenário; informando, porém, que
era a favor de todos os projetos que iam ser votados na sessão de hoje.
Inscrita também para falar, a Vereadora Lilia Aparecida Almeida
Maturana subiu na tribuna e fez o seguinte discurso: “Boa noite Sr.
Presidente e nobres vereadores! Ontem comemoramos o Dia Internacional
da Mulher; conquistamos algo, mas tem muito a conquistar; principalmente
as mulheres que sofrem com a violência doméstica, as mulheres que sofrem
por descriminação profissional; e isso tudo depende de nós estarmos lutando
em conquistar o nosso espaço; a mulher é tão poderosa que ela mesma não
se dá conta do poder que ela tem; ela, muitas vezes, acaba se omitindo, ou
sendo submissa; e, muitas vezes, por não dizer em voz alta: ‘Eu sou
poderosa!’; e eu acho que todas nós temos que sentir assim; a conquista,
cada um vai fazendo a sua! Bem, com relação à Campanha da Fraternidade
e ao meio ambiente, eu tenho pensado muito em convocar todos os padres,
todos os pastores, todo o clero e pedir o apoio deles para a questão da
limpeza pública; porque, muitas vezes, você observa que a pessoa está
jogando lixo na via pública e não é uma pessoa de classe baixa; muitas
vezes, aquela pessoa abre ali o seu carrão e joga aquele mundo de lata,
aquele mundo de garrafa, lixo doméstico. Então, eu acredito que se a gente
conseguir arrebanhar os padres e os pastores para que, nas suas pregações,
peçam também aos seus fiéis para que ajude a Administração Pública cuidar
bem da Cidade, eu acho isso muito importante! Bem, com relação à mudança
de lugar do Cabo Sérgio, não é nada pessoal; é que sempre um dos vereadores
gosta de ficar próximo de uma mulher e aqui eu sou sozinha; então, eles vão
mudando de lugar para ficar mais próximo, talvez do meu bate-papo ou do
meu perfume ou da minha inteligência em estar no terceiro mandato (Viu?);
não é nada pessoal, eu tenho um carinho muito grande pelo Cabo Sérgio! (o
Vereador Paulo Roberto de Almeida disse que ela deixou ele em maus
lençóis agora; que é um prazer sempre estar perto dela, mas não é esse o
motivo também.) Eu, se eu pudesse, eu ia fazendo um rodízio que, cada um
de vocês, fosse sentando próximo; porque, eu vou estar aprendendo muito
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com vocês; eu tenho muito que aprender e pode ter certeza que também a
ensinar! Bem, eu quero, neste momento, cumprimentar a Lulu e a sua filha
Carol; hoje esta Casa vota um projeto de lei denominando a Rua 03 do
loteamento comercial e residencial Niagara II, situado na cidade de
Jardinópolis, com parecer favorável, para eternizar o nome de uma pessoa
que foi fantástica na sociedade; não só como pai, como marido e como
amigo. Eu quero cumprimentar o Tomazinho, filho do Sr. Tomaz d’Aquino
de Brito Pereira, a Rua 05 do loteamento comercial e residencial Niagara II,
situado na cidade de Jardinópolis, com parecer favorável; o Sr. Tomazinho,
outro ser humano encantador, deixou uma marca fantástica para
Jardinópolis. O Sr. Carlos Rosa Lima, ele está representado pela Dona
Vilma porque a Dona Helena está com um problema com um filho internado;
também lembro do Sr. Carlos com uma saudade muito grande, mas a
alegria de ter conhecido aquele homem maravilhoso. O Sr. Alfredo Rossi, eu
acho que não tem nenhum parente presente; mas eu tenho uma história
muito bonita com relação ao Sr. Alfredo: Eu fui vizinha do Sr. Alfredo
dezoito anos e meio; um belo dia, o Sr. Alfredo passou em frente à minha
casa e o meu filho Alexandre falava assim: ‘Oi, Sr. Alfredo!’; ele olhava
para um lado e olhava para o outro e não via ninguém; de repente, o Sr.
Alfredo olhou assim e ele estava com os pesinhos na grade e o pescoço
acima da lança e a bundinha encostada numa árvore. O Sr. Alfredo ficou
bravo com a criança e eu tenho uma saudade do Sr. Alfredo, uma lembrança
de quando ele pegou o meu filho e falou: ‘Enquanto a sua mãe está
trabalhando, você está fazendo arte!?’; porque, imagina se o pesinho dele
tivesse escorregado; então, eu tenho um carinho muito grande pelo Sr.
Alfredo. Meu querido Maurinho Saquy, é meio complicado falar de Mauro
Saquy; ele foi o meu amigo, ele foi um bom pai, ele foi um marido exemplar;
seu Mauro Saquy, quando vereador, ele nunca recebeu o cheque dele para
benefício próprio, Sr. Mauro assinava o cheque e era destinado ao Hospital
de Jardinópolis; tenho uma saudade do Sr. Mauro, do meu amigo corintiano;
aprendi a gostar do Corinthians por causa do tio Mauro (Entendeu?), e hoje
eu canto: ‘Me dê a mão, me abraça, me leva contigo pro céu! Sou gavião e
levanto a taça!’; mas um dia eu encontro com ele lá, nosso querido Mauro
Saquy! O Sr. Olympio Janólio, aqui representado pela sua filha Áurea; não
tive a alegria de conviver com essa pessoa iluminada, mas sei dos seus
feitos para Jardinópolis. Dona Vilma, o Sr. Sérgio Mariani, com aquele
sorriso meigo, aquele pai fantástico, aquele marido exemplar, sempre muito
companheiro e participativo nas instituições de caridade do nosso Município,
deixou muita saudade; não só para a família, mas para os filhos. Mas, neste
momento, eu quero agradecer a Dona Áurea Janólio; a Dona Áurea Janólio,
através dos seus investimentos, é que esta Casa hoje vota essas denominações
de logradouro público; e, através dela, os amigos Miltinho, Sr. Tomazinho,
Sr. Carlos Rosa Lima, Sr. Alfredo Rossi, Mauro Saquy, Olímpio Janólio e Sr.
Sérgio Mariani, vão ficar todos próximos no loteamento Niagara II! Não
seria nem o momento agora de estar pedindo o apoio para os nobres
vereadores, mas eu tenho certeza que isso é uma questão de honra a cada
um de vocês! Bem, eu fiz alguns convites para as mulheres que estão à frente
das instituições de Jardinópolis trabalhando para o menos favorecido e
amenizando o sofrimento de muitos. Eu quero, neste momento, pedir ao
Vereador Amaurizinho que entregue uma lembrança à Dona Lazinha
representando o Lar São Vicente de Paulo (então, o Vereador Amauri Pegoraro
entregou um buquê de flores à homenageada); a Dona Lazinha sempre muito
presente e há muitos e muitos anos à frente do Lar São Vicente de Paulo. Eu
peço para o Vereador Cabo Sérgio que faça a entrega de uma lembrança à
Regina Roque, por muitos anos à frente da APAE de Jardinópolis (então, o
Vereador Mario Sérgio de Oliveira entregou um buquê de flores à
homenageada). Eu peço ao Vereador Juscelino que entregue uma lembrança
à Rosali que está representando a Dona Carmem da Terra de Ismael que,
infelizmente, está fazendo um tratamento; mas vamos pedir a Deus para
que ela fique bem rápido porque é uma pessoa maravilhosa (então, o Vereador
Juscelino Donizetti Corrêa entregou um buquê de flores à homenageada). Eu
convido o Vereador Raimundo para que entregue à representante da Dona
Dalva, a Marina, que é à frente da Casa da Criança sempre também com
muito dinamismo acolhendo aquelas crianças no dia a dia (então, o Vereador
Raimundo Ferreira Santos entregou um buquê de flores à homenageada). Eu
convido o Vereador Sidnei para que faça a entrega à nossa secretária
Ângela Pereira, que esses homens dão muito trabalho para ela; e obrigado
por tudo, Ângela, pelo carinho e pela sua dedicação (então, o Vereador
Sidnei Donizete da Silva entregou um buquê de flores à homenageada)! A
Cíntia do PROMAR chegou? (Uma senhora da platéia disse que a mesma
está com um probleminha de saúde e não vai poder participar.) Então, você
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represente a Cíntia, por favor! Gente, do mais, muito obrigado e sucesso a
todos!” (houve aplausos). Inscrito também para falar, o Vereador Raimundo
Ferreira Santos subiu na tribuna e fez o seguinte discurso: “Eu quero
cumprimentar o Sr. Presidente, os nobres vereadores e o público presente;
e quero parabenizar todas as mulheres pelo seu dia e parabenizar todos
aqueles que estão aqui nesta noite, muito obrigado; e eu quero tomar a
liberdade de cumprimentar todas a mulheres presentes na pessoa da Dona
Marina ali da Casa da Criança; e, as pessoas que eu ainda não tenho
aquela intimidade, é um prazer muito grande estar diante dos filhos de
pessoas, e esposa, que fizeram por Jardinópolis alguma coisa que hoje é
símbolo dessas famílias, como o Mariani, essas pessoas que não tive o
prazer de ter relacionamento; mas, hoje, eu, meus filhos, minha família e
minha esposa, vivemos em uma Cidade que os vossos maridos, os vossos
pais fizeram algo por esta Cidade. Então, eu quero, em nome de todos os
vereadores, agradecer tudo aquilo que os seus familiares fizeram por
Jardinópolis; eu sei que aqui muitos fizeram, claro; o Mariani, como o
Rassi, como o Saquy, como o Jacomini, como outros mais fizeram muito por
Jardinópolis; e hoje nós vivemos em Jardinópolis graças a essas pessoas
que fizeram algo para que hoje Jardinópolis esteja como está... A Lilia
comentou aqui sobre denominações de ruas ali do Jardim Niagara; é com
muita satisfação que esta Câmara aprovará os projetos porque, esses nomes,
fizeram (como eu falei) muito por Jardinópolis; então, eles precisam ser
perpetuados em algum logradouro da Cidade! Então, é com muito prazer e
com muita satisfação que esta Câmara, com certeza, aprovará; tem o meu
voto e tem o meu apoio; e, como a Lilia pediu aos pares da mesa para votar,
eu também peço aos pares da mesa que vote nesse projeto! Tá? E eu também
estou aqui para falar de um projeto, além de outros projetos que estão em
pauta nesta noite; um projeto de subvenção ao Hospital do Câncer em
Barretos. Eu quero dizer para os vereadores e nossos amigos presentes,
que eu me sinto muito honrando; primeiro, de fazer parte desta mesa, desta
Câmara de vereadores, graças à vontade do povo; eu estou aqui muito feliz
e feliz, também, de ter tido atendido um pedido no dia 05 de julho de 2010;
isso, dois meses antes, eu fui visitar um amigo (que dia 29 de dezembro ele
faleceu), eu fui até Barretos ali para visitá-lo e eu não tive nem coragem de
quase entrar no quarto; entrei no quarto, mas deu muito trabalho de ver a
situação daquele homem; e os médicos lutando para que aquele homem
sobrevivesse, foi várias vezes internado; e o carinho que ele tinha e teve
naquele hospital. E ali nasceu o desejo de eu fazer alguma coisa por aquele
hospital, mas eu não posso; então, eu falei: ‘O único jeito que eu tenho vai
ser de pedir ao Prefeito que, por favor, arruma uma subvenção para ajudar
aquele povo; nem que sabe uma pequena quantia!’ (porque, a minha vó
dizia que ‘de grão em grão, a galinha enche o papo’). Então, eu fiz uma
indicação ao Sr. Prefeito (está aqui nas minhas mãos) do dia 05 de julho de
2010; e, graças a Deus, agora no dia 03 de março, ele fez um projeto e está
aqui repassando R$ 12 mil ao Hospital do Câncer em Barretos; isso, para
mim, é uma honra e uma grande satisfação estar aprovando esse projeto
hoje! E eu fui ali em Barretos, na ocasião, e tinha um mural (eu acho que
alguém conhece Barretos, o Hospital, e eu acho que sabe desse problema);
tem um mural com várias cidades que ajudam o Hospital do Câncer e ali eu
olhei várias cidades e não tinha Jardinópolis; eu fiquei muito chateado,
porque eu não vi o nome da minha cidade, onde pessoas que saem daqui e
são atendidas ali em Barretos; mais de 20 pessoas são atendidas em Barretos,
fora os particulares que vão com as suas conduções; e ali tem um tratamento
excelente, tanto o paciente como as pessoas que estão acompanhando, tem o
seu almoço, o seu café. Eu achei aquilo impressionante, aquilo me
proporcionou uma satisfação muito grande; e foi por esse motivo que eu fiz
essa indicação ao Prefeito; e ele atendeu essa indicação passando essa
subvenção para o hospital; onde eu agradeço ao Prefeito e que Deus continue
iluminando para que ele possa fazer muito mais; tanto para as entidades
que ajudam o Município, como também o nosso Município que tanto precisa,
que é carente de saúde, carente de limpeza, carente de muitas coisas que são
carentes no nosso Município; mas, se Deus quiser, com a ajuda da Câmara
Municipal, com a ajuda de vocês, nós, com certeza, chegaremos em um
lugar! Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelas vossas presenças;
e, mais uma vez, obrigado você mulher que tanto faz por nossa Cidade, por
vossos lares, pelos seus filhos e pelos seus esposos; que Deus continue
abençoando os vossos lares e que vocês continuem com esses semblantes
maravilhosos; e que sempre venham a esta Casa prestigiar e acompanhar
os trabalhos desta Câmara! Muito obrigado pela vossa presença; obrigado,
Sr. Presidente; nobres vereadores, muito obrigado!”. Inscrito também para
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falar, o Vereador Amauri Pegoraro subiu na tribuna e fez o seguinte discurso:
“Boa noite a todos, nobres colegas, Sr. Presidente e ao publico presente;
especialmente hoje aqui várias famílias tradicionais da nossa Cidade. O
quê falar dessas pessoas que vão ser homenageadas aqui com nomes de
rua hoje, né? Não tem, pela grandeza que eles foram para o nosso Município;
como o Sr. Mauro Saquy, uma pessoa que existe ainda poucos como ele aqui
na nossa Cidade; uma pessoa boa, uma pessoa que sempre esteve à frente
da política e socialmente aqui para a gente. O Sr. Milton Lamonato que,
particularmente, sou muito amigo da filha dele, uma pessoa que foi dentista
do meu pai e da minha mãe há muitos anos, uma convivência grande com
ele; não temos o que falar. O Sr. Mariani também é uma pessoa que sempre
ajudou. O Sr. Tomaz que empregou quantas famílias ali na fazenda (Né?);
foi muito útil para a nossa Cidade, todos vocês. Mas, como nem tudo é rosas
aqui (Né?), eu queria falar um pouco sobre o nosso carnaval que passou
essa semana; foi uma festa que foi boa em partes mas, infelizmente, acabou
de um modo que a gente não queria. Não sei se foi pela falta de organização,
deixou muito na mão de pessoas que não sabiam mexer com isso e acabou
acontecendo uma verdadeira guerra ontem à noite aqui na Cidade; pessoas
sendo baleadas com bala de borracha; está aqui a prova, senhores
vereadores; isso aqui não pegou não foi num malandro qualquer não, isso
aqui pegou numa mãe de família, numa professora que estava na festa e foi
alvejada por esta bala, gás lacrimogêneo e tudo mais! Então, eu acho que,
para as próximas festas aí, tem que ser bem pensado o que vai fazer, fechar,
contratar segurança particular aqui e não deixar na mão somente de policiais!
Eu acho que policial é essencial para a nossa segurança, mas eu acho que
não é o dever deles ficar apartando briga aqui dentro da festa; eu acho que
tem que ter um segurança apropriado, o Prefeito tem que gastar o dinheiro
certo; se tiver que fazer as coisas, que faça corretamente: ponha segurança
da Prefeitura, contrata, fecha, faz o que for preciso; entrou garrafa,
quebraram garrafa, quebraram banco, virou uma verdadeira guerra na
Cidade! Então, eu acho que tem que ser bem pensado nas próximas festas
que for fazer para que não ocorra mais isso; porque, quem saiu ferido aqui
ontem, não foi nenhum bandido e nem nada; quem saiu ferido foi gente de
família, pessoa, mãe, pai de família, crianças que estavam na festa; então,
eu só peço que tenha mais atenção e mais cuidado quando ocorrer esses
eventos; que não tenha dó de gastar com o povo porque, o que aconteceu
com o povo aqui ontem, trataram o nosso povo como cachorro; essa que é
a verdade, varreram eles na hora que acabou, era 11:00 horas, acabou, foi
tocando todo mundo embora e acabou, acabou... Então, eu peço que isso
não aconteça mais e é isso que eu tenho para falar!”. Não havendo mais
nenhum vereador inscrito para falar na tribuna e com requerimento aprovado
da Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturana para a dispensa do intervalo
regimental de 15 minutos, o Sr. Presidente encerrou o expediente e passou
direto para a ORDEM DO DIA: Colocado em discussão e votação, o
PROJETO DE LEI Nº 020/2010 do Legislativo, de autoria da Vereadora
Lilia Aparecida Almeida Maturana, que “DENOMINA DE “MILTON
LAMONATO FILHO”, A RUA 03 DO LOTEAMENTO COMERCIAL
E RESIDENCIAL NIAGARA II, SITUADO NA CIDADE DE
JARDINÓPOLIS”, após aprovado o parecer favorável da Comissão de
Justiça e Redação, foi aprovadopor unanimidade (já que o Vereador João
Ciro Marconi, embora não estivesse presente ao momento da votação, já
havia declarado o seu voto favorável). Sendo que, durante a discussão do
projeto, a Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturanafez o seguinte
comentário: “Falar do Miltinho, a gente não sabia se o Miltinho era um
excelente dentista ou se era um engenheiro arquiteto; o Miltinho marcou
história em Jardinópolis com as suas obras, as suas construções.
Infelizmente, Deus levou o Miltinho e ele não chegou a conhecer a minha
casa; porque, toda vez que encontrava com o Miltinho, eu falava: ‘Miltinho,
vamos lá para você me orientar; estou construindo a minha casa!’; ele
dizia: ‘Que ótimo, uma hora eu vou!’; e Deus acabou levando sem eu ter
essa oportunidade. Falar de SERIB, SERIB foi Miltinho Lamonato; o dia
que a SERIB acabou, o dia que o Miltinho deixou de ser o presidente; as
festas, a organização... Aquela pessoa simpática, aquele bigode e aquele
sorriso largo; tudo isso a gente tem que lembrar dele com muita saudade,
mais muita saudade! Lulu, você foi a mulher abençoada por Deus de ter ao
seu lado um Miltinho Lamonato Filho; Carol, que também representa seu
irmão Gustavo, Deus abençoou muito; porque foi o pai, foi o amigo e foi o
companheiro, foi o sogro e foi o avô, pessoa fantástica!EDeus levou, para
mim, muito prematuro; porque o Miltinho,no meu entender, teria que ser
eterno! Miltinho, àfrente do Rotary Club de Jardinópolis, ele sempre também
teve uma capacidade em fazer ali o companheirismo; ele usava a tribuna
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com uma facilidade muito grande colocando e envolvendo todos os
rotaryanos naquela fala e que todo mundo saía ali e falava: ‘Puxa vida, mas
o Miltinho sabe e muito de cada um dos rotaryanos!’. O Miltinho foi cidadão
saliense,de Sales Oliveira; para ele ter sido um cidadão de Sales Oliveira é
porque lá também ele semeou muito, lá ele não tinha só o carinho dos
pacientes dele, mas ele tinha aquele compromisso de ajudar (como fazia em
Jardinópolis) as instituições... Então, é neste momento que eu peço o apoio
de todos vocês para que hoje esta Casa eternize o nome de Miltinho
Lamonatono Niagara II,que vai ser o orgulho dos nossos logradouros
públicos porque nós temos muito a agradecer aquele homem fantástico!”.
Então, o Sr. Presidente colocou o projeto em votação (houve
aplausos).Colocado em discussão e votação, o PROJETO DE LEI Nº 021/
2010 do Legislativo, de autoria da Vereadora Lilia Aparecida Almeida
Maturana, que “DENOMINA DE “TOMAZ D’AQUINO DE BRITO
PEREIRA”, A RUA 05 DO LOTEAMENTO COMERCIAL E
RESIDENCIAL NIAGARA II, SITUADO NA CIDADE DE
JARDINÓPOLIS”, após aprovado o parecer favorável da Comissão de
Justiça e Redação, foi aprovadopor unanimidade (já que os Vereadores João
Ciro Marconi e Mario Sérgio de Oliveira, embora não estivessem presentes
ao momento da votação, já haviam declarado o seu voto favorável). Sendo
que, durante a discussão do projeto, a Vereadora Lilia Aparecida Almeida
Maturanafez o seguinte comentário: “Outro ser humano iluminado por
Deus; Sr. Tomazinho faleceu em março de 2004; quem participou das
instituições de Jardinópolis como Hospital, APAE, Asilo São Vicente de Paulo,
tinha sempre a marca registrada do Sr. Tomazinho e, muitas vezes, a
participação dos filhos... Jardinópolis teve um presente que foi a vinda de
um pernambucano para a nossa querida Jardinópolis; imagine o Sr.
Tomazinho que nasceu no Recife em Pernambuco e veio trazer para esta
querida terra o aconchego da família, criou os seus filhos, sempre participou
das instituições. O Sr. Tomaz d’Aquino (que, para mim, é sempre Tomaz de
Brito) foi um homem que marcou a história de Jardinópolis e sempre falava
de Jardinópolis com muito orgulho e muita alegria; e isso é o que nós, mais
uma vez, vamos eternizar o nome desse cidadão que foi um excelente pai,
um excelente marido e um excelente avô nos logradouros públicos de
Jardinópolis, no Niagara II!”. Então, o Sr. Presidente colocou o projeto em
votação (houve aplausos).Colocado em discussão e votação, o PROJETO
DE LEI Nº 022/2010 do Legislativo, de autoria da Vereadora Lilia Aparecida
Almeida Maturana, que “DENOMINA DE “CARLOS OSVALDO ROSA
LIMA”, A AVENIDA 02 DO LOTEAMENTO COMERCIAL E
RESIDENCIAL NIAGARA II, SITUADO NA CIDADE DE
JARDINÓPOLIS”, após aprovado o parecer favorável da Comissão de
Justiça e Redação, foi aprovadopor unanimidade (já que os Vereadores João
Ciro Marconi e Mario Sérgio de Oliveira,embora não estivessem presentes
ao momento da votação, já haviam declarado o seu voto favorável). Sendo
que, durante a discussão do projeto, a Vereadora Lilia Aparecida Almeida
Maturanafez o seguinte comentário: “Sr. Carlos, um ser humano que
Jardinópolis, eu tenho certeza, nunca vai esquecer aquele senhorzinho de
estatura mediana, de pele clara e sorriso largo e que também fez por
Jardinópolis, sua família, pelo Hospital de Jardinópolis, pelo Asilo São
Vicente de Paulo, pela Casa da Criança; um dos fundadores da Casa da
Criança que hoje, essa instituição, atende 130 crianças; ali teve a participação
da família do Sr. Carlos Rosa Lima juntamente com a Dona Helena (que
hoje não está presente porque ela está com um filho internado e eu tenho fé
em Deus que vai dar tudo certo); e a Dona Helena também sempre muito
alegre e sempre muito participativa nos eventos de Jardinópolis. Então, eu
acredito que é mais um nome que vamos se orgulhar muito de passar e
dizer:Avenida Carlos Osvaldo Rosa Lima!”. Então, o Sr. Presidente colocou
o projeto em votação (houve aplausos).Colocado em discussão e votação, o
PROJETO DE LEI Nº 023/2010 do Legislativo, de autoria da Vereadora
Lilia Aparecida Almeida Maturana, que “DENOMINA DE “ALFREDO
ROSSI”, A RUA 01 DO LOTEAMENTO COMERCIAL E RESIDENCIAL
NIAGARA II, SITUADO NA CIDADE DE JARDINÓPOLIS”, após
aprovado o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, foi
aprovadopor unanimidade (já que os Vereadores João Ciro Marconi e Mario
Sérgio de Oliveira, embora não estivessem presentes ao momento da votação,
já haviam declarado o seu voto favorável). Sendo que, durante a discussão do
projeto, a Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturanafez o seguinte
comentário: “O Sr. Alfredo Rossi (como eu já usei na tribuna), eu tinha uma
carinho muito grande por ele, fui vizinha do Sr. Alfredo 18 anos e meio; e
agradeço a Deus todo dia pelo Sr. Alfredo passar exatamente o momento
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onde o meu filho, talvez se o anjo da guarda dele piscasse, ele não estaria
junto com a gente hoje. E o Sr. Alfredo, com todas as dificuldades que ele
enfrentou e com todos os problemas que ele teve, ele sempre foi muito
companheiro e muito amigo, amigo pessoal do Tio Mauro; sempre participou
das instituições, um agricultor que fez riqueza em Jardinópolis, nasceu
aqui,criou os seu filhos e seus netos. E, mais uma vez, esta Casa vai ter um
orgulho muito grande de eternizar o nome do Sr. Alfredo Rossi na Rua 01 do
loteamento comercial e residencial Niagara II!”. Então, o Sr. Presidente
colocou o projeto em votação (houveaplausos).Colocado em discussão e
votação, o PROJETO DE LEI Nº 024/2010 do Legislativo, de autoria da
Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturana, que “DENOMINA DE
“VEREADOR MAURO JORGE SAQUY”, A AVENIDA 01 DO
LOTEAMENTO COMERCIAL E RESIDENCIAL NIAGARA II,
SITUADO NA CIDADE DE JARDINÓPOLIS”, após aprovado o parecer
favorável da Comissão de Justiça e Redação, foi aprovadopor unanimidade
(já que os Vereadores João Ciro Marconi e Mario Sérgio de Oliveira, embora
não estivessem presentes ao momento da votação, já haviam declarado o seu
voto favorável). Sendo que, durante a discussão do projeto, a Vereadora
Lilia Aparecida Almeida Maturanafez o seguinte comentário: “Mauro
Saquy, como eu dizia,Tio Mauro; também uma presença fantástica no Hospital
de Jardinópolis, no Rotary Club, Asilo São Vicente de Paulo, Lar Bezerra de
Menezes, SERIB, foi presidente da SERIB, Associação Olympica, vereador
por 25 anos, vice-prefeito, presidente da câmara, cidadão benemérito;
botafoguense de carteirinha, corinthiano de coração,criou os filhos, criou
riqueza, criou os netos; com um perfil fantástico daquele homem, sempre de
calça branca e camisa de linho branca, sorriso de criança e o encanto do ser
humano. Maurinho, você é filho, Paulo Saquy e o Jorge; a vida inteira vocês
vão se orgulhar e muito do pai que teve e a Maria do esposo que teve! Tio
Mauro, como eu já dizia antes, foi vereador, foi vice-prefeito de Jardinópolis
e nunca recebeu um centavo da sua vereança ou quando vice-prefeito para
benefício próprio; ele assinava o cheque e, esse cheque, ia direto para o
Hospital de Jardinópolis; um ser humano brilhante! Eu tive tanta alegria
nesta vida de ter amizade muito próxima com o Tio Mauro, muito; às vezes,
o Tio Mauro, eu chegava em casa e ele sentado numa poltrona ali no jardim;
e ele me chamava de comadre ou de doida: ‘Ô comadre, ô doida! Ah doida,
eu vim aqui escutar umas músicas!’; e aquilo a gente escolhia as músicas
que o Tio Mauro gostava de ouvir. No dia do lançamento do livro do Jorge,
Maurinho; é muito difícil eu entrar na minha casa pela frente; e, aquele dia,
estava ali o jardineiro fazendo um trabalho e eu entrei pelo portão da
frente,chovia demais; na mesma poltrona, naquele lugar, no jardim, o Tio
Mauro sentado de roupa branca e disse: ‘Doida, não chove mais hoje
não!’; e foi uma noite inesquecível, o lançamento do livro do Jorge.Então,
quando a gente gosta muito, a gente acaba tendo as visões (Né?); tenho
certeza que, aquela hora, o Tio Mauro estava sentado esperando eu chegar,
porque ele desapareceu! Só isso, gente!”. Então, o Sr. Presidente colocou o
projeto em votação (houve aplausos).Colocado em discussão e votação, o
PROJETO DE LEI Nº 025/2010 do Legislativo, de autoria da Vereadora
Lilia Aparecida Almeida Maturana, que “DENOMINA DE “OLYMPIO
JANÓLIO”, A RUA 02 DO LOTEAMENTO COMERCIAL E
RESIDENCIAL NIAGARA II, SITUADO NA CIDADE DE
JARDINÓPOLIS”, após aprovado o parecer favorável da Comissão de
Justiça e Redação, foi aprovadopor unanimidade (já que os Vereadores João
Ciro Marconi e Mario Sérgio de Oliveira, embora não estivessem presentes
ao momento da votação, já haviam declarado o seu voto favorável). Sendo
que, durante a discussão do projeto, a Vereadora Lilia Aparecida Almeida
Maturanafez o seguinte comentário: “Neste momento, mais uma vez, eu
quero agradecer, em nome de todos os vereadores, a oportunidade de estar
eternizando o nome dessas pessoas que marcaram a história de Jardinópolis!
O Sr. Olympio Janólio, pai da Dona Janete Janólio Fregonesi, pai da Dona
Vilma Janólio Mariani, pai da Áurea da Conceição Janólio Pereira Lima. E,
graças ao empreendimento de vocês, nasceu o Niagara II;um loteamento
comercial e residencial que estará eternizando o nome do Sr. Olympio num
logradouro público, na Rua 02 do loteamento comercial e residencial Niagara
II!”. Então, o Sr. Presidente colocou o projeto em votação (houve
aplausos).Colocado em discussão e votação, o PROJETO DE LEI Nº 026/
2010 do Legislativo, de autoria da Vereadora Lilia Aparecida Almeida
Maturana, que “DENOMINA DE “SÉRGIO MARINO MARIANI”, A
ROTATÓRIA LOCALIZADA NA CONFLUÊNCIA DAS AVENIDAS 01
E 02 DO LOTEAMENTO COMERCIAL E RESIDENCIAL NIAGARA
II E AVENIDA PREFEITO NEWTON REIS, LOCALIZADA NA CIDADE
DE JARDINÓPOLIS”, após aprovado o parecer favorável da Comissão de
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Justiça e Redação, foi aprovadopor unanimidade (já que os Vereadores João
Ciro Marconi e Mario Sérgio de Oliveira, embora não estivessem presentes
ao momento da votação, já haviam declarado o seu voto favorável). Sendo
que, durante a discussão do projeto, a Vereadora Lilia Aparecida Almeida
Maturanafez o seguinte comentário: “Quem não se lembra do Sr. Sérgio
Marino Mariani, no Rotary Club, no Sindicato Rural de Jardinópolis, na
Cooperativa de Laticínio de Batatais, Cooperativa dos Plantadores de Cana
de Sertãozinho, diretor da COONAI, recebeu o título de comendador em
Brasília em 1987, medalha de produtor rural; deixou para a família um
modelo de humildade, caridade e amor ao próximo. Amor ao próximo é
uma coisa que era a marca registrada do Sr. Sérgio; um homem que nasceu
em Jardinópolis, nunca ninguém ouviu falar que o Sr. Sérgio ou desfez
(vamos ao português claro) de um empregado ou de qualquer ser humano;
sempre muito humilde, nunca demonstrou o que teve; e a riqueza dele de
alma era maior do que a riqueza financeira! O Sr. Sérgio foi velado nesta
Casa; na ocasião, eu era presidente da Câmara; esta Casa foi muito pequena
para abrigar tantos amigos, tantos companheiros que sentiam muito, muito,
a falta de Sérgio Mariani. As filhas foram todas criadas em Jardinópolis: a
Márcia casada com o Paulo Saquy, o Luiz Marino casado com a Márcia
Helena Dias Mariani, a Maria Cândida casada com o Ricardo Pinto Coelho;
Fazenda Santa Anastácia é o perfil daquele homem simpático, humilde e
caridoso! E é uma alegria muito grande pensar que nós, nove vereadores,
estamos eternizando o nome de mais um companheiro, mais um amigo, um
homem brilhante, foi um excelente pai, num logradouro público de
Jardinópolis, narotatória localizada naconfluência dasavenidas 01 e 02 do
loteamento comercial e residencial Niagara II; o Sr. Sérgio deixou muita
saudade!”. Então, o Sr. Presidente colocou o projeto em votação (houve
aplausos).Em seguida, quebrando o protocolo, a Vereadora Lilia Aparecida
Almeida Maturanapediu ao Vereador Raimundo Ferreira Santosque
cumprimentasse e entregasse uma lembrança desta Casa, um buquê de flores,
à Dona Lulu Lamonato que é a viúva do Miltinho Lamonato; ao Vereador
Juscelino Donizetti Corrêaque cumprimentasse e entregasse uma lembrança
desta Casa, um buquê de flores, ao Tomazinho d’Aquino, filho do Sr. Tomaz;
ao VereadorPaulo Roberto de Almeidaque cumprimentasse e entregasse uma
lembrança desta Casa, um buquê de flores, à Dona Vilma Mariani, viúva do
Sr. Sérgio Mariani; ao Vereador Amauri Pegoraroque cumprimentasse e
entregasse uma lembrança desta Casa, um buquê de flores, à Dona Áurea
Janólio, empreendedora do loteamento Niagara II, filha do Sr. Olympio
Janólio; ao Vereador Sidnei Donizete da Silvaque cumprimentasse e entregasse
uma lembrança desta Casa, um buquê de flores, à Dona Vilma Mariani que
está representando a Dona Helena, viúva do Sr. Carlos Rosa Lima; ao Vereador
Mario Sérgio de Oliveiraque cumprimentasse e entregasse uma lembrança
desta Casa, um buquê de flores, ao Maurinho Saquy, filho do Sr. Mauro
Saquy; sendo que, a lembrança do Sr. Alfredo Rossi, ela fez questão de
entregar pessoalmente, já que não havia nenhum representante do mesmo ali
para recebê-la.Colocado em discussão e votação, o PROJETO DE LEI Nº
027/2010 do Legislativo, de autoria do Vereador Juscelino Donizetti Corrêa,
que “DENOMINA DE “EMYGDIO DA SILVA”, A PRAÇA QUE ESTÁ
SENDO CONSTRUÍDA NA RUA ANTONIO CARLOS PEREIRA –
SISTEMA DE LAZER 11, ENTRE AS RUAS DEVANIR RODRIGUES
DE ALMEIDA E MAXIMINO RODRIGUES DE ALMEIDA, NO
BAIRRO RESIDENCIAL SANTA RITA”, após aprovadoo parecer
favorável da Comissão de Justiça e Redação, foi aprovadopor unanimidade
(já que o Vereador João Ciro Marconi, embora não estivesse presente ao
momento da votação, já havia declarado o seu voto favorável). Sendo que,
durante a discussão do projeto, o Vereador Juscelino Donizetti Corrêafez
o seguinte comentário: “Creio aqui que poucos conheceram o Sr. Emygdio;
o Sr. Emygdio era uma pessoa honesta, trabalhadora, um verdadeiro homem
de campo.O Sr. Emygdio foi uma pessoa que todos gostavam, inclusive na
parte esportiva; inclusive, ele teve um filho que jogou futebol junto com a
gente, inclusive com o Maurinho, que era o Mário; e é uma pessoa que eu
tenho um grande apreço e tive o maior prazer de conhecê-lo e conviver com
os seus filhos. Por isso queeu peço que possam votar a favor ao projeto!”.
Então, o Sr. Presidente colocou o projeto em votação.Colocado em discussão
e votação, o PROJETO DE LEI Nº 019/2011 do Executivoque “DISPÕE
SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS,
QUE ESPECIFICA”, após aprovado o regime de urgência especial e o parecer
conjunto favorável das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento, foi aprovadopor unanimidade (já que o Vereador João Ciro
Marconi, embora não estivesse presente ao momento da votação, jáhavia
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declarado o seu voto favorável). Sendo que, durante a discussão do projeto,o
Vereador Amauri Pegorarofez o seguinte comentário: “Este projeto, a
gente vai liberar aqui R$ 2.380.000,00 (Né, Paulinho?); vai ser um dinheiro
que o Prefeito vai estar destinando aqui a vários setores públicos, como:
Obras, Assistência Social, Saúde, Esporte, Educação,Administração e
Planejamento. Eu espero que, liberando esse dinheiro, ele possa realmente
arrumar a nossa Cidade; a gente está dando aqui uma confiança ao Prefeito;
com essa chuva que parou agora, as ruas estão esburacadas; a coisa está
ficando feia, suja a Cidade. Então, eu acho que, com esse dinheiro, tem que
ser bem usado e arrumar a nossa Cidade de verdade; arrumar os nossos
asfaltos, limpeza pública dosterrenos. Da minha parte, eu vou votar a
favor; mas, o que eu peço ao Prefeito é que faça um bom uso mesmo, que
ponha aonde tiver necessidade e arrume a nossa Cidade;que a coisa está
feia!”. Por sua vez, o Vereador Paulo Roberto de Almeidacomentou o
seguinte: “Vereador, essa também é a mesma intenção aqui do vereador!
Esse projeto aí, é R$ 2.380.000,00 que o Prefeito está pedindo e que vão ser
gastos em várias áreas da Prefeitura, da Cidade; reforma da UBS Bom
Jesus, que vai completar porque (até foi mencionado que foi aprovado uma
quantia e era muito pequena) ele está pedindo um pouco mais para completar
a reforma ali na Unidade Básica Bom Jesus e também no prédio da
Especialidade; porque o Município está adquirindo um aparelho de ultrasom e vai montar uma sala lá e precisa reformar o prédio. Também, na UBS
Ilha Grande e Jurucê também, no Bairro Ilha Grande; o Núcleo Benedita
Veloso também vai reformar, vai parte desse dinheiro para lá; R$ 250.000,00
é para trocar o servidor ali da parte de processo da internet da Prefeitura;
R$ 650 mil vão ser gastos no recapeamento das ruas da Cidade; e a gente
sabe que ainda é pouco, precisa muito mais, as nossas ruas estão muito
danificadas; tem ruas que, ao longo desses anos, só foram remendadas;
então, não dá para andar, está trepidando muito; e a intenção do Prefeito é
recapear grande parte dessas ruas no Município; e,esses R$ 650 mil,será
usado para o recape. Mais R$ 200 mil será para a reforma da quadra da
Escola Geny e também a pintura da escola; R$ 250 mil também para o
término da arquibancada do campo do Centro Esportivo, vai ser usado lá
também; e mais R$ 100 mil para o prédio do Serviço Social porque nós
chegamos lá essa semana e estava goteirando para todo lado; então, vai
reformar também o prédio ali do Serviço Social. Então, essa quantia vai ser
gasta nessas áreas; eu sei que R$ 650 mil para recapear a Cidade ainda é
pouco; mas, com certeza, vão vir mais aí para fazer mais coisas que está
precisando! Então, eu gostaria que os nobres vereadores aprovassem este
projeto para que a nossa Cidade possa melhorar essas ruas e esses
prédios!Obrigado!”. Por sua vez, o Vereador Mario Sérgio de
Oliveiracomentou o seguinte: “Sr. Presidente, eu vejo que esse excesso de
arrecadação, nesses R$ 2.380.000,00, tem aí uma parcela de participação
da Câmara Municipal na qual nós temos trabalhado com um olho clínico na
execução do Executivo; e eu vejo que nós estamos num momento de, até
mesmo, cobrar que parte venha ser revertido na limpeza da nossa Cidade;
não sei de que forma que ele possa estar fazendo, dentro dos tramites legais,
mas a situação da limpeza é o que a nossa população reclama, é crítico; e eu
tenho certeza que, se nós conversar com ele aí e reunir, nós vereadores
estar falando com ele emque ele tenha um olho clínico na situação da limpeza
do nosso Município! Infelizmente, nós estamos saindo aí de momentos críticos,
casos de dengue já começa a aparecer no nosso Município; e nós sabemos
que forma de combate é começar a trabalhar a questão de limpeza, esses
terrenos, até mesmo do Município, que estão sujos; então, nós temos que
estar cobrando para que ele, o mais rápido possível, trabalhe nessa questão!
Eu gostaria também de ver se há uma possibilidade do Sr. Presidente
encaminhar à nossa Vereadora Mirim (pedido verbal)que já deixou o seu
mandato e que ela fez uma indicação ao Executivo, na legislatura do Câmara
Mirim, solicitando essa reforma na quadra da Escola Geny;e, pelo que o
colega Paulinho está falando, vai acontecer! Então, talvez seja até uma
resposta, Sr.Presidente, em forma de estímulo aos nossos vereadores mirins,
por saber que, diante de todas as nossas reivindicações que a população
pede, que nós fazemos indicações e que, talvez, não tenha condições de
efetuar no mandato do exercício do ano, pelo Orçamento, e pode estar
acontecendo no ano seguinte! Então, acaba encalhando aí essa reforma, Sr.
Presidente, até mesmo com um pedido dos alunos daquela unidade escolar
pela Vereadora Mirim Andréia; eu me recordo de uma indicação dela; e se,
dentro do que for acontecer com essa reforma, que ela fosse informada
através de ofício!”. Pedindo aparte, o Vereador Amauri Pegorarodisse:
“Como você falou das indicações, eu queria que chegasse ao Prefeito também
(pedido verbal)que a gente pede e as nossas indicações são várias indicações
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feitas na questão dessas de obras e tudo mais, que ele atendesse pelo menos
o necessário; porque, tudo que a gente pede lá, é o que a população está
pedindo para a gente! Então, como eu não sei se ele não anda na rua, o povo
não fala para ele o que fala para nós; porque, eu já estou cansado de pedir
as coisas aqui, indicação e indicação, e não ser correspondido!Então, eu
espero que, com esse dinheiro agora, ele possa corresponder essas nossas
indicações para melhorar um pouco mais a situação da gente aí e da
população! Né?”. Concordando, o Vereador Mario Sérgio de Oliveiradisse:
“É, eu concordo com vossa excelência;porque, realmente, os nossos pedidos
é o pedido puro do nosso povo, da nossa comunidade, do nosso bairro;
então, nós só fazemos indicações dentro daquilo que a nossa população
vem pedindo! E, infelizmente, não sei, por algum motivo, muitas delas não
estão sendo aí realizada e a nossa população continua cobrando. Então,
visto que esse excesso de arrecadação ai vem a dar um atendimento a esses
pedidos; que, na verdade, esses pedidos são nossos, mas diretamente da
nossa população!”. Por sua vez, o Vereador Raimundo Ferreira
Santoscomentou o seguinte: “Eu queria informar ao nobre vereador que
eu estive com o Prefeito hoje à tarde; e, segundo ele me informou, ele está...;
porque está uma dificuldade muito grande os buracos, realmente (como o
Amaurizinho tem falado), muito buraco; a chuva acabou com a Cidade, já
tinha buraco antes, já tinha problema antes; e ele me informou hoje queestá
contratando pessoas, empresa para fazer as passagens de água (Tá?),
recapeamento de lugares que estão ruins. Então, havia uma dificuldade de
mão-de-obra; que ele tem muitos pedreiros, mas só que nenhum está em
atividade, tem quatro; então, o juiz determinou que tinha que arrumar uma
casa e, então, foi tudo para arrumar casaeficou quatro meses aí sem fazer
passagens, sem dar atendimento. Agora o Prefeito está contratando empresa,
pessoal, a mão-de-obra, para que dê andamento a esse problema!”. Por sua
vez, a Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturanacomentou o seguinte:
“Veja bem, R$ 2.380.000,00 provenientes de excesso de arrecadação; nós
estamos em março de 2011; vamos pedir a Deus que o Prefeito contrate
empresas idôneas porque, a coisa pública, tem que ser feito licitação; tem
que ser o melhor preço e, muitas vezes, é a porcaria de empresa que vem
prestar serviço dentro de Jardinópolis! Então, vamos pedir a Deus que
ilumine, que tenha em Jardinópolis empresa que realmente chegue e faça o
serviço no cronograma de tempo; porque, a Praça Nossa Senhora
Aparecida,era para a empresa entregar em novembro de 2010 e até agora
não entregou! Então, vamos torcer para que essas empresas, que
venhamfazer o serviço em Jardinópolis, realmente tenha dó dessa
Administração; porque, o dinheiro não está faltando não!”. Por sua vez, o
Sr. Presidente Mauro Sérgio dos Santos, após passar a presidência ao
Vice-Presidente, comentou o seguinte:“Só para comunicar ao vereador
Sérgio que, no meio de 2009, eu e o Paulinho estivemos lá nessa escola
olhando que falta vestiário, falta banheiro, falta até bebedouro d’água;
aonde a gente já tinha feito a indicação em 2009; mas, eu quero parabenizar
essa menina por ter enxergado essa situação dessa quadra da escola! Então,
eu ia parabenizar o Prefeito se ele concluir a obra; porque láestá bem
precário mesmo!”.Por fim, após o Vice-Presidente Sidnei Donizete da
Silvapassar de volta a presidência ao mesmo, o Sr. Presidente colocou o
projeto em votação.Colocado em discussão e votação, o PROJETO DE LEI
Nº 020/2011 do Executivoque “DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE
SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A FUNDAÇÃO PIO XII,
MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS, QUE
ESPECIFICA”, após aprovado o regime de urgência especial e o parecer
conjunto favorável das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento, foi aprovado por unanimidade (já que o Vereador João Ciro
Marconi, embora não estivesse presente ao momento da votação, já havia
declarado o seu voto favorável). Sendo que, durante a discussão do projeto,o
Vereador Amauri Pegorarofez o seguinte comentário: “Como já foi dito
aqui, o projeto é para repassar essa verba para o Hospital do Câncer de
Barretos. Eu sou a favor deste projeto, claro; eu só peço que comece com R$
12 mil e aumente; com o passar do tempo, possa ser aumentada essa
subvenção! É um ótimo projeto, que vem para ajudar; porque, como o
Vereador Raimundo já disse, muitas pessoas fazem tratamento lá nesse
hospital (daqui do Município) e, até hoje, não era passado nada para lá de
retorno para o hospital, das pessoas que tratam lá. São bem recebidos lá,
bem cuidados; não só as pessoas, até os próprios motoristas da Prefeitura
que vão para lá, tem um lugar para dormir, tem comida; então, é muito bom
lá o lugar; é muito bem recebido o povo de Jardinópolis! Então, eu acho
louvável esse repasse; eu queria que fosse mais; mas, por enquanto, que é
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isso, eu sou a favor e espero que venha só a aumentar e, cada vez mais,
ajudar porque é digno de ajuda sim!”. Por sua vez, o Vereador Paulo
Roberto de Almeidacomentou o seguinte: “Vereador, eu acho que,
provavelmente, precisa ser mais mesmo! Mas, eu quero até lembrar o
nosso Prefeito Jacomini a atenção que ele tem dado para essas pessoas que
necessitam de atendimento lá em Barretos; tanto é, que ele adquiriu agora,
o Município adquiriu uma van para transporte dessas pessoas porque,
antes, eram transportados precariamente; agora adquiriu um veículo novo,
com ar condicionado para eles andar; porque é longe, é uma viagem muito
longa e parece que vai tododia (Né?). Então, eu até quero dar parabéns ao
Prefeito por essa iniciativa de estar investindo bem o dinheiro público; eu
quero lembrar e deixar aqui o meu parabéns ao Prefeito Jacomini!”. Por sua
vez, o Vereador Sidnei Donizete da Silvainformou o seguinte: “Eu também
sou a favor deste projeto e gostaria de parabenizar o Prefeito por essa
iniciativa! Eu tenho em mãos aqui uma planilha pelos atendimentos no
decorrer dos anos: Em 2004, foi atendida 343 pessoas; em 2005, 379; em
2006, 412; em 2007, 407; em 2008, 456 pessoas; sendo em 2009, 409; e em
2010, 559. E, isso, eu queria parabenizar essa iniciativa do Prefeito nosso!”.
Por fim, o Sr. Presidente colocou o projeto em votação.Colocado em discussão
e votação, o PROJETO DE LEI Nº 021/2011 do Executivoque “DISPÕE
SOBRE A PROIBIÇÃO DO USO DE APARELHO DE TELEFONIA
MÓVEL (CELULAR), RÁDIO AMADOR E CONGÊNERES, BEM
COMO O USO DE ÓCULOS ESCUROS, CAPACETES E BONÉS NO
INTERIOR DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS E DEMAIS
ESTABELECIMENTOS DE CRÉDITO DO MUNICÍPIO DE
JARDINÓPOLIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, após aprovado o
parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento desfavorável ao regime de urgência, teve rejeitado o regime de
urgência especialpor unanimidade dentre os vereadores presentes; e,
portanto, continua em tramitação normal na Câmara. Sendo que, durante a
discussão do parecer,o Vereador Amauri Pegorarocomentou o seguinte:
“Eu acho que a gente teria que fazer uma reunião com os bancos, como já
foi dito pelo nosso Jurídico, e ver se é deacordo com isso e se vai, realmente,
haver segurança fazendo isso! E se vai também ser fiscalizado isso; porque,
aqui, hoje não tem nada que fiscaliza o Banco, tem as leis mas não fiscaliza;
tem Banco, que eu saiba, é 15 minutos na fila e ninguém fiscaliza; tem Banco
que precisa de ter assento, tem uns que tem e tem uns que não tem! Então,
não adianta também fazer uma lei que não vai fiscalizar; eu acho que, então,
tem que ser conversado e depois derrubar a urgência agora para poder ser
conversado direito e ver o quê que vai fazer sobre este projeto!”. Tomando
aparte, o Vereador Paulo Roberto de Almeidadisse: “É, já foi votado aqui
nesta Casa aqueles biombos também e ninguém seguiu a lei ! Né? Então, se
não tiver como cobrar, eu acho que não adianta mesmo;eu acho que tem
discutir com o pessoal dos bancos mesmo para ver aí!”. Então, o Vereador
Amauri Pegorarodisse: “É o que eu falo, se não tiver ninguém para
fiscalizar, não adianta você ficar votando projeto aqui só para ter! Então, eu
acho que tem que ter, mas tem que ter fiscalização!”. Por sua vez, o Vereador
Raimundo Ferreira Santoscomentou: “Eu também acho que deve ser
derrubada a urgência deste projeto para que possamos aí estar conversando
sobre isso aí; e eu creio assim, eu acho que tem comércio que eu acho que
não quer que seus clientes fica fora de jeito; porque, muitas vezes, a pessoa
vem e eu estou no celular em um lugar e eu recebo uma ligação de urgência
e eu não posso atender essa ligação! Então, eu acho que é inconveniente
para certos estabelecimentos ter o seu cliente assim; e aqui impõe uma
multa de R$ 5.000,00 se o comércio não se adequar dentro de 90 dias; é
sobre isso aí, pede câmera externa; e uma reincidência vai dobrar esse
valor! Eu acho que deve acontecer no Município uma reunião com bancários,
com pessoas de créditos financeiros, agentes financeiros, para estar
discutindo sobre isso aí! Porque, é como o Amaurizinho falou, tem o projeto,
sanciona o projeto e, depois, quem vai fiscalizar? Eu sei que é complicado,
hoje está os assaltoshoje, hoje a pessoa vem de capacete e não conhece; eu
fui num posto abastecer e o rapaz falou assim: ‘Tira o capacete!’ e eu falei:
‘Oh, você me conhece! Eu vou tirar o capacete?’; ele sabia que era eu, então
eu não tirei o capacete! Mas, se a pessoa é defora, é complicado!”. Tomando
aparte, o Vereador Paulo Roberto de Almeidaargumentou: “Acontece o
seguinte; que, essas saidinhas de banco, tem pessoas morrendo por aí com
isso! Eu acho que a preocupação é louvável; só precisa discutir melhor (Né,
vereador?) porque a gente vê todo dia pessoas morrendo aí, sendo assaltada
e baleada nessa questão da saidinha de Banco! Este projeto é para evitar aí
que alguém lá de dentro passe informação para outro lá fora; mas só que
precisa ser discutido melhor (Né?), eu acho que a preocupação é louvável!”.

Página 34

Então, o Vereador Raimundo Ferreira Santosdisse: “O projeto é
importante, nós estamos aqui votando contra a urgência justamente para
isso, para ser discutido o projeto! É um projeto bom, eu acho que deve ser
elaborado o projeto e nós estamos derrubando a urgência!”. Eo Vereador
Amauri Pegorarodisse: “Só para o público presente aqui entender, este
projeto aqui fala sobre a proibição de aparelho de telefonia móvel (celular),
rádio amador e congêneres e óculos escuros, capacetes e bonés nos interiores
das agências bancárias; este projeto visa proibir isso aí! Né? Só para uma
questão de entendimento do público!”. Por sua vez, o Vereador Mario
Sérgio de Oliveiracomentou: “Na verdade, uma preocupação quanto à
segurança dos usuários; principalmente, quanto às pessoas que usam,
principalmente a faixa etária de idade, o pessoal que vão receber a pensão,
aposentadoria, tem tido um grande número de ocorrências de furtos e roubo.
Eu até vejo que nós devemos colocar na pauta dessa reunião com os
bancários, a importância deles estar apoiando aquele projeto nosso das
câmeras, que é o PPP (a Parceria Público Privado); e que eles participem
colocando câmeras para que esteja monitorando, fazendo o monitoramento
nas entradas e saídas; onde,o monitoramento, não só estar fazendo uma
inspeção 24 horas, quanto principalmente ao uso dos usuários, a questão
dos idosos. Então, eu tenho certeza que, ali no monitoramento, o policial ou
agente que estiver operando o monitoramento, vai ter um olho clínico em
relação a essas pessoas que têm ficado nas imediações e passando as
informações para proceder o roubo nessas pessoas que estão sacando ali!
Então, é interessante estar colocando na pauta dessa reunião a importância
deles estar investindo nesse projeto do monitoramento eletrônico!”. Tomando
aparte, o Vereador Amauri Pegorarodisse: “Sérgio, tem também aquele
projeto que você teve atrás aí, dos policiais aí do Bico Legal. Né? Hoje eu
vou informar aqui a Câmara que foi aprovado esse projeto lá em Barretos
hoje. Então, eu queria pedir que desse andamento a isso também aqui na
nossa Cidade!”. Concordando, o Vereador Mario Sérgio de Oliveiradisse:
“Eh, é um projeto que é de muita relevância;é de interesse não só pela
Policia Militar,quanto nos anseios que vem de encontro com a segurança da
nossa população! Então, é muito importante e que a gente continue atrás
desse projeto para poder estar conseguindo aí levar segurança para a
nossa população; e que vem de encontro com a discussão deste projeto que
nós estamos discutindo aqui! (o Vereador Amauri Pegorarodisse que seria
outros meios.)É a preocupação da segurança da nossa população; ele acaba
aí de encontro com essa nossa preocupação!”. Por fim, o Sr. Presidente
colocou a urgência em votação.Em seguida, colocado em discussão e votação,
o requerimento verbal do Vereador João Ciro Marconi, feito
anteriormente, foi aprovado por unanimidade dentre os vereadores presentes.
Nada mais havendo a ser tratado e ninguém mais querendo fazer uso da
palavra, o Sr. Presidente Mauro Sérgio dos Santos disse que a indicação
seria encaminhada ao setor competente, dando por encerrada a Sessão. Para
fazer constar em Ata, o Vereador e 1º Secretário Amauri Pegoraro lavrou a
presente que vai devidamente assinada pelo Sr. Presidente e pelo 1º Secretário.
Sala de Sessões da Câmara Municipal de Jardinópolis-SP, aos nove dias do
mês de março de 2011.
ATA DA 05ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2011 DA CÂMARA MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, REALIZADA NO
DIA 14 DE MARÇO DE 2011.
VEREADORES PRESENTES: Amauri Pegoraro (Amaurizinho, 1º
Secretário), João Ciro Marconi, Juscelino Donizetti Corrêa, Lilia
Aparecida Almeida Maturana, Mario Sérgio de Oliveira (Cabo Sérgio),
Mauro Sérgio dos Santos (Mauro Cabeleireiro, Presidente), Paulo
Roberto de Almeida (Paulinho da Vila, 2º Secretário), Raimundo
Ferreira Santos (Raimundo Gás) e Sidnei Donizete da Silva (VicePresidente).
Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e onze, na Câmara Municipal
de Jardinópolis, Estado de São Paulo, no Salão de Reuniões, com início às
19:20 horas, foi realizada a 05ª Sessão Ordinária de 2011 do presente
Legislativo. Havendo número legal de vereadores, o Sr. Presidente Mauro
Sérgio dos Santos, invocando a Proteção de Deus, deu por aberta a Sessão.
EXPEDIENTE: Projetos dando entrada no expediente: PROJETO DE
LEI Nº 012/2011 do Legislativo, de autoria dos Vereadores Mauro Sérgio
dos Santos e Paulo Roberto de Almeida, que “DÁ NOVA REDAÇÃO E
ACRESCENTA O PARÁGRAFO SEGUNDO AO ARTIGO 32 DA LEI
MUNICIPAL Nº 1067, DE 01 DE DEZEMBRO DE 1980, COM SUAS
POSTERIORES ALTERAÇÕES, QUE DISPÕE SOBRE O
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PARCELAMENTO DO SOLO NO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE
ESPECIFICA” (regime de tramitação normal). Moções dos senhores
vereadores: MOÇÃO Nº 52/2011, de autoria dos Vereadores Mauro Sérgio
dos Santos, Sidnei Donizete da Silva, Paulo Roberto de Almeida (Paulinho
da Vila), Amauri Pegoraro, João Ciro Marconi, Juscelino Donizetti Corrêa,
Lilia Aparecida Almeida Maturana, Mario Sérgio de Oliveira e Raimundo
Ferreira Santos, de Profundo Pesar pelo falecimento da senhora FÁTIMA
APARECIDA FERREIRA PEREIRA, ocorrido no dia 23 de fevereiro de
2011, aos 46 anos de idade, deixando esposo e 1 filha. MOÇÃO Nº 53/2011,
de autoria dos Vereadores Mauro Sérgio dos Santos, Sidnei Donizete da
Silva, Paulo Roberto de Almeida (Paulinho da Vila), Amauri Pegoraro, João
Ciro Marconi, Juscelino Donizetti Corrêa, Lilia Aparecida Almeida Maturana,
Mario Sérgio de Oliveira e Raimundo Ferreira Santos, de Profundo Pesar
pelo falecimento do senhor LUIZ DE SOUZA, ocorrido no dia 8 de março
de 2011, aos 88 anos de idade, deixando esposa, 8 filhos, 21 netos e 22
bisnetos. MOÇÃO Nº 54/2011, de autoria dos Vereadores Mauro Sérgio
dos Santos, Sidnei Donizete da Silva, Paulo Roberto de Almeida (Paulinho
da Vila), Amauri Pegoraro, João Ciro Marconi, Juscelino Donizetti Corrêa,
Lilia Aparecida Almeida Maturana, Mario Sérgio de Oliveira e Raimundo
Ferreira Santos, de Profundo Pesar pelo falecimento do senhor JOSÉ
DESTITO, ocorrido no dia 9 de março de 2011, aos 92 anos de idade, viúvo,
deixando 3 filhos, 5 netos e 2 bisnetos. Após a leitura do expediente, inscrito
para falar, o Vereador João Ciro Marconi fez o seguinte discurso: “Sr.
Presidente e nobres colegas, meu boa noite; Dr. Paulo, Rosseto e senhores
aqui presentes! Mais uma vez estamos aqui para cumprir o nosso dever
cívico de cidadania dado pela população de Jardinópolis a nós; e hoje, para
não perder o costume, para não perder o caminho, para não deixar de
sempre se preocupar, independente do meu posicionamento como cidadão,
é um assunto sempre: Saúde! (Viu, Sr. Juscelino? Saúde! Sr. Sidnei, Sr.
Presidente da Câmara, Paulo, Nossa Vereadora Lilia?) Que eu, como cidadão
e como médico, você acha que nunca vai...; quer dizer, eu nunca pensei
assim, mas as pessoas acham que nunca acontece; doutor nunca fica doente,
doutor não acontece nada, família de doutor também não tem nada; e a vida
é uma ‘caixinha de surpresa’, nós estamos aqui agora e daqui há um pouco
nós não sabemos, só Deus sabe o nosso caminho; mas, a partir do momento
que Ele nos deu essa oportunidade do óvulo e o espermatozóide gerado por
nossos pais ter vindo à vida, nós vamos aproveitá-la da melhor maneira
possível; que é viver, é ter o prazer de ter nascido! Eu, neste sábado,
quando, com a grata satisfação, a minha mãe estava reunida com toda a
sua família fazendo 97 anos de vida aqui nesta terra, história aqui nesta
terra de Jardinópolis, na fazenda Cascatinha aonde ela nasceu; para quem
vai para Brodowski, é só ir naquela baixada ali naquela pontinha, olhando
do lado esquerdo, minha mãe nasceu ali; infelizmente, meu pai se foi há
muito tempo, eu não tive essa oportunidade e ele também não teve
pessoalmente, mas deva estar nos olhando lá de cima, pelo menos aos seus
filhos, à sua família. Eu tive uma necessidade de, como médico, de como
cidadão, de como chefe de família, de atender a minha sogra lá em Jurucê;
que ela havia saído da minha casa, onde nós estávamos ali reunidos; e,
duas ou três horas após, chamaram correndo que ela teve uma queda lá e
foi, infelizmente, tendo fraturas múltiplas na perna e no seu braço. Então, fui
para lá (como médico, não fui lá como vereador e nem como cidadão),
acionei o nosso Pronto Socorro Municipal porque a minha sogra não tem
convênio, mas tem o direito de todo cidadão ao Sistema Único de Saúde; a
qual, em nome da equipe que foi lá atender a minha sogra, juntamente
depois com o pessoal do Hospital, até com a parte médica, eu quero aqui
parabenizar e que o Sr. Presidente leve essas palavras ao Sr. Prefeito
Municipal; não só pelo fato de estar atendendo uma parente de um médico,
acima de tudo (eu termino o meu mandato, eu termino como médico; eu vou
morrer, eu sou médico; mas, vereador, a gente está de passagem, cargo
público é passagem; principalmente cargo público, na função qualquer ela
que seja, de vereador a Presidente da República.); e eu quero agradecer à
toda a equipe pelo carinho, pela presteza, pelo profissionalismo, pelo amor;
sem exigir nada da minha parte, eu não exigi nada, não é porque era minha
sogra, deixei correr tudo naturalmente e normalmente! E ali eu senti, Sr.
Presidente e meus nobres colegas, como que esse pessoal que não tem o seu
convênio, como sofre nas mãos desse Sistema Único de Saúde; isso é uma
barbaridade; só para vocês terem uma idéia, como é sábado e domingo,
tem que falar com uma pessoa que está sentada numa cadeira, é um doutor,
provavelmente, não sei; talvez ele pode falar que é doutor mas não é, deve
ser algum técnico lá; em São Paulo, tive que falar em São Paulo que a
regulação de vaga é em São Paulo; consegui conversar em Ribeirão Preto

Página 35

lá no serviço de ortopedia, a qual ele nos ajudaram. Por isso que eu sempre
‘bato’ aqui, Sr. Presidente, em que a subvenção de verbas às entidades
filantrópicas privadas (tipo os hospitais que têm em Ribeirão Preto e na
nossa Região) deveriam merecer uma melhor atenção, quanto aquele projeto
da semana passada que foi uma subvenção de R$ 12 mil ao Hospital do
Câncer em Barretos! Tá certo? Em função do que ele poderia estar ajudando
o Hospital aqui, em termos de verbas, ele poderia perfeitamente ajudar
todos esses hospitais; porque a gente sabe que o Sistema Único de Saúde,
ele é má gerido, corrupto e paga pouco; então, tem realmente essa necessidade
de ajudar a esses locais! Então, eu senti ali na pele e vi como que é difícil
quando as pessoas chegam ter a necessidade, e não ter um convênio, de um
atendimento de internação hospitalar; a coisa é complicada, gente; ainda
mais piorado agora, que eu vou dizer, porque o caso da minha sogra não
resolveria, em termos das fraturas que ela teve, aqui em Jardinópolis;
resolveria se tivesse funcionando o Hospital com a equipe de ortopedia,
como já aconteceu de se operar fêmur aqui em Jardinópolis; têm muitos
pacientes que foram operados pelo Dr. Nixon, pelo Dr. Mário antigamente
ou alguns outros colegas ortopedistas; mas, assim se acabou. Aí, diante da
minha presença (isso eu quero deixar agora outra colocação) no Hospital,
que foi a primeira vez, eu fui porque fui obrigado de ir, porque não tive a
coragem de adentrar àquele Hospital (a qual eu nasci dentro daquele
Hospital, no quarto que era virando ali a capela, há 60 anos atrás eu tive a
oportunidade; a minha mãe, que fez 97, há 60 anos atrás eu nasci neste
Hospital, como muitos de vocês nasceram aqui em Jardinópolis; e que isso
me dá um orgulho muito grande, ainda mais ter feito medicina e ter procurado
ficar por aqui); eu, quando adentrei, já senti a preocupação com relação à
minha sogra, do ponto de vista de saúde; me superou a minha decepção, a
minha tristeza de estar adentrando naquele local, foi a primeira vez que eu
adentrei. E estava ali vários atendimentos, aquelas salas do ambulatório
(que está sendo usada agora pela Prefeitura no Pronto Socorro); estavam
vários ali e, num deles, a família (tinha 4 ou 5 na porta) me viram e vieram
correndo me procurar e me pedir, falei: ‘Olha, por favor, por favor, eu estou
com urgência aqui com a minha sogra; hora que der uma oportunidade aí
eu vou conversar com vocês!’; aí, hora que deu aquela oportunidade, eu fui
lá conversar e uma moça lá que já fazia algum tempo que ela estava lá no
soro, deitada lá, e estava com um problema da minha parte, estava com um
problema na minha área, especificamente. Aí, essa família, até insinuou
para mim, naquele momento de desespero dele (que momento de saúde é um
desespero para as pessoas): ‘Não, doutor, eu quero ver; a gente paga uma
consulta particular pro senhor! – Eu não tenho nada disso, de consulta
particular, filho; se eu tiver que ver, eu vejo o que está aqui! Não é isso, o
problema não é consulta; o problema é que eu vou ver a sua filha e, se tiver
para resolver uma coisa que dá para resolver aqui em Jardinópolis, eu não
vou poder resolver porque o Hospital está fechado!’; aí já vai a maior
tristeza minha do Hospital ter fechado! E, realmente, eu examinei a paciente
hora que deu uma amenizada ali no atendimento da minha sogra até haver
a vaga; eu fui, atendi e, realmente, eu resolvi o problema em parte ali e,
depois, teve que ter necessidade de ser encaminhado para Ribeirão Preto
por causa de um fato que ocorreu da patologia dela. E, aí, o desespero das
plantonistas lá, das médicas, o desespero delas; porque eu não tinha nada
a ver com isso, não era plantonista ali, não estava ali, não era meu
atendimento, não tinham me chamado; eu estava de passagem, passando
no corredor, e eles me ‘laçaram’; aí, eu não sou de falar não, falei sim, na
hora que deu para falar o sim...; aí, entrou o desespero das plantonistas, eu
falei: ‘Vocês não precisam ficar preocupado não!’; peguei o telefone e liguei
na Beneficência Portuguesa: ‘Beneficência, arruma uma vaga para mim
que eu estou com um caso aqui, vê o meu nome, vou internar no meu nome!
; „Agora vocês vão lá no telefone, que vocês estão de plantão, e liga para
São Paulo lá e fala que aquele caso, que vocês já pediram faz tempo e que
vai demorar, provavelmente; que já tem uma vaga em Ribeirão Preto por
tal médico, fulano de tal, tal, tal, e que já pode dar a senha aí!’. O quê que
vez? Eles já falaram com Ribeirão, autorizaram lá, internou no meu nome,
resolvi o problema da moça e hoje já dei alta para ela de manhã! Tá? Então,
você imagine o quê que ia acontecer com essa moça? Como acontece com
todos os outros que estão ali adentro e que vocês já participaram, até
familiares; parece que até o Raimundo teve um problema de família com
atendimento no Pronto Socorro para, depois, precisar internar; acho que
uma vez para trás, não sei. Teve, né, uma coisa assim!? E quem de vocês
não teve alguém da família e quem de vocês não teve um amigo? E,
principalmente, porque as pessoas procuram por aquelas pessoas que têm
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um maior...; nessa hora vai o padre, vai o delegado, vai o juiz, vai o
promotor, vai o vereador, vai o prefeito, vai as pessoas que vão procurar
essas pessoas para poder tentar resolver! Aí, eu fico muito feliz de, naquele
momento difícil que eu estava passando, ter a oportunidade; eu poderia ter
resolvido esse problema em Jardinópolis, se tem um anestesista dentro já
chamava; então, eu peguei material meu daqui de Jardinópolis, fui para
Ribeirão no domingo de manhã, fui para examinar integralmente a paciente,
resolvi o problema dela e dei alta. Então, isso que eu quero transmitir para
vocês aqui presentes e para vocês colegas; a situação que está a Saúde do
nosso Município; rezem, gente, para vocês terem uma „caganeira e essa
„caganeira dar tempo de chegar em Ribeirão Preto, rezem; porque, senão,
a dificuldade que vai ter! Isso para nós que, às vezes, até temos algumas
condições; agora, você imagine para aqueles mais simples, para essa família
mais simples que estava ali, se eu não tivesse aparecido ali na hora?
Inclusive, a mulher foi até muito generosa comigo e falou: ‘Nossa, doutor, o
senhor caiu do céu para nós aqui!’, depois que terminou e que resolveu;
porque eu não tinha nada a ver com o problema; se não tava a minha sogra
ali que precisava tirar um raio-x, eu não tinha nem ido lá fundo, não tinha
acontecido nada! Então, ia resolver o problema da paciente, porque sempre
resolve; mas, a maneira que o desgaste que tem e a dificuldade que tem para
resolver, você não imaginam; e eu sou médico (Hein?), eu trabalho no
serviço de saúde pública de Jardinópolis, concursado há 5 anos atrás;
trabalho em Ribeirão há 32 anos, também lá no serviço público, na minha
especialidade. Então, essa dificuldade, também eu digo, não é só de
Jardinópolis não; Ribeirão, onde eu atendo, só para vocês terem uma noção,
eu atendo no Ambulatório de Especialidades da Rua Minas ali, na
especialidade de coloproctologia já há 32 anos, eu sou o único proctologista
em Ribeirão Preto que atende em ambulatório, o único; um postinho, precisou
de uma urgência, tem que mandar para os hospitais; consulta minha lá é 5
meses de antecedência, os pacientes que eu atendi hoje foi paciente de
novembro, lá em Ribeirão Preto! Tá certo? Então, é uma colocação que eu
quis usar a palavra hoje para poder falar para vocês que deve ser feito
alguma coisa; aquilo que está sendo feito lá, que está se falando pelas
esquinas aí, não tem nada a ver com hospital; não sei se os cidadãos
jardinopolenses que estão aqui presentes, aquela obra que está sendo feita
com dinheiro público, que é o dinheiro do povo, lá perto do Cemitério;
aquilo não é hospital, aquilo lá é um pronto socorro grande, é uma UPE em
que o Governo Federal chama; que, provavelmente, o Governo Municipal
imitou e esta fazendo, provavelmente, com recurso público, recurso da
própria Prefeitura; eu acho que ainda não tem mão ali, eu não sei, o senhor
pode me falar se tem mão de verbas do Governo Federal ali. O que eu acho
que é uma calamidade um negócio desse, uma calamidade (Tá?); erguer as
paredes vai ser a coisa mais bonita, eu quero ver equipar aquilo ali com os
equipamentos e com material humano para funcionar um pronto socorro
24 horas; que aquilo é pronto socorro, aquilo não é hospital; quem está
falando que é hospital aí está querendo enganar as pessoas, querer ‘tapar
o sol com a peneira’ (Tá?); e deixar de se esforçar, de arregaçar as mangas,
de tentar procurar não ter deixado acontecer o que aconteceu com a nossa
entidade; que veio caindo, desastrosamente (Viu, vereadora?), depois que
eu saí da Prefeitura, o nosso Hospital; depois que entrou o prefeito que me
sucedeu, aquilo foi que nem aquela nave espacial que foi lá e explodiu lá e
caiu; foi isso que aconteceu, ter deixado acontecer! Então, a culpa não foi
agora do Zé aqui; a culpa foi do Zé lá atrás, que não teve competência, não
teve condições de calor humano, de qualquer coisa, de se dar a manutenção
e se fazer uma administração no Hospital com o apoio da Prefeitura (que
tinha condições na época), quando o provedor foi o Lau (que foi vice desse
prefeito que me sucedeu), e deixar acontecer ao ponto que aconteceu! Então,
é muito desastroso para a nossa Cidade; eu me manifesto aqui com muita
tristeza de sentir como que está a Saúde de Jardinópolis; e peço todo dia,
que Deus dá as suas viagens para este mundo afora, mas não deixa de
morar aqui em Jardinópolis não; porque Deus mora aqui em Jardinópolis...;
então, eu peço sempre a Deus que Ele nos ajude e nos proteja para que a
gente possa ter um caminho na solução! Agora, eu, como vocês colegas,
somos legislador; não está nas nossas mãos, o poder da caneta de resolver
é o Executivo; falo isso porque, quem já teve a oportunidade de ser Executivo
nesta Cidade e de dizer que o poder sempre está na mão do prefeito e não
dos vereadores; nós estamos dando aqui, nesta Câmara Municipal, nesses
dois anos e três meses, auto ao Prefeito, desde o início, todo o respaldo
administrativo e legislativo; o Sr. Prefeito deve agradecer esta Câmara
Municipal; que, de todas essas manifestações única, que é a minha, ele tem
e também tem recebido aquilo que é de bom para a Cidade (e isso eu falei
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quando eu tomei posse, que eu não sou nem a favor e nem sou contra, eu sou
a favor daquilo que é o correto), ele está recebendo desta Câmara Municipal;
não pode, jamais, abrir a boca para falar de qualquer um vereador desta
Câmara (desde o nosso ‘in memorian’ Dr. Francisco, que foi um vereador
que batalhou aqui em termos da área de Saúde e pagou um preço muito alto
desse seu posicionamento), ele tem que agradecer a Câmara Municipal de
Jardinópolis, o atual Prefeito; ele não pode jamais um dia querer falar um
‘a’ da Câmara Municipal, que tem dado a ele todos os respaldos possível,
todos, legalmente; ele não teve nenhum problema com a Câmara; pelo
contrário, ele só teve facilidade com a Câmara Municipal! Eu estou falando
e olhando para a vossa excelência porque vossa excelência foi dois anos
presidente da Câmara e conviveu com essa realidade dos fatos. Então, eu
quero encerrar minhas palavras e dizer que eu vou sempre continuar
acreditando e sempre tendo a esperança que a nossa Cidade possa, nesse
setor da Saúde, que é um caos e que não tem coisa pior; é a mesma coisa,
duas coisas: nascimento (que nós sabemos) e a morte; a gente nasceu
(parabéns) e sabemos que vamos morrer um dia, só que é uma grande
realidade; e, numa cidade com uma estrutura hospitalar de mais de 80
anos, deixar morrer, deixar perder, isso eu não aceito em termos de conduta
administrativa; mesmo que a responsabilidade não seja totalmente 100 %
dele, mas ele tem o poder de Prefeito; é isso que eu acho que não deveria ter
acontecido! Obrigado, Sr. Presidente e nobres colegas! Inscrito também
para falar, o Vereador Paulo Roberto de Almeida fez o seguinte discurso:
“Eu quero cumprimentar a todos os presentes, uma boa noite a todos; quer
cumprimentar a cada vereador, o Vereador João Ciro, na fala dele! Eu sei
que o que o Vereador João Ciro sentiu lá naquele momento por ser um
profissional da Saúde; sendo um trabalhador da Saúde, que ele é, e ver ali
um trabalho por se fazer; então, eu sei que ele pode ter sentido mesmo e
entendo ali a fala dele. Mas, o motivo da minha fala aqui, Sr. Presidente, não
é sobre o acontecido e a fala do Vereador João Ciro, que foi muito bem
falado; na verdade, quando o Hospital tinha as portas abertas lá, as pessoas
também continuavam indo sendo internadas em Ribeirão Preto e
transportadas; os ônibus e a ambulância estava levando as pessoas do
mesmo jeito, um pouco mais agora. Claro, o Hospital faz falta? Claro que
faz! Tem ali os profissionais ali; e eu vou falar para vocês aqui a fala de um
médico do corpo clínico (que não é o Dr. João Ciro, claro); certa vez, a
gente visitando ali o Hospital e ele veio e reclamou assim: “Olha, aqui só
fica para nós aqui o ‘osso’, a ‘carne’ vai tudo para Ribeirão Preto!”; aí eu
falei: “Doutor, mas o quê que é esse ‘osso’ no termo profissional aí?”; e ele
disse: “É o seguinte, nós aqui só interna os velhinhos!”; que fica lá, quer
dizer, não tem uma intervenção ali para que rendesse um pouco mais; essa
é a fala do Dr. Júlio, ele falou isso para mim e, com certeza, ele não vai
negar, pela pessoa que ele é. Então, era assim, o Hospital nosso ficava nesse
atendimento (é uma coisa já muito falada aqui e já desgastada); então,
funcionava dessa maneira; e o povo nosso continuava aí itinerante, da
mesma forma que está hoje! A intenção do Prefeito, senhores, é tentar para
o Município 100 % da responsabilidade da Saúde do Município; o que ele
está fazendo lá é um investimento que, em outras épocas, e até candidatos a
prefeito falou que era impossível; e o impossível está sendo feito, nós estamos
vendo; esta Casa aprovou, o vereadores estão de parabéns; já vai estar
licitando a fase de acabamento; porque, ali vai ter (como dizia o médico) o
‘osso’ e a ‘carne’ também; porque o Município está puxando para cima de
si a responsabilidade que é dele; tiraram aquela turbulência que tinha lá,
por outras pessoas e idealismo ou sei lá o que acontecia; e que não ia bem,
atendia, mas não bem! E eu quero aproveitar, Sr. Presidente, e fazer uma
indicação (verbal) aqui também ao Prefeito Municipal; existe no nosso
Orçamento já uma verba para que faça um velório mais perto lá do
Cemitério; e eu queria indicar ao Prefeito Municipal que agilizasse essa
obra aí, que já consta no Orçamento! É toda a minha fala, muito obrigado!”.
Inscrita também para falar, a Vereadora Lilia Aparecida Almeida
Maturana fez o seguinte discurso: “Boa noite Sr. Presidente e nobres
vereadores, o público presente! Quando o João Ciro fez essas colocações,
eu tive até vontade de pedir um aparte; mas eu acho que um a aparte, de
repente, tira o raciocínio de quem está usando a palavra. A questão da
Saúde hoje, eu acredito que é nacional; na minha casa, eu tenho um Convênio
São Francisco Executivo (não é um convênio barato) só para Lilia e Cecílio;
esta semana, eu liguei para agendar uma consulta com um dermatologista
e só em maio que vai abrir a agenda para consulta com um dermatologista;
há 12 dias atrás, o Convênio São Francisco não tinha um pediatra, que
todos se demitiram pela questão de pagamento; você vai marcar uma consulta
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com um geriatra, ele é do Convênio São Francisco, mas ele atende um
paciente por mês; então, para você agendar com esse profissional, você tem
que esperar, no mínimo, dois anos! Então, hoje, um convênio, doutor, é um
SUS melhorado; eu falo que é um SUS com ar condicionado que você paga
um absurdo e que é atendido como eles querem! Não tem muito tempo, eu
passei mal e fui para o pronto atendimento do São Francisco; cheguei lá e,
logo em seguida, me mediram a pressão; daí a pouco um veio e me levou
para eu pesar, falei: ‘Nossa, vou ser atendida!’; eu fiquei duas horas e
quarenta minutos para ser atendida; isso depois que eu disse em alto e bom
som: ‘Gente, se eu estivesse bem, eu estava na minha casa; se eu estou aqui
é porque eu estou passando mal!’. A questão do novo hospital, nova UPE,
sei lá o que vai se chamar; doutor, o maior problema que hoje a Saúde
enfrenta é que não tem mais médicos com a tua sensibilidade, com a
sensibilidade que teve um Dr. Jorge, com a sensibilidade que teve um Dr.
Arthur Costacurta, um Dr. Saul (o Vereador João Ciro Marconi lembrou
do Dr. João Muniz Sapucaia.), Dr. João Muniz, um Dr. Carlos Costacurta;
que ele ligava desesperadamente, no dia que morreu, para a Lilia Maturana
(eu era vereadora) pedindo pelo amor de Deus para a Câmara intervir
porque o salário dos médicos estava muito atrasado; eu cheguei no hospital,
a roupa dele ainda movimentava no corpo porque ele tinha acabado de
falecer, sem receber o que ele tinha para receber do Hospital de Jardinópolis
que era um repasse de Prefeitura; o Dr. Arthur, então, marcou a história.
Então, hoje a gente tem é que rezar e pedir muito a Deus para não precisar
nem de um bom convênio e nem de um atendimento em Jardinópolis! É só
isso que eu tinha a dizer, muito obrigado!”. Inscrito também para falar, o
Vereador Amauri Pegoraro subiu na tribuna e fez o seguinte discurso:
“Boa noite a todos, nobres colegas e publico presente! Fácil é culpar os
outros, duro é assumir os seus erros; é muito simples (Né?) jogar a culpa
nos outros das coisas que acontecem; mas, infelizmente, o nosso Hospital
está aí fechado e hoje eu recebi uma mensagem do Governo Estadual; hoje
o Governo Estadual está fazendo o programa Pró-Saúde e ele vai liberar
uma verba de R$ 95 milhões, Cabo Sérgio, para santas casas e hospitais
filantrópicos; o Governo Estadual Geraldo Alckmin vai liberar essa verba,
acabei de receber essa mensagem! E eu não sei, por estar fechado a nossa
Santa Casa aqui, o nosso Hospital, se vai poder receber (Né?); infelizmente,
dessa parte, nunca acontece e quando acontece uma coisa dessa no Estado,
eu não sei se a gente vai ter direito de receber esse dinheiro; são R$ 95
milhões que o Governo está disponibilizando para os hospitais filantrópicos
e santas casas!”. Pedindo aparte, o Vereador Mario Sérgio de Oliveira
indagou: “Será que não seria possível, dentro da parte de recursos aqui,
passar? Pegando esse recurso e reabrir o Hospital!? Talvez seria viável
estar correndo atrás desse recurso e tentar reabrir!”. Ao que, o Vereador
Amauri Pegoraro prosseguiu dizendo: “Eh, seria uma boa, Cabo Sérgio;
porque a gente realmente precisa do Hospital aqui; e, se a gente conseguisse,
se o Governo pudesse fazer esse repasse para nós aqui; não sei se, por hoje
estar fechado, eles mandariam esse dinheiro para cá; mas eu acho que seria
uma oportunidade boa para a gente poder reabrir; e reabrindo fora eu acho
que até de Prefeitura, reabrindo de outra forma; porque, assim, não tem
ninguém que vem depois aqui e acha que manda em tudo e fecha e desfaz e
desfaz! Então, eu acho que seria muito melhor se conseguíssemos reabrir
ele dessa forma e até, se possível, a gente poder ir atrás de deputados ou do
Governador, alguém que nos mostrasse o caminho para conseguirmos
essa verba aí para o nosso Hospital para poder reabrir! Eu acho que vai da
nossa força aqui a gente se unir e tentar; vamos tentar, vamos fazer essa
tentativa porque o dinheiro vai estar liberado, o programa que vai vim;
então, eu acho que cabe a nós aqui e até ao Prefeito mesmo, tentar viabilizar
essa verba para a nossa Santa Casa aí e tentarmos conseguir que ela
reabra!”. Tomando aparte, o Vereador Paulo Roberto de Almeida disse:
“Sr. Presidente, pela ordem! Eu queria aproveitar a fala do vereador e que
esta Casa oficializasse (pedido verbal) o Governo do Estado solicitando
parte desta verba para o nosso Hospital que se encontra fechado. Por quê
não?... Eu acho não vai atrapalhar, é até bom que abra o Hospital sim! Por
quê não? Eu vou pôr aqui e devo pedir que esta Casa oficializasse aí a
Secretaria da Saúde do Estado solicitando parte sim, para que resolva esse
problema do nosso Hospital em Jardinópolis! Ok, Sr. Presidente?”. Por sua
vez, o Vereador João Ciro Marconi disse: “A respeito do Governo Estadual,
ele já se manifestou (hão agora, manifestou já há duas ou três semanas
atrás), saiu no jornal um artigo grande lá, um investimento nos hospitais
filantrópicos aqui de uma verba do Governo do Estado. O Hospital de
Jardinópolis está com as portas fechadas, mas tem diretoria; tem a Dona
Eliete e companhia limitada, tem ainda alguém respondendo lá; então, ele só
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está de portas fechadas de atendimento, mas ele está lá; está lá, tudo certinho
e que pode, perfeitamente; e existe as associações da Santa Casa que pode
ser mobilizada porque o Hospital é um hospital filantrópico e está registrado
aí naqueles órgãos responsáveis e competentes! Então, eu acho que não tem
nada difícil de saber se o Governo do Estado vai repassar ou não à Santa
Casa de Jardinópolis quando ele ficar sabendo a situação que está; o que
precisa ser feito em termos de documentação para que fosse viável esta
verba; então, é só aguardar aí e pedir informação no setor competente da
Secretaria de Saúde do Estado se, realmente, Jardinópolis vai poder ser
contemplado com essa verba! Porque o Hospital está aí, foi fechado só para
termos de funcionamento; mas, em termos legislativos, as pessoas que
estão entrando na Justiça, estão entrando contra o Hospital; tem o advogado
Zé Branco lá que está defendendo lá e está fazendo a coisa; e tem a Eliete que
é responsável; não sei se está como provedora, mas está lá responsável
pela...; então, o Hospital, nessa parte administrativa, tem alguém lá
segurando os acontecimentos aí!”. Não havendo mais nenhum vereador
inscrito para falar na tribuna e com requerimento aprovado (por sete votos
a favor e um voto contra do Vereador Amauri Pegoraro; já que a Vereadora
Lilia Aparecida Almeida Maturana não estava presente ao momento da
votação) do Vereador João Ciro Marconi para a dispensa do intervalo
regimental de 15 minutos, o Sr. Presidente, após alguma discussão, encerrou
o expediente e passou direto para a ORDEM DO DIA: Colocado em
discussão e votação, o REQUERIMENTO DA COMISSÃO
TEMPORÁRIA ESPECIAL QUE ANALISA AS CONTAS DO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006 DO EXECUTIVO MUNICIPAL,
SOLICITANDO PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 DIAS DE PRAZO
PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS, foi aprovado por unanimidade.
Sendo que, após a votação do requerimento, o Jurídico Dr. José Paulo
Ribeiro foi interrogado pelo Vereador João Ciro Marconi a respeito do
assunto; onde o vereador começou dizendo: “Aproveitando, Sr. Presidente,
a oportunidade desse requerimento aí, eu queria saber dos membros da
Comissão como é que está o andamento já dessa avaliação?... – Só para
esclarecer, já foi feita toda a sistematização; é que, nas contas de 2007, foi
levantada uma polêmica quando à possibilidade de um desmembramento
ou não em relação ao vice-prefeito; então, nós estávamos fazendo um
levantamento a esse respeito, depois da sistematização. Até, o Dr. Nélio já
esteve no Tribunal de Contas e manteve contato com o diretor do Tribunal
aqui de Ribeirão Preto; trouxe um material já nesse sentido, que a gente
estava preparando para que, se houvesse alguma alegação nesse sentido, a
gente tivesse material para que a Comissão possa se manifestar numa
posição mais segura. Né? Então, já tem esse material, não é possível realmente
e agora, nos próximos passos, deve ser juntado esse material no processo
para que a Comissão dê andamento, então, a partir daí! – Então, não
pode!? Né? – Não! De acordo com o Tribunal de Contas, não há essa
possibilidade; eles, inclusive, mandaram um material para nós! – Se aquele
fato que ocorreu na votação anterior tivesse passado, estaria
inconstitucional!? – É, o posicionamento do Tribunal de Contas é totalmente
contrário!”. Colocado em discussão e votação, o PROJETO DE LEI Nº
001/2011 do Legislativo, de autoria do Vereador Paulo Roberto de Almeida,
que “DENOMINA DE “JOÃO AUGUSTO DOS REIS”, A UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE A SER CONSTRUÍDA NA RUA AMADOR
BUENO, NO BAIRRO VILA PAULISTA”, após aprovado o parecer
favorável da Comissão de Justiça e Redação, foi aprovadopor unanimidade.
Sendo que, durante a discussão do projeto, o Vereador Sidnei Donizete
da Silva fez o seguinte comentário: “Até eu queria parabenizar o Prefeito
sobre essa obra que vai ser realizada lá na Vila Paulista! Até comentei, em
sessões anteriores também, sobre essa obra; que, como que está hoje lá,
onde que se ocupa hoje, é alugado! Né? E será uma coisa bem vinda para o
nosso povo lá que é carente nessa parte de Saúde!”. Então, o Sr. Presidente
colocou o projeto em votação. Sendo que, após a votação, o Vereador João
Ciro Marconi quis que o autor do projeto, o Vereador Paulinho, falasse
algumas palavras sobre a quem vai ser denominado este local público. Então,
após alguma discussão entre o Sr. Presidente, o Vereador João Ciro Marconi
ea Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturana (onde o Sr. Presidente deixou
claro que o projeto já foi aprovado e já se teve oportunidade para discutir o
projeto; e da Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturana terdito que o
autor do projeto tem que ter a oportunidade de falar a respeito do seu
homenageado), o Vereador Paulo Roberto de Almeida disse: “O Sr. João
Augusto dos Reis, eu tenho assim, eu tive o prazer de carpir curva de nível
com ele; às vezes, as pessoas não sabem o que é curva de nível, tem algumas
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pessoas que não sabem o que é; quando a gente trabalhava lá no bóia-fria
lá e as pessoas iam chegando nessa famosa curva de nível, eram poucos
que se habilitavam para chegar nela porque (Né, Nê Meloni?) lá o mato era
bravo mesmo! Sabe?E, esse senhor, lá com seus 60 anos de idade (eu era
mais jovem), ele não pertenceu a nenhuma entidade (como consta) e não foi
voluntário de bens na Cidade, de doações; porque ele, na verdade, era uma
pessoa que ele necessitava de doação, ele estava do outro lado! E,nem por
isso,esta Casa deve negar para ele uma homenagem; porque ele é aquela
pessoa que cultivou o alimento, que trabalhou, que (Sabe?) deu o seu
trabalho ali, contribuiu para que este País crescesse lá na época dele lá! O
queeu gostava muito nele era a voz grave dele (Sabe?), falar grosso (Sabe?),
um chapéu grande, uma pessoa mais velha para se seguir os exemplos dela,
era isso que eu via nele. Ele não participou aí de entidades;mas é merecedor,
senhores vereadores, desse título sim! Obrigado!”.Colocado em discussão
e votação, o PROJETO DE LEI Nº 002/2011 do Legislativo, de autoria do
Vereador Paulo Roberto de Almeida, que “DENOMINA DE “ALFREDO
GOUVÊA”, A RUA 9 DO LOTEAMENTO SOCIAL, RESIDENCIAL E
COMERCIAL “SANTO ANTÔNIO”.”,após aprovado o parecer favorável
da Comissão de Justiça e Redação, foi aprovadopor unanimidade. Sendo
que, durante a discussão do projeto, o Vereador João Ciro Marconi fez o
seguinte comentário: “Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de um
representante do Sr. Alfredo Gouvêa aqui, que está o seu neto, em que eu tive
oportunidade de conhecer; e o Sr. Alfredo, pela idade dele, ele foi amigo do
meu pai carroceiro, aí dos trabalhos da nossa Cidade. Então, nada mais
justo do que homenagear aqueles que fizeram, com o seu trabalho e com o
seu amor a esta terra, a história da nossa Cidade!”. Por sua vez, o Vereador
Paulo Roberto de Almeida comentou o seguinte: “O Sr. Alfredo, o pouco
que eu conheci dele; mas, a família também nos apresentou, fez a história;
inclusive, trabalhou na construção da Igreja Matriz lá no centro da Cidade.
Sabe? E têm muitos que nem esses daí, como alguns pedreiros que
participaram e que fez por merecer e participar da história da nossa Cidade!
É por isso que o Sr. Alfredo Gouvêa hoje está sendo homenageado por esta
Casa... Obrigado!”. Então, o Sr. Presidente colocou o projeto em
votação.Colocado em discussão e votação, o PROJETO DE LEI Nº 003/
2011 do Legislativo, de autoria do Vereador Mauro Sérgio dos Santos, que
“DENOMINA DE “ALZIRA DA COSTA NASCIMENTO”, A RUA 8
DO LOTEAMENTO SOCIAL, RESIDENCIAL E COMERCIAL
“SANTO ANTÔNIO”.”, após aprovado o parecer favorável da Comissão
de Justiça e Redação, foi aprovadopor unanimidade. Sendo que, durante a
discussão do projeto, a pedido da Vereadora Lilia Aparecida Almeida
Maturana para que autor do projeto fizesse a justificativa, o Sr. Presidente
Mauro Sérgio dos Santos comentou o seguinte: “Alzira é a mãe do Bandeira,
esse pessoal do Bandeira; que até apelidaram ela por uma Vila Alzira; que,
na casa dela, era uma casa humilde e foi fazendo para o fundo do quintal
casa para os seus filhos que foi crescendo. Então, a história, para a Cidade,
talvez ela não tenha contribuído tanto como outras pessoas; mas, para nós,
nós que conhecia ela muito, é muito conhecida lá entre nós,a história dela é
excelente;como eu já falei aqui nesta Casa, que todos têm o seu valor! Né?
Então, a Dona Alzira, para mim, não tem comparação!”. Então, o Sr.
Presidente colocou o projeto em votação.Colocado em discussão e votação,
o PROJETO DE LEI Nº 004/2011 do Legislativo, de autoria do Vereador
Raimundo Ferreira Santos, que “DENOMINA DE “ALMIRO PAIM”, A
RUA 6 DO LOTEAMENTO SOCIAL, RESIDENCIAL E COMERCIAL
“SANTO ANTÔNIO”.”, após aprovado o parecer favorável da Comissão
de Justiça e Redação, foi aprovadopor unanimidade. Sendo que, durante a
discussão do projeto, a pedido da Vereadora Lilia Aparecida Almeida
Maturana para que autor do projeto falasse a respeito do homenageado, o
Vereador Raimundo Ferreira Santos comentou o seguinte: “Boa noite Sr.
Presidente e nobres vereadores; público presente, meu boa noite...! Eu não
conheci pessoalmente o Almiro Paim; mas, a história do Almiro Paim, eu
acho que muita pessoa conhece aqui os dois filhos dele: o João Luiz Paim e
o José Paim;ele é tio do Paim do supermercado; ele nasceu em Jardinópolis
e ele ainda possui um sítio hoje que ficou com dois filhos dele;aqui logo após
o do Ex-Vice Prefeito Zanin, logo após, ali naquela curva, tem três alqueires
ali que ele deixou para os filhos dele. E a história dele é muito importante;
que, na época, o João me contando, ainda não possui eletricidade no sítio
dele; e a dificuldade que ele tinha para locomover os filhos para a escola
aqui; inclusive, a esposa dele está com 89 ou 90 anoseainda reside aqui e
mora com o seu filho. E, por essa razão, eu estou homenageando o Sr.
Almiro Paim em relação aos seus filhos e a sua família toda aqui do Município;
dele ter nascido no Município e,sua família,hoje eles arrecadam impostos
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em Jardinópolis, trabalham em Jardinópolis no seu sítio;ara a sua terra ali,
lavra a sua terra com limão, abobrinha;e ali trabalhamno Município de
Jardinópolis; por essa razão, eu estou homenageando o Sr. Almiro Paim no
nome dessa rua, no loteamento citado neste projeto! Obrigado!”. Então, o
Sr. Presidente colocou o projeto em votação.Colocado em discussão e votação,
o PROJETO DE LEI Nº 005/2011 do Legislativo, de autoria do Vereador
Amauri Pegoraro, que “DENOMINA DE “MARÇAL PEDRO
FREGONESI”, A RUA 7 DO LOTEAMENTO SOCIAL, RESIDENCIAL
E COMERCIAL “SANTO ANTÔNIO”.”, após aprovado o parecer favorável
da Comissão de Justiça e Redação, foi aprovadopor unanimidade. Sendo
que, durante a discussão do projeto, o Vereador Amauri Pegoraro fez o
seguinte comentário: “Eu venho homenagearessa pessoa, que é o Marçal
Fregonesi; eu acho que quem realmente é de Jardinópolis conheceu essa
pessoa aí que era donodaquela antiga casa Purina, irmão do Mário Sérgio,
filho do Mário Fregonesi; é uma pessoa que a família inteira fez muito
também por Jardinópolis, o seu pai, a sua família!E eu acho que alguns
sabem da luta que ele teve com a sua doença, foi triste; eu acho que é uma
pessoa que merece ser lembrada na nossa história, no mínimo, com o nome
de uma rua da nossa Cidade!”. Por sua vez, o Vereador João Ciro Marconi
comentou: “Eu não poderia deixar de falar algumas palavras a respeito do
Marçal;mas,antes de falar do Marçal, assim como nós já falamos aqui de
várias famílias que estão sendo homenageadas, falar também da família
Fregonesi; antes de falar do Marçal Pedro, é falar da família Fregonesi que
representou e que eu tive oportunidade de ter junto comigo, nosmeus quatro
anos de mandato, uma pessoa que foi exemplar como companheiro, como
amigo e como vice-prefeito, participou todinho de toda a administração,e
que é irmão do Marçal; em que nós fomos colegas de infância, fomos
colegas de futebol, fomos colegas aí das noitadas aí quando éramos solteiros.
Então, prematuramente, o Marçal se foi; mas, o seu legado familiar e o seu
legado próprio não pode deixar de ser homenageado! E feliz é aquele que
teve a oportunidade de nascer em Jardinópolis; e feliz, mais ainda, é aquele
que teve a oportunidade de adotar Jardinópolis como cidade!Então, só
isso,já é válido como um bom currículo para se denominar; tirando,
provavelmente, as coisas de alguém, nessa vida, que todo mundo não pode
deixar de falar que existe (Né?), das pessoas que não têm qualificação moral
para poder denominar aqui um logradouro público, uma praça pública;
mas, eu acho que todos aqui de Jardinópolis, independente da sua cor,
credo, raça, educação, etc., teria o direito,todos. Por isso que eu já comentei
aqui nesta Câmara, o ano retrasado, que o Serviço Social, através da Casa
da Cultura, fizesse um livro em homenagem a todos aqueles que moram
aqui em Jardinópolis, ou que não moram aqui em Jardinópolis, e que falecem;
ou, mesmo que seja enterrado em outro local fora daqui ou aqui, que tivesse
uma história de todos esses aí, que ficasse gravado na história de
Jardinópolis!Isso eu falei, mas não fui atendido até hoje; para que, aí sim,
desde aquele recém nascido que não teve oportunidade de conhecer totalmente
o mundo, até o mais idoso, ter o seu nome gravado aqui;porque, não vai ter
rua e logradouro público para dar o nome para todo mundo! Então, eu
acho que, para corrigir essa injustiça, que eu acho que tem que ser dito
daquelas pessoas que não têm a oportunidade de ter o nome; mas, pelo
menos, ela tem o nome gravado na história de Jardinópolis; isso eu pedi há
dois anos atrás: queo Departamento da Cultura(através da Mariza)e o
Serviço Social fizesse isso; inclusive com algumas fotos e com algumas
coisas direcionado à vida do cidadão que aqui se vai! Esse foi o meu pedido;
mas, infelizmente, eu não tenho a caneta na mão, não é euque mando; eu dei
a idéia e não foi aceita; agora, se tiver oportunidade, vamos fazer isso aí
para frente daqui dois anos!”. Por sua vez, a Vereadora Lilia Aparecida
Almeida Maturana comentou: “Eu quero parabenizar o autor do título e
dizer que tive uma alegria muito grande de ser amiga do Marçal, da família,
da Rita, da Patrícia, dos filhos! E, uma particularidade, o Marçal fazia
aniversário no mesmo dia da minha filha Vanessa...; e sempre era muito
gostoso, porque era aquela troca de carinho: ‘Parabéns para você!E
ele:parabéns a você!’. Então, eu tive a alegria e a felicidade de conviver com
essa família! E, Marçal, além de um homem lindíssimo na sua década (era
um Ronnie Vonmelhorado), ele era muito amigo de todos; eu aprovo com
louvor!”. Por fim, o Sr. Presidente colocou o projeto em votação.Após
alguma discussão sobre a cópia da pauta do Vereador João Ciro Marconi e de
outros vereadores que foram grampeadas erradas, colocado em discussão e
votação, o PROJETO DE LEI Nº 006/2011 do Legislativo, de autoria do
Vereador Paulo Roberto de Almeida, que “DENOMINA DE “MARIA
BRILHADORI SAQUY”, A CRECHE MUNICIPAL A SER
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CONSTRUÍDA NA RUA MONZO SHERAMIZU – ÁREA
INSTITUCIONAL / QUADRA “18”, NO BAIRRO JARDIM MORUMBI
“I”.”, após aprovado o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação,
foi aprovadopor unanimidade. Sendo que, durante a discussão do projeto, o
Vereador João Ciro Marconi fez o seguinte comentário: “Eu queria
parabenizar não só essa iniciativa do Vereador Paulo, como também de
todos aqueles outros projetos de denominação dos colegas que tiveram em
mãos essas ruas, através lá do Departamento de Obras. E, inclusive, a
vossa excelência disse que tinha ficado uma ou duas ruas para que eu
denominasse (Né?); eu dei uma sugestão para vossa excelência e eu gostaria
que, se não fosse feito para os outros colegas, que fosse feito para mim para
que eu pudesse saber que rua que é e quantas são, se é uma ou se é duas,
nesse loteamento...; então, eu queria que depois me passasse o mapa,
juntamente com a coisa! E euqueria parabenizar o Vereador Paulo, assim
como todos os outros colegas que estão denominando; isso aí é uma
prerrogativa do vereador que eu já questiono aqui também,deveria ser do
Poder Executivoenão só do Poder Legislativo a denominação de logradouros
públicos! A Dona Maria, família tradicional Brilhadori; também não precisa
dizer nada da família Brilhadori,que gerou muitas e muitas pessoas aí que
são representativas da nossa querida Jardinópolis; tradicionalmente, no
seu início lá (Né?), a família Brilhadori é uma delas; e também a Dona
Maria ser esposa do nosso amigo Mauro Saquy, que eu tive oportunidade
de tê-lo na minha Administração, tive oportunidade de ter sido vereador
com ele. E ela, também, eu tive a oportunidade de colaborar
espontaneamente, quando eu fui prefeito, na Secretaria Municipal do Bem
Estar Social, junto com a Ana a minha esposa, o trabalho que ela fez
socialmente nas entidades em que ela colaborou, de livre e espontânea
vontade, e sem nenhuma remuneração! Então, eu quero parabenizar o
Paulo pela iniciativa dessa conduta! Obrigado!”. Por sua vez, a Vereadora
Lilia Aparecida Almeida Maturana comentou: “Eu quero parabenizar o
nobre colega Paulinho! A Maria, eu tenho também a alegria de conviver
com essa pessoa iluminada, que eu estouali na esquina, o meu espaço, a
minha loja é na esquina da Maria (que eu falo Maria do Mauro e não Maria
Brilhadori); e a Dona Maria sempre foi uma pessoa muito iluminada, aprendi
muito com ela;no Rotary Club,ela sempre participando dos eventosea
primeira presidente mulher do Rotary Club; nos eventos, podia ser ali um
chá colonial ou aquele famoso jantar árabe que o Rotary Club fazia naquela
ocasião com muito capricho, a Maria estava sempre presente e sempre à
frente de tudo aquilo que tinha de melhor e mais sofisticado; a Maria também
foi, junto com o Tio Mauro, presidente da SERIB; eles foram padrinhos de
debutante na época em que Jardinópolis tinha os eventos sofisticados, aquela
coisa chique. E, não só por ser mãe do Jorge, o nosso Secretário de Obras,
mãe do Paulo Saquy que hoje é assessor do Ministro da Agricultura Vagner
Rossi e o nosso querido Maurinho lá da fazenda. Então, o nobre vereador
foi muito feliz na escolha do nome da homenageada; e tenho certeza que,
enquanto ela tiver vida, ela vai estar sempre presente nessa creche; que vai
ser o maior orgulho, não só dela, mas da família! Isso aqui foi uma
dobradinha bem pensada; porque, quando a gente denomina um logradouro
público onde vai receber crianças, a gente já pensa no coração daquele que
levou o nome! Está de parabéns, meu amigo, e voto com louvor!”. Por sua
vez, o Vereador Paulo Roberto de Almeida comentou: “Sr. Presidente, os
nobres colegas já falaram tudo. Eu peço a Deus que dê bastante saúde para
ela, uma vida longa; porque, com certeza, ela vai estar lá nessa creche com
todo prazer ali cuidando daquelas crianças lá que ela tem esse dom! (a
Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturana lembrou que foi essa que
construiu o muro da Casa da Criança.)Então, é mais do justo aí que ela tenha
umacreche aí denominada, uma honraria para ela! Obrigado, senhores
vereadores!”. Por fim, o Sr. Presidente colocou o projeto em
votação.Colocado em discussão e votação, o PROJETO DE LEI Nº 007/
2011 do Legislativo, de autoria do Vereador Juscelino Donizetti Corrêa, que
“DENOMINA DE “JOSÉ ANDRÉ”, A RUA 5 DO LOTEAMENTO
SOCIAL, RESIDENCIAL E COMERCIAL “SANTO ANTÔNIO”.”, após
aprovado o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, foi
aprovadopor unanimidade. Sendo que, durante a discussão do projeto, o
Vereador Juscelino Donizetti Corrêa fez o seguinte comentário: “O José
André, para mim, foi um dos melhores desportistas que teve em Jardinópolis;
ele participou da Olympica, foi técnico de futebol aqui. E nunca ninguém
reconheceu ele pelos seus relevantes serviços prestados ao esporte de
Jardinópolis. Eu acho que eu tive o prazer de fazer isso!”. Após mais alguma
discussão, o Vereador João Ciro Marconi comentou: “Então, em
homenagem ao Sr. José André, que é uma pessoa que tem e teve (e ali foi um
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exemplo) uma simplicidade danada; eu tive a oportunidade de conviver com
o Zé André, o Jorge Monseffe companhia limitada, jogar futebol com o Zé
André (que eraum’puta’ de um desportista); eele era o que resolvia os
problemas da minhas bolas, no campinho que eu tinha em casa, de consertar
as bolas de futebol nossa. Tá certo? Então, ali, sempre trabalhou com
aquele opala dele, que era tradicional. Então, é uma pessoa exemplar; eu
tinha ele como uma pessoa exemplo, quando era criança e quando eu comecei
a jogar futebol; eu comecei a jogar futebol na Olympica, depois que eu fui
para o Palmeirinha; mas, lá na Olympica, eu tive a oportunidade de conhecêlo e ele já estava já encerrando a sua carreira, já lá no segundo; e saía com
esse pessoal todo, com os veteranos; eu era um dos moleques, eu e o Saul
era dos meninão que ia com eles; então, a gente aprendeu muito e os pais da
gente tinha a garantia que, quando a gente saía com eles, não teria problema
nenhum. Então, muito justa e parabéns pela tua iniciativa desse desportista,
desse cidadão, desse tapeceiro (Né?) que tinha aí, e não sei se deixou um
legado da profissão dele (Né?) para os próximos aí; tem a filha que trabalha
na Prefeituraeque é professora da nossa rede pública; então, isso aí é muito
gratificante!Éumapena que algumashomenagens, eu acho que todas as
homenagens, deveriam ser feito dentro da Lei; que a Lei fala que pode-se
homenagear pessoa vivas, na nossa Constituição, acima de 60 anos(Né?);
então, nada mais justo! O senhor imagine se o Sr. Alfredo tivesse recebendo
essa homenagem vivo? Ele deve estar pulando lá no Céu (Né?),
provavelmente! Então, você imagina se ele tivesse recebendo essa
homenagem aqui vivo? Então, essas são algumas colocações que eu ainda
tenho com relação a essas denominações de logradouro público na nossa
Cidade; têm pessoas aí que não tem 60 anos e receberam o título e não está
na legalidade dos fatos! Tá certo? Então, eu gostaria que essas pessoas
homenageadas fossem no direito e também tendo o prazer viva de receber
aquilo que vai perpetuar na história da nossa Cidade! Quando se fala numa
rua qualquer aqui em Jardinópolis, antiga;Rua Américo Salles, coisa antiga.
Quem foi o Américo Salles? Mas nós temos a obrigação de saber; se não
sabemos, nós temos que procurar saber aonde!Por isso que eu falo que o
livro, Juscelino, esse livro que eu estou dizendo que deveria ter, que éum
livro do currículo de todos que são enterrados aqui em Jardinópolis ou fora
e que são daqui e que levam o nome de Jardinópolis.Quanta gente famosa
que a gente vê; tem uma coluna na Folha de São Paulo que fala de vez em
quando; e, de vez em quando, pinta lá o nome de Jardinópolis; que nem
aquele Corsini, o Dr. Afiz Sadi, urologista que faleceu também lá em São
Paulo e que é daqui de Jardinópolis. E quando você encontra pessoas que
falam: ‘Eu moro em Jardinópolis! Eu não nasci em Jardinópolis, mas eu
adotei! Olha, eu nasci em Jardinópolis!’; e a gente anda por esse mundo
afora e encontra; eu, pelo menos, tenho a maior satisfação! Então, só o fato
de nascer e morar e viver aqui, já um grande título, uma grande homenagem
para a nossa Cidade!”. Por fim, o Sr. Presidente colocou o projeto em
votação.Colocado em discussão e votação, o PROJETO DE LEI Nº 008/
2011 do Legislativo, de autoria do Vereador Raimundo Ferreira Santos, que
“DENOMINA DE “BENEDITO RODRIGUES ALVES FILHO”, O
PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ONDE FUNCIONA O
CONTROLE DE VETORES, LOCALIZADO NA PRAÇA OLAVO BILAC
N. 07.”, após aprovado o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação,
foi aprovadopor oito votos a favor (já que o Vereador Mario Sérgio de
Oliveira não estava presente ao momento da votação). Sendo que, durante a
discussão do projeto, o Vereador Amauri Pegoraro fez o seguinte
comentário: “Eu quero parabenizar a iniciativa do Vereador Raimundo! O
Benedito aí, para quem não sabe, é o Ditinho (Né?); se eu não me engano,
ele trabalhou 23 anos de dedicação ao controle de vetores; é uma pessoa
que, infelizmente, nós viemos a perdê-lo no fim do ano passado; e é uma
pessoa que, por 23 anos, prestou os seus serviços nesse setor da Prefeitura,
um setor público. E hoje o Vereador Raimundo homenageia ele com o nome
do prédio que lá é instalado o Controle de Vetores. Então, parabéns Sr.
Raimundo, eu acho que é uma boa iniciativa da tua parte!”. Por suavez, o
Vereador Raimundo Ferreira Santos comentou: “Lembrando que o
Ditinho, ele sempre passava ali no nosso bairro ali matando os
pernilongosecuidando da saúde do pessoal, como Otacílio Viana; toda a
sua equipe passava por aquele bairro e em todos os bairros passava; e,
sempre quando ele passava por lá, a gente abria um refrigerantezinho para
eles tomar;às vezes, estava muito calor. E isso me trouxe o desejo de
homenageá-lo num prédio que ele ficou 23 anos trabalhando ali em prol do
nosso Município, cuidando da Saúde juntamente com a sua equipe; então,
hoje eu acho que é justo que, pelo menos, o prédio que ali ele trabalhou terá
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o nome dele ali! Isso é um orgulho de todos os colegas; inclusive, os amigos
que trabalham ali vieram para mim e falaram: ‘Parabéns por você ter feito
essa indicação aí!’; então, muito obrigado, mais uma vez!”. Por sua vez, a
Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturana comentou o seguinte: “Eu
quero parabenizar o nobre vereador pela iniciativa! O Ditinho, eu tinha
uma história legal com ele; diz que, quando tem uma caixa de marimbondo
em casa, você torce para ele crescer; conforme a caixa de marimbondo vai
crescendo, você consegue mais trabalho, mais dinheiro; e, realmente, isso
eu sou testemunha dessa pitoresca história. Né? E, o Ditinho, uma vez foi
fazer a dedetização; aí eu coloquei os cachorros para fora, periquito,
papagaio, criança, todo mundo; e aí ele fez a dedetização e eu tinha um
carinho muito grande pela caixa de marimbondo; ele saiu para fora e falou
assim: ‘Oh, deu tudo certo; acabei até com o marimbondo!’; parei de
ganhar dinheiro!”. Por sua vez, o Vereador João Ciro Marconi disse:
“Raimundo, também não deixa de ter o grande valor esse rapaz que é filho
de um nosso amigo antigo de Jardinópolis, o pai dele que foi vereador; e eu
tive a oportunidade, a pedido do pai dele num momento difícil que ele passou
lá para trás, de saúde, em que ele conseguiu superar um problema de saúde
dele para que ele pudesse ter toda essa história dele como pessoa; quando
ele passou por isso,logo no início da administração; ele trabalhou comigo
os quatro anos, é uma pessoa que sempre cumpriu com as suas obrigação;e
sempre fiquei atento com ele, diante de sabedor (como já aconteceu com
vários outros na Prefeitura) do que estava acontecendo com a sua vida
para poder ajudá-lo, para que ele não perdesse a vida naquele momento (há
muitos anos atrás) e perdesse também a função do que ele exercia na
Prefeitura! Então, graças a Deus, com a ajuda do Dito que foi vereador e
que é o pai dele, da famíliae dos amigos, da própria estrutura da Prefeitura,
a parte social, nós demos a ele uma grande oportunidade na vida dele, que
ele aceitou e foi um exemplo agora no final dos seus dias de trabalho nessa
missão aí de vetores!”. Por fim, o Sr. Presidente colocou o projeto em
votação.Colocado em discussão e votação, o PROJETO DE LEI Nº 010/
2011 do Legislativo, de autoria do Vereador Sidnei Donizete da Silva, que
“DENOMINA DE “JESUINO PEREIRA DOS SANTOS”, A RUA 11 DO
LOTEAMENTO SOCIAL, RESIDENCIAL E COMERCIAL “SANTO
ANTÔNIO”.”, após aprovado o parecer favorável da Comissão de Justiça e
Redação, foi aprovadopor oito votos a favor (já que o Vereador Mario Sérgio
de Oliveira não estava presente ao momento da votação). Sendo que, durante
a discussão do projeto, o Vereador Sidnei Donizete da Silva fez o seguinte
comentário: “Fica até difícil para falar quem que é essa pessoa, Jesuíno
Pereira dos Santos; falando em nome, muitas pessoas não conhecem e não
sabem quem que é essa pessoa; mas, pelo apelido dele, muitas pessoas
conhecem,é o famoso Zu Pereira! Ele é irmão da finada Dita Pereira, aqui
da Caixa d’Água da Vila Paulista; é uma pessoa que contribuiu muito com
a gente ali no bairro. Resumindo um pouco do quê que ele fez para a gente
lá: antigamente, muitas pessoas não tinham condução, assim, veículo para
ir nos lugares; quando que ia ter neném, nascia alguma criança, ele que
estava contribuindo com o seu carro, levava para lá e para cá; telefone
também, sempre uma pessoa que ajudava muito ali; gerou muito trabalho
também com seu serviço também, ele sendo empreiteiro e trabalhando com
seus caminhão de lenha também; e, sempre no final de ano também, fazia as
suas festas e muitas pessoas da nossa comunidade ali não tinha condições
financeiras de passar um Natal farto;eele, com a sua família e com a sua
esposa Dona Rute, sempre chamava os vizinhos para ir participar da ceia
de natal com eles ali; e é uma pessoa que ajudou muito na nossa infância ali,
tanto eu e meus amigos também que cresceu ali na nossa Vila Paulista!”. Por
sua vez, o Vereador João Ciro Marconi comentou: “Eu queria
tambémparabenizar o Vereador Sidnei pela iniciativa dessa denominação;
que eu também tive oportunidade de conhecer e até de atendê-lo em algumas
oportunidades! Então, foi muito bem merecida esta denominação nessa via
pública!”. Por sua vez, o Sr. Presidente Mauro Sérgio dos Santos, após
passar a presidência ao Vice-Presidente, comentou o seguinte: “Eu também
quero parabenizar o Vereador Sidnei porque, o Zu, eu conheci eu era moleque
ainda; onde eu catava algodão quando ele era empreiteiro, a gente ali no
Sestari, na parte do Mauro Saquy também eu catei bastante algodão com
ele; e meu pai também trabalhou com fruta apanhando manga com ele. E
ainda ele freqüenta o meu salão, é um cliente meu lá;e conta muitas histórias
passadas, junto com o meu pai,que eu vivi com ele de moleque;não só eu,
com os vários moleques que trabalharam com ele. Até a gente conta que
‘trabalhar não mata ninguém’, que muitas pessoas começaram a trabalhar
cedo e hoje é uma pessoa bem sucedida da vida; e, infelizmente, o Governo
não deixa mais os de menor trabalhar e parte é culpa do Governo não

Página 40

deixar essas crianças e adolescentes trabalhar; onde nós também
começamos a trabalhar cedo com ele e hoje a gente, graças a Deus,formamos
um homem! Então, parabéns ao senhor!”. Por fim, após o Vice-Presidente
Sidnei Donizete da Silvapassar de volta a presidência ao mesmo, o Sr.
Presidente colocou o projeto em votação.Colocado em discussão e votação,
o PROJETO DE LEI Nº 011/2011 do Legislativo, de autoria do Vereador
Amauri Pegoraro, que “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A ELEVAR O CRÉDITO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO
DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 3367/08, DANDO OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”, após aprovado o parecer favorável da Comissão
deJustiça e Redação, foi rejeitadopor quatro votos a favor e quatro votos
contra (dos VereadoresJoão Ciro Marconi,Juscelino Donizetti Corrêa,Lilia
Aparecida Almeida Maturana ePaulo Roberto de Almeida; já que o Vereador
Mario Sérgio de Oliveira não estava presente ao momento da votação).
Sendo que, durante a discussãodo parecer, o Vereador João Ciro Marconi
reclamou: “Sr. Presidente, a velocidade que o senhor conduz a sessão na
Câmara eu parabenizo e admiro, que é a velocidade quando o senhor
jogava futebol, era muito rápido! Tá certo? Eu perco o raciocínio no alto da
rapidez do senhor, eu não consigo acompanhar a rapidez diante dessa
situação! Então, eu gostaria que vossa excelênciafosse um pouquinho mais
maneiro porque nós temos discussões paralelas arespeito de projetos; eu
acho que tem que ser,democraticamente e legalmente, atendido o que eu
estou se referindo!Mas o Presidente não sou eu, o Presidente é vossa
excelência!”.Ao que, o Sr. Presidente Mauro Sérgio dos Santos disse:
“Então, o senhor presta bem atenção;que,a hora que eu falo,o senhor se
manifesta!”. Então, o Sr. Presidente colocou o parecerem votação.Sendo
que, durante a discussão do projeto, o Vereador João Ciro Marconi fez o
seguinte comentário: “Nobres colegas, este projeto de autoria do Poder
Legislativo, isso é competência do Poder Executivo; ele já tem amparo legal
para fazer isso da maneira que lhe convém, em termos do seu Orçamentoe
da sua capacidade de aumento ou não, por decreto municipal através do
Parágrafo Único do Artigo 2º. Eu não vejo necessidade nenhuma deste
projeto ser passado aqui por nosso crivo, se é de competência exclusiva do
Poder Executivo, do Sr. Prefeito Municipal conforme a Lei já anterior, Nº
3367 de 31/03/2008; e alterado também pela Lei Nº 3507/2009! Então, essa
é a minha manifestação no que se refere a este projeto!”. Por sua vez, o
Vereador Amauri Pegoraro comentou: “Este projeto é um projeto de autoria
minhaque autoriza; é um projeto de autorização, não é um projeto que
obriga o Prefeito a fazer; isso aqui é um projeto autorizativo! E também é
uma forma de pedir ao Prefeito que melhore o cartão alimentação dos
funcionários; porque está defasado e não vem sendo reajustado conforme
está previsto na Lei! Então, é um projeto que dá autorização ao Prefeito,
não obriga ele a fazer; e eu espero que, todos votando, o Prefeito veja que a
gente está unidospara que ele possa melhorar o salário alimentação dos
nossos funcionários públicos! Muito obrigado!”.Por sua vez, a Vereadora
Lilia Aparecida Almeida Maturana comentou o seguinte: “Eu faço aí das
minhas palavrasas palavras do nobre Vereador João Ciro! Eu acho que
começa: ‘Autoriza o Executivo... Autoriza o Executivo...’,amanhã não precisa
da Câmara;a questão tem que vir para esta Casa para ser discutida aqui!
Todos os vereadores querem que o Prefeito passe o cartão alimentação
para R$ 400,00, para R$ 500,00, para R$ 600,00, para R$ 1.000,00; acontece
que, projeto Legislativo autorizando o Executivo, eu acho que devia fazer
tudo então; e fecha as portas da Câmara, não precisa virmaisaqui, pega o
subsídio de cada vereador e gasta numa instituição; não precisa de nada:
‘Autorizoo Prefeito a montarum parque de diversão, não sei o quê...Autorizoo
Prefeito a aumentar o salário do funcionário público da maneira que ele
quer...’; Então, mas espera aí! Ele tem que passar por esta Casa, gente! Nós
somos eleitos, sabe para quê? Para discutir aqui os interesses do povo e do
funcionário público! Isso aqui chama ‘passa moleque’! Você sabe por quê é
‘passa moleque’? Oautor do título vai chegar para os funcionários públicos
e dizer: ‘Olha, eu pedi para ele colocar R$ 400,00; mas ele não fez isso! Eu
autorizei ele a colocar os R$ 400,00; mas ele não fez isso!’. Bem, ‘o lobo
perde o pêlo, mas não perde o vício’; eu acho que o Prefeito depende desta
Casa e nós somos eleitos para discutir ‘teti a teti’ a cada problema do
Município, inclusive do funcionário público! Eu voto contra e peço para os
nobres vereadores votarem contra; porque isso aqui chama-se: ‘passa
moleque’,isso aqui chama-se: ‘lobo perde o pêlo, mas não perde o vício’.
Discurso eleitoreiro, falcatruazinhas,promessas mentirosas,nós estamos
cansados; eu estou no terceiro mandato de vereadora, eu estou cansada! Eu
voto contra porque eu acho que esse assunto temque ser discutido nesta
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Casa; nós, nove vereadores, fomos eleitos para defender o povo em geral e,
em especial, o funcionário público; chama-se: ‘passa moleque’!Põe, então,
um projeto autorizando o Prefeito a fazer tudo; não precisa de repassar
para a Câmara mais nada, subvenção, nada; deixa ele lá e fecha esta porta,
pega o subsídio de cada um de nós e passe para uma instituição de caridade;
porque eu acho que é isso que nós vamos ser no futuro; mais um pouquinho,
aceitando mais um ‘passa moleque’ desse!Eu voto contra e peço para os
vereadores votarem contra!”.Porém, o Vereador Amauri Pegoraro disse:
“Minha nobre colega, eu acho que a senhora faz certinho que a senhora está
discutindo! A senhora não quer votar? A senhora já está discutindo a lei
aqui; asenhora está fazendo o seu papel de legislativo, não votando! Muito
bem, não vote, não tem problema; eu acho que se passar aqui hoje ou não
passar este projeto, não tem problema nenhum; a minha intenção é melhorar
para o funcionário, é lutar! Se a senhoraacha que isso não vai resolver, faça
como a senhora fez: vote contra e acabou; se acha que não vai melhorar, se
acha que não vai dar certo, vote contra; a senhora está no seu direito, o
direito do Legislativo é esse!Como não vem do Prefeito para cá para a gente
aumentar, então vamos mandar daqui para lá! Quem sabe ele resolve?”.Por
sua vez, o Vereador João Ciro Marconi comentou: “Eu não vou nem
entrar nem nesse mérito;o meu mérito que eu vou entrar,é que o Prefeito já
tem autorização para fazer isso; já tem a lei já aqui autorizando ele, nós não
precisamos autorizar; está aqui no Artigo 2º: ‘Os cartões
alimentaçãoreceberão créditos mensais para autorizar compras de gêneros
alimentícios no comércio local. O valor do crédito a ser consignado
mensalmente no cartão alimentação será de R$ 200,00 inicialmente, podendo
ser alterados, sempre para maior, por Decreto Municipal.’!Então, se existe
já o decreto aqui do Prefeito, a Câmara antiga já deu esse poder para o
Prefeito, nobre colega, para quê? Agora, cabe ao Sr. Prefeito saber quanto
que ele pode dar; é nessa hora que tem que ter consciência de abrir a boca
e falar; que quem que está executando lá é o Prefeito, ele que está com o
Orçamento na mão, ele que está lá com as contas na mão! Tá certo? Então,
ele pode fazer e chegar aos vereadorese falar: ‘Eu vou mandar tanto porque
eu posso, eu tenho tanto, eu tenho dinheiro, eu tenho isso e tenho aquilo...’;
e tem a lei! Para ele fazer(Viu, vereadora?), para ele aumentar, ele não
precisa mandar nem nada para cá,ele já tem autorização para isso já; e ele
pode aumentar o quanto que ele quiser aumentar, vai depender da capacidade
financeira da Prefeitura diante da Legislação e diante do seu Orçamento!
Então, inclusive, eu nem sou contra e nem a favor deste projeto,eu estou
dizendo que já existe já; é ‘trocar seis por meia dúzia’! Agora, brigar aqui
para que o aumento que foi, ao invés de ser 10 %, ser 20 %, isso é uma coisa
que deveria ter ocorrido nesta Casa, quando veio aqui para aumento dos
funcionários; todo mundo aceitou 10 % e eu não aceitei porque dava dentro
para ele poder dar o aumento; então, foi uma manifestação minha que teve
todo um amparo legalda Câmara que deu, só eu que votei contra; eu respeito
a votação dos colegas, eu não quero saber a opinião denenhum e nem quero
intrometer, ‘cada um é eternamente responsável por aquilo que cativas’ e aí
eu acrescento aqui: ‘pelo que faz’! Então, eu não vejo nem necessidade de
ter este projeto, eu vou me abster de votar porque, para mim, não precisa
disso aquiporque o Prefeito já tem a caneta e tem a autorização para esta
finalidade; e ele sabe quanto que ele pode dar!”.Em seguida, houve uma
discussão entre o Vereador João Ciro Marconi eo Vereador Raimundo
Ferreira Santos, onde este último começou dizendo: “Pela ordem! Tem
uma lei de 2005 que autoriza o Prefeito a reajustar a cada 3 meses o ticket
alimentação. O ano passado, eu fiz uma indicação ao Prefeito para que ele
cumprisse a lei (Tá certo, Dr. Zé Paulo?)de 2005 de estabelecer o aumento,
a cada três meses, no ticket refeição; eu procurei o Prefeito e falei! –Onde
está essa lei? –De 2005! –Então, se tem de 2005, a lei de 2008 já derrubou
ela!Porque, aqui, ele tem o podere os cartões receberão créditos mensais,
não é a cada três meses! –Trimestral, nalei de 2005! –Não, mensais! Não,
mas essaaqui é de 2008; então, essa aí já caiu já! –Sim, mas eu estou
falando de outra lei,ada correção,a correção do ticket alimentação conforme
a inflação; como a Câmara repõe a cada três meses! Não repõe? Isso dá aí
R$ 3,00, R$ 2,00! –Esse valor de R$ 271,00 está desde quando, desde a
época do Ex-Prefeito Mário, ou não? –Isso! –O Jacomini aumentou o vale
refeição, ou não? R$ 30,00!? Hoje está R$ 200,00 e quanto? R$ 270,00!? –
É, mas seesserepasse fosse feito de acordo com aquela lei, hoje estaria
muito mais, corrigido!... –Bom, o meu posicionamentoé que já está autorizado
já! –Eu estou entendendo; agora, o Prefeito tem autonomia para isso aí! Só
que eu também entendo o nobre vereador que,este projeto,(ele falou) ele não
está mandando: ‘Oh, você tem que dar de R$ 1,00 até R$ 400,00!’; ele está
pedindo ao Prefeito que reveja isso aí; eu acho nobre isso aí!”.Porém, a
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Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturana disse: “Para mim, é um
projeto que é um ‘tiro pelaculatra’; porque, se o Prefeito ia dar R$ 430,00,
aqui está autorizando dar até R$ 400,00!”.Ao que, o Vereador Amauri
Pegoraro argumentou: “Aí, ele manda para cá e nós aprova os R$
430,00!”.Por sua vez, o Vereador Paulo Roberto de Almeida comentou:
“Eu vou explicar este projeto, como ele é, em um ato! Este projeto, ele é
assim: Vereador Juscelino, você está autorizado a atravessar a avenida na
frente de um carro, de mão dada com a Lila Maturana! Você vai? Só; este
projeto é isso, ele autoriza; você faz se você quiser! Então, este projeto é
assim:ele autoriza, ele não tem força de lei! Se autorizar eu sair correndo,
eu falo: ‘Meu filho, a perna está doendo, não vai dar!’”.Ao que, o Vereador
Amauri Pegoraro disse: “É o que cabe a nós (Né, Paulinho?) porque, aqui,
a única coisa que cabe a nós é autorizar; projetos, assim, que vai gerar
custos, a gente só autoriza, a gente não faz!”.Por sua vez, o Vereador
Sidnei Donizete da Silva disse: “Deu para mim entenderque étipo de um
alerta para o Prefeito! Você entendeu, nobre amigo? A intenção é
melhorar!”.Porém, o Vereador Paulo Roberto de Almeida indagou: “Então,
pode transformar ele em indicação? É um alerta! Então, mas o vereador já
fez!Eu acho que nós vamos brincar de ‘ciranda-cirandinha’ e vamos votar
a lei; porque, é uma brincadeira, não tem força de lei!”. Então, o Vereador
Amauri Pegoraro disse: “Sr. Presidente, eu peço que o senhor ponha o
projeto em votação; e quem quiser votar contra, que vota!”.Em seguida, o
Vereador João Ciro Marconi argumentou: “Tem outro detalhe também, se
o Prefeito quiser... Eu acredito que ele não vai fazer isso, que ele não tem
formação familiar e moral para fazer isso.Este projeto aprovado, ele pode
abaixar para R$ 50,00 o vale alimentação!Olha a redação aqui: ‘... Fica o
Executivo autorizado a elevar o crédito do cartão alimentação para até R$
400,00.’; até R$ 400,00!”.Porém, a pedido do Vereador Amauri Pegoraro,o
Jurídico Dr. José Paulo Ribeiro esclareceu que não pode porque a lei
original fala sempre para maior. Ao que, a Vereadora Lilia Aparecida
Almeida Maturana disse: “Entendeu? Se ele quiser passar para R$ 410,00,
não passa!”. Porém, o Vereador Amauri Pegoraro argumentou: “Não, ele
manda outro para cá e nós aprova!”. Ao que, a Vereadora Lilia Aparecida
Almeida Maturana disse: “Não, o quê que é isso? Mas você está
autorizando ele a fazer o que ele quer! O quê é isso, gente? É um peso e duas
medidas nesta Casa! Será que o nobre vereador está com pena do funcionário
público porque não teve aumento quando o pai dele foi prefeito? Eu acho
que é isso, só pode ser isso;é questão de consciência: ‘Oberço, enquanto
mamãe me dava chupetinha, o meu pai me dava ferradinha!’.Não é possível,
é um peso e duas medidas, gente! (o Vereador Amauri Pegoraro disse que
é porque não foi ela que fez; que se fosse ela que tinha feito, era a favor.)Como
se diz...; eu gostaria muito de falar para o senhor o que eu penso, mas eu
vou deixar para falar outra hora!”.Finalmente, o Sr. Presidente colocou o
projetoem votação.Colocadas em discussão e votação em bloco, a MOÇÃO
Nº 52/2011 até a MOÇÃO Nº 54/2011, após o pedido da Vereadora Lilia
Aparecida Almeida Maturana para que fosse lido apenas o nome dos falecidos
e que a justificativa e o nome dos vereadores fossem lidos uma vez só, foram
aprovadas por unanimidade. Em seguida, atendendo a um pedido anterior
do Vereador João Ciro Marconi, todos se levantaram e fizeram um minuto de
silêncio em homenagem aos falecidos. Nada mais havendo a ser tratado e
ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente Mauro
Sérgio dos Santos disse que a indicação verbal seria encaminhada ao setor
competente, dando por encerrada a Sessão. Para fazer constar em Ata, o
Vereador e 1º Secretário Amauri Pegoraro lavrou a presente que vai
devidamente assinada pelo Sr. Presidente e pelo 1º Secretário. Sala de Sessões
da Câmara Municipal de Jardinópolis-SP, aos quatorze dias do mês de março
de 2011.
ATA DA 06ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2011 DA CÂMARA MUNICIPAL
DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, REALIZADA NO
DIA 21 DE MARÇO DE 2011.
VEREADORES PRESENTES: Amauri Pegoraro (Amaurizinho, 1º
Secretário), João Ciro Marconi, Juscelino Donizetti Corrêa, Lilia
Aparecida Almeida Maturana, Mario Sérgio de Oliveira (Cabo Sérgio),
Mauro Sérgio dos Santos (Mauro Cabeleireiro, Presidente), Paulo
Roberto de Almeida (Paulinho da Vila, 2º Secretário), Raimundo
Ferreira Santos (Raimundo Gás) e Sidnei Donizete da Silva (VicePresidente).
Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e onze, na Câmara Municipal
de Jardinópolis, Estado de São Paulo, no Salão de Reuniões, com início às
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19:25 horas, foi realizada a 06ª Sessão Ordinária de 2011 do presente
Legislativo. Havendo número legal de vereadores, o Sr. Presidente Mauro
Sérgio dos Santos, invocando a Proteção de Deus, deu por aberta a Sessão.
EXPEDIENTE: Em virtude do falecimento da irmã do Vereador Juscelino
Donizetti Corrêa, a Sra. Terezinha Ido Corrêa, a pedido da Vereadora Lilia
Aparecida Almeida Maturana e atendendo a um pedido anterior do Vereador
João Ciro Marconi, todos se levantaram e fizeram um minuto de silêncio em
homenagem à falecida e também aos demais falecidos. Após aprovado o
requerimento do Vereador Amauri Pegoraro para a dispensa da leitura da ata;
colocada em discussão e votação, a Ata da 04ª Sessão Ordinária 2011 foi
aprovada por unanimidade. Projetos dando entrada no expediente:
PROJETO DE LEI Nº 022/2011 do Executivo que “DISPÕE SOBRE
SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, QUE
ESPECIFICA” (regime de urgência especial e parecer conjunto favorável).
PROJETO DE LEI Nº 023/2011 do Executivo que “DISPÕE SOBRE
ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE CARGOS DA PREEFITURA
MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, CONSTANTES DO ANEXO I, DA
LEI MUNIICIPAL N.º 1702/93, COM SUAS POSTERIORES
ALTERAÇÕES, NA FORMA QUE ESPECIFICA” (regime de urgência
especial e parecer conjunto favorável). PROJETO DE LEI
COMPLEMETNAR Nº 01/2011 do Executivo que “ASSEGURA O
PRONTO
E
IMEDIADTO
TRATAMENTO
JURÍDICO
DIFERENCIADO, SIMPLIFICADO E FAVORECIDO ÀS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, DE QUE
TRATA A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/06, NO ÂMBITO
DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS” (regime de urgência). PROJETO DE LEI Nº 013/2011
do Legislativo, de autoria do Vereador Mauro Sérgio dos Santos, que
“DENOMINA DE “JOSÉ HENRIQUE FERREIRA”, A QUADRA DE
ESPORTES QUE SERÁ CONSTRUÍDA NA ÁREA INSTITUCIONAL
DO COMPLEXO URBANO E HABITACIONAL ELZA PRINCIVALI
REIS, COM FRENTE PARA A RUA NICOLAU GIUDICE, ESQUINA
DA AVENIDA PEQUENA DO NASCIMENTO” (regime de tramitação
normal). Indicações dos senhores vereadores: INDICAÇÃO Nº 10/2011,
de autoria do Vereador Mario Sérgio de Oliveira (Cabo Sérgio), em que indica
ao Senhor Prefeito que proceda às medidas necessárias visando à reparação
das 3 passagens de água da Rua Giovani Maria Barizza X Praça São Pedro,
localizada no distrito de Jurucê. INDICAÇÃO Nº 11/2011, de autoria do
Vereador Mario Sérgio de Oliveira (Cabo Sérgio), em que indica ao Senhor
Prefeito que proceda às medidas necessárias visando à instalação de uma
cabine do ponto de ônibus existente na rodovia Dr. Arthur Costacurta,
precisamente no Distrito Industrial. INDICAÇÃO Nº 12/2011, 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 limpeza e
manutenção tanto nas arquibancadas como no campo de futebol de Jurucê,
os quais estão em péssimo estado de conservação, conforme fotografias
anexas. INDICAÇÃO Nº 13/2011, de autoria do Vereador e presidente
Mauro Sérgio dos Santos, em que indica ao Senhor Prefeito que determine a
limpeza do local e a análise da possibilidade de colocação de piso sobre a
ponte localizada na estação do Entroncamento, situada no Distrito de Jurucê.
Sendo que, o Sr. Presidente Mauro Sérgio dos Santos fez uma aditação
na sua Indicação Nº 13/2011, onde pediu que se usasse o seguinte texto:
“Colocação de grade de proteção com passarela ou passeio de um lado ao
outro.”, em substituição aos termos „alambrado e „piso ; adequando-se
também a ementa da referida indicação. Moções dos senhores vereadores:
MOÇÃO Nº 55/2011, de autoria dos Vereadores Mauro Sérgio dos Santos,
Sidnei Donizete da Silva, Paulo Roberto de Almeida (Paulinho da Vila),
Amauri Pegoraro, João Ciro Marconi, Juscelino Donizetti Corrêa, Lilia
Aparecida Almeida Maturana, Mario Sérgio de Oliveira e Raimundo Ferreira
Santos, de Profundo Pesar pelo falecimento do senhor NASSIFF JOSÉ,
ocorrido no dia 13 de março de 2011, aos 73 anos de idade, deixando esposa
e 3 filhas. MOÇÃO Nº 56/2011, de autoria do Vereador Mario Sérgio de
Oliveira (Cabo Sérgio), de Aplausos e Reconhecimento aos policiais militares
RIVELINO CAÇULA DE SOUZA e ANTÔNIO BAPTISTA LOPES
JÚNIOR, pelos relevantes serviços prestados no desempenho de suas funções
visando à melhoria da segurança de nossa população. MOÇÃO Nº 57/2011,
de autoria do Vereador Mario Sérgio de Oliveira (Cabo Sérgio), de Aplausos
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e Reconhecimento aos policiais militares VALDEMIR DA COSTA,
ROGÉRIO LECIONE BARBÚGLIO, AIRTON CARLOS DA SILVA,
SÉRGIO ROBERTO TOGI e ALEXANDER VANADIA NETO, pelos
relevantes serviços prestados no desempenho de suas funções visando à
melhoria da segurança de nossa população. MOÇÃO Nº 58/2011, de autoria
dos Vereadores Mauro Sérgio dos Santos, Sidnei Donizete da Silva, Paulo
Roberto de Almeida (Paulinho da Vila), Amauri Pegoraro, João Ciro Marconi,
Juscelino Donizetti Corrêa, Lilia Aparecida Almeida Maturana, Mario Sérgio
de Oliveira e Raimundo Ferreira Santos, de Profundo Pesar pelo falecimento
do senhor DOMINGOS CORVI, ocorrido no dia 16 de março de 2011, aos
77 anos de idade, solteiro, deixando 2 irmãos. MOÇÃO Nº 59/2011, de
autoria dos Vereadores Mauro Sérgio dos Santos, Sidnei Donizete da Silva,
Paulo Roberto de Almeida (Paulinho da Vila), Amauri Pegoraro, João Ciro
Marconi, Lilia Aparecida Almeida Maturana, Mario Sérgio de Oliveira e
Raimundo Ferreira Santos, de Profundo Pesar pelo falecimento da senhora
TEREZINHA IDO CORREA, ocorrido no dia 19 de março de 2011, aos 79
anos de idade, solteira, deixando 3 irmãos. Após a leitura do expediente,
inscrito para falar, o Vereador Amauri Pegoraro subiu na tribuna e fez o
seguinte discurso: “Boa noite a todos, nobres colegas, público presente! Na
verdade, eu venho aqui fazer uma indicação (verbal) ao Sr. Prefeito que eu
queria que, na hora que ele começasse arrumar a Cidade aí, os buracos e as
nossas vias públicas, que ele desse uma atenção também no cruzamento da
Rua Virgilio Costacurta com a Cel. Clementino, ali perto da Padaria do
Noventa, da Farma Sete; aquela esquina está vazando esgoto, toda a vez
que chove é um problema crônico, vaza esgoto e está entrando no comércio,
o esgoto desse para baixo na rua e entra em todos os comércios da região;
e o povo está reclamando e necessita de uma manutenção urgente naquele
local; sei que, devido à chuva, piora a situação; mas, eu faço essa indicação
para que o Prefeito, assim que for tomar as providências aí de conserto na
Cidade e nas vias, que dê uma atenção especial a esse local porque ninguém
precisa de ficar agüentando ali o esgoto entrando dentro das suas casas! Eu
queria também outra indicação (verbal) para que ele arrumasse aquela
passagem da Américo Salles com a Silva Jardim, que é uma passagem ali
na Praça na frente a Bom Preço; que está feio ali, precisa também de uma
atenção; eu acho que fazer aquele mesmo serviço que eles estão fazendo na
Visconde do Rio Branco, trocando as pedras por aquelas lajotas, eu acho
que daria certo! E mais uma indicação (verbal), a terceira; que ele asfaltasse
na beirada da Praça ali, da rua em frente ao Magazine Luiza; aonde faz
algum tempo já que está sem asfalto, onde tirou aquele acostamento que era
lateral e mudou e, até hoje, está sem asfalto e está causando um grande
transtorno aos comerciantes ao redor ali! Só isso!”. Inscrito também para
falar, o Vereador João Ciro Marconi fez o seguinte discurso: “Sr.
Presidente, nobres colegas, meu boa noite; prazer em revê-la aqui na nossa
Casa, juntamente com o colega; hoje choveu e o Doni não está presente, o
companheiro fiel das sessões; então, isso aí é muito importante; o nosso
Jurídico, o nosso secretário! Eu queria começar as minhas palavras hoje
dizendo que, em função do fato que ocorreu, com a minha família a respeito
de saúde, ao qual eu precisei correr aí atrás em termos de atendimento e
internação, etc.; eu fui conversar com a Secretária Municipal da Saúde
alguns assuntos, inclusive esse do atendimento das reclamações lá no Pronto
Socorro; não da minha parte, do atendimento que foi efetuado pra um
membro da minha família, mas de plantonistas lá que estão atendendo e
houve uma reclamação e eu fui lá conversar se ela estava à ciência do fato;
e ela, realmente, disse que não chegou a ela esses episódios; então, eu
lamento profundamente a não informação de fatos ocorridos no Pronto
Socorro para que se melhore a qualidade do atendimento lá; porque,
inclusive, esse fato ocorreu com uma das plantonistas comigo como médico;
não foi nem como vereador, foi como cidadão e como médico! E, conversando
com a nossa Secretária, a Mara (Né?); eu disse a ela que continuava
lamentando profundamente o que estava acontecendo na Saúde do nosso
Município (que é de conhecimento de todos nós, isso já é cansativo já; mas
é importante), é a respeito do nosso Hospital! Foi aí que eu tive a informação,
em primeira mão, do mapa da planta do que está ocorrendo lá (eu tive
informação através do Secretário, mas o Secretário não mostrou; está lá
naquela fase de elaboração, mas não me foi informado); e eu disse a ela a
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respeito de como seria o funcionamento dali e vi, pela planta encima da
mesa dela, uma planta grande, uma obra grande, em que não tinha realmente
centro cirúrgico. Eu já tinha questionado ao Jorge e perguntei a ele, quando
começou toda essa fase aí se vai fazer essa Unidade Básica Mista de Saúde
(Né?) lá, e ele disse: ‘Olha, o Prefeito falou que até parto nós vamos fazer
lá! – Parto, vai fazer, ôh Secretário?! – Vai, ele falou que vai fazer parto! –
Então, você diz a ele, manda perguntar ao Prefeito se, quando essa parturiente
tiver lá dando a luz, em posição de luz, e tiver uma complicação do nenê e
precisar fazer uma cesária, o quê que vai ser feito!?’; aí, provavelmente, o
Jorge, eu acredito que sim pelo meu não vínculo direto ao Sr. Prefeito, ele foi
questionar o Sr. Prefeito Municipal, provavelmente; e, realmente, aí espantou:
‘Uai, o quê que nós vamos fazer?’. Então, não podia se pensar sonhar
muita coisa nesta fase mais terciária de procedimentos ali sem um centro
cirúrgico; então, aí que eu fui informado, no momento, que tinha intenções
de se elaborar esse centro cirúrgico e transformando ali realmente num
hospital, mesmo de dimensões pequenas (Né?), daquela obra que ele está
fazendo! Então, eu venho aqui e hoje eu estou vendo um projeto presente
aqui de uma suplementação de R$ 250 mil e vai ser realizado; e eu fico muito
feliz de ouvir isso (Viu, Sr. Paulo? Viu, nobres colegas?), de que ali vai ser
feito duas salas cirúrgicas, com mais acho que enfermaria que possa, aí
sim, podemos falar em hospital! Até então, no que está na planta ali sem
nenhum adendo, vão colocar ainda, vai ser uma nova planta que vai ser
feita; ao meu questionamento sempre foi, sem ver o projeto, sabendo de que
não iria ocorrer aquilo que era necessário nesse momento para
Jardinópolis; principalmente, os pacientes de primeiro atendimento terciário
(terciário, que eu digo, internação), daqueles casos que dá para se resolver!
Eu tive um caso, sábado passado (não nesse, no outro) que eu poderia
resolver perfeitamente aqui e eu tive que encaminhar para a Beneficência
Portuguesa; a qual, prontamente, me deu a vaga e eu resolvi o problema
aqui de Jardinópolis, como foi resolvido vários problemas de Jardinópolis;
inclusive, a da minha sogra! Então, eu quero fazer uma manifestação de
elogios; e que eu acho que uma conversa meia não oficial com o Jorge e,
indiretamente, com o Prefeito; aí, se movimentou para se fazer essas duas
salas que vai atender essas atenções! E eu não deixo de sonhar e não deixo
de pensar que a nossa Santa Casa ainda deva continuar aberta as portas
para o atendimento; seja ali um atendimento de SUS e também atendimento
de convênios, etc., que não vai poder ocorrer no hospital municipal; o
hospital municipal não vai poder atender pacientes do São Francisco Clínicas,
UNIMED e qualquer tipo de convênio lá; porque lá é um hospital municipal
e de atendimento de SUS; então, não deixo de se pensar, de sonhar alto, para
frente, para o futuro, que a nossa Santa Casa deva ser reaberta; eu não
abro mão desse meu posicionamento dela continuar sendo aberta! Então, aí
vai a minha primeira manifestação na noite de hoje. Outra manifestação,
tivemos agora no final de semana algumas festividades de entrega para a
população de Jardinópolis e Jurucê de algumas obras importantes;
principalmente, no Distrito de Jurucê (Né, Cabo Sérgio?) em que foi
abrilhantada com uma creche de uma qualidade excelente; e que fico feliz
que, quando eu fui prefeito, eu tinha um pensamento e aquele pensamento
não ocorreu em decorrência de quem passou após o término do meu
mandato; mas, sim, aquela obra está lá e foi muito bem encaixada pela
creche, que foi aquela cobertura que ele economizou, provavelmente, uma
grana bem grande; então, eu fico feliz de não ter concretizado aquilo que eu
queria fazer ali; mas serviu, sem precisar até pintar, eu vi que não estava
nem pintada a estrutura lá; que usaram acho que a tinta até de quando foi
feito; então, eu fico muito feliz! E também na quadra de esporte, em que leva
lá o nome do meu sogro Sr. Oswaldo Riul, o nome dado pela Câmara
Municipal quando eu fui prefeito, não por iniciativa minha, mas foi a Câmara
que esse projeto de lei; e de melhorias e reformas naquele Centro Esportivo
em que nós também, a longa distância, nós inauguramos as suas melhorias
lá; que também é de conhecimento dos nobres colegas que lá nós temos uma
piscina, são três piscinas que têm lá, e nós temos uma quadra de malha e
nós temos um campo de bocha que está lá também ‘a Deus dará’! Então, eu
até conversei com o Sr. Prefeito Municipal assim, informalmente e
amigavelmente, dizendo que merecia ele dar uma olhada na área de lazer
ali; que complementa com a indicação do Mauro no campo municipal;
inclusive, a melhoria, Sr. Mauro, aquele muro da frente foi feito quando eu
era cidadão sem ser vereador, sem nada; nós fizemos dois final de semana
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da Festa de São Pedro e muramos aquela frente; e, perto do portão de
entrada (não do principal que tem ali, do outro), você pode ver que está
caindo já, aquele muro vai cair; se não fizer nenhuma contenção ali, vai
perder aquele serviço naquele local público ali em que fizemos o muro,
quando bem lá atrás, a arquibancada que foi feita para o campo; mas só
que, infelizmente, não adianta nada você ter campo, você ter bocha, você ter
campo de malha e natação, se não tem uma estrutura atrás disso para que
possa investir na criança, no jovem, no velho e no adulto, principalmente lá
em Jurucê; então, não adianta nada você ter uma estrutura que nós temos
lá; para Jurucê, aquilo lá é uma estrutura; você não imagina, há 15 anos
atrás, eu ter feito aquela estrutura lá em Jurucê, ninguém imaginava que a
gente poderia ocorrer! E quando foi feito aquela quadra, aquela quadra foi
feita com um convênio com a Secretaria de Esporte e Turismo do Estado de
São Paulo quando o Corauci foi Secretário; só que, quando se faz esse tipo,
tem que ter uma planta aprovada por eles e feita por eles; eles que fazem a
planta, do tamanho deles e da maneira deles (Tá certo?); e foi
complementação, o dinheiro que veio foi irrisório; quando nós recebemos a
verba do Governo do Estado, através da Secretaria do Esporte, na época
era R$ 6 mil que nós recebemos; então, uma quadra daquela lá ficou não sei
quanto, ficou acho que R$ 50 mil com cobertura total daquela quadra lá; e
daquele tamanho, foi o tamanho que foi feito na época aprovada pela própria
Secretaria de Esporte e Turismo. Então, eu fico feliz de também o Sr. Prefeito
Municipal, através do apoio da Câmara Municipal e de todos os vereadores
em aprovação de todas suplementações da verba, para que essas obras
pudessem ser mantidas em termos de conservação; que é o que está ocorrendo
lá e começou com a quadra de esportes! Também recebemos, que eu vi, e aí
eu faço um elogio grande e faço também uma crítica grande; eu passei na
Praça Nossa Senhora Aparecida e vi uma máquina ali parada; ali, quem
assessora o Sr. Prefeito, assessorou muito mal (Viu, Sr. Presidente, pode
levar essa mensagem a ele da Câmara Municipal, através deste vereador,
oficialmente!); eu passei duas vezes lá e eu deduzi que era a máquina que
era da Prefeitura, eu deduzi; quem esteve presente lá (e eu não estive presente,
que eu nem sabia); eu passei em frente e vi, não tinha nenhuma faixa dizendo:
‘Aqui está o dinheiro do povo; aqui é uma máquina comprada!’; e parabenizo
o Sr. Prefeito pelo valor de R$ 500.000,00 e pouco, que é uma máquina que
fazia muito tempo! E eu não comprei essa máquina, primeiro que eu não
tinha dinheiro, pelo valor dela; e ele comprou essa máquina com dinheiro e
com recurso próprio, sem pedir subvenção federal ou estadual, ou qualquer
outra; é uma máquina que vai atender muito bem o nosso Município, dentro
de uma disciplina, dentro de uma regra sem atender interesses pessoais;
então, essa máquina vai ser muito bem vinda! Eu, se eu não me engano, eu
acho que foi no governo, ou do Newton (no segundo mandato dele), ou do
Toscano, ou do João Nasser (não foi do Gininho, que o Gininho não
comprou), que teve uma máquina zero quilômetro aqui em Jardinópolis.
Então, é um fato importante administrativo, eu não digo histórico porque
faz parte da nossa malha viária de terra do nosso Município; e também
(Por quê não?) atender as necessidades da nossa Usina de Asfalto na
feitura dos asfaltos que ela muito bem pode fazer; e que comentei com o Sr.
Prefeito, informalmente, e ele disse que está melhorando a qualidade para
poder usar a Usina de Asfalto em fazer asfalto como nós fizemos! Eu,
quando fui prefeito, usei a Usina de Asfalto para ligar a Avenida, Centro e
Bom Jesus e alguns lugares mais, Jurucê principalmente, e lá na Vila Marchió
onde todas as ruas foram feitas lá de asfalto pela própria máquina que foi
adquirida quando o Gininho era prefeito e eu era vereador; e que foi passada
pelo Governo Franco Montoro, essa bela aquisição; assim como, a Usina
de Leite lá na nossas praças de alimentação. Então, são fatos, assim, bem
recentes que nós tivemos oportunidade; e eu fiquei muito feliz de estar lá
presente e de poder compartilhar com esse sucesso administrativo, junto
com os colegas; senti a falta do nosso Vereador Raimundo, do nosso
Presidente da Câmara e da nossa Vereadora Lilia que não estavam presente
lá; mas foi uma festa em que envolve uma alegria e uma responsabilidade
de toda a Câmara Municipal, de todo o Poder Legislativo, em função do que
nós estamos aqui; independente de qualquer confronto de opiniões, mas não
de má intenções, na nossa Câmara que está dando para atual Administração!
Eu queria também, eu pensei até (Viu, Jurídico?) que hoje teria uma
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suplementação de verba para a nossa APAE; e eu estaria muito feliz porque
hoje nós comemoramos, no nosso mundo, o Dia Internacional da Síndrome
de Down; eu acho que a APAE é uma entidade, que aqui vai o meu parabéns
a essa entidade, que ela dá uma proteção e dá um apoio neste país nosso em
todos os deficientes e todas aquelas pessoas que tem as suas necessidades
prejudicada na vida, e a Síndrome de Down é uma delas, a socialização
dessas crianças; é muito importante a socialização dessas crianças e hoje é
Dia Internacional da Síndrome de Down. Então, eu vim aqui para cá feliz,
pensando que estaria aqui um projeto para a complementação lá da APAE,
que está com um probleminha lá, acho que de repasse de verba, acho que
acabou e está aquela obra parada ali já tendo a danificação de pessoas que
não gostam do patrimônio público municipal, que é a destruição; isso aí é
um problema cultural, nós somos ainda um país subdesenvolvido; por isso
que devemos investir nas crianças, como foi feito lá em Jurucê, para que o
nosso futuro, na nossa velhice, seja de felicidade para as nossas instituições
públicas do nosso País! E também queria dizer que eu fiquei, como brasileiro,
eu fiquei muito orgulhoso de assistir na televisão e de ver pelos jornais,
independente, a presença do nosso vizinho da América o Presidente dos
Estados Unidos Barack Obama, em qual eu assisti e ouvi todas as suas
palavras no seu pronunciamento e na sua simplicidade em termos de
liderança (Tá?); então, foi muito importante a vinda dele aqui; e que ele
pôde, com humildade e acho também com orgulho, de saber que nós somos
um país respeitado; e ele reconheceu na sua visita ao Brasil, a São Paulo, à
Brasília, ao Rio de Janeiro, aqui dando laços de amizade! E, ao mesmo
tempo, nós ficamos altamente triste, como cidadão e como seres humanos,
o que está acontecendo lá a nível de Oriente Médio; aquelas barbaridades
que está ocorrendo, o que está se gastando de dinheiro lá, o que tem gente
passando de fome neste mundo e se gastando aquilo que tem-se gasto lá em
todas as Grandes Potências lá da França, Itália, etc., para barrar aquele
maníaco ditador lá do nossa nação, no mundial! E, ao mesmo tempo, eu
também fico...; aqui eu vou fazer uma revelação em que, quando eu vejo
algumas coisas, no nosso país isso não ocorre como ocorreu, por exemplo,
no Japão (Né?); nós estamos vendo aí uma destruição, outro exemplo para
a nossa humanidade e para o nosso país; que nós não temos ainda, ele é
abençoado por Deus; mas ele deve estar mandando isso aí por algum
motivo, está acontecendo isso lá por algum motivo e só Deus sabe definir;
a gente, se não puder ajudar em bens materiais, mas pelo menos de oração
aqueles irmãos que são batalhadores, venceram duas bombas atômicas e
agora vão ter que vencer mais dois fatos que não foram provocados por
eles; um fato provocado que é a explosão lá da usina nuclear na cidade do
Japão lá! É isso que eu gostaria de comentar; e, também a respeito, já
aproveitar a oportunidade; foram feitas algumas indicações aqui, a Indicação
013/2011 do Mauro Sérgio dos Santos (essa que houve uma modificação
que você falou); eu vou falar especificamente: quando eu fui prefeito, onde a
gente batalhou para ver se conseguia aquela estação ali e trazer para os
domínios da Prefeitura; mas foi uma coisa muito complicada, na época, é
uma transição de Mogiana para a que ia vender, etc.; foi feita, na época
quando eu fui prefeito, aquela interdição ali por causa dos roubos que
haviam de carro e que eles iam desovar tudo naquela região ali e passava
por ali; não sei se o Cabo Sérgio, quando era policial, chegou a presenciar;
o que tem de carcaça de carro ali naquele local ali é coisa fora de série!
Então, não sei se existe ainda, faz tempo que eu não vou lá, tem aquela
interdição no meio da ponte ainda, para não passar? Tem , né!? Então, foi
feito isso aí e foi colocada a pedido, na época, da Polícia Militar para evitar
que eles passassem; roubava aqui em Jurucê e em Jardinópolis, chegava ali
e eles passavam tudo lá para o outro lado lá. Então, fazer alguma coisa e eu
acho que, essa alguma coisa, é tentar o Prefeito Municipal, mais uma vez,
conseguir (através de trabalhos que já foram feitos por Administrações
anteriores, inclusive o Xotô) a respeito daquele patrimônio histórico ali; aí
sim, que é um patrimônio histórico que está ali perdido, vim ser acampado
pela própria Prefeitura; aí se fazer qualquer área de lazer ali, área de
cultura da história da nossa...; que, infelizmente, foi retirada (Né); então,
nessa indicação aqui do Vereador Mauro! E eu queria dizer ao nobre colega
Amaurizinho que eu acho; acho não, como homem administrador que fui,
pela característica, nós não podemos deixar que qualquer homem público
no Poder Executivo deixe e faça o que foi feito em Ribeirão Preto com
relação às ruas que têm o famoso ‘macaco’ ou paralelepípedo; nós não
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temos drenagem de água, nós não temos galeria de água; aquilo ali não
pode, aquilo tem que ser preservado da maneira que está; nós temos que
pedir para o Sr. Prefeito já entrar aí e aumentar uma vaga e fazer uma
contratação emergencial (aí qualquer de que maneira, ou de concurso ou
efetivo) de calceteiro, para começar arrumar esses locais! A coisa mais
difícil; eu, quando fui prefeito municipal, a coisa mais difícil era você
encontrar uma pessoa na época para você; os canos estão todos podres
embaixo naquela região, tá tudo podre; se tiver que fazer, tem que trocar
tudo aquele centro de Jardinópolis aonde tem esse tipo de calçamento. E,
quando se faz uma correção de água (O quê que acontece?), eles colocam
ali, jogam a terra, põem as pedras mais ou menos e depois deixa a ‘Deus
dará’; foi o que aconteceu ali por falta de passagem de água, ali naquela
passagem que você comentou, que está precisando! Né? E, aquilo ali, precisa
de uma mão de obra especializada, precisa de um calceteiro para poder
arrumar; na Avenida Belarmino, por exemplo, de tanto mexer ali, a rua tem
que ser desse jeito aqui, o calçamento tem que ser desse jeito; não tem que
ser desse jeito, ele tem que ser desse jeito aqui para que haja a drenagem da
água; por isso que fica empoçada ali, fora o que está quebrado por baixo
que está vazando! Eu acho que tem que melhorar essa qualidade e jamais
esta Câmara vai deixar que qualquer prefeito venha asfaltar todas essas
áreas onde tem esses ‘macaco’; é um crime por dois motivos: primeiro
para a drenagem de água e segundo pela história da nossa Cidade! Ali, eu
levo o que meu pai, com a carroça, ajudou a carregar pedra para fazer a
Cel. Clementino; então, não é pelo fato de meu pai ter carregado pedra não;
é que não tem galeria ali e, aí, vai piorar mais aquilo que você falou com
relação ao Noventa; no Noventa, tem galeria ali que foi feita (foi o Dr.
Newton Toscano que fez), que desce e, inclusive, passa do lado do Zé Zanin
(eu, quando fui prefeito, o Zé Zanin veio pedir para mim para que houvesse
desobstruir a região ali). Aquilo, teria que abrir lá encima e descer, que está
tudo entupido; tem que refazer toda aquela malha de esgoto ali (Tá certo?);
então, se colocar asfalto encima dessas pedras, vocês vão ver o quê que vai
acontecer!”. Então, houve uma breve discussão entre o Vereador João Ciro
Marconi e o Vereador Amauri Pegoraro; onde este último começou
dizendo: “Só para correção! O que eu quis dizer, não é para asfaltar as
pedras (acho que eu não soube me expressar), é aquela parte lateral onde tá
terra ali; onde tirou aquele acostamento e lá já não tem! – Mas, mesmo ali
daquele jeito, a minha opinião como cidadão e como administrador que eu
fui, é colocar paralelepípedo (Tá certo?) em volta de toda a nossa Praça
Municipal! Entendeu? – Se for possível, também é bom. – Agora, precisa
colocar pessoas que entenda, precisa contratar o calceteiro, que Jardinópolis
não tem calceteiro. – O duro é isso!”. Tomando aparte, o Vereador Paulo
Roberto de Almeida disse: “Boa noite a todos! Quanto a respeito da
tubulação nos canos, do encanamento aí também que é muito antigo; hoje,
os engenheiros já, nos loteamentos novos, criaram um outro sistema que
pode ser muito bem feito na parte velha da Cidade; que é fazer nas calçadas,
dos lados, para não ter que mexer mais no centro das ruas. Então, até eu
estava comentando com o Prefeito a esse sentido de, quando fizer esse
movimento, já fazer nas calçadas; fica um pouquinho mais caro, mas depois
também não mexe mais; porque agora, nos loteamentos novos, já estão
usando esse sistema, fazendo nas calçadas. Então, eu acho que é uma idéia
que deve ser seguida!”. Concordando, o Vereador João Ciro Marconi
disse: “Foi muito bem lembrado! E, quando eu fui prefeito, o Paulo Beletti,
em alguns lugares, fez isso; ao invés de ser a tubulação, então, dois canos
passando na beira da calçada, os dois lados; então, tanto de esgoto como de
água, você não precisa abrir em qualquer acontecimento ali; que é o que
acontece em Jardinópolis (Né?); principalmente o asfalto feito a frio, que é
o nosso aqui, qualquer buraco ele infiltra! Então, por isso que o Sr. Prefeito
Municipal e quem está no comando, tem que melhorar a qualidade antes das
águas; agora não adianta mexer, agora é jogar dinheiro fora; agora tem
que deixar o povo chiar, tem que deixar gritar; só tem que consertar os mais
graves e, após o término das águas, aí sim gastar dinheiro com asfalto;
gastar dinheiro para se fechar buraco de asfalto agora é jogar dinheiro
fora! Em alguns lugares nós precisamos de refazer porque a gravidade;
esse lugar que vossa excelência falou é um lugar importante, é uma passagem,
é uma drenagem que foi deixando. Né, há quanto tempo que está? E isso é
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manutenção (Né?); é uma coisa que se gasta muito dinheiro e o político que
quer agir de maneira diferente, ele não faz porque não vai aparecer; aí que
está o grande erro! Então, eu queria agradecer a oportunidade, Sr.
Presidente, do uso da palavra e o meu muito obrigado!”. Inscrito também
para falar, o Vereador Mario Sérgio de Oliveira subiu na tribuna e fez o
seguinte discurso: “Boa noite Sr. Presidente e aos demais colegas desta
Casa; meu boa noite à Dona Altamira e obrigado pela presença; ao Cleber,
ao Ex-Prefeito Amauri Pegoraro, obrigado pela presença e obrigado na sua
gestão por ter participado tanto dos projetos em que desenvolvia na Polícia
Militar, quanto ao PROERD e ao olho clínico que o senhor tinha na
preservação da integridade dos nosso jovens; muito obrigado, viu Amauri?
E, ao Nê Meloni, boa noite e obrigado pela presença! Em relação às moções
que eu estou apresentando hoje, eu até gostaria de pedir para que todos os
vereadores assinassem junto comigo as moções; tendo em vista até, uma
está envolvendo o Ex-Presidente desta Casa em uma ocorrência em que, na
época, foi bastante difícil para nós até mesmo encarar a ocorrência; e,
inclusive, os policiais receberam elogios da Companhia, do Batalhão,
receberam medalha de honra ao mérito ao Batalhão; e eu achei por
interessantíssimo que esta Casa também elogiasse o trabalho de tais policiais;
então, eu gostaria que todos aí participassem e assinassem essa moção! Em
relação ao que o Dr. João Ciro disse, eu concordo plenamente e que até
mesmo com as indicações que o Mauro vem fazendo aí para Jurucê é de
suma importância, Mauro; e quem sabe (Né?) agora o Prefeito venha atender
tais pedidos! Porque, não é de hoje que eu venho pedindo várias coisas para
o Distrito e, infelizmente, a gente não consegue até mesmo responder para
a comunidade aquilo que eles nos pedem; então, com já disseram (Né?), às
vezes recorrem ao Sidnei e ao Mauro porque eu lá não vira nada; porque,
na verdade, talvez é uma falta de resposta que eu não tenho! Quanto ao
senhor mesmo disse, doutor, a reforma do ginásio foi uma emenda do, na
época, Deputado Federal Palocci que fez uma emenda de R$ 100 mil; e, na
época, o Paulo e o Mauro têm ciência de que o quanto eu corri pedindo para
que o Jorge efetuasse o projeto no aumento da quadra; que era a única coisa
que eles queriam, que me pediram, foi que ele aumentasse o tamanho da
quadra para que eles pudessem estar participando dos campeonatos oficiais
do Município. No entanto, eu tentei; só que o senhor mesmo ouviu, durante
a inauguração, por várias vezes o nosso Secretário de Obras disse que foi
um pedido atendido pela associação do bairro lá de Jurucê; então, vossa
excelência vereador e vossa excelência também Sr. Presidente, sabem o
quanto eu corri atrás; e, enfim, numa inauguração, todos ouviram lá que foi
atendido o pedido (De quem?) da associação! Então, isso, para nós, é
complicado; ‘comeram o meu bife’ lá (Né?), infelizmente!”. Tomando aparte,
o Vereador Paulo Roberto de Almeida disse: “Nós somos testemunhas da
vossa excelência que, lá em Brasília, vossa excelência protocolou o pedido
lá; não foi outra pessoa a não ser a vossa excelência; por isso, somos
testemunhas da vossa excelência ter pedido, bateu lá de porta em porta.
Inclusive, o Vereador Raimundo teve lá e todos os mais vereadores, teve lá
correndo lá e fazendo pedido! Não é? Então, é justo e notório que a vossa
excelência que brigou e lutou por aquilo lá! E também, quando pediu a
modificação lá no tamanho, a gente estava presente quando a vossa excelência
pediu também!”. Prosseguindo, o Vereador Mario Sérgio de Oliveira
disse: “É interessante, nós temos projeto do clube do funcionário lá, da
ponte (Né?); protocolamos um projeto em Brasília e espero que futuro,
quando acontecer, que não seja uma reivindicação aí da associação! Então,
Mauro, eu acho assim de relevância (Né?) esses pedidos porque, de repente,
não atende um e atende o outro; o importante é que a gente comece a ter uma
resolução desses pedidos nossos! Eu venho já, desde o começo da gestão,
pedindo para que fosse apenas recolocado três ‘bolachas’ da rua lá da
Pedro Targa; eu acho que eles estão, o Setor de Trânsito ou até mesmo o
Prefeito, está aguardando mais um pedido da associação; porque, das
várias indicações e pedido que eu faço, até hoje nada! Nós temos ali um
pedido da redução de velocidade próximo ao Colégio Objetivo; porque,
aquela rua ali, ela é de um grande trânsito de veículos porque tem acesso a
vários bairros (Né?); inclusive linhas de ônibus interurbano, intermunicipal
e escolar; e precisamos aí de um pedido de uma associação porque, talvez,
do vereador a gente não consegue! Então, realmente é complicado e eu fico
muito chateado de ouvir e ser questionado até mesmo lá pela população,
doutor; que a gente que está lá no dia a dia, de frente... O Paulinho é
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testemunha, nós fomos lá no campo, juntamente com o Sr. Genésio, para
cortar aquela figueira para fazer uma reforma lá que talvez custaria R$ 9
mil, e até hoje nada; então, é complicado! Tentar a gente tenta; mas, talvez,
não tenha que ser para mim, tem que ser pedido de outrem (Né?); então,
talvez é encontrar as pessoas certas (Né?) de fazer esse pedido e ser atendida
e recorrer a elas; infelizmente, é desanimador para gente que está aí buscando
os anseios da população e muitas vezes, no dia a dia, estar ouvindo isso aí:
‘Vamos procurar o Sidnei, vamos procurar o João Ciro, o Mauro, o Dr.
Juscelino, porque o Cabo Sérgio aqui não vira nada!’. Infelizmente, é isso
que a gente tem que ouvir da nossa população!”. Pedindo aparte, a Vereadora
Lilia Aparecida Almeida Maturana disse: “Outro dia, eu estive em Jurucê
e fui abordada por dois munícipes questionando a questão de lixo em Jurucê
ali em frente aquela lanchonete do Cuca. Entendeu? E eu disse: ‘Olha, aqui
vocês têm um representante que é a Meire! – Olha, nós temos ela e temos o
Vereador Cabo Sérgio! – Olha, é interessante estar recorrendo a ela e ao
Vereador Cabo Sérgio; porque, além de morador aqui em Jurucê, ele teve
uma votação expressiva e tem um carinho muito grande pela população de
Jurucê!’; eles responderam para mim que é muito difícil falar com a Meire.
Obrigada pelo aparte!”. Então, o Vereador Mario Sérgio de Oliveira
prosseguiu dizendo: “O próprio Prefeito já sabe dessa situação que nós
temos por lá! Só para dar uma seqüência aí, nós temos uma ponte em que
está precisando apenas lá alguns parafusos para prender as pranchas que
estão saindo; por várias vezes já tentamos, já falamos com o Prefeito e,
infelizmente, tem que partir dele! Adianta Cabo Sérgio ir lá olhar, Nê Meloni
vai lá e olha? Passa o que precisa ser feito; portanto, infelizmente, de
repente, a associação...”. Interrompendo, o Sr. Presidente Mauro Sérgio
dos Santos disse: “Cabo Sérgio, dá um aparte para mim!? Só para voltar
aqui para complementar aquilo que você diz que a gente fomos lá em Brasília
e levamos. E eu voltei lá com o Paulinho (às vezes, você citou aí o nome
dizendo que tem que ocorrer a alguns vereadores; sempre que o senhor
chegou perto de mim, eu sempre fui em medida, assim, de aumentar a força
do seu pedido), a gente passamos lá, a gente fomos na ponte (está aqui umas
fotos que a gente tiramos) devido aos anúncios e matérias nos jornais aí
dizendo que aqui era um patrimônio que precisava ser mantido; onde que
eu tirei as fotos lá, fomos lá eu e o Paulinho, onde está a estação da ferrovia
lá, que o doutor falou, tiramos fotos lá; e essa indicação é para pedir para
que tem que restaurar, nós temos lá um patrimônio jogado lá no meio do
mato e perdido! E chegamos até a ponte (está aqui a foto que a gente fomos
lá) e a ponde é um lugar muito bonito (até está aqui, doutor, onde o senhor
falou que cerca lá..., na medida de fazer alguma coisa para ser passeio, ser
uma...); e, depois, na volta, a gente voltou e eu vi o portão do campo aberto,
onde que eu já joguei muita bola lá, e entramos. Aí, deparei com essa
situação e por isso que, sem ‘atropelar’ ninguém, sem querer ‘passar a
perna’ em ninguém, eu fiz o pedido porque eu amo esporte; então (e como o
senhor é um defensor do esporte), por isso que eu fiz esse pedido!... Tem
uma arquibancada lá que cabe muita gente, onde têm outros campos que
está em uso e não tem a arquibancada que tem lá e lá está abandonado!”.
Então, o Vereador Mario Sérgio de Oliveira prosseguiu dizendo: “Mas o
que eu quis dizer (talvez, eu creio que a vossa excelência não entendeu a
minha colocação) foi que, talvez, ele atenda esses nossos pedidos porque, o
que eu ouvi lá na inauguração (inclusive do ginásio de esportes), foi que eles
atenderam um pedido (De quem que falaram, várias vezes?) da Associação
Comunitária do Distrito de Jurucê! Sendo que foi uma briga, até mesmo
antes, quando o projeto veio para esta Casa eu disse: ‘Eu só vou votar
nesse projeto se for feito o aumento do tamanho da quadra!’; só que, aí,
atenderam o pedido da associação!”. Tomando aparte, o Vereador Amauri
Pegoraro disse: “Em relação também a essa ponte que o senhor falou
agora; eu também tive lá, inclusive com um sitiante daquela região, no
Gabinete do Prefeito há, mais ou menos, uns cinco ou seis meses atrás,
antes de começar a chuva; e foi pedido lá para que, se ele não conseguisse
fazer uma ponte, mas se ele fizesse pelo menos o reparo que ela estava
necessitando. O senhor já falou que fez o pedido também, só que (eu não sei
se você já está sabendo, Cabo Sérgio) o ônibus escolar já não está conseguindo
passar na ponte; segundo algumas pessoas me informaram sexta-feira na
inauguração lá em Jurucê, umas pessoas que moram lá perto, o ônibus já
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não está conseguindo atravessar a ponte. Então, o quê que está acontecendo?
As crianças do outro lado vão ficar sem vim na escola! Você entendeu? Por
quê? Por uma falta de manutenção, por uma coisa simples que podia ter
sido resolvido antes! Eles estão pedindo o quê? Um prego grande, alguma
tábua, só para reparar! Então, o quê que está sendo prejudicado? Não é o
usineiro, não é o cara que vai tirar cana; quem está sendo prejudicado ali é
o povo, é o povo que mora na região!... (o Vereador João Ciro Marconi
disse que tem duas pontes na jogada: uma do Rio Pardo, mostrada pelo
Mauro, e essa outra.) Não, é a ponte de madeira lá encima num sítio lá...
Então, é onde que está dando problema!”. Prosseguindo, o Vereador Mario
Sérgio de Oliveira disse ainda: “Dá acesso a seis sítios (Né?). Bom, em
relação até às moções que eu estou colocando, Jardinópolis já esteve em
páginas de jornais, inclusive do Estado de São Paulo; em termos
populacional, sendo considerada uma das cidades mais violentas do Estado;
e a gente até consegue verificar isso pelo número de ocorrências que vêm
acontecendo em nosso Município e, até mesmo, pelo número de flagrantes
delitos em que a Polícia vem autuando em nosso Município! Então, realmente,
é uma cidade que está próxima de um grande centro como Ribeirão Preto;
e, infelizmente, eles acabam fazendo de nossa Cidade, quando não
dormideira, aproveitando esse dormideira aí para estar utilizando de
ilicitudes (o Vereador João Ciro Marconi disse que ele quer aproveitar a
oportunidade desse assunto e dizer que nós vamos resolver essa solução
definitivamente, com a vinda da penitenciária vai ficar tolerância zero.) Aí
sim, tolerância zero! E é interessante o que nós podemos observar, até
mesmo diante de várias notícias que nós vemos, tanto na escrita quanto na
tv, é que o próprio Estado acaba deixando de cumprir a sua função porque
a segurança pública é um dever do Estado e acaba abrindo aí um leque para
que o próprio município comece a se cuidar em relação à segurança; então,
o Governo do Estado está praticamente deixando várias obrigações a cargo
do município! Então, como acontece aí em todos os municípios do Estado e
como aconteceu no Município de Jardinópolis, aquele convênio que foi
celebrado com o Estado em relação ao trânsito; então, como o Município
não tem agente de trânsito, foi celebrado esse convênio com o Estado onde
os policiais fazem o dever, o poder de polícia do Município, em relação à
autuações, e recebe aí uma gratificação que é o pró-labore. Visto que, em
vários municípios, o valor do pró-labore chega a salário mínimo e que, no
Município de Jardinópolis, desde a sua criação, ele mantém-se no mesmo
valor (nem mesmo tendo reajuste do mínimo) e que esse valor é R$ 200,00,
os policiais vêm pedindo para que a Câmara de Vereadores converse com
o nosso Executivo para que tenha a probabilidade de, pelo menos os reajustes
do salário mínimo, que seja repassado nesse valor; que o Município já tem
uma lei e já efetua o pagamento de alguns anos e que, até hoje, o Município
não repassou para o pró-labore nenhum reajuste em relação ao salário
mínimo! Nós temos também, recentemente, foi aprovado em Barretos a Lei
da Atividade Delegada que é chamado Bico Legal; é uma atividade que vem
se difundindo aí, praticamente, em vários municípios do Estado e que, em
breve, pode até estar se chegando também em nosso Município; porque, já
que vemos que o próprio Estado acaba abrindo leque e dando essa
competência para os municípios; e a gente vê que, se o Município quiser
cuidar da sua segurança, que ele comece a espernear, a gatinhar e comece
a ter um olho clínico para resguardar a sua população! Um outro fator,
assim, que eu vejo muito interessante e que o nosso Município ainda não tem
e que deve se preocupar, é em relação à guarda civil municipal; eu já
trabalhei até mesmo em apoio de município que tem a guarda civil municipal
e sou testemunha do quanto ela é importante para o município; eu fui prestar
serviço de apoio na cidade de Sertãozinho; e, na cidade de Sertãozinho,
como o guarda civil municipal tem colete de segurança individual, tonfa
individual, armamento individual, rádio de comunicação HT individual;
então, eles pegava lá três, quatro policiais militares, que não têm tais
equipamentos, com um guarda municipal; onde toda a nossa comunicação
feita era através do HT do guarda municipal! Então, o poder de fornecer a
segurança, quando bem equipado, é muito mais prático; muitas vezes, pelo
próprio guarda municipal e pelas condições que o próprio município acaba
dando a ele, do que o próprio policial que está na sua função perante o
Estado! Então, é um fator, assim, importantíssimo de se analisar para o
nosso Município; principalmente, pela visão de que nós temos no nosso
Município e o quanto ele sofre por essa doença, que é o crime, de que nós,
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junto como o Executivo, comece a ter um olho clínico em relação à guarda
civil municipal; que, aí, pode abrir um leque em relação à segurança de
trânsito, segurança escolar, enfim; então, é importantíssimo que começamos
a ter esse olhar clínico em relação à nossa segurança! No mais, muito
obrigado!”. Inscrita também para falar, a Vereadora Lilia Aparecida
Almeida Maturana subiu na tribuna e fez o seguinte discurso: “Boa noite
senhor Presidente, senhores vereadores e o público presente! Eu quero
dizer para vocês que pouquíssimas vezes eu chorei diante de um aparelho
de televisão; e ontem eu chorei o tempo todo com o discurso do Obama, um
democrata, um negro de origem humilde e o homem mais poderoso do
Mundo, em terras brasileiras! Eu tenho uma cópia do discurso dele. Vocês
tomaram conhecimento ou alguma coisa, assistiram? Foi maravilhoso! Eu
vou ler aqui só dois tópicos e, se alguém quiser, depois eu passo a cópia;
muito bonito, o tempo todo um homem de uma linha, de uma humildade;
para quem conhece os Estados Unidos (já estive lá, a minha filha já morou
lá e eu tenho um irmão que morou lá), olhava naquele semblante e eu tenho
certeza que o caminho da paz, o caminho da união dos povos está naquele
homem de origem humilde que começa a semear a paz no mundo; olha que
bonito: ‘No Brasil, vocês lutaram contra a ditadura, lutando para serem
ouvidos. Mas esses dias passaram. Hoje, o Brasil é um país onde os cidadãos
podem escolher seus líderes e onde um garoto pobre de Pernambuco pôde
chegar ao posto mais alto do país. Foi essa mudança que vimos na Cidade
de Deus. Quero dar os parabéns ao Prefeito e ao Governador pelo seu
excelente trabalho. Mas, não se deve olhar para a favela com pena, mas
como uma fonte de artistas, de presidentes e de pessoas com soluções...
Sendo o Brasil e os EUA dois países que foram tão enriquecidos pela herança
africana, temos que nos comprometer com a ajuda à África e também
estamos ajudando os japoneses hoje. Vocês, aqui no Brasil, receberam a
maior imigração japonesa do mundo.... No passado, foi aqui fora na
Cinelândia, que políticos e artistas protestaram contra a ditadura. Uma das
pessoas que protestaram foi presa e sabe o que é viver sem seus direitos
mais básicos. Porém, ela também sabe o que é perseverar. Hoje ela é a sua
presidente, Dilma Rousseff...’ . Para quem conhece o Primeiro Mundo e
assisti ontem e fiz questão de acompanhar a visita dele no Brasil, eu fiquei,
sinceramente, muito feliz; porque eu acho que o caminho é esse, a união dos
povos, a humildade entre os seres humanos e aí vai; sem falar dos elogios
que ele fez com relação ao Brasil e ao povo brasileiro! Eu quero, neste
momento, dizer que as próximas inaugurações no Município, eu gostaria de
ser avisada (pedido verbal) pelo menos com 36 horas de antecedência;
porque nós temos compromisso com a vida profissional, com a vida familiar
e com a vida pública! Bem, eu recebi este book que é dos festejos do Estado
de São Paulo; e, para alegria desta vereadora, quando o Dr. João Ciro foi
o prefeito, eu fiz uma indicação ao então Secretário de Esportes e Turismo
(que era o Corauci, na ocasião) para que oficializasse a Festa de São Pedro
e a Festa do Senhor Bom Jesus da Lapa. Na Festa de São Pedro, eu estive
presente na comissão e até participou o nosso saudoso João do Pulo (que eu
falo com ele com uma saudade muito grande); e, infelizmente, não está aqui
a Festa do Senhor Bom Jesus da Lapa. Então, eu gostaria (pedido verbal)
que fosse oficializado o Sr. Secretário de Esportes e Turismo do Estado de
São Paulo para que faça um levantamento no Estado; porque foi um decreto
e não consta no nosso book, com as festas do Estado de São Paulo, a nossa
mais tradicional festa do Interior de São Paulo e da Região de Ribeirão
Preto que é a Festa da Lapa! Bem, não sei se vocês tomaram conhecimento
de uma matéria na Folha de São Paulo da famosa penitenciária; então, o
Governo do Estado agora já está concluindo a obra da penitenciária aqui
próximo; e a próxima cidade é Jardinópolis; está aqui a matéria (Tá?),
Guariba já iniciou as obras e está aqui o próximo investimento do Governo
do Estado; ao invés de segurança, ao invés de cultura, ao invés de educação,
ao invés de saúde, ele vai investir numa penitenciária no nosso Município!
E, se alguém quiser tomar conhecimento, eu recebi alguns ofícios do
Secretário de Assistência Penitenciária; está aqui a mini-cidade penitenciária
que será construída no Distrito de Jurucê. Então, não é esta Câmara, não é
esta Administração que procurou essa desgraça para o nosso Município;
infelizmente, nós temos que ser inteligentes e ter cabeça para administrar
esse problema tão sério que vamos enfrentar a partir da construção dessa
maldita obra que o Sr. Governo do Estado coloca ‘goela abaixo’ no nosso
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Município! Só isso e muito obrigado!”. Em tempo, o Vereador João Ciro
Marconi comentou ainda: “No que se refere às palavras do nosso visitante,
o Presidente (igual presidente de qualquer outro país, mas é uma potência)
Barack Obama; vocês perceberam que ele falou espontaneamente, ele não
leu nada (Tá certo?), ele falou aquilo que ele estava sentindo de coração
(Tá?), democraticamente e levanto sempre a democracia. Mas, em parte
(Viu, Cabo Sérgio? Você que pertence e pertenceu à Polícia Militar), eu tenho
saudade da Ditadura; eu, com quatorze anos e que convivi dos meus quatorze
até os vinte e poucos anos, eu tenho saudade da nossa Ditadura aqui no
nosso País; o nosso País está precisando um pouquinho não é só de
democracia e de liberdade como que está não, para ver as barbaridades
que está acontecendo; desde a nível, lá encima, político (que é a decisão, as
histórias da corrupção, história disso e história daquilo; que sempre tem
uma novidade) até o comportamento da própria população; haja vista, em
Jardinópolis roubaram do lado da Delegacia; estouraram dois caixas ali;
teve uma notícia no jornal que tinha um que tinha roubado (não sei aonde)
R$ 100 mil e estava dando volta na Cidade de carro aí e pegaram ele, acho
que teve esse fato aí (Tá certo?); teve agora, ontem, um homicídio lá (É
homicídio que chama, né Jurídico? Aquele que você rouba e depois mata!
Como é que chama? Latrocínio!?), tivemos aqui naquela associação que
tem ali no Município de Jardinópolis! Então, eu acho que tem que ser tomada
uma posição muito séria pelos Órgãos competentes e esses Órgãos
competentes têm que ser a Polícia Militar, o Poder Judiciário, com o Ministério
Público e o Poder Executivo; e o Poder Executivo sempre com o apoio do
Poder Legislativo! Isso que eu queria falar com relação a história do Barack
Obama, na visita dele aqui ao nosso País!... Agora eu queria dizer, Cabo
Sérgio, que esse é um posicionamento pessoal meu; eu (pela minha história
política e pela minha história administrativa e legislativa, quando eu comecei
em 82 quando eu fui eleito vereador de 83 a 88) sempre tive um
posicionamento daquilo que é de direito e de dever do vereador; eu acho que
o vereador, na minha opinião, ele tem muitas e muitas funções. Agora, em
cidade pequena, o poder fica para aquele que é responsável, o Poder
Executivo; isso eu comecei a aprender com o Sr. Gininho Marchió; que,
inclusive, eu chamava ele nas tribunas (está aí nos anais da Câmara) de
ditador democrata; esse era o meu posicionamento com ele nos seis anos
que nós fomos vereadores; e, realmente, não atendia. Então, eu fui e aí eu
senti que o prefeito, que ocupa o cargo Executivo (Essa a minha opinião!
Viu, gente? Eu não quero passar essa opinião para ninguém, é o meu
posicionamento!); quando eu fui prefeito, eu respeitei totalmente a Câmara
Municipal; e eram 17 vereadores, não era um, não era dois e nem três não,
17 vereadores; e tinha um vereador que ele começou, do primeiro dia que
eu assumi até o último dia do seu mandato, ele fez de tudo para poder me
prejudicar, que chama-se João Batista Berardo; e, com ele, ele trazia mais
pessoas junto do seu ‘staff ’, na época, por causa do ponto de vista político,
do ponto de vista de politicagem! Então, eu tive um respeito muito grande
pela Câmara Municipal; aqui estão vereadores aqui presentes, que é a Lilia
e o Paulinho, está aqui presente também o Nê Meloni e o próprio Amauri
que está aqui presente, que foram vereadores quando eu fui Prefeito; eu
procurava fazer aquilo que tinha condições de fazer; vocês bem perceberam
que pouca coisa eu peço para o Sr. Prefeito Municipal; e isso eu vi, se você
jogar em ordenadas e em abscissa, todas as indicações que vocês fizeram,
do início da Administração quando se começou, que aquilo foi uma ascensão
aqui; depois (O quê que aconteceu?), você vê que hoje teve quatro ou cinco
indicações e que, realmente, não vai atender; porque é uma situação...; não
que ele seja um ditador, o Prefeito; está na mão dele o que ele tem de visão!
Eu, por exemplo, eu não vou fiscalizar o Prefeito; que eu acho, eu acho não,
ele tem um mérito muito grande, que eu não preciso me preocupar, que é a
sua honestidade; que é uma das coisas que a função do vereador é fiscalizar
aquilo que está sendo feito para ver se ele, juntamente com a sua equipe
administrativa, está sendo corrupto e malandro; então, eu durmo tranqüilo
que eu não preciso me preocupar com o Sr. José Jacomini, provavelmente;
ninguém neste mundo acerta 100 % sem ser Deus, nós somos ser humano;
mas, provavelmente, se ele errar, ele vai errar por exceção e não por
continuidade! Então, eu tenho essa visão; então, eu não me preocupo, Cabo
Sérgio, de pedir isso e pedir aquilo porque está na função dele; plantar uma
árvore é ele que tem que ver junto com a sua assessoria; um buraco na rua,
que Jardinópolis está emburacado inteirinho, ele que tem que ver; se a gente
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começar a pedir para o Prefeito essas coisas, tem que mandar cassar o
Prefeito; fala: ‘Oh, vai tapar o buraco, vai capinar, vai limpar, vai fazer
isso e fazer aquilo!’. Cadê a assessoria desse Prefeito para poder ver tudo
isso, para poder trazer a ele? Ainda mais num momento (eu estou falando
isso depois de dois anos) político e administrativo que nós estamos vivendo,
em que o Prefeito fala com muita grandeza (eu dou louvores a ele porque ele
fez um trabalho para isso) que ele tem dinheiro no caixa; se ele tem dinheiro
no caixa, ele não vai deixar de investir naquilo que é necessário para a
nossa Cidade! E uma grande obra necessária para a nossa Cidade, como
assim na nossa casa, é manutenção; manutenção de tudo: da rua, da sarjeta,
da guia, da árvore, da calçada, das praças, da parte social, da parte de
saúde; é função do Prefeito, meu Deus do Céu! Precisa eu fica lá?: ‘Ôh
Prefeito, vamos fazer isso! Ôh Prefeito, vamos fazer isso!’; agora, se ele
tiver o bom senso de falar: ‘Ô Raimundo, vem cá Raimundo! O quê que nós
podemos, o quê que você está sentindo, o quê que está acontecendo? – Oh,
a população tá isso, que eu tenho contato... ‘. Então, vocês viram que vocês
se expuseram muito, que você acabou de falar e desabafar o que falaram lá
em Jurucê; porque, para mim, ninguém vem falar isso não, porque eu tenho
o meu estilo de fazer; eu estou aqui, eu sou vereador, eu legislador, eu não
sou executivo, quem tem que executar é o Sr. Prefeito Municipal; a ele que
cabe a responsabilidade dos seus atos; nós temos que fiscalizar, isso não
tenha dúvida! Agora, pelo caminho que ele está e numa Cidade que hoje
(não quando ele pegou a Prefeitura, mas hoje) ele tem uma condição financeira
de poder investir aquilo que ele conseguiu nesses dois anos de acertar a
Casa; que ele acertou a Casa, esse mérito dele eu não vou deixar de falar;
mas, é o ‘pai que economiza, mas deixa o filho passar fome’, que nós
estamos acontecendo em Jardinópolis, esta que é a grande verdade; é só
andar na Cidade e você vê aquilo que é mais importante! Quando eu fui
candidato a Prefeito (com apoio dos quatro que estão aqui presentes, dois
sentados aqui e dois aqui), eu tive um questionário em que eu perguntei para
a população qual que era o maior problema do seu bairro. Você imagina
qual que foi a resposta ou não, Cabo Sérgio?... Sabe o quê que a população
respondeu naquele momento?: ‘Sujeira, a Cidade está suja, está imunda!’.
O quê que foi o ponto forte da minha Administração? Foi a higiene e a
limpeza da Cidade, que eu bati! Haja vista que eu tive 23 casos de Dengue
em quatro anos, 13 veio de fora e 11 foi pego aqui; aí teve um exemplo; e
outras coisas. Então, eu não fico preocupado se ele atende um vereador ou
atende outro; para mim, eu não estou nem aí, eu estou seguindo aquilo...
Não, eu não quero questionar porque eu não vou pedir ao Sr. Prefeito isso
(Tá certo?); eu estou dizendo a minha manifestação! Muitos de vocês aqui,
provavelmente, estão chateados com o Sr. Prefeito Municipal, muitos, de ter
pedido algumas coisas e muitas coisas; haja vista a curva ascendente de
indicação e a curva descendente de não indicação mais. Então, eu acho que
cabe ao Prefeito, porque o Prefeito tem que ser uma pessoa inteligente, ele
tem que ter visão, ele tem que olhar para o futuro; isso aí, a vida nos ensina,
ninguém morre sabendo tudo, a gente tem que ter humildade! Hoje eu falo
isso de muitas coisas que eu fiz certo e faria e muitas coisas que eu fiz errado
quando eu fui Prefeito; eu errei muito quando eu fui Prefeito; o meu erro foi
menor que os meus acertos, eu acertei mais do que errei; e hoje eu reconheço
aquilo que eu possa ver e daquilo de consertar! Então, eu gostaria muito,
em meia dúzia de palavras que eu tive oportunidade, que você foi muito feliz
e Deus me iluminou, foi a confraternização que nós tivemos aquele dia lá na
sua casa; foi a melhor reunião que poderia ter para poder ter um pouquinho;
eu conversei um pouco com ele, que tive a oportunidade; coisa que eu nunca
fiz com ele, nem na rua e nem no Gabinete; de uma maneira extrovertida, de
uma maneira simples, mas sempre respeitando a figura do Prefeito, eu
respeito; hoje, o Prefeito da Cidade não sou eu, eu sou um vereador que vem
aqui para ver as leis que ele manda, se tá certo ou se está errado, e fazer
algum questionamento. Então, se eu for fazer um levantamento da Cidade,
o que precisa aqui, vocês não imagina, pela minha visão administrativa, eu
fico decepcionado; então, se eu for começar a falar, eu passo na rua e eu
vejo detalhes pequenos, Cabo Sérgio, e chego nos detalhes grandes; que eu
acho que você tem que ver coisa pequena, coisa média e coisa grande
administrativa, daquilo que é de responsabilidade do Poder Executivo!
Agora, ele tem uma lei de responsabilidade fiscal, ele tem um orçamento na
mão, ele tem uma receita e uma despesa, ele tem um funcionalismo público;
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então, ele tem que ter uma...; mas, a manutenção das estruturas, eu não
abro mão de nenhum, nem quando eu fui prefeito; quem foi vereador comigo,
via que eu investia muito em manutenção daquilo que nós tínhamos,
procurava melhorar tudo aquilo que nós tínhamos; se eu não tinha condição
de fazer aquilo a mais que precisava, porque eu não tinha dinheiro. Então,
eu entendo o seu posicionamento, eu acho que você não deve ficar chateado;
por exemplo, a própria moça de Jurucê, a moça não tem nenhuma voz ativa
para definir programas de melhoramento de Jurucê; ela não tem, ela está
ali por uma situação dele, o problema é dele! Agora, quando eu tive o João
Riul (não porque foi o meu cunhado não), era um cara, um rapaz que
‘arregaçou a manga’ e abraçava a causa de Jurucê, eu não precisava pedir
para ele, ele fazia; e, quando ele pedia, eu dava condições para ele fazer
aquilo que era possível fazer; então, (eu não sei se você pegou um pedaço de
quando eu fui prefeito) o que nós temos em Jurucê, muitas e muitas e muitas
coisas foram feitas na época em que eu fui prefeito! E assim também em
Jardinópolis, daquilo que era possível naquela época, com um orçamento
miserável, não tinha um dinheiro que hoje tem a Educação; até brinquei
com o Prefeito na hora lá: ‘Quisera eu ter um dinheiro desse para poder
investir na Educação!’; na Educação, fica ‘inventando moda’ (entre aspas,
que precisa) para poder recuperar tudo; você viu que, de tudo que ele falou
lá, você viu que foi mais Educação! Agora, eu vou dar um exemplo bem
fora: você pega alguns jornais aí da parte econômica e você vê: ‘O Banco
do Brasil teve um lucro não sei do quê.’; o Banco do Brasil não é para dar
lucro, gente; o Banco do Brasil é para poder investir no atendimento social
do nosso País; fala que tem um buta de um lucro lá, fechou com um lucro em
primeiro lugar, do que o Bradesco, do que Itaú, etc., etc.; não tem que dar
lucro pô, ele tem que pegar aquele dinheiro e investir socialmente na Cidade,
na Saúde; por isso que eu não abro mão; por exemplo, em Jardinópolis tem
um Hospital fechado e o Banco do Brasil está dando lucro! (o Vereador
Mario Sérgio de Oliveira disse que está ‘quebrando as pernas’ dos
fazendeiros, que faz empréstimo e não agüenta pagar; e toma o que tem.)
Então, são esses posicionamentos que eu fico tranqüilo; por exemplo, dar
nome de logradouro público é uma prerrogativa da nossa Constituição
Municipal e do vereador; eu pedi para o nosso Jurídico fazer um
levantamento (e ele está fazendo) acho que de 20 anos, de todos aqueles que
foram dados nomes a construir, e foi dado e não foi dado nome para nenhum!
Vocês acham correto isso? Quando eu fui prefeito, em que as ruas que
foram dadas lá no loteamento que leva o nome do meu pai, eu pedi para o
Jorge trazer toda a listagem de tudo aquilo; não foi possível dar nome de
todo mundo, mas foram todas elas tiradas e que nomes que estavam a
acrescentar. Então, eu tenho uma postura e uma visão de uma maneira; eu
entendo perfeitamente vocês e fico até chateado porque é um entusiasmo
muito grande; quem entra como vereador, como vocês e eu também entrei;
eu, o primeiro atrito que eu tive com o Gininho foi por causa da Festa de São
Pedro, era terra; eu fui pedir a ele: ‘Oh, nós vamos ter a Festa de São Pedro
e eu queria que você arrumasse aí para ver, pelo menos, jogar um água!’;
que, de primeiro, era poeira (não sei se vocês se lembram quando iam em
Jurucê na Festa de São Pedro); e, simplesmente, ele nem deu bola para
mim! O quê que eu fiz? Fiquei quieto! Eu falei: ‘Eu vou pegar e me colocar
no devido lugar a minha situação e vou tocar aquilo que é a minha função!’;
que sempre procurei fazer e vou continuar fazendo para mim não ficar triste
e chateado; o prefeito é o prefeito e eu sou o vereador; eu não tenho nada a
ver, mas tenho a responsabilidade de cumprir aquilo que a legislação manda:
de fiscalizar, de ver, de votar; que é o que a gente procura e eu procuro
fazer! Não sei se o senhor entendeu a colocação que eu quis fazer dessas
minhas palavras, com relação a tua chateação nos atendimentos dos pedidos
que são feitos; provavelmente, não só você como os outros colegas aqui!
Tá? Obrigado, Sr. Presidente!”. Não havendo mais nenhum vereador inscrito
para falar na tribuna e com requerimento aprovado do Vereador João Ciro
Marconi para a dispensa do intervalo regimental de 15 minutos, o Sr.
Presidente encerrou o expediente e passou direto para a ORDEM DO DIA:
Colocado em discussão e votação, o PROJETO DE LEI Nº 022/2011 do
Executivo que “DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA, QUE ESPECIFICA”, após aprovado o regime de
urgência especial e o parecer conjunto favorável das Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento, foi aprovadopor unanimidade. Sendo
que, durante a discussão da urgência, houve uma discussão entre o Vereador
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João Ciro Marconie o Vereador Amauri Pegoraro, onde este último
começou dizendo: “Esse projeto visa a liberação da verbade R$ 250 mil; eu
vou votar contra a urgência, deixa eu explicar porque; eu acho que o projeto
é bom, é a construção do centro cirúrgico, deve serfeito sim; só que a gente
está liberando dinheiro para o Prefeito, acabamos de liberar, há alguns dias
atrás, R$ 750 mil para terminar o que está sendo feito lá. Certo? E eu não
sei, esse centro cirúrgico vai ser feito, pelo que eu sei, para pequenas
cirurgias! Certo, Paulinho? Eu não entendo muito dessa parte, mas eu acho
que o doutor poderia explicar a nós todos vereadores aqui a situação
seguinte: Para ter um centro cirúrgico, será necessário também uma sala
de recuperação tipo UTI ou alguma coisa assim, tem necessidade disso? Só
para saber!?– Vereador e colega Amaurizinho! Eu gostaria, eu vou te pedir
para você (Tá certo?); pelo que eu vi o projeto, pelo que ele tem intenção
agora de fazer e que vai transformar aquilo ali num hospital municipal; não
é só o centro cirúrgico, aquilo já está adequado com enfermaria, inclusive,
com aumento de mais leitos para a internação; então, para completar de
passar de unidade mista, não vai mais chamar de unidade mista, vai chamar
hospital municipal, provavelmente, de Jardinópolis! Então, é uma necessidade
que ele abriu os olhos, daquilo que ele está fazendo; que eu ainda falo que é
um pouco de vaidade pessoal dele; eu prefeito, eu não faria um hospital
público municipal, eu não faria! Por quê que eu não faria? Porque vai ter
dificuldade na manutenção dessa estrutura com o passar do tempo, que a
Cidade vai crescer; a Cidade precisa parar de crescer um pouco, o que está
acontecendo aqui desordenadamente, viu o número de lotes que estão saindo
aí; nós não vamos ter equipamentos sociais, seja ele escola, saúde, etc.,
para atender a demanda desse pessoal... Então, já que ele está indo, está
fazendo, ele está assumindo a responsabilidade; até então, eu fazia crítica
porque ele estava só mudando ‘seis por meia dúzia’, ‘seis’ do Hospital de
Jardinópolis, o Pronto Socorro e o Ambulatório, que ele está usando e
passando para lá; agora, construindo ali (Viu, Amauri?), não é só as duas
salas não! Você chegou a ver o projeto, ou não? Mesmo você não tendo
conhecimento; eu tenho um pequeno conhecimento (Hein?), eu não sou
administrador hospitalar para chegar ali não, eu tenho um conhecimento
médico. Mas, se amanhã, se eu fosse fazer um hospital municipal, não seria
eu que ia fazer, eu ia atrás de pessoas com competência, mais do que a
minha, apesar de eu ser médico, para poder elaborar; isso passa por crivo
de Estado e de toda aquela normatização para se construir, seja ele público,
seja ele privado!– No ponto de vista do senhor, o senhor acha que vai ter
condição de fazer essa cirurgia aqui?– Vai ter condições de fazer cirurgia!–
Vai ter condições de fazer, vai ser feita?– Vai ser feito o que tem no nosso
Hospital!– Aqui?– Aqui! Mesma coisa!– E é pequenas cirurgias!?– Mesma
coisa! Não vão fazer cirurgias de alta complexidade. Por exemplo, na minha
especialidade (vocês bem sabem que eu sou cirurgião na região anal, retal
e intestinal), quantos intestinos eu operei aqui? Mas não operei aquele que
eu precisava de uma UTI. Então, UTI não vai ter; então, esses casos de alta
complexidade, vai ser direcionado para Hospital tipo das Clínicas; que o
hospital municipal é hospital de SUS! Então, diante do que está se gastando
ali, eu sou favorável e parabenizo o Sr. Prefeito por ter tomado essa atitude;
e não ter feito, isso aqui não era nem para ter, era para ter já feito lá atrás,
já ter vindo já pronto, eu falei para ele; que não tem, se vocês pegarem o
mapa, a planta da coisa, não tem!– Foi posto agora!?– A não ser que ele
escondeu de fazer surpresa (Tá certo?); ele vai emendar ali ao projeto.
Então, essa é a minha opinião, vai dar para fazer, eu acredito; agora, não
é só levantar as paredes (Viu, Amauri?), eu quero ver equipar aquilo ali,
pôr material humano para pôr para funcionar aquilo ali; aí que a coisa vai
pegar, aí que o bicho vai pegar;porque não vai ter o que tem a Educação (Tá
certo?), não vem a grana; se viesse a grana que vem para a Educação, vir
para a Saúde, tudo bem, manutenção tranqüila para frente; aí que éa minha
preocupação!– Até no mesmo dia lá, eu tive uma pergunta para ele como ele
ia fazer? Aí, até ele me deu a resposta; ele falou que sabe o que está fazendo!
Então, eu vou dar essa...– Voto de confiança, né!?– É, e vamos ver!– Eu
também estou dando um voto de confiança!– Tomara que ele saiba mesmo
o que está fazendo e faça bem; eu torço para isso, torço para que dê certo
sim ali, porque Jardinópolis necessita muito do Hospital e de tudo isso que
ele tem intenção de fazer!– Você pode ver,Amaurizinho,que em Ribeirão
Preto hoje que a Prefeita Darci Vera conseguiu, por causa de problemas

continua...

31 de março de 2011.

JORNAL OFICIAL

financeiros no Hospital Santa Lídia, a aquisição do hospital; inclusive, ela
vai fazer fundação, vai continuar lá, não vai ser hospital municipal; ela
vaifazer uma fundação, quem vai comandar lá vai ser uma fundação,
comumpresidente da fundação, etc.; vai continuar tendo os leitos para
convênio; eu opero lá no hospital, eu vou poder operar SUS (que eu não
operava mais que fecharam o convênio) e operar convênio, que opera o
convênio lá! Então, ela está tirando essa responsabilidade desse peso; issoque
é a minha preocupação porque, se o Município não teve dinheiro e a
competência (não sei porque) para, lá atrás, bem vindo lá de trás, para o
nosso Hospital e deixar chegar ao ponto, vai acontecer lá! Escuta essas
palavras que eu estou dizendo para vocês; vai ser muito bonito, mas eu
quero ver a manutenção dessa estrutura; aí que tá, dinheiro; porque o SUS
não paga o suficiente para você ter uma... Não sei se eu fui, assim, claro;
não totalmente porque é uma obra que é do Executivo; eu fiquei sabendo,por
tabela,dessa planta desse local.– Eu queria agradecer pela sua experiência,
não só como vereador, mas como médico da sua atuação na área de saúde;eu
acho que é o melhor que poderia ser hoje aqui estar explicando para nós, eu
acho que é o melhor que tinha como falar!”.Por sua vez, o Vereador Paulo
Roberto de Almeida comentou o seguinte: “Senhores vereadores, a respeito
desse centro cirúrgico aí e de hospital que tomou forma agora; o Vereador
João Ciro também citou muito bem a respeito, como administrar. Sabemos
que os prefeitos que virão,não vão poder fazer ‘aviãozinho’com dinheiro
público;a máquina vai ficar grande;é difícil,mas não é impossível! Agora, a
respeito desse hospital, até eu queria perguntar aqui ao nosso Jurídico, o
Dr. Nélio: Sabemos que é um bem público (Né?), vai ser um prédio, um bem
público; se, por exemplo, o Prefeito pode licitar para que uma empresa ali
do ramo hospitalar possa administrar?...Então, tem vários caminhos que
podem chegar;há várias opções que podem, depois de pronto, seguir aí
essa direção!Então, eu acho que os vereadores, como disse o vereador
Amauri, nós temos que, nesse momento, aproveitar que a Prefeitura tem
condições de construir um prédio municipal; e, de repente aí, pode ter uma
empresa do ramo que possa administrar essa parte hospitalar, não a parte
do PA; e, aí, eu acho que pode vir os convênios também; então, todas essas
discussões elas virão ainda aí quando chegar o momento oportuno!(o
Vereador João Ciro Marconidisse que não é só levantar parede!)É verdade,
administrar aí, a manutenção é pesada! Mas, então, eu sugiro aos
companheirosaí que votem o projeto e vamos dar esse voto de confiança
aí...”. Então, o Sr. Presidente colocou a urgência em votação.Jádurante a
discussão do projeto, o Vereador Mario Sérgio de Oliveiracomentou:
“Em relação à discussão deste projeto, eu gostaria de fazer um requerimento
verbal solicitando ao Sr. Prefeito que envie para esta Casa cópia do projeto;
inclusive, com toda a planilha do que vai ser feito; para que a gente possa
estar tomando conhecimento, inclusive a planta, as duas salas que vai ser
construída. Até então, porque, muitas vezes, a gente tem ido lá no local e tem
visto lá a estrutura e desconhece a descrição de como vai ser feito, a sala, a
relação de leitos! Eu acredito que, com a planta e com toda a planilha, a
gente pode até estar fiscalizando melhor a questão das empreiteiras que
estão trabalhando lá no local!”.Por sua vez, o Vereador João Ciro
Marconidisse: “Eu queria aproveitar a oportunidade do Cabo Sérgio e
dizer é fundamental (Né?), isso aí seria fundamental, isso aí era uma atitude
que o Sr. Prefeito deveria ter junto com o seu ‘staff’ da Saúde e conversar
com todos os vereadores, ou junto ou separadamente,chamar! Eu fiquei
sabendo por acaso, se a minha sogra não tem um problema e eu não vou lá,
eu não ia conversar para levar um problema que eu tinha sentido; porque,
depois que fechou o Hospital, foi a primeira vez que eu fui lá; aí fui falar do
Hospital e, aí, a Secretária falou: ‘O senhor viu?– Viu o quê? O que menos
vê as coisas aqui sou eu!’. E eu vou falar também, já vou aproveitar a
oportunidade do Executivo e vou falar do Legislativo; o ‘pombal’ e a ‘casa
da COHAB’ que está fazendo aqui no fundo aqui, eu não vi planta disso aí,
ninguém me mostrou a planta disso aqui dentro desta Casa! Então, tem
essas situações, essas vaidade pessoal, que não pode acontecer; é por isso
que eu fiz todo aquele comentário antes para chegar nessa conclusão! Eu
não vi! Você viu, nobre vereadora, a planta da ‘COHAB’ aqui no fundo? Eu
não vi; assim como nós não vimos lá; não só lá, como qualquer reforma!
Eu sempre tenho comentado com o nosso Jurídico: ‘Veio alguma planilha,
veio algum mapa ou alguma coisa?’. Eu não tenho perguntado, de vez em
quando, nos projetos que vêm aqui das reformas que teve: Casa da Criança,
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a própria Delegacia e os outros locais aí que está sendo...? Não veio para
nós; não vem para a gente tomar conhecimento; eu acho que nós devemos
tomar conhecimento para que a gente possa ser um meio, um veículo de
informação para a população; e nós não sabemos! Concorda , ‘sr.
presidente’?”. Então, houve uma discussão entre o Vereador João Ciro
Marconie o Vereador Paulo Roberto de Almeida, onde este último
começou dizendo: “Ficou pregada na sala dos vereadores muito tempo lá,
vereador, a planta! Eu vou falar mais para a vossa excelência, essenegócio
de ‘pombal’? Uma vez a vossa excelência lá num palanque lá na Vila, falou
que aquelas casinhas que o povo mora até hoje lá é um ‘pombal’ também!–
Não falei não, isso aí eu não falei não! Se teve uma pessoa que mais investiu
na Vila, fui eu! Tá? Epegar do jeito que peguei aquilo lá!– Aquele mutirão
feito lá, às duras mágoas, na época da inflação a 50 % ao mês, eu tive lá e
vossa excelência num palanque lá: ‘Ah, esse pombal!’; só que lá mora
gente!– Eu não falei nada disso não!– Agora, aqui também, ficou aqui nessa
sala aqui meses, a planta lá fixada! Não ficou, vereadores? Pode falar! Não
ficou? Então, eu acho que a vossa excelência tem que informar
melhor!”.Tomando aparte, a Vereadora Lilia Aparecida Almeida
Maturanadisse: “Nobre vereador, aívai da questão de interesse de cada
um! Eu, vereadora Lila Maturana, terceiro mandato; até com uma visão de
beleza de tudo isso, porque o senhor me conhece muito bem
profissionalmente; eu ainda não vim visitar a obra! Entendeu? Mas, nem
por isso, eu critico! Eu acho que está em boas mãos; o Vereador e ExPresidente da Câmara eu acho que ‘empurrou um pouquinho de barriga’
para não levar as críticas que o nobre Vereador Presidente da Câmara
Mauro está levando; mas, tudo bem, é para o bem de todos! E agradecer a
Deus que o senhor passou pelo Executivo e reformou aqui trazendo para
esta Casa a Câmara Municipal! Bem, com relação ao projeto, em Araras
tem um teatro que foi construído pelo Quércia porque a sogra do Quércia
morava em Araras; então, hora que você passa na Anhangüera, dá para
ver que parece uma cabeça de papa; então, chama-se: ‘O Teatro da Sogra’.
E o centro cirúrgico do hospital municipal, graças à sogra; há males que
vem para bem, não desejo nada para a tua sogra, uma pessoa fantástica;
mas que bom que aconteceu de você estar acompanhando a sogra e sentir a
necessidade de discutir esse assunto tão importante para o nosso Município,
que é o hospital municipal de Jardinópolis! E torcer para o Prefeito, amanhã,
estar construindo a universidade municipalde Jardinópolis e outras coisas
mais! Voto a favor e torço muito para que dê tudocerto; e eu tenho certeza
que a questão não é outra a não ser o ser humano; porque, hoje, está muito
difícil lidar com o ser humano!”.Prosseguindo, o Vereador João Ciro
Marconidisse: “Já aproveitando, para se discutir este projeto, vocês fazem
um levantamento nos municípios vizinhos de Jardinópolis. Qual o município
que tem um hospital municipal? Difícil... Por exemplo, Mogi Guaçu (é uma
cidade que eu conheço, uma cidade grande e uma arrecadação)agora que
está começando, de muito tempo que começou a construir.Então, a minha
preocupação vai aqui, não é pessimismo não, é que se dê continuidade a
esse alicerce; nesse mandato está se fazendo isso, o que ele conseguir fazer,
nopróximo que entrar... Porque, o que eu ouvi do Sr. Prefeito,uma coisa
relacionada àPraça, eu já tinha ouvido antes dele ser candidato a nada num
artigo que ele fez com relação à Concha Acústica! Tá certo? Ele destruiu e
desmanchou a Concha Acústica por capricho pessoal dele com relação ao
Ex-Prefeito Newton Reis; essa que é a grande verdade! Só que não se soube
usar aquele espaço público ali! Tá? Então, é isso que eu quero deixar claro
aqui na minha manifestação:é o futuro do nosso hospital para as próximas
Administrações, aí é que está a minha preocupação; depois eu não quero
ser condenado de ter sido apoiado e ter feito o hospital municipal: ‘Tá
vendo? Os vereadores, na época, não sei o quê, deram apoio e o prefeito
fez! Olha aí,aburrada!’. Eu já estou alertando já para se fazer uma coisa
para ir para frente, não para estagnar e nem começar!”. Por fim, o Sr.
Presidente colocou o projeto em votação. Colocado em discussão e votação,
o PROJETO DE LEI Nº 023/2011 do Executivo que “DISPÕE SOBRE
ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE CARGOS DA PREEFITURA
MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, CONSTANTES DO ANEXO I, DA
LEI MUNIICIPAL N.º 1702/93, COM SUAS POSTERIORES
ALTERAÇÕES, NA FORMA QUE ESPECIFICA”, após aprovado o regime
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de urgência especial e o parecer conjunto favorável das Comissões de Justiça
e Redação e de Finanças e Orçamento, foi aprovadopor unanimidade. Sendo
que, durante a discussão do projeto, o Vereador João Ciro
Marconicomentou: “É um projeto que fala de saúde; então, não tem o que
se discutir; principalmente, em pessoas que hoje, pelo sistema de atendimento
da nossa Prefeitura, que precisaeque são técnicos em enfermagem e
enfermeiros!E, segundo, (Viu Dona Lilia, Sr. Paulinho, o Nê e o Zé que está
aqui presente?) de uma lei que foi criada quando eu fui prefeito e quevocês
votaram a favor! Então, meu muito obrigado; está aqui uma lei que foi feita
no primeiro ano do meu mandato de 93, com toda aquela reformulação que
eu fiz na Prefeitura com relação às instituições das Secretarias, etc. etc., etc.;
meia polêmica, mas está aí dando um alicerce para as Administração e
sempre moldada por todos aqueles que passaram! Então, o meu voto é
totalmente favorável a este projeto!”. Então, o Sr. Presidente colocou o
projeto em votação.Colocadas em discussão e votação em bloco, a MOÇÃO
Nº 55/2011 até a MOÇÃO Nº 59/2011, após aprovado o pedido da Vereadora
Lilia Aparecida Almeida Maturana para a dispensa da leitura das moções e
para que as mesmas fossem votadas em bloco, foram aprovadas por
unanimidade. Sendo que, antes da votação das moções, o Vereador João
Ciro Marconicomentou o seguinte: “Eu já faria um pouquinho diferente, as
moções de pesar votaria em bloco e as duas moções do nosso vereador
Cabo Sérgio, se ele quisesse fazer uso de algumas palavras, eu gostaria de
fazer uso e de agradecer a postura da Policia Militar em Jardinópolis; que
está presente aqui num local em que foi feito quando eu fui prefeito, esse
posto policial foi feito, eles moravam (Viu, Paulinho?) lá num ‘pombal’ lá da
Polícia Militar, que eles viviam lá encima (vocês bem lembram). E, para
premiar a minha participação como prefeito nessa obra, junto com todos os
vereadores em que todo mundo ajudou, eu tive uma ação popular nas
minhas costas comandada pelo João Berardo e companhia limitada a respeito
de quatro árvores que foi arrancada aqui aonde foi feito; até fico feliz
porque, aí, eu mandei plantar as 40 árvores que estão dando flor lá na
Avenida, subindo do lado esquerdo; então, eu mandei arborizar a Cidade
em função de uma ação popular que o João Berardo e companhia limitada
me entrou quando eu cedi à Polícia Militar e fizemos essa obra aqui! Então,
eu quero parabenizar (Viu, Cabo Sérgio? Leva a todos ali sem distinção!) o
seu trabalho e que continuem, com todas as dificuldades que eles estão,
estão em menos gente! E já vou aproveitar, Cabo Sérgio, dizendo,nessa
moção,que a minha opinião com relação ao que foi implantado (que eu fiz
um questionamento, mas fiz um questionamento pensando para frente)
quando na instalação da câmeras de segurança, que foi colocado cinco
câmeras (Cinco, né? Ou seis?), seis (cinco aqui e uma deJurucê) ; e que, a
Prefeitura, aqui vai não digo uma indicação ou vou falar pessoalmente
parao Prefeito; eu gostaria (e vocês são portadores desta minha idéia)que
o Prefeito viabilize funcionários para ficar especificamente nessas câmerasna
Polícia Militar; porque, o policial que fica ali, vossa excelência bem sabe, ele
fica atendendo telefone, ele fica atendendo balcão, ele fica vendo aquela
câmera que está na frente dele e tem que olhar as laterais ali! Então, deveria
a Prefeitura ceder, ter funcionários aí(abrir um concursoousei lá o quê que
for) para poder já disponibilizar;porque isso aí vai aumentar, hoje são
cinco ou seis, amanhã vai ser sete, amanhã vai ser oito... Éuma obra
importante, eu questionei a quantidade(na época)e a localização, que eu fui
contra; e disse que tem que ter funcionário porque eu presenciei esse fato;
quando eu fui lá, só tinha um e ele estava no telefone, ele estava atendendo
o rádio dos carros ali, então ele ficava ali; então, não tinha uma pessoa 24
horas monitorizando; não tem, diretamente não tem. Então, aí vai uma
indicação ao Sr. Prefeito, uma indicação verbal e informal; em que vocês
poderiam ser portadores, até o Presidente poderia ser o portadorao Sr.
Prefeito, para viabilizareceder legalmente (tem que ser uma coisa legal) à
PM (é um benefício do Município) a monitorizaçãoe tomar conta 24 horas,de
pessoas que não estejam vinculadas à Polícia para poder dar tempo paraeles
tomar conta de outrascoisas, porque nós estamos em número insuficiente de
polícia militar aqui em Jardinópolis!”.Tomando aparte, o Vereador Mario
Sérgio de Oliveiradisse: “Teve já, depois da instalação das câmeras, um
monitoramento em relação principalmente aos furtos em banco que
vinhamocorrendo e que eles estão conseguindo fazer um monitoramento e,
praticamente, já extinguiu isso no Município; inclusive, eu estou com uma
ocorrência. Em relação ao monitoramento, eles conseguiram já estar fazendo

Página 50

o monitoramento em relação aos bancos; como o senhor mesmo disse, há
algumas semanas anteriores aí houve um furto na Caixa ali do lado da
Delegacia (Não é isso?), no período noturno e entre o vespertino e o matutino,
pode ter ocorrido; então, agora eles estão fazendo aí um monitoramento
para tentar extinguir esse tipo de ocorrência aqui no Município graças ao
monitoramento com câmeras! Inclusive, num contato hoje lá na base e eu
até peguei uma cópia da ocorrência, policiais militares tiveram êxito em
uma ocorrência, essa semana, emprender um elemento na qual, durante a
abordagem com as câmeras e um trabalho feito com a equipe que estava de
serviço á noite, conseguiram deter um elemento e fazer a apreensão de mais
de R$ 100.000,00;na qual,tentaram comprar os policiais com esse dinheiro.
(o Vereador João Ciro Marconiinformou que houve uma denúncia
anônima.)É, houve;da denúncia e com o levantamento, veículo, residência,
enfim, com a junção de todo o aparato que eles têm, chegar a essa prisão.
Então, acaba,assim, vindo de encontrocom o nosso trabalho, com o trabalho
do policial;e ajuda muito (Né?),é uma ferramenta necessária no dia a dia do
trabalho! Então, o que o senhor está colocando, doutor, eu vejo, assim, de
uma suma importância; principalmente para o policial que está ali, atender
rádio, viatura, telefone 190 e mais monitoramento; com certeza, com essa
colocação que o senhor está colocando em fornecer ali pessoas para ficar
em prol realmente do monitoramento, com certeza, a segurança vai ser bem
melhor para os munícipes emgeral!”.Por sua vez, a Vereadora Lilia
Aparecida Almeida Maturanadisse: “É inegável (Né?), uma moção desse
teor; não só a questão que aconteceu com o Paulinho, mas outros serviços
prestados à comunidade! Aqui na própria moção, o nobre vereador disse
queprendeu as pessoas e tal. O quê que virou, afinal de contas? Eles estão
presos ainda, foi investigado esse caso, só essas pessoas que estão
envolvidas, tem mais gente envolvido? Quê pé que está?”.Ao que, o Vereador
Mario Sérgio de Oliveiraesclareceu: “Éinteressante que policiais militares,
ele tem o dever de preservar em relação à prevenção de segurança; depois
que se faz o Boletim de Ocorrência, apresenta na Delegacia e o flagrante
policial, o policial militar não tem mais contato com a ocorrência e sim a
Polícia Civil que trabalha com a investigação e o Poder Judiciário. Então,
nem tenho, assim, noção do que está acontecendo em relação às ocorrências
em que eles logram êxito aí de fazer o flagrante!”.Tomando aparte, o Vereador
João Ciro Marconicomentou: “Eu vou dar um exemplo (Viu, Cabo Sérgio?)
nesse fato em outro exemplo, que ela perguntou; um fato que ocorreu com a
minha mãe, na minha casa; ao qual teve, quando aconteceu, que pegaram a
minha mãe lá, amarraram ela, ameaçaram de morte, etc.; e, depois, a gente
descobriu e chamou a Polícia;a Polícia veioefez um belo trabalho, acionou
o helicóptero e o helicóptero veio (Viu, Vereadora Lilia? Ouve aqui; não é
chamar atenção sua não, só para você ouvir o decorrer das coisas como
que é no nosso País!); aí, prenderam o de maior e o de menor; o de maior
eu acho que está aí num centro de detenção, não sei qual local que está; e o
de menor foi para Sertãozinho naquele núcleo lá de reabilitação, ficou acho
que três meses lá e voltou; no que ele voltou, ele jáaprontou, aprontouem
outro local e aprontou na casa da minha mãe de novo, ele entrou de novo na
casa da minha mãe; só que foi durante o dia, a empregada viu e fechou as
portas, fechou as janelas, fechou tudo e chamou a Ana (que nós moramos
em frente ali); nós chamamos a Polícia, a Polícia já veio e não encontrou
(porque ele não ia ficar ali); mas, aí, a Policia Militar veio, já tomou outras
providências, passou para o Delegado e o Delegado já mandou para a
Promotora; a Promotora, já no mesmo dia, mandou para a Juíza responsável
pelo setor de menor para que fizessejá novamente a internação desse menino;
isso foi a tramitação. Aí, eu fui até o Fórum saber, lá no setor competente,
qual que foi a tramitação. Então, o quê que aconteceu? A Juíza não atendeu
o pedido da Promotora de mandar internar ele novamente e marcou... (Isso
foi o mês passado, foi dia 10 do mês passado; que, dia 10, ele achava que a
minha mãe tinha recebido a aposentadoria dela; que ele estava lá já ‘pescando’
no quintal.); e, aí, a Promotora pediu e a Juíza determinou que em maio que
vai ouvi-lo para saber dos fatos. Então, o policial faz, mas só que nós temos
a lei para cumprir; então, fica prejudicado!”. Por fim, o Sr. Presidente
colocou o requerimento da vereadora e as moções em votação.Em seguida,
colocado em discussão e votação, o requerimento verbal do Vereador
Mario Sérgio de Oliveira, feito anteriormente, foi aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém mais querendo
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fazer uso da palavra, o Sr. Presidente Mauro Sérgio dos Santos disse que
as indicações serão encaminhadas aos setores competentes, dando por
encerrada a Sessão. Para fazer constar em Ata, o Vereador e 1º Secretário
Amauri Pegoraro lavrou a presente que vai devidamente assinada pelo Sr.
Presidente e pelo 1º Secretário. Sala de Sessões da Câmara Municipal de
Jardinópolis-SP, aos vinte e um dias do mês de março de 2011.
ATO DA MESA Nº 004/2011
** DE 15 DE MARÇO DE 2011 **
“DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE
DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE
DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR
DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, ANGELA
MARIA PEREIRA, PARA QUE OS VEREADORES MAURO SÉRGIO
DOS SANTOS (PRESIDENTE DA CÂMARA), MÁRIO SÉRGIO DE
OLIVEIRA E PAULO ROBERTO DE ALMEIDA, POSSAM VIAJAR
ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2011,
OPORTUNIDADE EM QUE IRÃO ATÉ A CASA CIVIL E ATÉ O
ESCRITÓRIO DA ANTIGA FEPASA PARA TRATAR DE ASSUNTO
DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
A Mesa da Câmara Municipal de Jardinópolis, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, etc;
CONSIDERANDO o pedido de autorização de adiantamento datado de 14
de Março de 2011, para viagem dos Vereadores Mauro Sérgio dos Santos
(Presidente da Câmara), Mário Sérgio de Oliveira e Paulo Roberto de
Almeida, até a cidade de São Paulo - Capital, no dia 23/03/2011, oportunidade
em que os mesmos irão até a Casa Civil para tratar se assunto relacionado
com a necessidade de duplicação da Rodovia Dr. Arthur Costacurta, bem
como comparecerão no Escritório da antiga Fepasa e órgãos que cuidam do
patrimônio da União para tratar de questões relacionadas aos imóveis
edificados pela população do Distrito de Jurucê na área da antiga Fepasa,
assuntos estes de interesse do nosso município.
CONSIDERANDO a necessidade de adiantamento para fazer face às
despesas com pagamento de combustível, pedágio, estacionamento,
alimentação e outras que se fizerem necessárias no momento, dos Vereadores
e do motorista do veículo.
RESOLVE:
ARTIGO 1º: Fica autorizado o adiantamento das despesas de viagem – para
pagamento de combustível, pedágio, estacionamento, alimentação e outras
que se fizerem necessárias no momento, dos Vereadores Mauro Sérgio dos
Santos (Presidente da Câmara), Mário Sérgio de Oliveira, Paulo Roberto de
Almeida e do motorista do veículo; adiantamento este que deverá ser feito
em nome da Chefe Geral de Departamentos, do Gabinete da Presidência, do
Setor de Suportes e de Administração Legislativa, Sra. Ângela Maria Pereira,
para viagem dos mesmos até a cidade de São Paulo – Capital, no dia 23/03/
2011, oportunidade em que irão até a Casa Civil para tratar se assunto
relacionado com a necessidade de duplicação da Rodovia Dr. Arthur
Costacurta, bem como comparecerão no Escritório da antiga Fepasa e órgãos
que cuidam do patrimônio da União para tratar de questões relacionadas
com os imóveis edificados pela população do Distrito de Jurucê na área da
antiga Fepasa, assuntos estes de interesse do nosso município.
Parágrafo Primeiro: Em decorrência da autorização do caput deste artigo,
para fazer face às despesas de viagem, fica Departamento Contábil e Financeiro
autorizado a proceder ao adiantamento do montante de R$ 1.000,00 (Hum
mil reais).
Parágrafo Segundo: A prestação de contas deverá ser procedida logo após o
retorno, pelos Vereadores à da Chefe Geral de Departamentos, do Gabinete
da Presidência, do Setor de Suportes e de Administração Legislativa, Sra.
Ângela Maria Pereira, que por sua vez prestará contas à Diretora contábil e
Financeira da Câmara.
ARTIGO 2º: A veracidade dos valores constantes nas notas de despesas
apresentadas pelos Vereadores e servidores, serão de responsabilidade do(s)
apresentante(s), tanto na esfera administrativa, civil e penal.

ARTIGO 3º: Este ato da mesa entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
MAURO SÉRGIO DOS SANTOS
- Presidente SIDNEI DONIZETE DA SILVA
- Vice-Presidente REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de
Jardinópolis-SP., em 15 de Março de 2011.
AMAURI PEGORARO
1º Secretário PAULO ROBERTO DE ALMEIDA
- 2º Secretário ATO DA MESA Nº 005/2011
** DE 21 DE MARÇO DE 2011 **
“DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE
DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE
DEPARTAMENTOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR
DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, ANGELA
MARIA PEREIRA, PARA VIAGEM DO VEREADOR RAIMUNDO
FERREIRA SANTOS, QUE IRÁ ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DE SÃO PAULO, NA CAPITAL PAULISTA, PARA TRATAR DE
ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE MARÇO
DE 2011.
A Mesa da Câmara Municipal de Jardinópolis, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, etc;
CONSIDERANDO o pedido de autorização de adiantamento datado de 21
de Março de 2011, feito pela Chefe Geral de Departamentos, do Gabinete da
Presidência, do Setor de Suportes e de Administração Legislativa, Sra. Ângela
Maria Pereira, para viagem do Vereador Raimundo Ferreira Santos até a
cidade de São Paulo, ocasião em que o mesmo irá até a Assembléia Legislativa
do Estado para encontro com o Deputado Estadual Rafael Silva, para tratar
de assuntos de interesse do Município, especialmente na tentativa de conseguir
recursos para o município (verba para construção de quadra de esporte no
bairro CDHU, reforma do canindé de areia bairro Jardim Itamaracá, e outros),
no próximo dia 23 de março de 2011.
CONSIDERANDO a necessidade de adiantamento para fazer face às
despesas de viagem e alimentação do Vereador.
RESOLVE:
ARTIGO 1º: Fica autorizado o adiantamento das despesas de viagem e
alimentação do Vereador Raimundo Ferreira Santos; adiantamento este
que deverá ser feito em nome da Chefe Geral de Departamentos, do Gabinete
da Presidência, do Setor de Suportes e de Administração Legislativa, Sra.
Ângela Maria Pereira, para viagem do mesmo até a cidade de São Paulo,
ocasião em que irá até Assembléia Legislativa do Estado para encontro com
o Deputado Estadual Rafael Silva, para tratar de assuntos de interesse do
Município, especialmente na tentativa de conseguir recursos para o município
(verba para construção de quadra de esporte no bairro CDHU, reforma do
canindé de areia bairro Jardim Itamaracá, e outros), no próximo dia 23 de
março de 2011.
Parágrafo Primeiro: Em decorrência da autorização do caput deste artigo,
para fazer face às despesas de viagem e alimentação, fica Departamento
Contábil e Financeiro autorizado a proceder ao adiantamento do montante
de R$ 300,00 (trezentos reais).
Parágrafo Segundo: A prestação de contas deverá ser procedida logo após o
retorno, pelo(s) Vereador(es) à da Chefe Geral de Departamentos, do
Gabinete da Presidência, do Setor de Suportes e de Administração Legislativa,
Sra. Ângela Maria Pereira, que por sua vez prestará contas à Diretora contábil
e Financeira da Câmara.
ARTIGO 2º: A veracidade dos valores constantes nas notas de despesas
apresentadas pelo(s) Vereador(es), serão de responsabilidade do(s)
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apresentante(s), tanto na esfera administrativa, civil e penal.
ARTIGO 3º: Este ato da mesa entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
MAURO SÉRGIO DOS SANTOS
- Presidente SIDNEI DONIZETE DA SILVA
- Vice-Presidente REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de
Jardinópolis-SP., em 21 de março de 2011.
AMAURI PEGORARO
1º Secretário PAULO ROBERTO DE ALMEIDA
- 2º Secretário -
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