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PODER EXECUTIVO
L

E I
N.º 3787/11
=De 05 de ABRIL de 2011=

“DISPÕE SOBRE DESAFETAÇÃO DE PARTE DA ÁREA DO SISTEMA
DE LAZER DA QUADRA 04, DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL
“JARDIM SÃO GABRIEL”, PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE
MUNICIPAL, DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS”:::
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 desafetada para os efeitos legais, 3.717,13 metros
quadrados, da Área de 5.837,93 metros quadrados, que compõem o Sistema
de Lazer da Quadra 04, do Loteamento Residencial “Jardim São Gabriel”,
objeto da matrícula nº 007.168, do Cartório de Registro de Imóveis desta
Comarca, passando de Sistema de Lazer para ÁREA INSTITUCIONAL,
e a área remanescente de 2.120,80 metros quadrados, da Quadra 04,
permanecendo SISTEMA DE LAZER.
§ 1º: A área desafetada de 3.717,13 metros quadrados, possui as seguintes
divisas, medidas e confrontações: Um imóvel urbano situado neste Município
de Jardinópolis, comarca e única circunscrição imobiliária, Estado de São
Paulo, representado por parte da Quadra 04, do Loteamento “Jardim São
Gabriel”, com frente para a Rua Warley Pupo, esquina com a Rua Monzo
Sheramizu, medindo 66,40 metros de frente, face oposta com 82,50 metros;
da frente aos fundos, pelo lado direito de quem da Rua Warley Pupo olha
para o imóvel mede 50,49 metros, mais um arco de raio de 9,00 metros com
14,14 metros de desenvolvimento; pelo lado esquerdo, da mesma forma
mede 37,53 metros, perfazendo uma área total de 3.717,13 metros quadrados.
Confrontando pela frente com a Rua Warley Pupo, pelo lado direito de quem
da referida rua olha para o imóvel com a Rua Monzo Sheramizu, pelo lado
esquerdo com área remanescente do Sistema de Lazer da Quadra ‘04’ e pelos
fundos com Sistema de Lazer – B, da Quadra ‘04" e Loteamento Jardim
Morumbi I.

de Registro de Imóveis desta Comarca, passando referida área a constituir
o SISTEMA DE LAZER do referido Loteamento.
Parágrafo Único: A área afetada de 3.717,13 metros quadrados, do
Loteamento Jardim “São Gabriel”, possuindo as seguintes divisas,
medidas e confrontações: “Um imóvel urbano, situado nesta cidade, comarca
e única circunscrição imobiliária de Jardinópolis, Estado de São Paulo,
representado por um terreno denominado Quadra 02, destinada a
SISTEMA DE LAZER, do Loteamento Jardim São Gabriel, com frente
para a Rua (02) Júlia Mathias Ervolino, medindo 121,84 metros de frente,
face oposta com 138,28 metros, pelo lado direito de quem da rua olha para
o imóvel, mede 46,28 metros, pelo lado esquerdo, da mesma forma mede
4,51 metros, mais o arco de curvatura de esquina de 11,95 metros, perfazendo
uma área superficial de 3.717,13 metros quadrados, confrontando pela frente
com a referida Rua Júlia Mathias Ervolino, pelo lado direito com Sistema de
Lazer, pelo lado esquerdo com a Rua (15) Monzo Sheramizu e, pelos
fundos com Espólio de Catarina Sestari, todos da mesma quadra”.
ARTIGO 3º:
A área desafetada de que trata o artigo 1º desta Lei, será
destinada a construção da Creche Municipal “MARIA BRILHADORI
SAQUY”, denominada através da Lei Municipal n.º 3781, de 15/03/11.
ARTIGO 4º:
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Jardinópolis, 05 de Abril de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 05 DE ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
L

§ 2º: A área remanescente de 2.120,80 metros quadrados, possui as seguintes
divisas, medidas e confrontações: Um imóvel urbano situado neste Município
de Jardinópolis, comarca e única circunscrição imobiliária, Estado de São
Paulo, representado por parte da Quadra 04, Sistema de Lazer, do Loteamento
“Jardim São Gabriel”, com frente para a Rua Warley Pupo, medindo 128,07
metros de frente, face oposta com 125,93 metros, do lado direito de quem da
referida rua olha para o imóvel mede 37,53 metros, pelo lado esquerdo da
mesma forma mede 8,17 metros, com arco de curvatura de esquina, perfazendo
uma área total de 2.120,80 metros quadrados; confrontando pela frente com
a referida Rua Warley Pupo, pelo lado direito com área desafetada da Quadra
“04”- Área Institucional, pelo lado esquerdo com a Rua Antônio Bonetti e
pelos fundos com Loteamento “ Jardim Morumbi I”.

ARTIGO 2º:
Fica afetada para os efeitos legais, 3.717,13 metros
quadrados, que compõem a Área Institucional da Quadra 02 do Loteamento
Residencial “Jardim São Gabriel”, objeto da matrícula nº 007.113, do Cartório

E I
N.º 3788/11
=De 05 de ABRIL de 2011=

“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”::::::::::::
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 013/2011 do Legislativo, de autoria do Vereador
Mauro Sérgio dos Santos, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
ARTIGO 1º:

Fica denominada de “JOSÉ HENRIQUE FERREIRA”,
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a QUADRA DE ESPORTES que será construída na Área Institucional do
Complexo Urbano e Habitacional Elza Princivali Reis, com frente para
Rua Nicolau Giudice, esquina da Avenida Pequena do Nascimento.

material, além de cumprir as exigências previstas no caput, o interessado
deverá possuir cadastro junto a Prefeitura, na forma mencionada nos artigos
2º e 3°.

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

Parágrafo segundo: Terá prioridade para o recebimento
de materiais os portadores de deficiências e os idosos.

Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 05 de Abril de 2011.

ARTIGO 5º: As pessoas interessadas em realizar as
doações de materiais para o programa deverão comunicar a Prefeitura
Municipal e assinar a respectiva autorização para que o órgão público
possa fazer a remoção.

JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP,
EM 05 DE ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
L

E I
N.º 3789/11
=De 12 de ABRIL de 2011=

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INSTITUIR O PROGRAMA
‘SOS
CONSTRUÇÃO’
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”::::::::::::::::::::::::::::::
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 014/2011 do Legislativo, de autoria do Vereador
Mauro Sérgio dos Santos, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
ARTIGO 1º: Fica o Poder Executivo autorizado a instituir,
através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, em parceria
com a Secretaria Municipal da Assistência Social, o programa “SOS
Construção”, com o objetivo de repassar materiais de construção aproveitáveis,
recebidos em doação, a famílias de baixa renda, na forma estabelecida na
presente lei.

ARTIGO 6º: Para a obtenção dos resultados pretendidos,
fica o Poder Executivo autorizado ainda a efetuar campanhas publicitárias
e educativas visando esclarecer a população, comércio e empresas da
importância das doações dos materiais aproveitáveis ao Programa “SOS
Construção”.
ARTIGO 7º: As despesas decorrentes da aplicação desta
lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas
se necessário.
ARTIGO 8º:
O Prefeito Municipal poderá
regulamentar por decreto a presente lei.
ARTIGO 9º: Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 12 de Abril de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 12 DE ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
L

ARTIGO 2º: O programa consistirá na arrecadação, pela
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, de materiais de construção
aproveitáveis, para posterior doação às famílias de baixa renda, previamente
cadastradas junto à Secretaria Municipal da Assistência Social, a serem por
elas utilizados ou reutilizados em construções de moradias.
Parágrafo 1º: O Poder Executivo é também autorizado a
criar o depósito para a separação dos materiais recebidos em doação, bem
como a efetuar o transporte dos mesmos até o local indicado pela família
beneficiada.
Parágrafo 2º: Os materiais a que se refere o caput deste
artigo poderão ser derivados de sobras de construção, demolição ou de reformas
de prédios residenciais, comerciais ou industriais, doados por seus
proprietários, ficando expressamente vedada a sua venda.
ARTIGO 3º: Para implementação do programa, a Prefeitura
deverá criar seu sistema interno ou um banco de dados, contendo os dados das
pessoas a serem beneficiadas com os materiais necessários.
Parágrafo único: A Secretaria Municipal da Assistência
Social ficará responsável pela avaliação das necessidades das pessoas inscritas
no cadastro.
ARTIGO 4º: Os materiais arrecadados serão destinados as
famílias que possuírem renda familiar igual ou inferior a 3 (três) salários
mínimos e que estejam construindo ou reformando imóvel para moradia em
situação regular.
Parágrafo primeiro: Para fazer jus ao recebimento do

E I
N.º 3790/11
=De 20 de ABRIL de 2011=

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI
ORÇAMENTÁRIA Nº. 3725/10, DE 13 DE OUTUBRO DE 2010, 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 025/2011 do Executivo, e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
ARTIGO 1º. – Fica autorizado o Executivo Municipal a incluir na
atual peça orçamentária, Lei Municipal nº. 3725/10, de 13 de outubro
de 2010, crédito especial no valor de R$ 19.259,99 (dezenove mil,
duzentos e cinqüenta e nove reais e noventa e nove centavos), na
Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente,
sob a seguinte codificação:
02 - EXECUTIVO
15 – SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
20.606.0033.2.043 – Departamento de Cooperativa e Produtores
4.4.90.52.00.95.0100
–
Equipamentos
e
Material
Permanente.........................................................................R$ 19.259,99
ARTIGO 2º. – O crédito de que trata o artigo anterior será coberto com os
recursos provenientes do saldo financeiro disponível do exercício de 2010,
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oriundo do Convênio SICONV nº 719250/2009, firmado entre esta
municipalidade e o Governo Federal através do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
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.

JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 20 DE ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal

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

Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 20 de Abril de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 20 DE ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
L
E I
N.º 3791/11
=De 20 de ABRIL de 2011=
“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI
ORÇAMENTÁRIA Nº. 3725/10”.

E I
N.º 3792/11
=De 20 de ABRIL de 2011=

“AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O ESTADO
DE SÃO PAULO, POR MEIO DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL”:::::::
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 027/2011 do Executivo, e ele sanciona e promulga
a seguinte Lei:
ARTIGO 1º:
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a
celebrar Termos de Convênios e respectivos aditamentos com o Estado de
São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social.

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 026/2011 do Executivo, e ele sanciona e promulga
a seguinte Lei:

ARTIGO 2º:
Para o cumprimento do disposto no art. 1º, fica o Poder
Executivo autorizado:
I. A executar os Programas ligados à Secretaria de Desenvolvimento Social;
II. A receber repasses financeiros e/ou cessão de uso de bens patrimoniais e
outros;
III. A abrir crédito suplementar especial ao orçamento nos valores liberados
pelos ajustes, até os limites previstos na Lei Orçamentária.

ARTIGO 1º. – Fica aberto na atual peça orçamentária, Lei Municipal nº.
3725/10, de 13 de outubro de 2010, na Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Públicos, o seguinte projeto:

ARTIGO 3º: Os encargos que a Prefeitura vier a assumir em razão da
execução do acordo correrão por conta de verbas próprias constantes do
orçamento vigente, suplementadas se necessário.

02 - EXECUTIVO
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ARTIGO 4º:

04.122.0027.1.033 – Ampliação do Prédio onde Funciona a Câmara Municipal
4.4.90.51.00.01.0110 – Obras e Instalações...........................R$ 120.000,00
ARTIGO 2º. – O crédito de que trata o artigo anterior será coberto com os
recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações
orçamentárias:
02 - EXECUTIVO
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
04.122.0004.2.007 – Departamento de Administração
3.3.90.39.00.01.0110 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica....................................................................................R$ 70.000,00
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0042.2.040 – Serviços de Conservação de Logradouros Públicos
3.3.90.30.00.01.0110 – Material de Consumo..........................R$ 50.000,00
TOTAL....................................................................................R$ 120.000,00
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. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 20 de Abril de 2011.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 20 de Abril de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 20 DE ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
L

E I
N.º 3793/11
=De 20 de ABRIL de 2011=

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI
ORÇAMENTÁRIA Nº.3725/10”.
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 028/2011 do Executivo, e ele sanciona e promulga
a seguinte Lei:
ARTIGO 1º. – Fica autorizado o Executivo Municipal a incluir na
atual peça orçamentária, Lei Municipal nº. 3725/10, de 13 de outubro
de 2010, crédito especial no valor de R$ 15.852,36 (quinze mil,
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oitocentos e cinqüenta e dois reais e trinta e seis centavos), no Fundo
Municipal da Saúde, sob a seguinte codificação:
02 - EXECUTIVO
10 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
10.301.0017.2.029 – Serviços de Assistência a Saúde
4.4.90.52.00.92.0300 – Equipamentos e Material Permanente.R$
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3.3.90.39.00.01.0310 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica................................................................................R$ 12.000,00
TOTAL..............................................................................R$ 43.459,62

15.852,36

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 2º. – O crédito de que trata o artigo anterior será coberto com os
recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

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

02 - EXECUTIVO
10 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
10.302.0017.1.008 – Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de
Saúde
4.4.90.51.00.92.0300 – Obras e Instalações........................R$ 15.852,36

Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 20 de Abril de 2011.

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, 20 de Abril de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 20 DE ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
L

E I
N.º 3794/11
=De 20 de ABRIL 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 o Projeto de Lei n.º 029/2011 do Executivo, e ele sanciona e promulga
a seguinte Lei:
ARTIGO 1º. – Fica aberto no Setor de Contabilidade e Empenho, crédito
suplementar na importância de R$ 43.459,62 (quarenta e três mil,
quatrocentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e dois centavos), para
reforço das dotações orçamentárias abaixo mencionadas:
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$ 12.000,00
10.301.0017.2.029 – Serviços de Assistência a Saúde
3.3.90.39.00.92.0300 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica..................................................................................R$ 31.459,62

JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 20 DE ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
D E C R E T O
N.º 4577/11
=De 20 de ABRIL de 2011=
“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI
ORÇAMENTÁRIA Nº. 3725/10, DE 13 DE OUTUBRO DE 2010, QUE
ESPECIFICA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3790/
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 autorizado o Executivo Municipal a incluir na atual peça
orçamentária, Lei Municipal nº. 3725/10, de 13 de outubro de 2010, crédito
especial no valor de R$ 19.259,99 (dezenove mil, duzentos e cinqüenta e
nove reais e noventa e nove centavos), na Secretaria Municipal da Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambiente, sob a seguinte codificação:
02 - EXECUTIVO
15 – SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
20.606.0033.2.043 – Departamento de Cooperativa e Produtores
4.4.90.52.00.95.0100 – Equipamentos e Material Permanente.R$ 19.259,99
ARTIGO 2º. – O crédito de que trata o artigo anterior será coberto com os
recursos provenientes do saldo financeiro disponível do exercício de 2010,
oriundo do Convênio SICONV nº 719250/2009, firmado entre esta
municipalidade e o Governo Federal através do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
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 contrário.
Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 20 de Abril de 2011.

TOTAL...................................................................................R$ 43.459,62
ARTIGO 2º. – O crédito de que trata o artigo anterior será coberto com os
recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações
orçamentárias:
02 - EXECUTIVO
10 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
10.302.0017.1.008 – Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de
Saúde
4.4.90.51.00.92.0300 – Obras e Instalações........................R$ 31.459,62
10.301.0017.2.029 – Serviços de Assistência a Saúde

JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADO E REGISTRADO NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 20 DE ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
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D E C R E T O
N.º 4578/11
=De 20 de ABRIL de 2011=
“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI
ORÇAMENTÁRIA Nº. 3725/10, AUTORIZADO PELA LEI
MUNICIPAL N.º 3791/11”
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 na atual peça orçamentária, Lei Municipal nº.
3725/10, de 13 de outubro de 2010, na Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Públicos, o seguinte projeto:
02 - EXECUTIVO
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0027.1.033 – Ampliação do Prédio onde Funciona a Câmara Municipal
4.4.90.51.00.01.0110 – Obras e Instalações..........................R$ 120.000,00
ARTIGO 2º. – O crédito de que trata o artigo anterior será coberto com os
recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações
orçamentárias:
02 - EXECUTIVO
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
04.122.0004.2.007 – Departamento de Administração
3.3.90.39.00.01.0110 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica...................................................................................R$ 70.000,00
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

atual peça orçamentária, Lei Municipal nº. 3725/10, de 13 de outubro
de 2010, crédito especial no valor de R$ 15.852,36 (quinze mil, oitocentos
e cinqüenta e dois reais e trinta e seis centavos), no Fundo Municipal
da Saúde, sob a seguinte codificação:
02 - EXECUTIVO
10 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
10.301.0017.2.029 – Serviços de Assistência a Saúde
4.4.90.52.00.92.0300 – Equipamentos e Material Permanente.R$

15.852,36

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
10 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
10.302.0017.1.008 – Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de
Saúde
4.4.90.51.00.92.0300 – Obras e Instalações........................R$ 15.852,36
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, 20 de Abril de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADO E REGISTRADO NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 20 DE ABRIL DE 2011.

15.452.0042.2.040 – Serviços de Conservação de Logradouros Públicos
3.3.90.30.00.01.0110 – Material de Consumo......................R$ 50.000,00
TOTAL....................................................................................R$ 120.000,00
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.
Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 20 de Abril de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADO E REGISTRADO NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 20 DE ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
D E C R E T O
N.º 4579/11
=De 20 de ABRIL de 2011=
“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE
CRÉDITO ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº.3725/10,
AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3793/11”

MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
D E C R E T O
N.º 4580/11
=De 20 de ABRIL de 2011=
“DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS, QUE ESPECIFICA, AUTORIZADO PELA LEI
MUNICIPAL N.º 3794/11”::::::::::::::::::::::::::::::::
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$ 43.459,62 (quarenta e três mil,
quatrocentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e dois centavos), para
reforço das dotações orçamentárias abaixo mencionadas:
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$ 12.000,00
10.301.0017.2.029 – Serviços de Assistência a Saúde
3.3.90.39.00.92.0300 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica..................................................................................R$ 31.459,62
TOTAL..................................................................................R$ 43.459,62

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 2º. – O crédito de que trata o artigo anterior será coberto com os
recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações
orçamentárias:
02 - EXECUTIVO
10 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

ARTIGO 1º. – Fica autorizado o Executivo Municipal a incluir na
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10.302.0017.1.008 – Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de
Saúde
4.4.90.51.00.92.0300 – Obras e Instalações.......................R$ 31.459,62
10.301.0017.2.029 – Serviços de Assistência a Saúde
3.3.90.39.00.01.0310 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica................................................................................R$ 12.000,00
TOTAL................................................................................R$ 43.459,62
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, 20 de Abril de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADO E REGISTRADO NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 20 DE ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
D E C R E T O
N.º 4581/11
=De 20 de ABRIL de 2011=
“DISPÕE SOBRE O DESCAUCIONAMENTO DE LOTES DO
LOTEAMENTO “SÃO LUCAS”::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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 Parecer da Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos =SEOPS= e o Diretor do Departamento de Água =DAE=,
D E C R E T A:
ARTIGO 1º:
Em conformidade com o artigo 2.º Decreto Municipal n.º
4251/09, que “DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO LOTEAMENTO
“ SÃO LUCAS”, ficam descaucionados os seguintes Lotes do referido
Loteamento, em virtude da execução dos respectivos serviços:
a) Foi executado as Vias de Circulação, a Demarcação de Quadras, Lotes e
Logradouros e Escoamento de Águas Pluviais- Galeria de Água Pluvial –
ficando descaucionados os lotes de 01 a 06 da Quadra “05” e lotes de 01
a 10 da Quadra “06”.

JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADO E REGISTRADO NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/
SP, EM 20 DE ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
N.º 104/11
=De 04 de Abril 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
OCIMAR APARECIDO DE SOUZA MOTORISTA

10º lugar

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 04 de Abril de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 04 DE
ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal

b) Foi executada a Rede Abastecimento de Água Potável -, ficando
descaucionados os lotes de 01 a 08 da Quadra “11”.

P O R TA R I A
N.º 105/11
=De 04 de Abril de 2011=

c) Foi executada a Rede Coletora de Esgoto, - ficando descaucionado o lote
16 da Quadra “11” .

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 05/04/11, nos termos da Lei Municipal

d) Foi executado as Guias e Sarjetas de concreto - ficando descaucionados os
lotes de 07 a 17 da Quadra “12”.
e) Foi executado a Rede de Energia Elétrica, com Braços de Luz - ficando
descaucionados os lotes de 18 a 22 da Quadra “12” e lotes de 01 a 20 da
Quadra “19”.
f) Foi executada a Pavimentação Asfáltica das vias de circulação - ficando
descaucionados os lotes de 21 a 30 da Quadra “19” , lotes de 01 a 19 da
Quadra “21” e lotes de 01 a 13 da Quadra “22”.
ARTIGO 2º:
Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 20 de Abril de 2011.
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n.º 1702/93, de 08/07/93, com as suas posteriores alterações, a saber:
Nome
Cargo
Classificação
TIAGO ALVES DE MORAES
MOTORISTA

9º lugar

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 04 de Abril de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 04 DE
ABRIL DE 2011.

Secretaria Municipal da Educação,
R
E
S
O
L
V
E: revogar parte da Portaria Municipal n.º 045/95, com relação à
atribuição de aulas junto à APAE, referente à Professora MARLUCE
APARECIDA MARIA, voltando a mesma a fazer parte da rede municipal
de ensino; tendo esta Portaria seus efeitos retroativos a partir do dia 23/03/
2011.
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 05 de Abril de 2011.

MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal

P O R TA R I A
=De 05 de Abril

N.º 106/11
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 06/04/11, nos termos da Lei Municipal
n.º 1702/93, de 08/07/93, com as suas posteriores alterações, a saber:
Nome
Cargo
Classificação
GUSTAVO MANI DE SOUZA SECRETÁRIO ENSINO
4º lugar
KELLY CRISTINA GALHASCE SECRETÁRIO ENSINO
5º lugar
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 05 de Abril de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 05 DE
ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal

P O R TA R I A
=De 05 de Abril

N.º 107/11
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 os termos contidos no ofício n.º 224/11, emanado da

JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 05 DE
ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
=De 07 de Abril

N.º 108/11
de 2011=

“DETERMINA A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO,
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 2211, da Srª. Rita Filomena Pagotto Jora, proprietária de veículo que
sofreu danos devido à má conservação da pista de rolamento – asfalto na
Rotatória da Avenida Pequena do Nascimento, próximo à Igreja do Senhor
Bom Jesus da Lapa,
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 da Srª. Rita Filomena Pagotto Jora, devido à má
conservação da pista de rolamento – asfalto na Rotatória da Avenida Pequena
do Nascimento, próximo à Igreja do Senhor Bom Jesus da Lapa,
ARTIGO 2°:
Fica constituída uma Comissão, formada pelos servidores:
CARLOS MORI JÚNIOR (Presidente), LUANA MATHIAS
BORTOLIN E WILIAN GOMES.
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, 07 de Abril de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal

continua...

29 de abril de 2011.

Página 8

JORNAL OFICIAL

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 07 DE
ABRIL DE 2011.

exercício das suas funções,
CONSIDERANDO, finalmente, os termos contidos na Deliberação que
determina que seja procedida a apuração dos fatos ali narrados,

MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipals

RESOLVE:
ARTIGO 1°:
Fica instaurado PROCESSO ADMINISTRATIVO,
destinado a apurar os fatos e responsabilidades, a respeito do motorista de
veículo escolar – Vanderlei Pinto Pereira, em vista ao seu procedimento no
exercício das suas funções.

P O R TA R I A
=De 07 de Abril

N.º 109/11
de 2011=

“DETERMINA A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO,
DESTINADO A APURAÇÃO DE FATOS, SOBRE DANOS CAUSADOS
EM VEÍCULO, EM VIA PÚBLICA “:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ARTIGO 2°:
Fica constituída uma Comissão, formada pelos servidores:
CARLOS MORI JÚNIOR (Presidente), LUANA MATHIAS
BORTOLIN E CINTIA FERNANDES LOBO SANTEIRO.

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 2204, do Sr. Haroldo Alves da Silva, proprietário de veículo que sofreu
danos quando o ônibus – placa LAF7994, desta municipalidade, chocou-se
lateralmente contra seu veículo na Avenida Belarmino Pereira de Oliveira,
CONSIDERANDO, finalmente, os termos contidos na Deliberação que
determina que seja procedida a apuração dos fatos ali narrados,

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 PROCESSO ADMINISTRATIVO,
destinado a apurar os fatos, a respeito de danos que foram causados ao
veículo de propriedade do Sr. Haroldo Alves da Silva, quando o ônibus –
placa LAF7994, desta municipalidade, chocou-se lateralmente contra seu
veículo na Avenida Belarmino Pereira de Oliveira.

Prefeitura de Jardinópolis/SP, 07 de Abril de 2011.

ARTIGO 2°:
Fica constituída uma Comissão, formada pelos servidores:
CARLOS MORI JÚNIOR (Presidente), LUANA MATHIAS
BORTOLIN E KALIMA MARIANA CARNEIRO.
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, 07 de Abril de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 07 DE
ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
=De 07 de Abril

N.º 110/11
de 2011=

“DETERMINA A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO,
DESTINADO A APURAÇÃO DE FATOS E RESPONSABILIDADES,
SOBRE O SERVIDOR MUNICIPAL VANDERLEI PINTO
PEREIRA”:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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 Ofício n.º 011/2011, emanado
da Chefa do Transporte Escolar – Arlete Maria Pereira, a respeito do motorista
de veículo escolar – Vanderlei Pinto Pereira em vista ao seu procedimento no

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.

JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 07 DE
ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
=De 08 de Abril

N.º 111/11
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, o Sr. GERALDO MAGELA
DE MELO JUNIOR, nas funções de AUXILIAR DE CAMPO, conforme
Requerimento protocolado sob n.º 2308/2011.
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 08 de Abril de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 08 DE
ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
=De 08 de Abril

N.º 112/11
de 2011=

O SENHOR JOSÉ ANTONIO JACOMINI, PREFEITO DE

continua...
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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 11/04/2011, os seguintes
servidores:
Nome
Função
N.º Requerimento
CLAUDETE DE SANTANA DE SOUZA
Auxiliar de Enfermagem
2335/11
SAMANTHA PASSARELLI CHAINHO NACEV
Atendente de
Recepção
2334/11
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 08 de Abril de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 08 DE
ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
=De 08 de Abril
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N.º 113/11
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 11/04/11, nos termos da Lei Municipal
n.º 1702/93, de 08/07/93, com as suas posteriores alterações, a saber:
Nome
Cargo
Classificação
LIGIA REGINA PEREIRA FRINKA TECNICO DE ENFERMAGEM
22º lugar
CLAUDETE DE SANTANA DE SOUZA
TECNICO
DE
ENFERMAGEM 23º lugar
ELIEZER RODRIGUES SOBRINHO TECNICO DE ENFERMAGEM
25º lugar
SAMANTHA PASSARELLI CHAINHO NACEV
TECNICO
DE ENFERMAGEM
26º lugar
DANILO JOSE FERREIRA TECNICO DE ENFERMAGEM
31º
lugar
WILIAN BUENO LEONE TECNICO DE ENFERMAGEM
32º
lugar
TARCILA PAULA PACHECO M SILVA
MEDICO
I
GINECOLOGISTA
1º lugar
VANESSA GUIMARÃES NEVES
MEDICO I – CLÍNICO GERAL
2º lugar
NILZA APARECIDA FELICIANO LINO
MEDICO
I
-

PEDIATRA
2º lugar
MARIA ELISA ALVES RIBEIRO
lugar

MEDICO I - PEDIATRA

3 º

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 08 de Abril de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 08 DE
ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
=De 08 de Abril

N.º 114/11
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 13/04/2011, do servidor
VANDERLEI PINTO PEREIRA – Motorista de Veículo Escolar, junto a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE.
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 08 de Abril de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 08 DE
ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
=De 14 de Abril

N.º 115/11
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 25/04/11, a Srª. ANA LUCIA DE
PAULA FERREIRA, nas funções de SERVIÇOS GERAIS, conforme
Requerimento protocolado sob n.º 2405/2011.
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 14 de Abril de 2011.

continua...
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PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 14 DE
ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
=De 14 de Abril

N.º 116/11
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 11/05/11, o Sr. JOSÉ NUNES
DE AVELAR, nas funções de ENCANADOR, conforme Requerimento
protocolado sob n.º 2362/2011.
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 14 de Abril de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 14 DE
ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
=De 18 de Abril
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N.º 117/11
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, a Sr.ª ADRIANA
APARECIDA EDUARDO, nas funções de AGENTE COMUNITÁRIO
DA SAÚDE, conforme Requerimento protocolado sob n.º 2476/2011.
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 18 de Abril de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 18 DE
ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal

P O R TA R I A
=De 18 de Abril

N.º 118/11
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, a Sr.ª CREUSA SOARES
JORA, nas funções de ATENDENTE DE RECEPÇÃO, conforme
Requerimento protocolado sob n.º 2471/2011.
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 18 de Abril de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 18 DE
ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
=De 18 de Abril

N.º 119/11
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
ADRIANA APARECIDA EDUARDO TECNICO DE ENFERMAGEM
33º lugar
CREUSA SOARES JORA TECNICO DE ENFERMAGEM
21º
lugar
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 18 de Abril de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 18 DE
ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal

29 de abril de 2011.
P O R TA R I A
=De 18 de Abril

N.º 120/11
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 25/04/11, nos termos da Lei Municipal
n.º 1702/93, de 08/07/93, com as suas posteriores alterações, a saber:
Nome
Cargo
Classificação
ANA LUCIA DE PAULA FERREIRA VIGIA 1º lugar
CRISTIANE DUARTE SANTOS
MÉDICO I - NEUROLOGISTA
1º lugar
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 18 de Abril de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 18 DE
ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal

P O R TA R I A
=De 18 de Abril
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N.º 121/11
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 os termos contidos no Ofício SS.n.º 127/11, emanado
da Secretária Municipal da Saúde,
R
E
S
O
L
V
E:
designar a servidora LUZIA DARCK LIMAS DOS
SANTOS, nas funções de Auxiliar de Escritório, para substituir o servidor
JOSÉ OMAR FELÍCIO DA SILVA, nas funções de Analista de
Planejamento, durante o período de suas férias, de 25/04/2011 a 24/05/
2011, fazendo jus á diferença de vencimentos.
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 18 de Abril de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 18 DE
ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
=De 18 de Abril

N.º 122/11
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 o pedido de exoneração do servidor MÁRCIO
CALIXTO FERREIRA, Engenheiro, do quadro de funcionários desta
municipalidade; e,
CONSIDERANDO, finalmente que referido servidor estava, através da
Portaria Municipal n.º 054/10, devidamente habilitado para exercer as funções
de RESPONSÁVEL TÉCNICO pelo CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO
DE ARQUIBANCADA NO CENTRO ESPORTIVO,
R
E
S
O
L
V
E: alterar a Portaria Municipal n.º 054/10, designando o Engenheiro
JORGE SAQUY SOBRINHO, CREA: 060082016-5, para juntamente
com o MAURO DONIZETI ROMANO JUNIOR, Contador - CRC n.º
1SP 245355/P-6, Contador desta Prefeitura, exercerem, respectivamente,
as funções de RESPONSÁVEL TÉCNICO e GESTOR do CONVÊNIO
PARA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CENTRO ESPORTIVO,
firmado com a Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São
Paulo.
PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR
COMPETENTE PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 18 de Abril de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 18 DE
ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal
P O R TA R I A
=De 18 de Abril

N.º 123/11
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, a necessidade desta Administração em prover o cargo
de DIRETOR DA EMEF “DR. MÁRIO LINS”, em virtude da titular –
JOSANA JOÃO FIORAVANTE encontrar-se em gozo de suas férias
regulamentares;
R
E
S
O
L
V
E:
designar a servidora municipal - JANE FIGUEIREDO
FERREIRA – Vice-Diretora da EMEF “EDDA SAUD FREGONESI”, para
substituir a Srª. JOSANA JOÃO FIORAVANTE - DIRETORA da EMEF
“DR. MÁRIO LINS”, durante o período das férias regulamentares de
22/03 à 20/04/2011; fazendo jus à diferença de vencimentos.
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PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. AO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS PARA AS PROVIDÊNCIAS.
Prefeitura de Jardinópolis/SP, 18 de Abril de 2011.
JOSÉ ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA
SECRETARIA DA PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 18 DE
ABRIL DE 2011.
MÁRCIAAPARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal de Jardinópolis
Departamento Geral de Licitações
Edital de Chamamento Público nº 01/2011-SEMAP
A Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, em face da publicação do Decreto
Municipal 4.387/10, de 20/4/2010, e com suas posteriores alterações dada
através do Decreto nº 4572/11, de 22/3/2011, que DISPÕE SOBRE O
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO DE 2008 E ANTERIORES POR REGIME ESPECIAL,
comunica a abertura do prazo que encerrar-se-á em 27/4/2011, às 16h00,
para a entrega da documentação que cuida da declaração de opção pelo
Regime Especial, necessária à habilitação dos credores para participação no
leilão a ser realizado no dia 6/5/2011, iniciando-se às 09h00. A habilitação
dos credores se dará mediante a verificação da adequação da documentação
apresentada aos requisitos previstos no referido Decreto. Após análise das
opções, será divulgado o resultado dos credores pré-qualificados no portal
da Prefeitura Municipal de Jardinópolis www.jardinopolis.sp.gov.br. As
dúvidas referentes ao presente Edital de Chamamento Público poderão ser
esclarecidas na sede da Prefeitura Municipal, localizada à Praça Dr. Mario
Lins, nº 150, Centro, Jardinópolis/SP, ou pelo telefone nº (0xx16) 36902929. Jardinópolis, 1/4/2011. José Gaspar Ciachero, Pregoeiro. A íntegra do
Decreto Municipal nº 4.387/10 de 20/4/2010, poderá ser obtida no site da
Prefeitura Municipal de Jardinópolis no endereço eletrônico
www.jardinopolis.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS –SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA
Praça Manoel Antonio Dias s/n° ,Centro, Jardinópolis –SP CEP 14680-000
culturapmj@com4.com.br - telefone (16) 3663 44 04/ 9997 02 70
Jardinópolis ,24 de março de 2011
DIA DO POETA 2011 – EDITAL:A Prefeitura Municipal de Jardinópolis através da parceria entre a Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo e a Secretaria Municipal de Educação, com
apoio da Câmara Municipal realizará a comemoração do “DIA DO POETA
DE JARDINÓPOLIS” de acordo com a Lei Municipal n° 1678/93,de 22 de
abril de 1993.
1.O “Dia do Poeta Jardinopolense” será comemorado através de um Recital
e estará homenageando um artista da cidade de Jardinópolis, que tenha
contribuído para a grandeza literária de nossa cidade.
2.Para o Recital serão selecionadas poesias através de “INSCRIÇÂO DE
POESIAS” a ser realizada de 28 de março a 15 de abril de 2011.
3.O tema desenvolvido será de livre escolha do autor.
4.Poderão participar os alunos das Unidades Escolares do Município e
pessoas comprovadamente moradoras na cidade de Jardinópolis ou no
distrito de Jurucê.
5.Os alunos de cada série estarão concorrendo entre si e dessa forma apenas
uma poesia por série será escolhida .As unidades escolares selecionarão

as melhores poesias de cada série, analisadas e corrigidas, e enviarão,em
disquete ,pendrive , CD ou por e-mail , com os dados completos dos autores,
para a casa da Cultura até o dia 15 de abril de 2011
6. Uma comissão formada por : uma professora de língua portuguesa , um
representante da Secretaria Municipal de Cultura e um representante da
Secretaria Municipal de Educação; fará a seleção da melhor poesia por série
dos alunos, assim como as inscritas pelos poetas da comunidade.
7. Pessoas da Comunidade poderão participar inscrevendo sua poesia por
e-mail (com dados completos do autor) ou preenchendo e assinando a Ficha
de Inscrição até o dia 15 de abril, na Casa da Cultura no período das 8:00h às
11:00h e das 13:00h às 16:00 horas .De segunda-feira a sexta-feira.( e-mail
autorizado : culturapmj@com4.com.br)
8.As poesias selecionadas serão apresentadas no Recital Litero-Musical dia
06 de maio de 2011, às 20 horas no Anfiteatro do Centro Estudantil Gininho
Marchió, o primeiro sábado do mês de maio, DIA DO POETA
JARDINOPOLENSE.
9.No caso de plágio ou fraude da poesia ,a responsabilidade será única e
exclusiva de quem a inscreveu, cabendo a anulação imediata da mesma e do
participante; ficando o mesmo impedido de participar de futuros concursos
organizados pela Prefeitura Municipal.
10.A Secretaria Municipal de Cultura em conjunto com a Secretaria Municipal
de Educação resolverão os casos omissos e dúvidas surgidas na execução do
Concurso.
Terezinha Ap. Riul
Secretaria Municipal da Educação

Marisa Munhoz Martins
Chefe do Setor de Cultura e Turismo

José Antonio Jacomini
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Superintendência de Vigilância Sanitária e Epidemiológica
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO (Terrenos)
31-03-2011
Ficam cientificados após 10 (dez) dias da publicação deste, os responsáveis
legais dos imóveis (terrenos) abaixo discriminados, das Notificações lavradas
por manterem imóveis com falta de capino e em desacordo com as necessidades
de higiene, contrariando o disposto no Art. 1, inciso II da Lei Municipal
3465/09.
Os notificados deverão sanar as irregularidades no prazo de 10 (dez) dias
contados da ciência deste, sob pena de lavratura de Auto de Infração e
Imposição de Penalidade Multa no valor de R$ 698,00 (seiscentos e noventa
e oito reais) e a realização do serviço pela Prefeitura Municipal com cobrança
de taxa de limpeza em dobro conforme previsto no Artigo 6º, incisos I e II da
Lei Municipal 3465/09.
As Notificações foram lavradas pelo Fiscal de Vigilância Sanitária Sr. Alex
Rafael Gonçalves - Credencial nº 2074.
Considerar-se-ão CIENTIFICADOS os notificados 10 (dez) dias após a
publicação deste, a realizarem os serviços de capino e limpeza, podendo o
prazo ser dilatado por igual período desde que requerido dentro do prazo
legal, conforme previsto no Artigo 3º, parágrafo 1º da Lei Municipal 3465/
2009.
JARDIM SANTA RITA
RUA ; Maria Estela de Almeida Pereira- Quadra 02 – Lote 19 –Lourival
Ferreira e Outros- Notificação de Terreno N º 1709
RUA – Maria Estela de Almeida Pereira- Quadra 03 – Lote 09 – Adriano
Robles Pereira – Notificação de Terreno N º 1708
RUA – Maria Estela de Almeida Pereira – Quadra 04 – Lote 15 – Paulo José
de Almeida –
Notificação de Terreno N º 1712
JARDIM SANTA FÉ
RUA – Luiz Nappi – Quadra 15 – Lote 04 – Nair do Carmo Lopes
Rocati continua...
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Notificação de Terreno N º 1501
RUA – Luiz Nappi _ Quadra 06 – Lote 32 – Joaquim Malvetio
Notificação de Terreno Nº 1538
RUA – Antonio Marasco- Quadra 03 – Lote 17 – José Carlos da Silva
Notificação de Terreno N º 1563
JARDIM SARANDY
RUA – 14 - quadra 12 -Lote 12 - Ezequiel da Silva –
Notificação de Terreno N º 1679
JARDIM SÃO MARCOS
RUA – Emira Princivali Lima – Qudara F – Lote 01- Jorge Marcelo dos
Santos – Notificação de Terreno N º 1704
RUA -Zolinda Pagoto Roque – Quadra E – Lote 06 – Eduardo José Borges
Notificação de Terreno N º 1706
RUA – Geronimo Honorato – Quadra 16 – Lote 04 – Ari Maciel Soares
Notificação de Terreno N º 1258
JARDIM SÃO GABRIEL
RUA – Olésio Sestari -Quadra 16 - Lote 05 – Antonio César Alves Pereira
– Notificação de Terreno N º 2193
RUA – Zuri Sestari – Quadra 13 – Lote 05 – José Antonio de Souza Notificação de Terreno Nº 2185
RUA – Ernesto Costacurta – Quadra 12 – Lote 19 – Edílson Trombetta Notificação de erreno N º 2108
RUA – Ernesto Costacurta – Quadra 12 – Lote 18- Edílson Trombetta Notificação de Terreno N º 2107
RUA – Pedro Brigliadori - Quadra 12 – Lote 12 – Edílson Trombetta –
Notificação de Terreno N º2104
RUA - Pedro Brigliadori _ Quadra 12 – Lote 13 – Edílson Trombetta –
Notificação de Terreno N º 2105
RUA – Armando Horestes Mariani – Quadra 19 – Lote 02 – Hilda dos
R.Araujo Pereira - Notificação de Terreno N º 2198
RUA – Zuri Sestari – Quadra 15 - Lote 08 - Luis Peres –
Notificação de Terreno Nº1769
JARDIM SÃO GABRIEL
RUA –Olésio Sestari - Quadra 13 – Lote 22 – Antonio Peres Filho Notificação de Terreno Nº 2189
RUA – Olésio Sestari – Quadra 17 – Lote 20 – José Régio Alves da Silva
Notificação de Terreno N º 2162
RUA – Zuri Sestari – Quadra 10 – Lote 20 – Célio Aparecido Ferrare da Silva
– Notificação de Terreno N º 1761
RUA – Luiz Rinaldi – Quadra 20 – Lote 35 – Hélio do Nascimento –
Notificação de Terreno N º 2173
RUA - Julia Mathias Ervolino – Quadra 05 – Lote 08 – Kleber de Paiva
Borges – Notificação de Terreno Nº 1788
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Superintendência de Vigilância Sanitária e Epidemiológica

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO (Terrenos)
06-04-2011

e oito reais) e a realização do serviço pela Prefeitura Municipal com cobrança
de taxa de limpeza em dobro conforme previsto no Artigo 6º, incisos I e II da
Lei Municipal 3465/09.
As Notificações foram lavradas pelo Fiscal de Vigilância Sanitária Sr. Alex
Rafael Gonçalves - Credencial nº 2074.
Considerar-se-ão CIENTIFICADOS os notificados 10 (dez) dias após a
publicação deste, a realizarem os serviços de capino e limpeza, podendo o
prazo ser dilatado por igual período desde que requerido dentro do prazo
legal, conforme previsto no Artigo 3º, parágrafo 1º da Lei Municipal 3465/
2009.
JARDIM SANTA FÉ
RUA – Paulo Rosa - Quadra 06 – Lote 09 – Rôsangela DechechiNotificação de Terreno Nº 1525
JARDIM SARANDY
RUA – 14
- Quadra 16 – Lote 09 – Neilson José Soares –
Notificação de Terreno Nº 1751
JARDIM SÃO GABRIEL
RUA – Luiz Rinaldi – Quadra 20 – Lote 21 – Maria Inês da Silva VitorNotificação de Terreno N º 2171
RUA – Pedro Brigliadori Sobrinho – Quadra 12 – Lote 13 – Fausto Massao
Cubayachi
Notificação de Terreno N º 2105
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Lei Municipal Nº3580/09 sancionada e promulgada em 14/10/2009
Rua Silva Jardim, nº 121 – CEP: 14.680.000 – Fone (16) 3763-1950
__________________________JARDINÓPOLIS_____________________________
RESOLUÇÃO Nº 05/2011
O Conselho Municipal de Assistência Social aprovou em
reunião ordinária realizada na presente data, a criação da Comissão de Avaliação
de projetos (Plano de Ação) das Entidades do município que solicitam sua
inscrição junto ao Conselho Municipal da Assistência Social de Jardinópolis.
Jardinópolis, 12 de Abril de 2011
__________________________________
Cíntia Ap. da Silva
Presidente do CMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Despachos da Secretaria Municipal da Educação de 7/02/2011
Ato Decisório nº 31/2011 – Maria José Neves de Oliveira, R.G. nº M4.534.444 – M.G., PEB I – ministrando aulas na E.M.E.F.”Elza Rosalina
Bonetti Pegoraro” (rede municipal) de Jardinópolis – S.P. , acumula o cargo
de PEB I na E.M.E.F. “Prof. Honorato de Lucca”, em Ribeirão Preto – S.P.
Acumulação legal.

Secretaria da Educação
Despachos da Secretaria Municipal da Educação de 7/02/2011

Ficam cientificados após 10 (dez) dias da publicação deste, os responsáveis
legais dos imóveis (terrenos) abaixo discriminados, das Notificações lavradas
por manterem imóveis com falta de capino e em desacordo com as necessidades
de higiene, contrariando o disposto no Art. 1, inciso II da Lei Municipal
3465/09.
Os notificados deverão sanar as irregularidades no prazo de 10 (dez) dias
contados da ciência deste, sob pena de lavratura de Auto de Infração e
Imposição de Penalidade Multa no valor de R$ 698,00 (seiscentos e noventa

Ato Decisório nº 32/2011 – Elisa Elena Nunes Reinaldi, R.G. nº
21.698.610-2 – S.P., é titular do cargo de PEB I na Rede Municipal de
Ensino de Jardinópolis – S.P., onde lhe foram atribuídas 25 (vinte e cinco)
aulas no período da manhã junto à E.M.E.I. “Gabriel Gibrim Pedro” em
Jardinópolis – S.P., Diretoria de Ensino de Sertãozinho – S.P. Acumulação
legal.
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ATA DA 02ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2011 DA CÂMARA
MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO,
REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2011.
VEREADORES PRESENTES: Amauri Pegoraro (Amaurizinho, 1º
Secretário), 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 (Vice-Presidente).
VEREADORES AUSENTES: João Ciro Marconi.
Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e onze, na Câmara Municipal
de Jardinópolis, Estado de São Paulo, no Salão de Reuniões, com
início às 10:15 horas, foi realizada a 02ª Sessão Extraordinária 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. Lembrando que o Executivo pediu a retirada
do 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”, do pedido de apreciação, de acordo com o Ofício Nº
140/11. Tratando-se de Sessão Extraordinária e conforme ofício de
convocação, passou direto para a ORDEM DO DIA: Colocado em
discussão e votação, o PROJETO DE LEI Nº 025/2011 do Executivo que
“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO NA LEI
ORÇAMENTÁRIA Nº. 3725/10, DE 13 DE OUTUBRO DE 2010, 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 sete votos a favor (já que o Vereador
Raimundo Ferreira Santos ainda não estava presente ao momento da
votação) dentre os vereadores presentes. Sendo que, durante a discussão
da urgência, a Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturana indagou: “Que
diferença faz essa sessão agora e segunda-feira? Porque, nós tivemos sessão
de não votar nada, nada, nada do Executivo; sendo que muitos de nós
estão até viajando e aproveitando o fim de semana prolongado!”. Ao que,
o Vereador Paulo Roberto de Almeida justificou: “Vereadora, tem alguns
projetos aqui que vai para...; por exemplo, a Secretaria da Agricultura, o
Programa Viva Leite mudou de Secretaria e passou ao Desenvolvimento
Social. E o Prefeito tem que mandar urgente para São Paulo, senão vai ter
corte na distribuição do leite; esse convênio!”. Então, a Vereadora Lilia
Aparecida Almeida Maturana indagou: “Então, tá? E isso tem que chegar
que dia?”. Ao que, o Vereador Paulo Roberto de Almeida respondeu: “Tem
que chegar hoje ainda!”. Concordando, a Vereadora Lilia Aparecida Almeida
Maturana retirou o que falou. Então, o Sr. Presidente colocou a urgência
em votação. Colocado em discussão e votação, o PROJETO DE LEI Nº
026/2011 do Executivo que “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 3585/09”, após aprovado (por
quatro votos a favor e três votos contra dos Vereadores Amauri Pegoraro,
Mario Sérgio de Oliveira e Sidnei Donizete da Silva) o regime de
urgência especial e aprovado o parecer conjunto favorável das Comissões
de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento com uma emenda na
ementa, foi aprovado com emenda por sete votos a favor (já que o Vereador
Raimundo Ferreira Santos ainda não estava presente ao momento da
votação) dentre os vereadores presentes. Sendo que, durante a discussão
do projeto, a Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturana fez o seguinte
comentário: “Bom dia Sr. Presidente, senhores vereadores, nosso jurídicos
e assessoria de imprensa! A questão da ampliação da Câmara, para a Lilia
Maturana, nunca fez diferença; uma vez que eu uso os meus telefones do

meu estabelecimento comercial ou da minha residência ou meu celular!
Mas, eu tiro o chapéu para quem teve coragem de peitar, não só as críticas
de imprensa e tudo isso, para melhorar aquilo que vai dar conforto aos
vereadores! Então, para a Lilia Maturana, que pouco usa este prédio
(Entendeu? Não venho aqui usar internet, não venho aqui usar telefone,
não venho aqui atender os meus eleitores!), aprovo com louvor!”. Por sua
vez, o Vereador Mario Sérgio de Oliveira comentou o seguinte: “Em relação
a essa segunda fase, eu já havia pedido nesta Casa a possibilidade da gente
ter em mãos o projeto que será feito e como vai ser feito; porque, até o
momento, eu ainda não tive acesso a nada a respeito dessa segunda etapa
aí. Então, eu gostaria que, na oportunidade, Sr. Presidente, fizesse uma
cópia para que cada vereador tivesse conhecimento do que vai ser feito
nessa segunda etapa desse projeto!”. Por fim, o Sr. Presidente colocou o
projeto em votação. Colocado em discussão e votação, o PROJETO DE
LEI Nº 027/2011 do Executivo que “AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE
CONVÊNIO COM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL”, 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 sete votos a favor (já que o Vereador Raimundo Ferreira
Santos ainda não estava presente ao momento da votação) dentre os
vereadores presentes. Colocado em discussão e votação, o PROJETO
DE LEI Nº 028/2011 do Executivo que “DISPÕE SOBRE ABERTURA
DE CRÉDITO NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 3725/10” após aprovado
(por quatro votos a favor e três votos contra dos Vereadores Amauri
Pegoraro, Mario Sérgio de Oliveira e Sidnei Donizete da Silva) o
regime de urgência especial e aprovado o parecer conjunto favorável
das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, foi
aprovado por sete votos a favor (já que o Vereador Raimundo Ferreira
Santos ainda não estava presente ao momento da votação) dentre os
vereadores presentes. Sendo que, durante a discussão do projeto, a
Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturana fez o seguinte comentário:
“Sr. Presidente e nobres vereadores, o que cai nesta Casa e que diz respeito
à Saúde, à Educação e à infra-estrutura do Município, nós temos mais que
aprovar e aplaudir! Sou favorável ao projeto, ainda mais quando se trata
de Saúde!”. Por sua vez, o Vereador Paulo Roberto de Almeida comentou:
“Essa unidade de saúde, desde quando fez nunca fizeram nada nela,
nada; e ficou lá. Agora vai reformar a parte mais velha e vai fazer um
anexo ao lado também para melhor atender à população ali, às pessoas
que procuram aquela unidade lá; porque, já passou já da hora de fazer
alguma coisa ali! Não é mesmo, Sr. Presidente? Por isso que peço aí aos
vereadores que vote a favor!”. Então, a Vereadora Lilia Aparecida Almeida
Maturana disse: “O vereador que conhece aquele prédio, desde a sua
construção, e hoje ter um Prefeito que tem vontade de melhorar, ampliar,
reformar e dar um atendimento digno à população, tem mais é que aplaudir
e votar a favor!”. Por fim, o Sr. Presidente colocou o projeto em votação.
Colocado em discussão e votação, o PROJETO DE LEI Nº 029/2011 do
Executivo que “DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA, QUE ESPECIFICA”, após aprovado (por quatro
votos a favor e três votos contra dos Vereadores Amauri Pegoraro,
Mario Sérgio de Oliveira e Sidnei Donizete da Silva; já que o Vereador
Raimundo Ferreira Santos ainda não estava presente ao momento da
votação) o regime de urgência especial e aprovado o parecer conjunto
favorável das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento, foi aprovado por unanimidade dentre os vereadores
presentes. Sendo que, durante a discussão do projeto, a Vereadora Lilia
Aparecida Almeida Maturana indagou: “Eu só gostaria de saber se algum
vereador sabe quando inicia as obras de reforma daquela unidade, só isso?
Se o nobre vereador, que está sempre com o Prefeito, puder responder para
esta vereadora, eu agradeço!”. Ao que, o Vereador Paulo Roberto de Almeida
esclareceu: “Olha, senhores vereadores, já está atrasado na verdade (Né?);
porque, a necessidade lá é muito grande daquele lugar lá em fazer alguma

continua...
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coisa a mais ali para o pessoal! E eu acho que, segundo o pessoal lá, têm
mais quatro obras para abrir a licitação e essas vão entrar no mesmo
pacote; e, provavelmente, vai ser no início da semana que vem que vai estar
entrando já a construção do anexo que não vai poder...; porque, quando
fez aquela unidade lá, senhores vereadores, ela ficou muito baixa e, então,
não pode aumentar; teve que fazer ao lado uma sala para fazer curativo e
aumentar, mas teve que fazer um anexo porque o prédio não suporta
aumento. Né? Então, essa reforma, vai acontecer isso aí; vai demorar aí,
provavelmente, um mês para iniciar a obra de reforma ali na Unidade
Básica do Bom Jesus! Por isso, Sr. Presidente, eu acho que é muito
importante a votação aí dos vereadores!”. Por sua vez, o Sr. Presidente
Mauro Sérgio dos Santos, após passar a presidência ao Vice-Presidente,
comentou o seguinte: “Eu quero comentar que há necessidade da reforma
lá, todo mundo sabe, é precário lá o atendimento à população; não só lá,
eu acabei de receber uma ligação agora mesmo que vai ter a campanha da
vacinação; inclusive, está faltando cadeira no posto principal aqui, no
central! Então, eu queria que os vereadores aí observassem bem certinho o
que vai fazer lá e acompanhar lá a obra para ser concluída o mais rápido
possível; porque, a necessidade lá é grande; quem vai lá, quem já foi e teve
a oportunidade de ir lá, sabe que a necessidade lá é muito grande!”. Por
fim, após o Vice-Presidente Sidnei Donizete da Silva passar de volta a
presidência ao mesmo, o Sr. Presidente colocou o projeto em votação.
Nada mais havendo a ser tratado e ninguém mais querendo fazer uso
da palavra, o Sr. Presidente Mauro Sérgio dos Santos deu 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 dias do mês de abril de 2011.

ATA DA 07ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2011 DA CÂMARA
MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO,
REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL 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 (Vice-Presidente).
Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e onze, na Câmara
Municipal de Jardinópolis, Estado de São Paulo, no Salão de Reuniões,
com início às 19:15 horas, foi realizada a 07ª 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 o requerimento do
Vereador Paulo Roberto de Almeida para a dispensa da leitura da ata,
colocada em discussão e votação, a Ata da 05ª Sessão Ordinária 2011 foi
aprovada por oito votos a favor (já que o Vereador Mario Sérgio de
Oliveira ainda não estava presente ao momento da votação). 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.
Depois, foi dada ciência ao Plenário do pedido de arquivamento, por
parte dos autores, do 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 PARCELAMENTO DO
SOLO NO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE ESPECIFICA”. Projetos
dando entrada no expediente: PROJETO DE LEI Nº 024/2011 do Executivo
que “DISPÕE SOBRE DESAFETAÇÃO DE PARTE DA ÁREA DO
SISTEMA DE LAZER DA QUADRA 04, DO LOTEAMENTO
RESIDENCIAL “JARDIM SÃO GABRIEL”, PARA CONSTRUÇÃO
DE CRECHE MUNICIPAL, ‘DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
(regime de urgência especial e parecer conjunto favorável). PROJETO DE
LEI Nº 014/2011 do Legislativo, de autoria do Vereador Mauro Sérgio
dos Santos, que “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INSTITUIR
O PROGRAMA ‘SOS CONSTRUÇÃO’ E DÁ OUTRAS
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PROVIDÊNCIAS” (regime de tramitação normal). Requerimentos dos
senhores vereadores: REQUERIMENTO Nº 1/2011, do Vereador Amauri
Pegoraro, em que requer ao Senhor Prefeito que envie a esta Casa de
Leis relação de todos os funcionários que trabalham na campanha
DST AIDS de 2011, bem como os valores que foram pagos a cada
funcionário que trabalhou na campanha e o valor total do empenho
feito para esta finalidade. Indicações dos senhores vereadores:
INDICAÇÃO Nº 14/2011, de autoria do Vereador e Presidente Mauro
Sérgio dos Santos, em que indica ao Senhor Prefeito que proceda às
medidas necessárias visando à reforma geral e à colocação de cobertura
na quadra de esportes da E.M.E.F Américo Salles Oliveira.
INDICAÇÃO Nº 15/2011, de autoria do Vereador Mario Sérgio de
Oliveira (Cabo Sérgio), em que indica ao Senhor Prefeito que acione
o departamento competente visando ao recapeamento da Rua Orlando
Hodnik, localizada no distrito de Jurucê, a qual possui
aproximadamente cem metros de comprimento. INDICAÇÃO Nº 16/
2011, de autoria do Vereador Mario Sérgio de Oliveira (Cabo Sérgio),
em que indica ao Senhor Prefeito que proceda às medidas necessárias
a fim de colocar quatro braços de luz na Rua Siqueira Campos, distrito
de Jurucê a qual já possui rede de energia elétrica, mas sem
iluminação. INDICAÇÃO Nº 17/2011, de autoria do Vereador Mario
Sérgio de Oliveira (Cabo Sérgio), em que indica ao Senhor Prefeito
que seja resolvido o problema de iluminação da praça João Guimarães,
situada defronte à Câmara Municipal. INDICAÇÃO Nº 18/2011, de
autoria do Vereador Mario Sérgio de Oliveira (Cabo Sérgio), em que
indica ao Senhor Prefeito que seja feita a passagem de água na Rua
Caetano Frojone, no seu cruzamento com a Rua Aurélio Mimo,
localizada na Cidade Nova. INDICAÇÃO Nº 19/2011, de autoria do
Vereador Mario Sérgio de Oliveira (Cabo Sérgio), em que indica ao
Senhor Prefeito que proceda às medidas necessárias visando à colocação
de redutores de velocidade na Rua Senador Joaquim Miguel, na altura
do Colégio Objetivo. INDICAÇÃO Nº 20/2011, de autoria do Vereador
Paulo Roberto de Almeida (Paulinho da Vila), em que indica ao Senhor
Prefeito que providencie a pavimentação asfáltica na Avenida Alexandre
Saquy, localizada no Jardim Mário Antônio Marconi, tão logo as
condições do tempo forem favoráveis. INDICAÇÃO Nº 21/2011, de
autoria do Vereador e Presidente Mauro Sérgio dos Santos, em que
indica ao Senhor Prefeito que sejam colocados recipientes para a
coleta seletiva do lixo, com cores diferentes para vidro, metal, papel,
plástico etc. nas praças de nossa cidade e no calçadão da Av. Prefeito
Newton Reis onde há maior circulação de pessoas, a exemplo do que
foi instalado na Praça Central. Moções dos senhores vereadores:
MOÇÃO Nº 60/2011, de autoria do Vereador Sidnei Donizete da Silva,
de Aplausos e Reconhecimento a todos os SERVIDORES PÚBLICOS
da SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo brilhante
trabalho que vêm realizando em prol da população mais carente de
nosso município. MOÇÃO Nº 61/2011, de autoria da Vereadora Lilia
Aparecida Almeida Maturana, de Aplausos e Reconhecimento aos
policiais militares ANDRÉ SÁ e OLDAIR CARLOS RAMOS pela
atuação e respeito pela farda, dedicação e atenção no desempenho de
suas funções visando à melhoria da segurança de nossos munícipes.
MOÇÃO Nº 62/2011, de autoria da Vereadora Lilia Aparecida Almeida
Maturana, de Aplausos e Reconhecimento à PM DÉBORA MIRELA
HERMÁCORA pela dedicação e atenção no desempenho de suas
funções no CAD da Polícia Militar visando à melhoria da segurança
de nossos munícipes. MOÇÃO Nº 63/2011, de autoria do Vereador
Mario Sérgio de Oliveira (Cabo Sérgio), de Aplausos e Reconhecimento
aos policiais militares RODRIGO SIZENANDO DE OLIVEIRA e
ALEXANDRE LÉPORE pelos relevantes serviços que têm prestado no
desempenho de suas funções visando à melhoria da segurança de nossa
população. MOÇÃO Nº 64/2011, de autoria do Vereador Mario Sérgio
de Oliveira (Cabo Sérgio), de Aplausos e Reconhecimento aos policiais
militares TALES STRAZEIO DA SILVA, OLÉSIO BARBOSA DE
OLIVEIRA, ANDRÉ LUIS AMADEU, SÉRGIO ROBERTO TOGE,
OLDAIR CARLOS RAMOS e ÉRICK MAURÍCIO GONÇALVES pelos
relevantes serviços que têm prestado no desempenho de suas funções
visando à melhoria da segurança de nossa população. MOÇÃO Nº 65/
2011, de autoria do Vereador Mario Sérgio de Oliveira (Cabo Sérgio),
de Aplausos e Reconhecimento aos policiais militares OLÉSIO
BARBOSA DE OLIVEIRA, ÉRICK MAURÍCIO GONÇALVES,
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OLDAIR CARLOS RAMOS e ANDRÉ LUIS AMADEU pelos relevantes
serviços que têm prestado no desempenho de suas funções visando à
melhoria da segurança de nossa população. MOÇÃO Nº 66/2011, de
autoria do Vereador Mario Sérgio de Oliveira (Cabo Sérgio), de
Aplausos e Reconhecimento aos policiais militares RODRIGO
SIZENANDO DE OLIVEIRA e CARLOS ROGÉRIO MARCONI
PIERINI pelos relevantes serviços que têm prestado no desempenho
de suas funções visando à melhoria da segurança de nossa população.
MOÇÃO Nº 67/2011, 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 OSMAR SARDINHA PONTES, ocorrido no dia 1º de março de
2011, aos 60 anos de idade, deixando esposa e 3 filhos. MOÇÃO Nº 68/
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 LÍCIA DE OLIVEIRA, ocorrido no dia 11 de março de 2011, aos
58 anos de idade, deixando 1 filho. MOÇÃO Nº 69/2011, 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 AIRTON BORGES,
ocorrido no dia 18 de março de 2011, aos 59 anos de idade, deixando
esposa, 3 filhos e 7 netos. MOÇÃO Nº 70/2011, 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 BERTINA SILVA SOUZA,
ocorrido no dia 25 de março de 2011, aos 82 anos de idade, viúva,
deixando 2 filhos, 8 netos e 5 bisnetos. MOÇÃO Nº 71/2011, 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 de RUAN CAMPOS OLIVEIRA,
ocorrido no dia 26 de março de 2011, aos 3 anos de idade, deixando pais.
MOÇÃO Nº 72/2011, 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 LEONTINA BENTO ROSA, ocorrido no dia 26 de março de
2011, aos 85 anos de idade, viúva, deixando 6 filhos, 13 netos, 5 bisnetos
e 5 tataranetos. MOÇÃO Nº 73/2011, 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 JOANA D’ARC SEVERINO LUCA, ocorrido
no dia 27 de março de 2011, aos 41 anos de idade, deixando esposo e 3
filhos. MOÇÃO Nº 74/2011, de autoria da Vereadora Lilia Aparecida
Almeida Maturana, de Profundo Pesar pelo falecimento do senhor
ANTOINE SKAF, ocorrido no dia 24 de março de 2011, aos 90 anos de
idade, na cidade de São Paulo, viúvo, deixando 4 filhos, 10 netos e 6
bisnetos, além de nora e genros. MOÇÃO Nº 75/2011, 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 GENI PELEGRINI,
ocorrido no dia 8 de março de 2011, aos 65 anos de idade, deixando
esposo, 3 filhos e 9 netos. MOÇÃO Nº 76/2011, de autoria da Vereadora
Lilia Aparecida Almeida Maturana, de Aplausos e Reconhecimento à
senhora MARIA DE LOURDES SILVA pelo amor, dedicação e atenção
prestados a Ruan Campos Oliveira (in memorian) e a seus pais Roberta
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Campos Gomes e Ronaldo Lopes de Oliveira por mais de dois anos,
período em que o casal não deixou de lutar pela vida de seu filho.
MOÇÃO Nº 77/2011, de autoria da Vereadora Lilia Aparecida Almeida
Maturana, de Profundo Pesar pelo falecimento do ex-vice-presidente
da República JOSÉ ALENCAR, ocorrido no dia 29 de março de 2011,
aos 79 anos de idade, no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, deixando
esposa, 3 filhos e 4 netos. Após a leitura do expediente, inscrito para
falar, o Vereador João Ciro Marconi fez o seguinte discurso: “Sr.
Presidente, nobres colegas e senhores aqui hoje participando de mais uma
sessão ordinária; e nós aqui, principalmente este vereador, no cumprimento
do seu mandato (por vontade popular) de estar presente e verificar (como é
obrigação) a legislação do nosso Município e não executar, fazer nenhuma
execução; porque eu sempre tenho dito, por experiência própria: a função
do vereador é legislar e a função do prefeito é executar; ele que é o
responsável, ele que está com as canetas, ele que está com a legislação em
suas mãos, está com o dinheiro nas suas mãos, está com tudo nas suas mãos
e esta Câmara tem dado todo respaldo ao Sr. Prefeito Municipal, desde o
início da administração dele, toda a garantia e segurança para que ele
possa fazer uma administração da maneira que ele ache e dentro dos
princípios administrativos de prever, de planejar, de comandar, coordenar,
organizar, enfim, tudo aquilo que trás um retorno social à população, que
é o nosso objetivo! Eu digo isso porque agora tivemos o retorno de indicações
dos nobres colegas para o Sr. Prefeito Municipal; que eu acho, do ponto de
vista de conduta, eu acho lamentável; pedir para o Sr. Prefeito tudo isso
que foi pedido aqui, que é insignificante diante de todas as necessidades
que nós temos no nosso Município, seja elas em todas as suas áreas e
principalmente na área da Saúde, na área da Educação, na área do
Saneamento Básico, do Meio Ambiente, enfim, de tudo aquilo! Então, eu
acho que, o Sr. Prefeito, ele tem ali a competência do poder na mão, dado
pelo povo, de executar tudo aquilo que é de obrigação; e, para fazer isso,
tem que ter uma certa habilidade, uma certa sensibilidade, um certo
conhecimento, para que a gente não possa ver o que está acontecendo na
nossa Cidade! Eu, como cidadão jardinopolense, eu estou muito
decepcionado de ver uma Cidade totalmente largada, a nossa Cidade está
totalmente largada; e já agora nessa fase, em todos os sentidos, e, o que é
mais prejudicial na área da Saúde, o tanto de números de casos de dengue
que têm em Jardinópolis; e que não é só culpa da Prefeitura Municipal
(através do poderes competentes e dos departamentos e secretarias
competentes), mas também é culpa do próprio cidadão, o cidadão tem a sua
participação de benefício ou de malefício diante da dengue igualmente.
Só que eu vejo que tem que ter a capacidade de fiscalização do Poder
Executivo, em fiscalizar aquilo que é de direito; haja vista, o nobre Vereador
Amauri, ele pedindo aqui (acho que num requerimento)..., não só
envolvendo a parte de doenças sexualmente transmissíveis mas, também,
que é uma patologia, que é a própria dengue e que vai estar envolvida
também; então, se ele fez esse pedido, ele deva estar com alguma informação
no que se refere a esta patologia que são as doenças sexualmente
transmissíveis! Então, eu fico um pouco triste e lamento de, principalmente
nos finais de semana dando uma volta na nossa querida Jardinópolis
(que já o seu próprio nome diz: cidade jardim) e também na nossa Jurucê
(de origem tupi-guarani que traduz em ‘moça bonita’), e ver as condições
que está; isso é o mínimo que a gente possa pedir para o Sr. Prefeito, é a
manutenção das suas estruturas; que eu sempre debato aqui que não é
ficar só subindo parede e isso e aquilo, que faz parte da Administração,
mas também cuidar da nossa Cidade! A nossa Cidade está crescendo de
uma maneira totalmente desordenada, desorganizada, desestruturada, em
que não vai ter equipamentos sociais para atender a demanda das pessoas
que são daqui de Jardinópolis e estão comprando os terrenos e vão morar
aqui, em termos de Saúde com um hospital fechado! E, quando eu falo em
Saúde, eu já vejo aqui que eu fico muito feliz de ter recebido, através da
família Marincek (o Dr. Antenor, que foi o meu dentista de criança e que
nos ajudou muito a minha família com dificuldades financeiras e ele me
tratou muito do meu dente e de maneira até gratuitamente no seu
consultório), em que eu fiz, quando eu construí a pedido da nossa Santa
Casa (através da provedoria, da sua direção), quando eu repassei as verbas
necessárias e suficientes para construir o Pronto Socorro lá no Hospital,
em que lá colocamos um consultório odontológico. Eu não sei se é de
conhecimento de vossas excelências aqui e dos aqui presentes que quando
foi construído o Pronto Socorro, na minha Administração, em que eu
repassei subvenção para o Hospital de Jardinópolis (muito bem
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administrado, na época, com o Zezé Bertini, o Makhoul, a própria Altamira
que está aqui presente com todas as equipes, todas as pessoas que ajudaram
lá) em que o Hospital funcionava e resolvia o nosso ‘feijão com arroz’
aqui e tínhamos o privilégio de ter lá um consultório odontológico para
atender as emergências de noite, de madrugada, fim de semana sábado e
domingo, através de todo apoio dos dentistas do nosso corpo clínico da
Prefeitura Municipal, com relação à odontologia. E hoje, infelizmente,
depois que eu saí da Prefeitura, aqueles que passaram e que têm a ‘culpa
no cartório’, foram lá hoje e não sabem nem está aonde a fotografia do Dr.
Antenor; hoje, se tiver uma pessoa com dor de dente de madrugada e que
não tem condições para bater na porta de um consultório (que é o que
sempre ocorre no consultório da minha esposa e também em outros
consultórios, provavelmente), não tem um lugar para ser atendido porque
as incompetências e irresponsabilidades, na época, tiraram aquele
consultório odontológico lá. Então, eu estou falando e mencionando um
consultório odontológico, não estou falando ainda da estrutura hospitalar
que está fechada; e, mais uma vez ‘bato’ aqui, que é o nosso Hospital de
Jardinópolis; independente da vontade do Sr. Prefeito, uma vontade pessoal,
de um capricho pessoal dele em que querer construir uma unidade básica
de saúde mista; e que agora que ele sentiu que, aquilo que ele imaginava
fazer dentro dessa unidade mista de saúde, não poderia fazer em termos de
saúde e de procedimento, ele já se empenhou agora de fazer o centro
cirúrgico! Então, não é fazer um hospital (é a coisa mais fácil); a minha
preocupação está como o Município vai dar a manutenção a essa entidade
pública que chama: Hospital de Jardinópolis, Municipal. Eu quero saber
aonde que ele vai tirar dinheiro? Porque, na área da Saúde, não tem
‘galinha de ovos de ouro’ como tem a Educação, em que a Prefeitura não
tira um centavo do bolso para investir na Educação porque vem tudo na
municipalização da Educação! Então, eu quero ver para se fazer o
atendimento lá e a manutenção; montar aquela estrutura, pôr médico para
operar lá, pôr profissionais da área da Saúde lá fora, fora os que estão no
corpo clínico, poder tocar lá a preço insignificante que o SUS paga às
prefeituras e aos médicos! Hoje, só para vocês terem uma idéia, eu sou
médico coloproctologista e opero em Ribeirão Preto na Beneficência, pelo
SUS, e recebo R$ 60,00 de uma cirurgia na minha especialidade que, por
exemplo, é uma hemorróida. Então, é um absurdo; então, eu quero ver já
aonde que ele vai trazer; e, se não pagar bem, não vai encontrar ninguém
para vir para cá; aquele corpo clínico que existia, infelizmente, se acabou;
aquele corpo clínico que nós tínhamos no nosso Hospital de Jardinópolis,
por todos os colegas, sem distinção, era uma bruta de um corpo clínico para
uma cidade que nem Jardinópolis e de moradores aqui; eu quero ver como
que vai se comportar, isso eu quero ver! Tá certo? Espero, oxalá que aconteça
alguma coisa para que isso não se vire um ‘elefante branco’ em Jardinópolis;
eu, no meu pensamento, independente disso que vai acontecer, seja lá qual
for o destino, esse Hospital Santa Casa vai aberto novamente; se Deus
quiser, ele vai voltar paras as mãos da sociedade, através de provedor e viceprovedor, com a ajuda do Poder Público Municipal e da sociedade, e voltar
a funcionar a Santa Casa; porque, quem tem que tocar a Saúde no
município também é a comunidade, não é só deixar! Haja vista, na nossa
Região, eu já falei outro dia aqui e disse que não tem um hospital municipal
aqui na nossa Região; são poucas as cidades que se aventuraram; hoje,
Ribeirão que está tendo um hospital lá, inclusive não vai ser nem hospital
municipal, vai poder atender todos os outros setores; que a Prefeita está
tentando fazer dessa maneira, essa é as minhas informações. Então, eu
fico muito triste e muito chateado de as coisas estarem evoluindo e não se
ter solução para aquilo que é prioridade; Saúde, você não gasta em Saúde,
você investe em Saúde; não existe gasto em Saúde, não existe... Jardinópolis
tem 37 mil eleitores, se tiver uma epidemia de caganeira nas 37 mil pessoas,
nós não temos estruturado hoje para poder atender Jardinópolis, e mesmo
que tivesse o Hospital; então, nós temos que ter uma estrutura para atender
um paciente ou milhares de pacientes, dentro das regras e das normas
estabelecidas por todos aqueles que são responsáveis! Então, é algumas
palavras que eu gostaria de pronunciar; e de todas aquelas outras que a
gente tem assistido na nossa televisão, na rádio, enfim, de tudo que
aconteceu, esses fatos ocorridos nesse período todo aí, no exterior e em
termos aqui, a história da ‘ficha limpa’, a morte do Zé Alencar (Tá certo?),
os desastres que estão ocorrendo aqui no nosso País! E, outra coisa que eu
queria saber, nas moções aqui, eu queria saber do Cabo Sérgio; eu não sou
contra, eu não tenho nada a ver, eu só quero saber que uma coisa; a Polícia
Militar, Cabo Sérgio, ela faz o seu trabalho e é um trabalho muito bom
porque eu já tive a presença de assistir o seu atendimento; eu só queria
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saber do Cabo Sérgio se todas essas moções de aplausos que ele merecem
(Tá certo?), eu quero saber se isso influencia na sua carreira como policial
militar, no seu currículo para frente, em termos: ‘Oh, recebeu uma moção
não sei de que lugar, uma moção daqui!’; eu quero saber se isso aí implica
em melhoria no currículo deles na sua vida profissional; isso que eu
queria saber?”. Então, houve uma discussão entre o Vereador João Ciro
Marconi e o Vereador Mario Sérgio de Oliveira; onde este último começou
respondendo: “Com certeza! O policial militar, ele tem um ficha de
avaliação de empenho, pelas atividades; e, com certeza, na carreira, o
policial militar influencia e muito (Né?); haja vista que, muitas vezes, o
policial é massacrado e criticado pelas ações em que, muitas vezes
involuntária, ele acaba sofrendo alguma malhação. E eu vejo que é muito
importante nesse momento em que, na ação do trabalho desempenhe uma
bela função, que ele seja elogiado como a gente vê muitas pessoas da
comunidade elogiando pela ocorrência na qual ele desenvolveu! – Isso
não tenha dúvida, que o policial que meche com as tristezas, com as coisa
ruim, ele vai estar sobrecarregado; é diferente do padre que só faz coisas
boas e alegrias, não tenha tanto; e o palhaço no circo também, ele não vai
receber críticas; então, é o ônus da profissão, inclusive a minha; o ônus da
minha profissão é você não conseguir dar vida ao paciente, ele ir pela
vontade de Deus; porque, o médico, ele nunca está ali para fazer um mal
para o paciente, ele está ali para fazer um bem para o paciente; então, cada
profissão tem o seu ônus; eu só queria saber se isso altera em currículo. E
já queria aproveitar e pedir para a vossa excelência (que é um policial já
na reserva diante da legislação pelo fato do senhor ser vereador hoje) e pelo
conhecimento, eu gostaria que vossa excelência pudesse fazer um
requerimento para mim, e abriria para todos assinarem, para que o
Governador do Estado e o Secretário de Segurança Pública aumente o
número de efetivos no nosso Município; daquilo que já está, desde a época
que eu fui Prefeito, o efetivo (acho que por ser pelotão aqui), eu acho que
é em torno de 35, se eu não me engano (eu não tenho muito conhecimento,
mas não é o que está aqui); então, o número pouco que tem de policial
para a demanda pela Organização Mundial da Segurança com relação
aos policiais. Então, eu quero que a vossa excelência me faça, mesmo que
já tenham feito ou não, eu quero reforçar o pedido para que aumente o
número de efetivos e quando que vão aumentar o número de efetivos, o que
é de direito da nossa Cidade! – Eu até agradeço a vossa excelência quanto
à idéia e à preocupação; haja vista esta Casa já ter desenvolvido reuniões
na questão da segurança pública do Município; e até pedir (requerimento
verbal) para o nosso Jurídico para que possa estar desenvolvendo essas
documentações, tanto para o Secretário da Segurança e o Governador. E a
idéia do senhor, doutor, é muito boa; para que todos os companheiros desta
Casa assinem esse documento, para que todos assinem para estar reforçando
esse pedido aí! – Que todos assinem, para mim não tem distinção! Eu acho
que tem que reforçar de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, porque
a insegurança hoje...; eu fiquei sabendo que, na semana passada, mexeram
num cofre do Banco do Brasil, gente. – Incrível! – Inclusive, com algumas
notícias maldosas aí dizendo até que alguns policiais que estão envolvidos
e foram afastados; eu não sei se é verdade ou não, eu estou ‘vendendo’ do
jeito que eu ‘comprei’; eu não tenho certeza para falar e eu não gosto de
falar coisa que eu não tenho certeza; pela conversa da população, eu
fiquei sabendo que o Banco do Brasil foi atingido, foi atingida a Caixa
Econômica Estadual, que hoje é Banco do Brasil, do lado da Delegacia.
E eu quero saber também das câmeras, quem tem visitado lá, para saber se
aquilo que eu pedi, o Sr. Presidente levou a informação ao Sr. Prefeito
Municipal para que deslocasse aquele serviço lá ou já providenciasse ou
terceirizasse alguém para ficar 24 horas na frente daquela televisão ali,
pelo menos uns quatro ou cinco lugares que tem essas câmeras aí, para
ajudar!? Eu não sei como é que está o funcionamento, quem tem ido lá;
pelo menos, a última vez da última sessão, eu fui; dessa vez, eu não fui que
eu não tive oportunidade de ir lá presenciar como é que está o funcionamento
das câmeras de fiscalização. O senhor tem conhecimento, ou não? – O
conhecimento é que continua da forma que foi implantado; o policial faz
o atendimento 190, o atendimento ao público, o atendimento do
monitoramento. – O telefone, etc., etc.!? – Telefone. – Então, não vai dar;
‘chupar cana e assobiar’ não tem jeito! Então, aí eu quero saber se o
Presidente levou essa informação ao Sr. Prefeito Municipal no que se
refere ao pedido que eu fiz aqui, uma idéia que eu dei aqui (não foi nem
indicação, nem requerimento, nem projeto, não foi nada), eu sugeri que
fosse disponibilizado alguns funcionários para dar uma cobertura de 24
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horas lá no nosso posto policial, no nosso posto de pelotão, para o
monitoramento das câmeras!”. Então, houve uma discussão entre o
Vereador João Ciro Marconi e o Sr. Presidente Mauro Sérgio dos Santos;
onde este último começou dizendo: “Quando é feito por indicação um
requerimento, é encaminhado ao Prefeito. Se o senhor não fez, eu não
encaminhei nada!” – Não, eu pedi para que o senhor conversasse! O
senhor chegou a conversar? – Então, se o senhor fizer algum requerimento,
eu encaminho para o Prefeito! – Não, então não conversou, acabou; então,
obrigado; se não conversou, obrigado! – E se é o senhor que quer, faz um
requerimento! – Não, eu fiz uma sugestão aqui, eu fiz uma sugestão! – Faz
um requerimento que eu encaminho ao Prefeito! – Eu acho que, como
representante, tanto levar as coisas boas que eu falo, não só levar as coisas
ruins que eu falo aqui nesta Casa (que, à noite, ele já fica sabendo já; e, no
dia seguinte, com detalhes); mas também, levar as coisas boas que eu falo
aqui nesta Casa; que não precisa de papel para poder ver que isso aí está
errado! – Do mesmo jeito que eu posso ir lá falar, o senhor também pode!...
– Não foi nada de recado não, não foi nesse sentido não, não leva para esse
lado não; eu só fiz uma sugestão aqui e pedi para que levasse. Então, eu
estou perguntando se foi levado ou não; se, pelo menos, atenderam este
vereador!? Se não atendeu, obrigado, acabou; não tem outra ‘chora, me
dói!’...”. Concluindo, o Vereador João Ciro Marconi disse: “Sr. Presidente,
eu queria, na oportunidade, agradecer à manifestação que me foi dada
oportunidade aqui nesta Casa; e de dizer que eu ainda continuo muito
triste de ver a minha Cidade como é que ela está em todos os seus setores. E
falo para todas as pessoas que vem falar: ‘Olha, a minha função é vereador,
eu não executo nada; quem executa é o Sr. Prefeito Municipal!’. A hora
que mandar o Sr. Prefeito Municipal tapar um buraco, cortar uma árvore,
plantar uma árvore, fechar uma água que está vazando constantemente,
em Jardinópolis, eu não sei o quê que tem que ser feito. Então, obrigado
pela oportunidade!”. Inscrito também para falar, o Vereador Paulo Roberto
de Almeida fez o seguinte discurso: “Sr. Presidente, eu quero agradecer a
Deus, meu pai, por ter permitido eu estar aqui hoje; meu boa noite a todos
os presentes, à Dona Altamira, à Fátima! Eu queria, Sr. Presidente,
lembrando o Vereador João Ciro que referiu à respeito da dengue e que é
uma preocupação também deste vereador, eu quero lembrar as pessoas que
trabalham no controle de vetores que estão fazendo um excelente trabalho;
anotar que, neste ano, caiu muito a diferença com a luta deles. Então, eu
queria fazer uma moção (verbal) para esse pessoal ali: o Fábio Pegoraro,
o Otacílio Viana, a Marina; e todas essas moção é na pessoa da Sra.
Secretária da Saúde que também está controlando e está dando apoio; o
Prefeito também deu ali para eles condições. Então, esse pessoal merece
essa moção de aplausos e reconhecimento a essa turma que trabalha no
controle de vetores, Sr. Presidente; essa é a minha moção que eu queria
fazer; 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 eu cumprimento na
pessoa do pastor, do Kleber, da Rita Abdala e agora o nosso amigo Chupeta
que acaba de chegar; quatro suplentes de vereador nesta Casa (Né?), isso aí
enriquece as nossas sessões; a Fatiminha, o Fernandinho sempre presente,
a Dona Altamira, meu amigo e funcionário da Prefeitura! Com relação a
essa moção que eu apresentei aos dois policiais; eu fiz e até nunca me
preocupei em apresentar uma moção aqui que isso fosse somar no currículo
dele com relação aos superiores dele e à segurança pública não, é somar
para um bom atendimento para o nosso Município; é incentivar, para que
outros policiais também venham a acreditar que ser policial não é vestir a
farda e sim respeitar aquilo que usa! Há uns 15 dias atrás, o Odair e o
André Sá, por volta de 01:00 h da manhã, liga e pergunta para mim:
‘Lilia, você tem um equipamento, assim, assim? – Tenho! – Então, venha
até a Delegacia porque eu abordei uma pessoa com o teu equipamento!’.
No que eu cheguei na Delegacia, o equipamento era meu, fui para a loja
e o portão da loja arrombado; se fosse um policial que não tivesse
compromisso com a farda, compromisso com a segurança do Município,
meu equipamento teria virado uma pedra de crack naquela noite; só não
virou porque eles foram atuantes! Então, eu faço essa moção e peço a Deus
que, agradecendo ao bom trabalho, que Deus traga a eles a segurança e a
saúde a eles e a seus familiares! Agora, Sr. Presidente, eu gostaria de dar
um recado: quando eu estive nesta Casa, eu providenciei essa tribuna, que
é uma tribuna até elegante (Né?), você pode ver aí as maiores tribunas, a
sofisticação; então, sempre uma coisa transparente, leve, que antigamente
a gente tinha um ‘caixotão’; e, às vezes, o vereador ou a vereadora, a Lilia
ou outros que já passaram por esta Casa, vem bem vestido e ficava atrás do
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‘caixotão’ que aparecia só do nariz para cima; providenciei essa tribuna
linda e maravilhosa, que isso aí é para a eternidade! Mas eu gostaria agora
de fazer um pedido para o Presidente: melhore o suporte das bandeiras; a
bandeira do Município está tão ‘desmaiada’ quanto o Município; então,
vamos dar vida a isso, levantar a bandeira do Brasil, levantar a bandeira
do Estado e, em especial, a do Município; está muito triste! Só isso que eu
tinha a dizer; e, se precisar da minha colaboração, eu estarei disposta a te
ajudar! Tá?”. Inscrito também para falar, o Vereador Mario Sérgio de
Oliveira subiu na tribuna e fez o seguinte discurso: “Boa noite a todos;
aos colegas de trabalho é um prazer enorme sempre estar junto de vocês; ao
público presente, na qual eu quero saudar a presença de todos em nome de
nosso Ex-Vereador José de Carvalho, sempre bem vindo nesta Casa; o
Cleber, o Luiz, a Dona Altamira, o Doni, a minha amiga sempre, a
Professora Fatiminha, a Rita Abdala, o Chupeta, como sempre o Nê Meloni;
muito obrigado pela presença e sejam sempre bem vindos à esta Casa! Eu
fiz uma indicação ao Sr. Prefeito, como alguns vereadores desta Casa já fez
e também alguns pedidos que já foram feitos diretamente para o Secretário,
é quanto à vida da nossa praça João Guimarães; a nossa praça se encontra
meio que abandonada, como uma série de todas as outras; e, como não só
os nossos vigias como os transeuntes dessa nossa querida praça, sempre vêm
com ‘eppendorf’ (aquelas capsulas de cocaína) da, infelizmente, nossa
juventude que vem fazer uso na praça. Então, já foi feito vários pedidos
para que seja feito a melhora da iluminação dessa praça; porque, nós só
vamos conseguir extinguir esse problema quando o nosso Executivo der
uma atenção para ela e dar uma vida para ela, melhorar a iluminação;
porque, infelizmente, esses espaços que nós temos de frente à nossa casa,
jovens vêm utilizando para prática sexual e uso de droga, infelizmente!
Então, eu volto a estar fazendo uma nova indicação e gostaria que fosse
dado, realmente, uma atenção para esse problema que nós temos; haja
vista que até a semana passada agora, policiais tiveram uma ocorrência
onde os jovens param os veículos e foi feita uma ocorrência de desacato e
resistência (Né?) de jovens que acabou desentendendo com os policiais e
houve ocorrência desse tipo; então, os policiais, ele tem a solicitação da
comunidade, devido ao som alto, devido a jovens estar fazendo uso de
entorpecente; eles vêm, atende a ocorrência, viras as costas e o fato continua
acontecendo. Então, isso só será resolvido dando vida e a iluminação
nessa praça que se encontra totalmente escura (Né?), dando asa para essas
práticas de, vamos se dizer, delitos de crime que vem acontecendo!”.
Tomando aparte, o Vereador João Ciro Marconi disse: “Pela formação
sua, pela competência sua e tudo, pelo relacionamento que você tem na
Polícia Militar nesse assunto específico aqui da praça nossa (que é a praça
aqui que a vossa excelência está dizendo; porque as outras praças estão a
mesma coisa, é xerox), conversar com a Polícia Militar, com o Comandante
(que está a 50 metros daqui do Posto Policial), para eles vim dar uma
olhadinha de madrugada aqui; que, não sei se você viu, sábado para
domingo, o que tinha; até pensei que o colega que estava fazendo aquela
indicação de se colocar a coisa para lixo, eu pensei que era para ser
colocado aqui no obelisco que tem aqui; eu não sei se vocês tomaram
conhecimento e viram como é que está ali. Então, a polícia, aqui nesse
caso especificamente de vossa excelência, ela está a 50 metros; então, não
precisa vir com a viatura não, ela dá uma saidinha aqui e vai dar uma
voltinha aqui que a polícia já começa a espantar; que, realmente, é o que
vossa excelência está comentando. Então, é um pedidinho ali, pelo contato
que vossa excelência tem, já vai ajudar um pouco aqui o que está mais
perto; talvez não vai ajudar aquela praça que está mais distante aqui de
Jardinópolis e que está totalmente desamparada com relação à conservação
e à manutenção, etc., etc., etc.”. Ao que, o Vereador Mario Sérgio de Oliveira
disse: “É, na verdade, doutor, eu até estou encaminhando junto com essa
indicação um boletim de ocorrência envolvendo desacato e resistência; e a
reclamação dos policiais é justamente isso, que eles vêm, atendem a
ocorrência, vira as costas e aí o fato começa novamente. Então, o quê que
até mesmo eles pediram? Para que o Executivo resolva o problema da
escuridão (Né?) porque se encontra muito escuro e, infelizmente, o jovem
senta no banco para namorar ou usar droga, etc. e tal!”. Então, o Vereador
João Ciro Marconi disse: “E aí já vai e cabe a responsabilidade e a
manifestação de quem é o Presidente da Câmara Municipal de Jardinópolis;
porque, aqui é um prédio que está dentro desta praça; então, é uma praça
que era para dar exemplo e o Sr. Presidente não tomou nenhuma atitude
até agora do jeito que está largada esta praça!”. Prosseguindo, o Vereador
Mario Sérgio de Oliveira disse “Então, só para aproveitar, eu estava nesta
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Casa hoje quando a Ângela me chamou que uma senhora queria falar
comigo e eu fui atendê-la; pela alcunha (eu nem vou dizer o nome, às
vezes, é desagradável) e ela me chamou para ir até o banheiro da Rodoviária
que se encontra aqui do lado; e, infelizmente, ela, ao entrar no banheiro,
devido à situação que se encontra, ela veio a (Como se diz?) vômito horrível.
Então, eu não sei o que está acontecendo, o descuido que acontece com o
banheiro; e daí ela me puxou pelo braço chorando, uma munícipe
chorando e dizendo que tudo bem que pobre, mas não merecem ser tratado
dessa forma (eu estou dizendo o que ela me disse); e eu enchi o olho de
lágrimas junto com ela; me pegou pelo braço e me mostrou ali um grande
entulho assim de roupas e cobertores de pessoas que usam aquele espaço
onde compra o bilhete de passagem ali do lado; e pediu para que nós
buscássemos uma solução para esse problema! Então, eu venho aqui
simplesmente dizer um fato que ocorreu hoje; eu me emocionei e também
enchi o olho de lágrima com as palavras delas e eu acho que deve-se voltar
ao Executivo, que ele determine ao departamento aí de competência, tanto
na situação dos mendigos que aí se encontram utilizando essa área como
moradia, como também a pessoa que cuida dos banheiros que mande aí
um vidro de desinfetante para desinfetar o banheiro; porque, realmente,
não dá para entrar lá dentro!”. Pedindo aparte, o Vereador Amauri Pegoraro
disse: “Só para enriquecer mais a sua indicação (pedido verbal), também
não esquecer dos lixos, dos latões que lixo que ficam aqui nessa esquina e
no Velório; que, fim de semana quando tem velório, está sempre ali um
mau cheiro desagradável pelo lixo que passa do sábado para o domingo e
as pessoas estão sempre reclamando aí também desses tambor; eu acho que
devia tirar de lá porque, aqui, a região toda está jogando lixo dentro desses
tambores e como, às vezes, não sei se hoje está passando o lixeiro; mas, no
fim de semana não estava passando e esse cheiro ficava desagradável; e, na
hora que tinha o velório, a população sofria com esse cheiro desagradável
na porta; num momento de tristeza, eles estavam também tendo que aturar
o lixo!”. Prosseguindo, o Vereador Mario Sérgio de Oliveira disse: “São
coisas que, às vezes, a própria população tem, de início, um impacto diante
da ação do Executivo; eu vou dar um exemplo que aconteceu lá no Jardim
Sarandy em Jurucê: lá se encontrava uma calamidade cheio de mato,
cheio de problemas e reclamação de rato e caramujo e isso e aquilo; apenas
uma passagem que a fiscalização fez lá e notificou todo mundo, a hora
que viram R$ 600,00 da notificação; gente, eu gostaria que vocês fossem lá
para ver; tudo limpinho, o que não roçou passou veneno, se encontra uma
maravilha! Então, talvez, o que falta um pouquinho é um pouco mais de
ação, dentro dessas limitações, e um pouco mais de resolutividade; que,
muitas vezes, nós vereadores pedimos e não consegue resolução nenhuma
(Né?); então, às vezes, assim, com um simples gesto você consegue resolver
o problema!”. Tomando aparte, o Vereador João Ciro Marconi disse:
“Porque nós não temos o poder de executar, quem tem o poder de executar
é o Prefeito! Então, é só fazer as fiscalizações, pôr a lei para cumprir e
acabou! Não tem? Agora, tem que ficar em cima! Tá certo?”. Prosseguindo,
o Vereador Mario Sérgio de Oliveira disse: “Então, eu penso que o nosso
papel é esse; nós estamos aqui para estar conversando e indicando e,
realmente, cobrando do Executivo! Eu gostaria também de aproveitar este
momento e fazer uma indicação para o nosso Executivo; haja vista a gente
já ter documentos com ele, em relação a pedidos do funcionário público
em geral; tal pedido, vem de encontro com um problema que nós estamos
enfrentando neste momento; eu acredito que até alguns dos companheiros
aqui já passou por ele, que é a questão da conjuntivite; então, é em geral,
é um surto que está tendo no Município, eu acabei de chegar do Pronto
Socorro agora e o médico são tantos atendimentos que ele tem lá, ele
acostuma até reunir blocos de munícipes para estar orientando de como
fazer e o que fazer; porque, infelizmente, o nosso Município está atacado
com esse surto e muitas pessoas estão sofrendo com essa conseqüência!
Então, em relação a esta indicação que eu quero fazer, é para que o
Prefeito agilize providências quanto ao nosso funcionário público; que,
pelo menos, com esse surto dessa conjuntivite, ele atenda em relação aos
atestados médicos; porque, muitos funcionários, ele tem perdido o 14º
salário por conta desse problema; então, é interessante que ele analise com
muito carinho em relação a esse surto!”. Pedindo aparte, o Vereador Paulo
Roberto de Almeida disse: “Não sei se a vossa excelência está sabendo; na
semana que passou, já tem um decreto aí já cuidando dessa parte aí porque,
desde que comprovado a conjuntivite, o Prefeito já fez um decreto lá
liberando o funcionário a respeito dessa questão aí do afastamento! (o
Vereador Mario Sérgio de Oliveira indagou: “De doença contagiosa!?”)
Exato, principalmente conjuntivite; a semana que passou, ele já fez um
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decreto e já passou para o setor competente!”. Por sua vez, o Vereador João
Ciro Marconi sugeriu: “Não é só doença contagiosa, existem outras doenças
que podem ser enquadrada nesse decreto; tem que fazer um reformulação,
tem uma revisão nessa legislação aí que foi feita para trás para beneficiar
o funcionário e tem funcionário que está não apto para trabalhar por
alguma doença e ele não falta para poder não perder esse benefício que
tem! Eu acho isso aí tem uma coisa que tem que fazer a revisão!”. Então, o
Vereador Amauri Pegoraro sugeriu que a dengue poderia também ser
inclusa nesse decreto. E a Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturana
disse: “Agora, a questão da conjuntivite, nobre vereador, hoje é um surto
nacional; eu estive no Guarujá a semana passada e tem um surto enorme
de conjuntivite monstruoso; a Ana Maria Braga foi para Nova York e
voltou com conjuntivite; então, é uma questão nacional!”. Em seguida,
houve uma discussão entre o Vereador João Ciro Marconi e o Vereador
Paulo Roberto de Almeida, onde este último começou dizendo: “Vamos
aproveitar que tem um ex-vereador aqui. Olha, é brincadeira, hein! Essa
lei, quando esteve nesta Casa...; a pessoa tem que trabalhar com dez pontos,
sei lá quantos na barriga (Sabe?), tem que trabalhar para não perder!
Deveria ter feito emenda, a lei estava aqui para ser revista e deixaram
passar, um absurdo! Agora para a gente arrancar da mão do Prefeito para
trazer essa lei aqui para consertar (como diz o nobre Vereador João Ciro) é
difícil; porque, agora, para voltar, o Prefeito tem que assinar; como é de
conhecimento de todos vocês! Mas, geralmente, essa lei ficou uma aberração,
na verdade; porque, o funcionário, têm muitos aí que faz uma cirurgia de
coração, ele perde lá o 14º salário como se fosse uma punição por ele ter
ficado doente! – Eu queria aproveitar a oportunidade e dizer ao nobre
colega Paulo, que foi Presidente da Câmara, que ele já deveria já ter
mexido com isso que ele tem livre acesso ao Sr. Prefeito Municipal para
poder já ver isso há dois anos atrás! – Nobre vereador, a vossa excelência
não sabe que a assinatura...; exatamente, a vossa excelência cansa de falar
que a caneta está com ele e eu vou falar agora: a caneta está com ele,
vereador; pela tua fala! – Pelo acesso que a vossa excelência tem de pedir,
de conversar e de trocar idéia para tomar as providências! – Mas já foi feito!
Você sabe, como é que eu vou arrancar a assinatura da mão dele, de que
jeito? – Se tiver faltando caneta lá, você fala que eu vou mandar uma
caixa de caneta Bic para ele!”. Prosseguindo, o Vereador Mario Sérgio de
Oliveira disse ainda: “Na verdade, eu gostaria mesmo de aplaudir e
parabenizar essa atitude do nosso Executivo. Então, eu retiro a indicação
que havia feito e faço um requerimento (verbal) solicitando cópia desse
decreto para a gente saber como é de que forma que ele está fazendo; então,
eu gostaria de fazer um requerimento para ter cópia desse decreto! E
aproveitar aos nobres colegas e dizer que esta Casa já tem na mão dele um
abaixo assinado dos funcionários contendo lá em torno de 500 assinaturas,
que esta Casa já mandou, tem documentos solicitando mudança dessa lei;
e nós vamos, então, com a assinatura de cada um de vocês, fazer um novo
pedido. Então, eu gostaria que todos desta Casa assinassem e pedissem
(lógico que após a gente ver qual atitude que ele tomou depois desse
decreto) para que realmente seja reformulado essa situação; porque, não
dá mais para nós vereadores estar tendo contato com os nossos funcionários
e realmente, mesmo sabendo que é injusto, estar engolindo essa situação!
Então, eu já agradeço a cada um de vocês, diante dessa atitude, e aguardar
aí a atitude do nosso Executivo; que não vem beneficiar o funcionário, só
vem dar um direito que ele tem! Muito obrigado!”. Tomando aparte, o
Vereador Paulo Roberto de Almeida disse: “Foi muito bom que a vossa
excelência pediu cópia porque eu não tenho exatamente na íntegra esse
decreto!”. Ao que, o Vereador Mario Sérgio de Oliveira disse: “Obrigado
pela informação!”. Tomando aparte, o Vereador João Ciro Marconi
indagou: “Nobre Jurídico, o decreto não é obrigado a vim aqui para a
Câmara Municipal? Não é obrigado vim!? Não, ele faz, o decreto é dele;
mas, ele encaminhar para cá para tomar conhecimento público; o decreto
é um ato público, ele tem que deixar afixado no painel lá na Prefeitura
Municipal!”. Ao que, o Jurídico Dr. José Paulo Ribeiro esclareceu:
“Encaminharam todos os decretos até 2010!...”. Então, o Vereador João
Ciro Marconi disse: “Mas é uma coisa pública! E eu quero, para encerrar
as minhas palavras aqui, a Vereadora Lilia mencionou uma frase aí e eu
achei muito interessante e de dizer, Vereadora Lilia, que quando eu assumi
a Prefeitura também, eu encontrei a bandeira dentro do banheiro; vossa
excelência bem sabe, quando eu assumi, aonde que estava a bandeira lá
embaixo. E eu fico com muito orgulho que minha mãe com 97 anos, você
passa em frente da casa dela e ela tem duas bandeiras penduradas na

continua...

29 de abril de 2011.

JORNAL OFICIAL

varanda dela. E, diante desse fato, eu fui questionado na inauguração lá
em Jurucê pela Secretária Municipal da Educação quando eu perguntei
por quê que não foi tocado o Hino Nacional e por quê que não tinha
bandeira? E eu fui ainda recriminado porque eu pedi por quê que não foi
tocado o Hino Nacional e nem as bandeiras presentes lá! Independente se
existe regras, eu acho que o amor a nossa Pátria tem que fazer, enfiar e
bater ‘agua mole em pedra dura, tanto bate até que fura’ para exercer o
direito de cidadão; e cidadania nos seus direitos e nos seus deveres!”.
Tomando aparte, a Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturana disse:
“Vale lembrar que o brasão na bandeira de Jardinópolis foi o Dr. João
Ciro, quando prefeito, é que colocou esse brasão na bandeira de
Jardinópolis; que era uma bandeira que não tinha muita beleza; hoje
você vê que o brasão é um negócio fantástico! E também, doutor, o senhor
encontrou a bandeira do Brasil dentro do banheiro; mas, o administrador
público, você percebe se ele é caprichoso se você, de repente, vê o pano de
prato que ele usa na casa dele; se ele é um cara porco, lambão, vive sujo,
seus equipamentos sempre sujo, isso aí é o reflexo da administração pública!”.
Inscrito também para falar, o Vereador Amauri Pegoraro subiu na tribuna
e fez o seguinte discurso: “Boa noite a todos, nobres colegas vereadores,
público presente, Dona Altamira, a Fatiminha, a Rita; ao eterno colega
ex-vereador que exerceu a sua função muito bem quando esteve aqui, o
José de Carvalho; ao Cleber, ao meu pai, ao Chupeta, ao Marçal, Luiz, Nê
Meloni; agradecer a presença de todos! Eu venho aqui hoje mais é para
fazer um pedido à Secretária da Saúde e ao Prefeito que não abandonem,
eu acho que há tanta expectativa (Né?) para esse novo, antes unidade
mista e agora hospital; e eu acho que estão deixando um pouco o atual
momento da Saúde esquecido; porque, o Pronto Socorro, eu venho
escutando várias reclamações e críticas sobre o atendimento no Pronto
Socorro. Até, neste domingo, teve uma pessoa que compareceu lá e eu vou
falar palavras dele; ele foi levar a sua esposa que estava com febre e na
hora do almoço parou o atendimento da população, estava cheio o Hospital,
o Pronto Socorro, e agora ainda mais com esses surtos que hoje estamos
vendo aí, que é conjuntivite e dengue; então, a gente sabe que hoje é
normal estar cheio as salas de espera dos prontos socorros, não só municipais
como também os particulares estão assim! Vendo esses acontecimentos, um
pouquinho mais de atenção do nosso Executivo e da nossa Secretária
porque no fim de semana aí, como estava lotado, três pessoas enfermeiras,
atendentes lá, foram almoçar no mesmo horário; tinha três e as três pararam
para almoçar no mesmo horário; então, a população ficou ali uma hora
sem ser atendida, assim, sem ser ninguém chamada; e o que falta ali não
é criticar os funcionários, mas eu acho que o que falta é um chefe, uma
organização maior que esteja ali dentro para tomar conta do atendimento;
uma pessoa que, como a Secretária não é daqui, eu não sei se tinha que pôr
uma pessoa no lugar dela aí que nos fins de semana não está; então, há
reclamações e não tem ninguém para ir lá ver; como, então, fica a ‘Deus
dará’ na verdade, as pessoas fazem o que quer, do seu próprio jeito! Então,
eu acho que, como temos a Secretária da Saúde aí, ela tinha que estar mais
presente dentro do Pronto Socorro, dentro da Saúde; tem as suas vantagens
sim, ela tem os seus trabalhos bom de um lado, mas eu acho que falta nessa
área uma maior dedicação e estar ali mais presente para ver o quê que
acontece, na verdade, ali dentro; porque, a gente só vai saber indo lá e
vendo o que está acontecendo! Então, eu queria pedir aqui que chegasse
ao Prefeito e a própria Secretária que desse mais presença ali dentro do
nosso Pronto Socorro porque a população merece um atendimento bem
feito!”. Pedindo aparte, o Vereador Mario Sérgio de Oliveira disse: “Olha,
vossa excelência tem conhecimento se o Município tem pretensões ou
adquirido algum aparelho para o novo hospital? Quais são esses
aparelhos? (o Vereador Amauri Pegoraro disse que tem que comprar tudo.)
Porque, na verdade, eu vejo que se o Município adquirir esse equipamento,
até mesmo antes de terminar o hospital, e colocar aqui no nosso Pronto
Atendimento; primeiro atender essa população que estão indo lá porque,
infelizmente, está faltando recursos para que os funcionários lá façam o
atendimento digno. Então, eu acho que nós vereadores poderia aí estar
sugerindo, estar sentando com o Executivo para adquirir esses
equipamentos, dar um atendimento com dignidade; porque, quando o
hospital estiver pronto, eles vão ser transferidos para lá! Então, porque não
adiantar e já melhorar esse atendimento? Porque está faltando ferramenta
para os médicos trabalhar; eu sou testemunha disso e, inclusive, vivenciei
um problema hoje. Então, eu acho muito interessante a gente pensar nisso,
conversar com o chefe do Executivo e de começar tentar adiantar alguma
coisa para esse Pronto Atendimento porque é o mesmo que, futuramente,
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vai estar atendendo no futuro hospital; isso tem que ser feito com
urgência!”. Prosseguindo, o Vereador Amauri Pegoraro disse: “É o que eu
digo, Cabo Sérgio, essas que são as minhas palavras; não vamos esquecer
do hoje, porque estamos pensando muito no futuro; eu acho que vai ser
uma boa coisa para Jardinópolis sim, não tem dúvida, mas não vamos
esquecer o hoje; porque, o hoje, é o momento que estamos vivendo e a
população está sofrendo agora! Então, a gente tem que estar firme ali e dar
uma melhoria no que puder, como o senhor disse mesmo aí, alguns
equipamentos ou o que for e, até mesmo, talvez uma pessoa, até mesmo
alguém para administrar melhor ali a área do Pronto Socorro, ou alguma
coisa assim, para poder andar melhor o atendimento; às vezes, são pequenas
coisas que vão mudar o dia a dia e a rotina do lugar, que vai melhorar!
Então, a gente tem que ter essa atenção!”. Então, o Vereador Mario Sérgio
de Oliveira disse: “Imagino eu, nobre colega, a população recebeu uma
informação aí, através da mídia, que esta Casa está aprovando recursos aí
em torno de R$ 500 mil a R$ 1 milhão para melhorar esse Pronto
Atendimento; então, é isso que eu espero do nosso Executivo, nós esperamos;
e buscar uma forma de cobrar para que isso aconteça! Porque, imagina só,
se o hospital ficar pronto o ano que vem, tem um ano de chão ainda; então,
é um problema que nós precisamos remediar de imediato; e não aguardar
o hospital ficar pronto para adquirir esse material!”. Prosseguindo, o
Vereador Amauri Pegoraro disse: “Melhorar o atendimento! Isso aí é só
uma parte e também eu queria que chegasse ao Executivo porque também
a demora para acabar a nossa praça central ali? Já faz muito tempo, eu
acho que não tem um motivo mais, tem que acabar isso logo; os comerciantes
ali do lado já estão um pouco, estão contentes porque a reforma ficou
bonita; mas eu acho que poderia um adiantamento, as coisas não andam
muito rápido e as pessoas ficam, uma coisa que era boa acaba ficando
ruim. Então, eu queria que o Sr. Prefeito desse uma dedicação maior a
essas obras; particularmente, as obras que afetam toda a população; então,
teria que ter um andamento mais rápido nisso para acabar... E, também,
que desse um adiantamento logo nos buracos aí (como eu já falei na outra
sessão, mas...), que a verba nossa já foi liberada e que pudesse começar
logo a operação; eu sei que a chuva atrapalha um pouco; mas, assim que
passar isso, acabar logo!”. Então, o Vereador Mario Sérgio de Oliveira disse
ainda: “Eu acho que essa ação que tem dirigido aos funcionários, deveria
ser hábil com essas empresas meia boca que vem vindo aí; porque,
infelizmente, é culpa dessas empresas. Então, vamos ser duros com eles
também; não fez, não cumpriu prazo, tem que ser duro; porque, todas as
obras do Município se encontra nessa situação, infelizmente!”. Em seguida,
houve uma discussão entre o Vereador Amauri Pegoraro e o Vereador
Paulo Roberto de Almeida; onde este último começou dizendo: “Vereador,
a vossa excelência tem razão em parte aí de falar dessa questão do Pronto
Socorro porque colocou-se três médicos durante o dia (três, nunca teve) e,
do jeito que a vossa excelência está falando, parece que não surtiu efeito;
é isso que eu estou questionando; então, é muito bom que a vossa excelência
fala, que parece que não surtiu efeito; então, nós temos que ver porque!
Você tinha dois e colocou mais um, tinha que surtir efeito! Não é verdade?
Embora tenha essa questão agora da dengue que aumenta mesmo o fluxo
de pessoas (Né?) – Mas eu disse isso, da dengue e da conjuntivite! – Então,
agora a gente tem que ver aí o porque que não surtiu efeito o terceiro
médico lá (Né?); então, eu acho que é muito importante o que a vossa
excelência disse! Agora, tem uma coisa, vereador, a questão do aparelho
que a vossa excelência disse aí, ainda não tem o que eles estão precisando,
precisa ver exatamente o quê que está faltando lá; está chegando um
aparelho de ultra-som aí, que nunca teve em Jardinópolis também, que faz
todo tipo de ultra-som; porque eu lembro de um prefeito que foi em Cuba,
trouxe um aparelho de ultra-som e sumiu, ninguém sabe aonde está; e
sempre o povo de Jardinópolis pagou ultra-som aí para os médicos, agora
vai ter de graça; e faz todo tipo de ultra-som, mamografia e tudo mais; está
chegando aí! – E já chegou? – Está chegando aí; vai ser instalado aqui na
Especialidade para atender a população (Sabe?); e é comprado com recurso
próprio; está chegando aí! Então, o quê que acontece, senhores vereadores?
É muito importante a preocupação desta Casa e dos vereadores com tudo o
que está acontecendo (Sabe?); é importante, vereador, vossa excelência
falar isso daí; vamos ver porque que o terceiro médico não surtiu resultado;
tem que fazer, vamos sim! – Nobre colega, é o que eu disse; às vezes, a
iniciativa do Prefeito, como foi posto terceiro médico e tudo; mas, talvez,
não está tendo o comando necessário ali dentro para poder fazer isso
render! É o que eu disse, talvez são pequenas mudanças, pequenas coisas
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que vai melhorar o atendimento, que vai fazer dar o devido...; o médico vai
poder dar o valor dele ali, que foi posto ele ali para o verdadeiro benefício
que ele foi posto; talvez, é o comando que não esteja certo, alguma
modificação que deve ser feita e mais atenção! Talvez, o Sr. Prefeito deva ir
lá visitar e ver como é que está; não sei se ele tem ido, talvez ele deve ir mais!
– A vossa excelência sabe que ele tem ido! – Não, no Pronto Socorro eu não
sei! – Não, sabe sim! Você me cobrou um dia, falou: ‘Oh, vocês estavam
lá!’; você me falou ainda! – Não, no Pronto Socorro não; falei que vocês
estavam no Varanda! Mas é isso aí, meu nobre colega, eu acho que a gente
não está aqui criticando e não estamos querendo atrapalhar; mas a nossa
preocupação aqui é com a população e sempre o melhor para o povo!”.
Inscrito também para falar, o Sr. Presidente Mauro Sérgio dos Santos,
após passar a presidência ao Primeiro Secretário (já que o VicePresidente não estava presente no momento), fez o seguinte discurso:
“Em primeiro lugar, boa noite a todos os presente! Eu queria parabenizar
a todos os vereadores a preocupação que vários setores que foi citado aqui,
a Saúde, a preocupação com as epidemias. E vem a minha indicação
dizendo para o Prefeito estar instalando os recipientes de lixo para estar
separando as garrafas, as latas e os papéis; que a gente chega aqui na
Câmara, como foi até citado aqui já hoje nesta Casa que a nossa praça
aqui em frente, como se diz: ‘Você não limpa a porta da sua casa, imagina
se você vai limpar a porta da casa dos outros!?’; mas, já passaram aqui, já
foi presidente, tem os vereadores aqui que já foi presidente, tem ex-vereador
sentado ali que já foi presidente e sabe muito bem que o presidente é
responsável pela Câmara e pelos deveres da Câmara; a praça é obrigação
do prefeito; é nossa obrigação estar fiscalizando, mas nós já fizemos várias
indicações, já pedimos e nós não somos atendidos! Então, como já falou
várias vezes nós aqui, o Prefeito não vem atendendo, não sei de que forma;
ou já veio aqui várias pessoas tentar arrumar aqui essa iluminação, já
fizeram ocorrência com a polícia para tentar resolver esse problema daqui;
e, infelizmente, é devagar que anda o nosso Brasil, não é só em Jardinópolis!
Quem teve oportunidade de estar assistindo o Globo Repórter sexta-feira,
ouviu o caos que está a situação da Saúde, não só aqui em Jardinópolis.
Então, a preocupação nossa é válida; mas, o problema é que não é só em
Jardinópolis; eu tenho certeza que, se o problema fosse só em Jardinópolis,
era fácil de resolver; mas o problema não é só em Jardinópolis; nós
precisamos sim, essa preocupação até aumentar, nós estar brigando, estar
lutando; mas, a gente tem que ter sempre o pé no chão! Tá certo? Eu tenho
a minha família também precisa do hospital, a família de todos, todos que
moram aqui; mas, nós temos que encarar que nós vive num país,
infelizmente, que o problema é grave em todos os setores, na Segurança e
na Saúde! Então, gente, era isso que eu queria falar!”. Tomando aparte,
o Vereador Mario Sérgio de Oliveira disse ainda: “Eu penso que essa nossa
preocupação é muito importante porque esta Casa havia pedido, com
indicações e com solicitações, vários sinais de trânsito de parada, a pintura
de solo; até que encalhava nos problemas de que era licitação, tinha que
achar empresa; até que foi autorizada a compra de uma máquina para
executar esse tipo de serviço. Comprou a máquina, tomara que ela esteja
guardada num lugar com cobertura; porque, se tiver ao tempo... Onde se
encontra essa máquina? Está no tempo!? Então, daqui uns dias, eu não
sei para onde essa máquina vai e nós vamos continuar sem executar os
pedidos que nós fizemos! Eu entendo que possa ser que seja o problema da
chuva (Né?); mas, nós temos vários dias aí de sol e, porém... Então, eu acho
muito importante essa preocupação; e, realmente, nós temos que cobrar!”.
Por fim, o Primeiro Secretário Amauri Pegoraro passou de volta a
presidência ao Sr. Presidente. Não havendo mais nenhum vereador
inscrito para falar na tribuna e com requerimento aprovado (por sete
votos a favor, já que os Vereadores Amauri Pegoraro e Sidnei Donizete
da Silva não estavam presentes ao momento da votação) do Vereador
Paulo Roberto de Almeida 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 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”,
após aprovado o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação,
foi aprovado por oito votos a favor (já que o Vereador Sidnei Donizete
da Silva não estava presente ao momento da votação). Sendo que,
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durante a discussão do projeto, o Sr. Presidente Mauro Sérgio dos Santos
foi interrogado pela Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturana; onde a
vereadora começou dizendo: “Nobre Presidente, eu gostaria só de clarear
aqui a mente, com relação à localização da referida quadra! Explica para
a gente porque o João Ciro também tem dúvidas! – Ao lado do reservatório
na Avenida Pequena do Nascimento! – Aquele reservatório tirou de uma
igreja que foi doada pela Administração do Cebola? – É, justamente esse
terreno! – Retomou? – Não, esse terreno eu não sei! – Esse terreno, ele foi
doado na Administração anterior para uma igreja; aí, eles desistiram e está
documentado? Eu quero parabenizar o autor do projeto; é muito complicado
até falar alguma coisa a respeito do Zé Henrique; o Zé Henrique foi uma
luz, não digo nem passageira no nosso meio; porque, para a Lilia Maturana,
ele é eterno! Entendeu? Então, cumprimentar a sua iniciativa; o Zé
Henrique freqüentava a minha casa, amigo dos meus filhos; tive, assim,
uma alegria imensa em compartilhar a amizade; o Zé Henrique, na época
do videokê, ele chegava na minha casa sexta-feira e ia embora no domingo;
e não tinha uma vez que ele não dava uma palhinha no microfone, que
ele não cantava aquela música para a Lilia Maturana: ‘Dona desses
traiçoeiros...’. E foi muita coincidência porque ele cantava muito essa
música para a Lilia Maturana logo em 97; que, em 97, a Lilia Maturana
disputou a Prefeitura de Jardinópolis como prefeita e, infelizmente, acabou
dando no que deu, mas valeu muito a experiência! Então, eu tenho na
minha memória aquele rapaz maravilhoso, aquele físico fantástico, aquele
sorriso largo, aquele ótimo filho, promoveu várias festas em Jardinópolis
levando sempre muita alegria aos jovens que por ali participou, e outros
eventos na escola aqui também da Doce Vida. Eu quero só parabenizar a
atitude do nobre vereador!”. Por sua vez, o Vereador Amauri Pegoraro
comentou: “Eu quero parabenizar também o Presidente da Câmara; eu
acho que a sua intenção foi ótima, pela pessoa que foi e que representou
nesta Cidade, o José Henrique; acho até muito pouco na imensidão que
ele era para a nossa Cidade, que ele foi uma pessoa que tinha muitos
amigos e, através do seu trabalho, desenvolveu muito os nossos jovens
também aqui na Cidade. É uma pessoa que, realmente, não tem o que
falar, uma pessoa muito prestativa no que fez e muito boa no que fazia.
Parabéns pelo projeto!”. Por sua vez, o Sr. Presidente Mauro Sérgio dos
Santos, após passar a presidência ao Primeiro Secretário (já que o
Vice-Presidente não estava presente no momento), comentou o
seguinte: “Eu tomei essa iniciativa de estar denominando o nome desse
rapaz pelo trabalho que ele fez, juntamente com o pessoal da Terceira
Idade, onde lá tratou-se muito bem as pessoas de lá; e eles sempre falaram
que tem muita saudade dele e que bom seria se ele pudesse estar voltando e
acabando de realizar o seu trabalho lá. Porque, eu tive a oportunidade de
ir com os idosos nos Jogos Abertos e foi uma vergonha; e lá todos os pessoal
que estavam lá, estavam para participar daqueles campeonato e faltou
organização; e todos eles citaram o nome desse rapaz que tanto fez para
eles. Eu o conheci pouco, tive a oportunidade de conhecer muito pouco,
infelizmente; mas eu conheço bastante o pai dele (acho que todos conhecem)
que também faz um trabalho muito bem para Jardinópolis; e eu conheci
também um menino que saiu da escolinha dele e que hoje passou lá
jogando basquete no Francana; então, já é um fruto, um menino a menos
bandido na rua; um dos que eu conheço, esse eu conheci (que é filho do
Mateus Peres) e que passou no basquete lá em Franca; e olha que lá é elite
do basquete, todo mundo sabe aqui! Ele se foi, mas tenho certeza que o
Mateus e outros pais sentem saudade, como o pai que está presente; mas, eu
só quero dizer ao nosso amigo Eurípedes, o Chupeta, que Deus atenha ele
num bom lugar; que, conversando com o Chupeta, ele queria que a
homenagem seria para o pai; mas eu falei para o Chupeta que, infelizmente,
não houve a oportunidade; mas, eu tenho certeza que o Chupeta queria
que fosse homenagem para ele em vida, seria uma troca dos dois; mas,
infelizmente, não foi possível! Não é pelo dizer que está fazendo nada para
agradar nada; simplesmente, é em reconhecimento mesmo ao trabalho do
Zé Henrique!”. Então, o Primeiro Secretário Amauri Pegoraro passou
de volta a presidência ao Sr. Presidente. Por sua vez, o Vereador João
Ciro Marconi comentou o seguinte: “As minhas palavras são poucas pela
cidadania de quem viveu e vive nesta Cidade. Eu, para falar desse jovem
que foi embora um pouquinho cedo, eu só posso dizer (que o pai dele que
está aqui presente, meu grande amigo de muitos e muitos anos), sem maneira
de consolo, de parabenizar ao Zé o filho que ele teve; isso não tem grandeza
maior para um pai, nesse momento, de saber a grandeza que foi o seu filho
que aqui vive! Segundo, a denominação desse local de esporte; eu acho
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que esporte é fundamental no nosso País, principalmente agora que nós
temos aí dois eventos a nível nacional; mas, o esporte aqui em Jardinópolis,
ele está precisando de dar um empurrão daqueles bem grande, para que
possa atender todas as classes sociais, todas as classes de idade, o jovem, a
criança e o idoso! E dizer para o Sr. Presidente, que é o autor deste projeto,
dessa quadra de esportes que será construída; eu não sei se já existe algum
projeto lá na Prefeitura; e, se existe um projeto, o local é pequeno para a
grandeza; eu tenho conhecimento daquele terreno, é um terreno pequeno
porque eu tive a oportunidade de usar metade daquele terreno ali quando
eu construí, com dinheiro do povo, aquele reservatório de água que ali
abriga do lado e que foi feito em frente também da nossa Unidade Básica
de Saúde do Lelé lá, quando eu fui prefeito. Então, eu, na minha opinião
(não é eu acho não), aquele local é um local pequeno; para um local
aonde que se tem um bairro que aglomera Cidade Nova, Bom Jesus, vem
agora aquela escola grande ali do SESI, tem um loteamento mais para
baixo que vai sair aí (que eu não sei se está ainda já aprovado já) que é lá
do Quintino Facci (Tá certo?); então, a minha opinião, é que este local
não é um local adequado para essa área de esporte! O nome do Zé, ele está
ocupando e é grande em qualquer lugar; isso é uma coisa que eu não
quero questionar; agora, eu estou questionando o local aonde vai ser feito
essa possível quadra; porque, aqui está bem claro: ‘será construída...’;
então, ali não é um local adequado para se fazer uma quadra para atender
a demanda daquilo que se precisa no Município englobando Bom Jesus,
Cidade Nova e o novo loteamento lá do Quintino Facci! Esta é a minha
visão administrativa; que é bem na esquina, onde tinha um caminhão
velho, onde se plantava várias coisas ali naquele reservatório lá; eu fui ao
mapa para confirmar, que eu não imaginava que seria naquele local.
Mas, mesmo assim, vamos ver quem que está com a caneta; eu não sou
prefeito, quem é prefeito que tem que fazer; se tiveram algumas atitudes aí
de se fazer algumas coisas que eu acho que, na minha opinião, não
deveria ter ocorrido aqui em Jardinópolis desde quando eu participo; mas,
cada cabeça é uma sentença!”. Então, o Sr. Presidente Mauro Sérgio dos
Santos disse: “Só a meio de informação: esteve lá o Secretário de Obras,
foi medido o espaço e o projeto foi feito; e, de acordo com o Secretário, o
projeto cabe naquele terreno!”. Porém, o Vereador João Ciro Marconi disse
que discorda. Por sua vez, o Vereador Mario Sérgio de Oliveira comentou:
“Outra coisa, doutor, que eu acho interessante e a grandeza deste projeto é
que, os moradores daquele local, eles fizeram por conta própria um espaço
de malha para brincar de frente a esse terreno, na praça; então, vem de
encontro para atender aqueles moradores ali! Eu acho que, a estrutura
desses projeto, realmente deveria se difundido para cada bairro para não
ter, por exemplo, esse problema que nós temos; até mesmo, eu tive a
oportunidade de quando o Zé Henrique desenvolvia um projeto no Centro
Esportivo; onde, no projeto, houve mais de 400 jovens passar durante o dia
(Né?) no projeto; e um dos problemas que eu vi e que muitas mães diziam
era ter que descolar o filho de tamanha distância para estar centralizando
tudo no Centro Esportivo! Então, eu vejo que é importante sim que, realmente,
seja feito quadras, áreas de lazer difundida em todo o Município; as cidades
que a gente tem ido conhecer, em vário municípios, na própria praça eles
colocam alambrado, fecham um canindé de areia; e, então, em vários
locais, nas praças, estão utilizando esse tipo de formalidade, justamente,
para estar atendendo o pessoal ali do bairro, é um lugar que ele já freqüenta;
então, no meu ponto de vista, é grande o projeto e eu acredito que vem de
encontro principalmente com aquelas pessoas que se reúnem ali, vão ter
um local mais digno (Né?) para estar proporcionando o seu lazer,
principalmente no final de tarde; e, isso, que sirva de exemplo e seja
construído lá no meu bairro, talvez no bairro do Raimundo. Então, isso é
muito importante; eu até gostaria que, na próxima etapa, levasse lá paro o
Distrito de Jurucê, principalmente lá no Jardim Sarandy, que tem uma
praça lá que caberia muito bem um projeto dessa altura para aquela praça
e, principalmente, para atender aqueles moradores ali do Jardim Sarandy;
eu penso dessa forma e que seria bem viável e importante para aqueles
moradores não ter que descer lá embaixo no Oswaldo Riul para a prática
de esporte (Né?), que ficaria cada um no seu bairro!”. Finalmente, o Sr.
Presidente colocou o projeto em votação. Colocado em discussão e
votação, o PROJETO DE LEI Nº 024/2011 do Executivo que “DISPÕE
SOBRE DESAFETAÇÃO DE PARTE DA ÁREA DO SISTEMA DE
LAZER DA QUADRA 04, DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL
“JARDIM SÃO GABRIEL”, PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE
MUNICIPAL, ‘DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, após aprovado o
regime de urgência especial e o parecer conjunto favorável das
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Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, foi
aprovado por oito votos a favor (já que o Vereador Sidnei Donizete da
Silva não estava presente ao momento da votação). Colocado em
discussão e votação, o REQUERIMENTO Nº 1/2011 foi aprovado por
oito votos a favor (já que o Vereador Sidnei Donizete da Silva não
estava presente ao momento da votação). Sendo que, durante a discussão
do requerimento, o Vereador João Ciro Marconi disse: “Eu gostaria de
ouvir vereador, autor deste requerimento; eu ouvi aí toda a explanação,
mas deva ter alguma coisa, que não está clara, o porque da solicitação
dessas informação; está tudo perguntado ali, mas tem alguma coisinha aí
que eu gostaria, como vereador, também de saber (que envolve Saúde) o
porque que foi feito este requerimento pedindo todas essas informações; já
sabendo qual foi as informações obtidas através da leitura do requerimento.
Se teve alguma coisa que ocorreu ali numa maneira não regular, o quê
que foi? Entendeu? Esse requerimento não foi feito à toa, esse requerimento
foi feito para poder ‘dar nome aos bois’ em alguma coisa! Então, eu
gostaria de ouvir do senhor autor deste requerimento para que este vereador
tenha conhecimento; porque, isso é público (Né?), não tem nada aqui
confissionário com relação ao nosso trabalho aqui!”. Ao que, o Vereador
Amauri Pegoraro respondeu: “Nobre colega, o meu requerimento foi mais
a fim de saber como está sendo desenvolvido esse projeto, aonde está sendo
gasto; porque, pelo que eu fiquei sabendo, veio um dinheiro separado (eu
não sei se o senhor sabe, pode até explicar melhor com a experiência que
o senhor já teve como prefeito; eu não sei se na época já era assim...); então,
é um dinheiro que (como o senhor bem sabe) vem separadamente para esse
fim; então, a minha intenção mais é saber se está sendo gasto para esse fim,
como e quanto? Certo? E, também, é um interesse meu e eu acho que,
sendo bem esclarecido, todos os nobres vereadores aqui também sairão
satisfeitos com a resposta e ficando ciente com o dinheiro como está sendo
gasto, do nosso povo!”. Então, o Vereador João Ciro Marconi disse:
“Primeiro, a competência do Sr. Prefeito é de fazer a coisa certa, isso é
obrigação, uma condição ‘sine qua non’ para quem exerce um cargo
público de prefeito ou seja outro cargo (Tá?), o que veio, saber aplicar!
Como ele ‘bate’ também nessa ‘tecla’ de toda a sua maneira de administrar;
então, houve alguma conversa e, então, realmente vamos esclarecer e saber
o que ocorreu!”. Concluindo, o Vereador Amauri Pegoraro disse: “...Não é
desconfiando de ninguém; mas, também, esse dinheiro não é manipulado
só pelo Prefeito, tem as pessoas que manipulam ele e dá um destino a ele;
tem a pessoa que faz o desenvolvimento desse material para onde tem os
devidos fins que deve ser feito; então, não é só o Prefeito que maneja isso!
Então, por isso, a minha maior intenção de saber as respostas devidas!”.
Por sua vez, a Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturana comentou:
“Nobre vereador, o senhor sabe que, além de direito do nobre vereador, é até
também uma obrigação; se sentiu alguma irregularidade! Esta Casa
trabalhou muito na questão de requerimentos: ‘Eu faço um requerimento
ao Sr. Prefeito Municipal para que envie e esta Casa de Leis informações
tais...‘; essas informações chegavam até à Casa e, ‘no fritar dos ovos’, tinha
falcatruas (Você entendeu?); no entanto, deu cassação de prefeito, deu
cassação de vereador... Todo requerimento bem feito, ele trás pra Casa uma
explicação daquilo que interessa, não só aos vereadores, mas ao povo de
um modo geral; e é obrigação dos vereadores essas informações! Entendeu?
Então, eu gostei da tua explicação e ia pedir para que isso fosse feito para
que eu tivesse confiança naquilo que eu estava votando (Tá?); e dizer para
os nobres vereadores, que aqui tem um ex-vereador e aqui tem outro exvereador, que toda a falcatrua de Jardinópolis veio através de resposta de
requerimento do passado!”. Por fim, o Sr. Presidente colocou o
requerimento em votação. Colocado em discussão e votação, o
requerimento verbal do Vereador Mario Sérgio de Oliveira, feito
anteriormente, foi aprovado por oito votos a favor (já que o Vereador
Sidnei Donizete da Silva não estava presente ao momento da votação).
Colocadas em discussão e votação em bloco, a MOÇÃO Nº 60/2011 até
a MOÇÃO Nº 77/2011, inclusive a moção verbal do Vereador Paulo Roberto
de Almeida feita anteriormente, após aprovado o pedido do Vereador
Paulo Roberto de Almeida para a dispensa da leitura das moções e
para que as mesmas fossem votadas em bloco, foram aprovadas por oito
votos a favor (já que o Vereador Sidnei Donizete da Silva não estava
presente ao momento da votação). Sendo que, antes da votação das
moções, o Vereador João Ciro Marconi disse: “Eu gostaria de aproveitar
essa oportunidade que nós sempre fazemos aqui em memória de todos
aqueles que se foram desta Cidade, ou morando ou não morando; em
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especial (vocês vão entender), que amanhã vai fazer um ano que o nosso
grande e eterno homem público, o Dr. Francisco, amanhã vai fazer um
ano que ele faleceu. Então, esse um minuto de silêncio e também em
homenagem a todos que aqui passaram e aqui se foram, também vamos
orar pela alma dele para que ele continue iluminando aqui a nós e a
nossa Cidade; e também aquilo que ele sempre brigava que era com relação
à parte da Saúde do nosso Município; que eu até sou prova disso!”. Então,
atendendo a um pedido anterior do Vereador João Ciro Marconi, todos
se levantaram e fizeram um minuto de silêncio em homenagem aos
falecidos e, em especial, pelo aniversário de falecimento do Ex-Vereador
Dr. Francisco Xavier Toda Filho. Por fim, o Sr. Presidente colocou as
moções em votação. Em tempo, o Vereador Amauri Pegoraro pediu para
fazer uma homenagem pelo aniversário de falecimento do Ex-Vereador
Dr. Francisco, dizendo: “Sr. Presidente, antes do encerramento, eu gostaria
de aproveitar as palavras do Dr. João Ciro sobre o nosso colega e amigo Dr.
Francisco. Eu gostaria que esta Casa pudesse fazer uma devida homenagem
a ele na próxima sessão aí e à sua família; talvez num modo de moção ou
alguma coisa que pudesse lembrá-lo a sua passagem nesta Casa. Então,
ver no sentido do que pode ser feito aí na nossa Casa à sua memória e à sua
família!”. E o Vereador João Ciro Marconi disse: “Ouvindo as palavras do
vereador; no dia do seu falecimento, eu tive uma grande tristeza posterior
que eu tive a iniciativa, ou certo ou errada, eu coloquei a bandeira do
nosso Município dentro da sua urna; e, posterior, eu fui acionado para
pagar essa bandeira porque não devia ter feito isso. Então, eu queria que
visse direitinho aí o que vai se fazer para se fazer sempre para poder agradecer
a Deus e também agradecer a ele, a presença dele e a participação dele no
nosso Município!”. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém mais
querendo 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 quatro dias do mês de
abril de 2011.
ATA DA 09ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2011 DA CÂMARA
MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO,
REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL 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), Raimundo Ferreira Santos
(Raimundo Gás) e Sidnei Donizete da Silva (Vice-Presidente).
VEREADORES AUSENTES: Paulo Roberto de Almeida (Paulinho da Vila,
2º Secretário).
Aos vinte e cinco dias do mês de abril 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 09ª Sessão Ordinária de
2011 do presente Legislativo. Lembrando que, antes da sessão, houve
Tribuna Livre com o munícipe Sr. Roberto Inácio; que veio falar com
os vereadores sobre uma comissão de ética. 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 o
requerimento do Vereador Amauri Pegoraro para a dispensa da leitura
da ata, colocada em discussão e votação, a Ata da 07ª Sessão Ordinária
2011 foi aprovada por unanimidade dentre os vereadores presentes.
Em seguida, após aprovado o requerimento da Vereadora Lilia
Aparecida Almeida Maturana para a dispensa da leitura das
correspondências enviadas a esta Casa, foi dito que foram fornecidas
cópias das correspondências aos nobres vereadores e que os documentos
originais ficariam à disposição na Secretaria do Legislativo. Depois,
foi dada ciência ao Plenário dos Ofícios S.E. N.º 122/2011, N.º 123/2011
e N.º 124/2011 da Prefeitura Municipal de Jardinópolis-SP,
encaminhando respostas de requerimentos feitos por vereadores desta
Casa de Leis (cópias fornecidas aos respectivos vereadores e documentos
originais à disposição na Secretaria do Legislativo). Projetos dando entrada
no expediente: PROJETO DE LEI Nº 015/2011 do Legislativo, de autoria
do Vereador Amauri Pegoraro, que “DENOMINA DE ‘BRANCA
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COSTA SAID’, A RUA 4 DO LOTEAMENTO SOCIAL, RESIDENCIAL
E COMERCIAL ‘SANTO ANTÔNIO’” (regime de tramitação normal).
Indicações dos senhores vereadores: INDICAÇÃO Nº 29/2011, de autoria
do Vereador João Ciro Marconi, em que indica ao Senhor Prefeito que
tome as medidas necessárias visando instituir no município de
Jardinópolis a gratificação para funcionários com formação acadêmica
de nível superior, semelhante ao que foi feito em Ribeirão Preto através
do Ato nº 391, cuja cópia segue anexa. Moções dos senhores vereadores:
MOÇÃO Nº 78/2011, 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 ARNALDO OLIVEIRA CARVALHO, ocorrido no dia 4 de abril
de 2011, aos 57 anos de idade, solteiro, deixando irmãos. MOÇÃO Nº
79/2011, 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 GERTRUDES PELANI BORIN, ocorrido no dia 3 de abril de
2011, aos 85 anos de idade, viúva, deixando 5 filhos, 12 netos e 4 bisnetos.
MOÇÃO Nº 80/2011, 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 MARISA RIBAS DA CRUZ, ocorrido no dia 14 de março de
2011, aos 52 anos de idade, deixando esposo e 5 filhos. MOÇÃO Nº 81/
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 MARIA HELENA RIBEIRO FIACADORI, ocorrido no dia 11
de abril de 2011, aos 68 anos de idade, viúva, deixando 2 filhas, 3 netos
e 3 bisnetos. Após a leitura do expediente, inscrito para falar, o Vereador
João Ciro Marconi fez o seguinte discurso: “Invocando a proteção de
Deus como sempre, nunca sempre deixar de ter a sua presença,
principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo na humanidade
e também (Por quê não?) no nosso país e (Por quê não?) também no nosso
município; em comemoração de mais um aniversário da nossa Páscoa que
tem um significado maior, um final, que é a ressurreição de Cristo. E,
nessa ressurreição de Cristo, ele sempre deixa uma mensagem para que
todos nós possamos pensar e analisar, que é a ida para a Galiléia; isso
significa, para mim, a ida para o dia de amanhã para todo cidadão e para
todo ser humano naquilo que é necessário para as nossa vidas, seja a vida
familiar, seja a vida social, seja a vida política, seja a vida administrativa.
E é o que vai ocorrer o ano que vem; o ano que vem Jardinópolis irá
novamente para a Galiléia, que vai escolher os seus futuros comandantes
desta terra para ver tudo aquilo que está acontecendo de bom e melhorar e,
aquilo que está acontecendo de ruim, melhorar mais ainda; para que
possamos melhorar a qualidade de vida no nosso Município em que está
muito a desejar; esta é a minha primeira mensagem, nas minha palavras!
A segunda mensagem, é dizer que eu fico muito triste (muito triste mesmo)
de ter que fazer menções, mais uma vez, no que se refere ao nosso Hospital
de Jardinópolis; por toda a vontade do atual Prefeito, assim como eu
também tinha vontade na qualidade de cidadão e na qualidade de médico;
não, ter ajudado o Hospital de Jardinópolis através da subvenção, mas
também de ter construído um novo hospital. Mas eu não tive condições de
construir; primeiro que não precisava naquele momento e, segundo, que a
Saúde do Município, graças a Deus, estava regularmente controlada com
o apoio de Ribeirão Preto; e, aí, investimos na Saúde e na criação de
algumas unidades básicas de saúde; construímos no Bom Jesus e também
na Vila Reis; e a melhoria de outros locais e também a construção do nosso
Pronto Socorro através de verba de subvenção para o Hospital. Que aquilo
lá é do Hospital de Jardinópolis; hoje a Prefeitura usa aquele patrimônio
público lá através de servidão e não paga um centavo, para poder construir
aquele prédio que está sendo gasto uma fortuna! E, a minha preocupação
como cidadão e como homem que já teve o poder de administrar Jardinópolis
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nas suas receitas e nas suas despesas, é saber como que o município de
Jardinópolis vai poder dar manutenção, Sr. Zé Makhoul, nessa estrutura;
porque, a área da Saúde, até hoje tiraram o que era aquilo que o Adib
Jatene queria na CPF, fazer investimento; se tivesse deixado ele fazer
aquilo lá; uma é que quem foi o Presidente não seria, seria ele; porque, o
dinheiro que ele teria na mão, se o Adib Jatene investindo na Saúde o
CPMF, seria um sucesso no nosso País; só que ‘puxaram o tapete’ e acabaram
com a CPMF; porque, a CPFM, é uma ‘galinha de ovos de ouro’, mais do
que a Educação; porque, na Saúde, você lembra o sofrimento e de quem te
socorreu; mas, na Educação, poucos são aqueles que lembram quem foi a
sua primeira professora! Então, aí vai a minha preocupação aqui, mais
uma vez a minha preocupação, com relação ao futuro de Jardinópolis;
não ele que está saindo, o ano que vem ele pode ser candidato novamente,
ele pode reeleger; se reeleger, ele vai ter esse compromisso na mão; se ele
não for candidato, outro que será candidato e que ganhar vai ter na mão
um patrimônio para administrar, mais de 100 funcionários, em que não
vai ter condições financeiras de alimentar essa estrutura! Não pela sua
qualidade, não estamos discutindo aqui a qualidade; poderia ter,
perfeitamente, um ambulatório de especialidades na qualidade que ele
queria fazer lá, englobando todos os atendimentos lá, e ter uma Santa
Casa historicamente da nossa Cidade; mesmo que ela seja velha, que ela
seja isso, mas ali nasceu muitas e muitas pessoas e foram salvas muitas e
muitas vidas aqui no município de Jardinópolis; e, provavelmente, são
vidas que não estão sendo atendidas agora para com esse esquema de
‘rebocoterapia’ de ambulância para o município de Ribeirão Preto e cidades
vizinhas! Então, vai aqui o meu primeiro repúdio! O outro repúdio meu,
um repúdio no bom sentido de dizer que, infelizmente, quando se lança lá
um fósforo num galhinho, ele pode destruir uma floresta; se começou lá
atrás, logo que eu terminei o meu mandato, na Administração do Zé
Amauri Pegoraro juntamente com o Paulinho da Vila, abriram espaço
para que o município de Jardinópolis recebesse a penitenciária; aí que foi
o grande erro, o grande erro começou aí; que nós temos publicações, a
Lilia tem aqui um jornal publicado, em que foi lá trocar a penitenciária
para escolas públicas ou outras coisas (que eu não participava dessa
Administração diretamente, só como cidadão); e lá começou, e começou já
pegando um caminho ruim em que vai consolidar, não tenha dúvida! E
recebi aqui um ofício do Sr. Prefeito Municipal; quando aqui nesta Casa
de Leis eu questionei quando nós votamos aqui, em última sessão, projetos
de urgência e eu falava: ‘Projetos de urgência toda hora, toda hora!?’; e
aquele projeto de urgência que nós votamos lá atrás para desapropriação
urgente para poder fazer tratamento de esgoto lá na beira do rio, que todos
nós votamos aqui de regime de urgência; foi desapropriado, foi feito tudo
e não foi feito nada até agora! Aí, pediu a ele informações e ele enviou
aqui para mim um ofício, além da explanação sua dizendo que não tem
dinheiro, que aquilo ali vai vir do Governo Estadual e sei lá de qual outra
fonte de arrecadação; provavelmente, não vai ser do Município, que eu
acho que ele não vai querer investir em esgoto, na maneira que ele está
investindo ali na área da Saúde; ele vai esperar o convênio a ser realizado
com o Estado de São Paulo. E ele disse, nesse próprio requerimento com
assinatura dele, que ele diz que, pedindo uma intercessão ao Sr. Sidney
Beraldo, Secretário de Estado da Casa Civil: ‘a sua intercessão de grande
importância para Jardinópolis desta área para a instalação do tratamento
de esgoto de Jardinópolis, tudo já desapropriado pela Prefeitura; uma vez
que o Município ofereceu, em contrapartida, a instalação da unidade
prisional a ser construída à margem da Rodovia Cândido Portinari, Km
334, deste município’! Então, é lamentável; e eu, como cidadão, como
vereador, como ex-prefeito que fui, ex-vereador que fui e hoje atualmente,
ele tomar essa postura; assim como ele está tomando essa postura, meus
caros colegas, de deixar e ‘lavar as mãos’ (aonde Pôncio Pilatos) para que,
realmente, a penitenciária venha; e ele também ‘lavou as mãos’ (como
Pôncio Pilatos) na briga para deixar o Hospital aberto; são duas coisas
oficiais que eu faço menção aqui neste momento e lamento profundamente!
Agora, outra também de urgência, e na época eu questionei; eu quero
fazer um requerimento verbal, Sr. Presidente, ao Sr. Prefeito Municipal
requerendo ao Sr. Prefeito informações do ofício recebido dia 31/03/2011,
a qual o Sr. Walter Vicioni Gonçalves, diretor regional do SENAI em São
Paulo e superintendente operacional do SESI, dizendo que aquelas
obrigações em que foi solicitada num Projeto de Lei Nº 3528, de julho de
2009, e a escritura passada em novembro de 2009; em que cobra esses
compromissos da Prefeitura Municipal com o SESI. Eu quero saber, pode
ser que hoje estejam lá fazendo a ligação de água e esgoto e, então, desfaz
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o que eu estou falando; pode ser que ontem tenham feito as galerias de
águas pluviais, esquece o que eu falei; pode ser que anteontem a abertura
da rua e construção de guia e sarjeta. Então, a única coisa que eu quero
saber é se a Prefeitura assumiu o seu compromisso, firmado publicamente
e legalmente, daquilo que é de dever da Prefeitura realizar e do compromisso,
não como o SESI, mas um compromisso com a Educação do nosso
Município; essa qualidade educacional que o SESI representa no nosso
Estado de São Paulo e, principalmente, aqui em Jardinópolis quando ele
foi instalado na época do João Nasser, até que cedeu o prédio que lá hoje
funciona a escola do SESI; é isso que eu queria neste requerimento; se,
neste requerimento, vier as informações que já estão sendo feitas e já foram
feitas... (interrompendo, a Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturana
pediu aparte.) Dou aparte sim; pelo contrário, não é nem aparte, eu
gostaria que a vossa excelência se manifestasse porque vossa excelência foi
um dos baluartes na conquista em correr atrás, em isso e aquilo, ao SESI;
através do Paulo Skaf que é o seu representante. Eu estou pedindo o que
está escrito aqui (Viu, vossa excelência?), eu estou lendo e pedindo o que
está escrito aqui, o que o SESI falou, eu não estou falando nada; eu só,
simplesmente, como vereador, estou na minha função de pedir informações
como eu tenho feito aqui; porque eu acho que, na minha função de
vereador, eu procuro fazer são duas funções: uma função é fiscalizar e a
outra é legislar! Eu acho que, quando eu fui prefeito, eu não precisei
muito de vereador ficar me fiscalizando não; eu gostaria muito dos
vereadores, assim como eu gostaria de ser para o Prefeito atual, um
colaborador na sua Administração; não só pelo fato da minha história
passada, mas também, pela vontade atual dos que entraram como vereador;
e não ir atrás de ficar fiscalizando, eu não vou fiscalizar o Prefeito para
ele fechar um buraco que estava com um buraco na rua, é obrigação do
Prefeito; se ele não tem competência para fechar um buraco, ele tem que ter
competência para pedir demissão do cargo! Então, eu vejo nesse sentido a
participação do vereador; eu sou dessa maneira, eu estou aqui para legislar
e ver aquilo que é de interesse; ele nunca chegou para mim e veio pedir
uma informação, uma ajuda ou uma colaboração, como cidadão e como
pessoa que possa ajudá-lo (Tá?); haja vista, pelo que já se passou nesses
dois anos e cento e quinze dias de Administração; haja vista, de tudo o que
foi pedido por vossas excelências através de indicações e através de
requerimentos, é só fazer um balanço para saber o que foi feito; cada um
na sua consciência, faça o balanço daquilo que vossas excelências pediram
e aquilo que foi resolvido, dentro daquilo que almeje mais número da
nossa comunidade em termos de benefício social à Cidade... Então, são
assuntos que estão na pauta da minha participação e gostaria aqui também
de agradecer, fazer um ofício (pedido verbal) à cidadã Lúcia Zara para
essas palavras que ela trouxe, através de bibliografia, com relação à Páscoa
que é um assunto muito importante (Né, Sr. Raimundo?); todos nós somos
cristãos, eu acho que todos aqui são cristãos; cada um tem o seu seguimento,
mas o seguimento da palavra maior, que é a bíblia, é igual para todo
mundo! Então, seguir as palavras da bíblia, eu acho que ninguém erra;
seguir a bíblia não precisa de lei nenhuma nessa humanidade, é só seguir
a bíblia. E, também, eu gostaria depois de dizer que eu recebi um ofício do
Sr. Prefeito Municipal, através também de um requerimento verbal a qual
solicitei informações na Secretaria da Saúde; e eu gostaria já de adiantar
e até informar aqui ao Sr. Prefeito Municipal (se pode chegar), que eu
gostaria de conversar com o Sr. Prefeito Municipal e conversar com a
Secretária Municipal da Saúde a respeito dessa resposta que ela deu para
mim; eu não entendi e eu acho que, para a minha informação, não foi
conclusiva o que eu quis saber desse requerimento verbal que eu fiz ao Sr.
Prefeito Municipal na área da Saúde (o Vereador Amauri Pegoraro pediu
para ele relembrar o pedido que foi feito nesse ofício.) ... Eu precisava
pegar o ofício, mas não tenho anexado aqui, só tem o número do ofício; eu
pedi informação sobre o dinheiro que foi gasto, como que é gasto, etc., na
administração do atual Prefeito; e o que ele respondeu aqui, não foi.
Então, eu posso até pedir (pedido verbal) para o nosso Jurídico depois
verificar e que eu possa trazer na próxima sessão o conteúdo total desse
requerimento que eu fiz ao Sr. Prefeito Municipal; só para título de
informação, que eu acho que é importante. Obrigado por essa tua
participação, que é dessa maneira que cada um vai sabendo, dentro dos
bastidores da legalidade que é o plenário da Câmara, e também aqueles
que aqui participam! Então, eu queria finalizar e pedir, mais uma vez, a
Deus que continue nos iluminando nessa caminhada da nossa vida, para
que a gente possa sempre ter força para enfrentar todos aqueles obstáculos
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que a vida nos dá no dia a dia da nossa existência! Obrigado, Sr. Presidente!”.
Inscrito também para falar, o Vereador Amauri Pegoraro subiu na tribuna
e fez o seguinte discurso: “Boa noite a todos, nobres colegas, Sr. Presidente
e o público presente; hoje contente por ver a Câmara, não tão cheia, mas a
presença de vários munícipes aqui para ver o nosso trabalho sendo
conduzido! Quero aqui, primeiramente, falar, através das palavras que o
Sr. João Ciro, vereador, pôs sobre a penitenciária; é sim, começou sim na
época em que meu pai era prefeito, houve um movimento, o Governo
queria montar uma penitenciária aqui sim (acho que todos sabem); mas,
graças a Deus, houve um movimento popular, um movimento contra isso;
e, graças a Deus, naquele momento não foi instalada a penitenciária aqui
na nossa Cidade! E creio também que, se o Governador quiser instalar
mesmo a penitenciária, será muito difícil qualquer um fazer alguma coisa
contra; eu acho que, mesmo ela estando já tudo pronto para ser instalada,
creio também que não vai ser nesses últimos dois anos que vai ser instalada;
vai haver um tempo e pode ser ou no mesmo ou na próxima gestão, quem
estiver lá! Então, é uma coisa que eu acho que, infelizmente, para o futuro
da nossa Cidade, se o Governo quiser montar mesmo essa penitenciária, é
muito difícil da gente voltar e tirar! Outra coisa que eu queria dizer aqui
é a minha indignação quanto à água da nossa Cidade; infelizmente, a
nossa água está sendo cobrada dos nossos munícipes indevidamente (Sabe,
Cabo Sérgio?); eu tenho aqui várias contas de uma casa que não tem
morador e nem está acabada; e o morador veio reclamar comigo. O ano
passado, eu tenho aqui uma conta de dezembro de 2010, (ela não tem
hidrômetro) ele pagava R$ 19,78 de água (que eu acho que é uma taxa
normal que todo mundo tem que pagar, quem não tem hidrômetro) e R$
9,89 de esgoto (que nem tem esgoto nada e tratamento nada). Em janeiro,
essa água pulou para R$ 52,06 e o esgoto R$ 26,00! (o Vereador João Ciro
Marconi indagou qual que é o consumo de água que foi aí?) Consumo
zero, porque não tem hidrômetro; mas está aqui, consumo zero e tá
cobrando! E mais, em fevereiro, R$ 52,00 e mais R$ 26,00; consumo zero!
Em março de 2011, R$ 52,00 e mais R$ 26,00! Aqui, em fevereiro, já vieram
cobrando também as multas e juros pelo atraso; que ele não pagou porque
está errado. Para vocês terem base, o ano passado, fevereiro de 2010, ele
pagava R$ 18,00 de água e R$ 9,15; em fevereiro de 2011, ele está pagando
R$ 52,00 de água e R$ 26,00 de esgoto! (o Vereador João Ciro Marconi
indagou se, na época, o munícipe solicitou uma investigação desse
caso, ou não; através de ir lá e fazer um requerimento?) Ainda não, eu
vou com ele amanhã; esse é agora, é recente, vem de três meses; ele foi lá no
dia, mas não deu para ser atendido (ele trabalha no horário) e aí ele foi lá
no dia e estavam fechando, faltava dez minutos e a mulher mandou ele
embora que não dava tempo de atendê-lo. Então, meus nobres colegas, não
é só essa reclamação sobre a água que eu tenho; eu não sei se algum outro
colega aqui tem tido esses tipos de reclamação, que pessoas não entram nas
casas para ver o hidrômetro e cobram o que acham; eu tenho muitas
denúncias sobre isso. Então, eu acho que o Prefeito devia fazer uma revisão
aí com a empresa e chamar a atenção para que isso não aconteça mais,
para que seja cobrado o devido valor que está sendo usado! Outro assunto
que eu queria entrar aqui é sobre o pagamento das dívidas da população
com a Prefeitura (Sabe, Cabo Sérgio?); a Prefeitura hoje não tem nenhum
desconto, nenhuma forma de...; até porque, pessoas que estão em dívidas
estão sendo mandadas para o Fórum e estão sendo citadas; é a lei, o
Prefeito, não estou criticando, ele está agindo perante a lei; só que ele
poderia e eu queria indicar aqui (pedido verbal) que ele encaminhasse a
esta Casa um projeto de REFIS, que é o Programa de Recuperação Fiscal;
esse projeto dá direito à população ter descontos no valor que ela for pagar,
ela tem direito no valor à vista, tem direito no valor parcelado; só para
vocês terem noção, em 2005 foi feita uma lei desse tipo (está aqui na minha
mão) e essa lei garantia às pessoas que fossem acertar o pagamento, ela
dava 35 % de desconto para o pagamento à vista e 30 % para o pagamento
parcelado, 20 % para o pagamento parcelado em três parcelas; 20 %
pagamento em 12 parcelas e 10 % pagamentos em 24 parcelas. Então, eu
queria pedir, fazer uma indicação aqui (Viu, Sr. Presidente?), que seja
encaminhado ao Sr. Prefeito que ele mandasse um projeto parecido ou
melhor para esta Casa, para que seja feito alguma coisa em vista desse
assunto; porque, a população está querendo acertar suas dívidas, mas ela
também tem direito eu acho que a um desconto; então, eu queria que o Sr.
Prefeito mandasse; dentro da lei, porque a gente sabe que tem a
responsabilidade fiscal, ele não pode dar anistia, isso é lei; mas, dentro da
lei, o que pode ser feito para essas pessoas serem beneficiadas quanto a isso!
Muito obrigado a todos e boa noite!”. Inscrita também para falar, a
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Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturana subiu na tribuna e fez o
seguinte discurso: “Boa noite Sr. Presidente, senhores vereadores e o
público presente! Eu quero esclarecer, nesse momento, ao nobre Vereador
Dr. João Ciro a respeito da construção do SESI 342-SP em nossa Cidade;
vale lembrar que a obra é a mais moderna e a mais equipada da Região de
Ribeirão Preto e terá capacidade para, mais ou menos, 800 alunos em
tempo integral da 1ª à 8ª série e o aluno que tiver interesse e aproveitamento
terá uma vaga garantida em qualquer SENAI da Região! A obra está um
pouco atrasada, não por conta da Prefeitura e nem pelo SESI-SP; nós
tivemos um período de muita chuva e a questão da mão-de-obra. Hoje, dia
25, às 13:07 h, recebi uma ligação do referido SESI e tive a oportunidade
de esclarecer essa questão; tenho um apreço e um carinho muito grande
por todos da diretoria do SESI, em especial o Prof. Walter Vicioni Gonçalves
que também responde pelo Telecurso da Rede Globo e a Fundação Roberto
Marinho. Tivemos, numa sessão anterior, aprovando uma moção de pesar
ao pai do Dr. Paulo Skaf; então, nós temos uma ligação muito forte e
muito próxima onde não é necessário, muitas vezes, um ofício ou muita
formalidade para que esta vereadora esteja junto às pessoas tão importantes
do SESI-SP... Vale lembrar também, que o Prof. Walter Vicioni Gonçalves
foi a primeira pessoa em que tive contato no SESI São Paulo, Av. Paulista
1313, na companhia do Ademirzinho, que é do Departamento de Obras da
Prefeitura, esclarecendo a questão da obra, a localização dela dentro do
Município e a questão de tirar ou não terra para viabilizar a grande obra
do nosso Município! A questão que está asfaltando; ‘asfaltamento da vias
públicas que dê acesso à gleba’, vale lembrar que isso aqui foi em comum
acordo para que, enquanto essas máquinas pesadas, carretas com aço, com
concreto, muito peso, tiver circulando naquela via, que fosse suspenso o
asfalto para que não danificasse o asfalto para inauguração de uma
belíssima obra como já está sendo construída! A ‘rede de iluminação pública
na Rua Scridelli’, ela já está pronta, por sinal muito bonita; vale a pena
os vereadores passarem por lá; uma obra que, desde quando se construiu a
COHAB Bom Jesus, era o sonho de todos os munícipes de Jardinópolis e,
em especial, do Bom Jesus e aquela parte da Cidade Nova! A
‘complementação do terreno para construção da portaria da unidade escolar
com um solo adequado’, vale lembrar que eles contrataram a empresa para
fazer a remoção de terra; ali teve uma remoção muito grande porque o
terreno era todo em desnível; acontece que a empresa tirou uma quantidade
muito grande de terra e a Prefeitura cumpriu o seu compromisso de estar
fazendo a guia e sarjeta; então, eles estão mudando a portaria para que
não tenha problema para o SESI, uma vez que, se tiver que voltar terra no
lugar, quem tem que fazer essas guias e sarjetas novamente seriam eles;
porque quem errou foram eles e não a Prefeitura! Então, no que diz respeito
à Prefeitura, está dentro do cronograma; o que está faltando é em comum
acordo; mas, num futuro bem próximo, eu tenho certeza que ali vai ser o
cartão de visita e a alegria e o orgulho de nós jardinopolenses! O que eu
gostaria de pedir para o Prefeito agora; aqui, ele tem que cumprir essas
obrigações, tem prazo para isso, que nós já estamos trabalhando para a
grande festa de inauguração do SESI 342, que eu gostaria de mobilizar
toda a cidade de Jardinópolis para que conheça a mais bela e moderna
obra da Região de Ribeirão Preto; que, isso, eu devo muito ao Dr. Paulo
Skaf! O que eu gostaria de pedir e fazer uma indicação (verbal) neste
momento, é que o Prefeito agilize o mais rápido possível: asfaltamento
onde liga a avenida abaixo do SESI, que a avenida vai descer e passar
abaixo do SESI; que resolva e que construa o mais rápido possível; uma
vez que nós, eu e o Dr. João Ciro, ganhou de presente o paisagismo, que a
praça leva o nome da mãe da Silvia Jacomini; então, não está muito
difícil para que o Prefeito construa aquela praça que vai dar acesso àquela
unidade; e não só aquela unidade, mas também, toda a população do
Bairro Bom Jesus e Cidade Nova e toda a população de Jardinópolis! Que
resolva (indicação verbal), com a máxima urgência, a ligação da avenida
que passa ao lado da ROSVEL, para que ali transforme numa fuga de
semáforo; porque, hoje em dia, é um problema seriíssimo você entrar ou
sair de Jardinópolis em horário de pico! Gostaria também, neste momento,
outra indicação (verbal); desde que se construiu, que isso foi obra do
nobre vereador; justiça seja feita, uma obra maravilhosa e o único lugar
em Jardinópolis que eu não vejo que tem que tapar buraco toda hora: a
entrada da Cidade; que resolva o problema daquele bico que faz na rotatória
da Pequena do Nascimento, para que traga mais conforto a quem trafega
e que entra na vicinal ao lado de Cidade Nova e CDHU ou Bom Jesus!
Então, é neste momento que nós temos que unir as forças e pedir que o
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Prefeito resolva o mais rápido possível aquela região, que sempre foi
abandonada por todas as Administrações, desde a construção da COHAB
Bom Jesus e Cidade Nova, ali vai se tornar o cartão de visita! E que
também, outra indicação (verbal), que o Prefeito termine o mais rápido
possível o bosque Piassa para que a população tenha mais um lugar de
lazer na nossa querida Jardinópolis! Muito obrigado, é só isso!”. Mesmo
assim, o Vereador João Ciro Marconi disse: “Sr. Presidente, em tempo
ainda e diante das informações da vereadora, eu, em função desse ofício do
SESI, eu mantenho o meu requerimento pedindo informações ao Sr.
Prefeito Municipal a respeito, item por item, que foi mencionado pelo
próprio SESI. E também informar que, terminando a avenida atrás do
bosque, reiniciando, ela já está com guia e sarjeta; que foi na Administração
minha que foi feita; os dois lados que foram feitos, foi asfaltado de um
lado e do outro lado não foi asfaltado! (a Vereadora Lilia Aparecida Almeida
Maturana perguntou onde este está falando?) Eu estou falando do outro
lado, que liga lá em frente aonde o Mauro do Quintino vai fazer o ‘coiso’;
lá já tem guia e sarjeta já lá naquela avenida com o canteiro central. Tá
certo? (a Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturana disse que este está
correto, a avenida vai descer atrás do SESI e ali também já está com
guia e sarjeta.) Atrás do SESI, passar lá atrás e já vai seguir aonde eu já
deixei guia e sarjeta pronta. E também o asfalto da avenida que eu construí
(eu não, o povo construiu porque eu só comandei o dinheiro do povo, que
é a função do administrador) ligando a Cidade ao Bom Jesus; eu não
cheguei ao final esperando que, os próximos prefeitos que vieram após,
terminassem aquela obra; foi até bom que não terminaram que aí sobrou
espaço para se construir o SESI naquele local (a Vereadora Lilia Aparecida
Almeida Maturana disse que não entendeu o que este falou.) Eu disse a
vossa excelência que todos os prefeitos que passaram, que vossa excelência
falou que não foi feito, eu estou dizendo que eu liguei o centro de
Jardinópolis, através da avenida passando atrás da Escola Modelo, com
recursos da Prefeitura; foi eu que fiz, através da Prefeitura e com dinheiro
do povo, aquela avenida; inclusive, não houve inauguração, não tem
placa e não tem nada; que passa atrás da Escola Modelo e que chega até
na entrada do Bom Jesus; foi na minha Administração!”. Ao que, a Vereadora
Lilia Aparecida Almeida Maturana disse: “Mas o que eu ‘tiro o chapéu’
para o senhor, nobre vereador, é quando o senhor fez a entrada da Cidade;
lá, as estátuas, que cada um fala uma coisa, (o Vereador João Ciro Marconi
disse que não, isso aí é outra coisa, é a ciclovia que ele acha que é
importante; que, sobre as estátuas, cada um fala que é a sua família;
até o próprio Presidente falou que é a sua família, em sessão.) até a
Pequena do Nascimento; então, é caminho, é um lugar que eu passo 24
horas por dia e é o único lugar em Jardinópolis que você não vê recapear
o asfalto como acontece em toda a extensão de Jardinópolis! (o Vereador
João Ciro Marconi acrescentou e com a primeira ciclovia de uma cidade
pequena na nossa Região.) Também, um projeto maravilhoso!”. Pedindo
a palavra, o Vereador Amauri Pegoraro disse: “Nobre colega, a senhora me
dá a honra da palavra? Agradecer as suas palavras aí, eu acho que é um
aprendizado para a gente, todos, a senhora se expressando. Só para motivo
de, eu acho que a senhora esqueceu, mas a Cidade Nova que a senhora
falou; logo acima do SESI, foi construído na Administração, se não me
engano de 2000 e alguma coisa, temos a escola Geny também lá; só para
motivo que a senhora falou que é um bairro esquecido; então, foi construído;
eu acho que não é tão esquecido; porque, o que é bom, a gente também tem
que falar!”. Porém, a Vereadora Lilia Aparecida Almeida Maturana disse:
“Foi bem lembrado, nobre vereador! Lógico! Vale lembrar que a Escola
Geny foi a permuta que a Prefeitura, na ocasião que o teu pai foi o
prefeito, fez com o Governo Mário Covas em contrapartida da penitenciária!
Então, vale lembrar que ali naquele pedaço da Cidade Nova, do lado do
Bom Jesus, foi construída a Escola Geny Martins, que teve como grande
estilo e entrega a presença do Mário Covas e sua assessoria toda, a sua
comitiva toda, uma festa maravilhosa que foi feita na Administração do
teu pai; mas, aquela escola, foi a contrapartida da penitenciária; isso eu
evito falar!”. Então, o Vereador Amauri Pegoraro disse: “Minha nobre
colega, a senhora sabe mais, eu era novo na época e eu não sei; mas eu
acho que, se fosse uma contrapartida, a penitenciária hoje já estaria montada
e funcionando na nossa Cidade! Eu acho que, o que estão querendo aqui,
é jogar uma coisa que está acontecendo agora, no passado; eu acho que
isso aí é errado! Teve, todo mundo sabe que teve, na época, a intenção do
Governo pôr uma penitenciária na Cidade sim; só que não veio, graças a
Deus! Então, o que vai acontecer agora, é agora; o passado não teve culpa
do que vai ser agora; então, eu acho que a gente não deve jogar a culpa do

momento para trás! E, aquela escola, foi construída graças ao dinheiro do
FUNDEB e não ao dinheiro que o Governo deu; foi construída com
recursos do FUNDEF (Eu acho que era aquela época, né?); então, não
foi contrapartida nenhuma, eu acho que naquela época era uma coisa e
hoje é outra; e não vamos julgar o que foi e o que será!”. Então, o Vereador
João Ciro Marconi disse: “Sr. Presidente; inclusive, esse assunto aí, foi o
início das trocas da municipalização; depois que a galinha botou o ovo,
não adianta dizer, que o ovo já está botado já; então, eu acredito que é
querer ‘apagar o sol com a peneira’ que é onde começaram as coisas! E eu
também, quando fui prefeito, eu assumo aquilo que realmente aconteceu
na minha Administração, tanto de bom como de ruim; então, esse
posicionamento, não pode se deixar de falar, de discutir e de colocar os
prós e os contras! É mesma coisa, vamos falar mais uma vez do Hospital de
Jardinópolis, o porque que está fechado, porque ocasionou. Estourou no
Sr. José Jacomini; mas, começou aonde? Começou lá atrás depois que eu
saí da Prefeitura! Então, os caminhos têm que ser realmente esclarecido;
não é que já passou para trás não! Tá certo? A Arca de Noé já passou, mas
está precisando de outra Arca de Noé; mas teve a Arca de Noé para acabar
com a corrupção na humanidade!”. E a Vereadora Lilia Aparecida Almeida
Maturana disse: “Vale lembrar que o Governo do Estado de São Paulo já
está iniciando a construção de 15 penitenciárias no Estado de São Paulo
e uma delas é Jardinópolis num processo de 1997!”. 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: Em
tempo, o Sr. Presidente Mauro Sérgio dos Santos disse: “Só a meio de
esclarecimento, os meninos que estavam aqui acompanhando aqui o
Roberto Inácio estão lá fora; só a meio de esclarecimento, que eles disseram
aí que fui eu que pedi para a polícia vir aqui; as polícias ou as pessoas,
todos são bem vindos aqui; mas, infelizmente, não fui eu que tive a idéia
de chamar! São todos bem vindos!”. Tomando aparte, o Vereador Mario
Sérgio de Oliveira brincou: “Eles vieram me visitar, viu aí que me
cumprimentaram feliz!”. Colocado em discussão e votação, o requerimento
verbal do Vereador João Ciro Marconi, feito anteriormente, foi aprovado
por unanimidade dentre os vereadores presentes. Em tempo, o Vereador
Mario Sérgio de Oliveira pediu: “Eu gostaria de fazer um requerimento
para que fosse votado, junto às moções de hoje, a moção (verbal) de pesar
em nome de Maria Ângela Riul Penha, da família Riul; que, infelizmente,
nos deixou e é lá do Distrito de Jurucê. Faleceu hoje e foi enterrada hoje!”.
Colocadas em discussão e votação em bloco, a MOÇÃO Nº 78/2011 até
a MOÇÃO Nº 81/2011, inclusive a moção verbal do Vereador Mario Sérgio
de Oliveira feita anteriormente, foram aprovadas por unanimidade
dentre os vereadores presentes. 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 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 vinte e cinco dias do mês de abril de 2011.

**

ATO DA MESA Nº 006/2011
DE 04 DE ABRIL 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), PAULO ROBERTO DE
ALMEIDA E RAIMUNDO FERREIRA SANTOS, POSSAM VIAJAR
ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2011,
OPORTUNIDADE EM QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA
CASA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO
MUNICÍPIO.
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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 04 de Abril de 2011, para viagem dos Vereadores
Mauro Sérgio dos Santos (Presidente da Câmara), Paulo Roberto de
Almeida e Raimundo Ferreira Santos, até a cidade de São Paulo - Capital,
no dia 07/04/2011, oportunidade em que os mesmos irão participar de reunião
agendada na Casa Civil para tratar se assunto relacionado com a duplicação
da Rodovia Dr. Arthur Costacurta, da qual deverá participar ainda o Deputado
Estadual Rafael Silva e o Prefeito Municipal de Jardinópolis em razão de se
tratar de questão de grande importância e interesse do 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), Paulo Roberto de Almeida
e Raimundo Ferreira Santos 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 07/04/2011, oportunidade em que irão participar de reunião
agendada na Casa Civil para tratar se assunto relacionado com a duplicação
da Rodovia Dr. Arthur Costacurta, da qual deverá participar ainda o Deputado
Estadual Rafael Silva e o Prefeito Municipal de Jardinópolis em razão de se
tratar de questão de grande importância e interesse do 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 04 de Abril de 2011.
AMAURI PEGORARO
- 1º Secretário PAULO ROBERTO DE ALMEIDA
- 2º Secretário –
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**

ATO DA MESA Nº 007/2011
DE 04 DE ABRIL 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 SIDNEI DONIZETE
DA SILVA, AMAURI PEGORARO E MÁRIO SÉRGIO DE OLIVEIRA,
POSSAM VIAJAR ATÉ SÃO PAULO- CAPITAL, NO DIA 05 DE ABRIL
DE 2011, OPORTUNIDADE EM QUE IRÃO ATÉ A ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA E À SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO 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 04 de Abril de 2011, para viagem dos Vereadores
Sidnei Donizete da Silva, Amauri Pegoraro e Mário Sérgio de Oliveira
(Cb Sérgio), até a cidade de São Paulo - Capital, no dia 05/04/2011,
oportunidade em que os mesmos irão até a Assembléia Legislativa do Estado
em busca de verbas para o município de Jardinópolis, por meio dos
Deputados Estaduais Campos Machado e Welson Gasparini, visando a
construção de uma quadra poliesportiva no bairro Jardim Bandeirantes,
ampliação da arquibancada e construção de vestiários para a Associação
Olímpica de futebol, asfaltamento da SP 328 entre Jardinópolis e Sales
Oliveira, ocasião em que solicitarão ainda a intervenção dos Deputados
junto ao Governo Paulista visando a análise da possibilidade do Estado
assumir a Santa Casa de Misericórdia de Jardinópolis, oportunidade também
em que irão também até a Secretaria da Saúde do Estado na tentativa de
buscar uma solução para a situação da Santa Casa de Misericórdia de
Jardinópolis, 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
Sidnei Donizete da Silva, Amauri Pegoraro e Mário Sérgio de Oliveira (Cb
Sérgio) 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 05/04/
2011, oportunidade em que irão até a Assembléia Legislativa em busca de
verbas para o município de Jardinópolis, por meio dos Deputados Estaduais
Campos Machado e Welson Gasparini, visando a construção de uma quadra
poliesportiva no bairro Jardim Bandeirantes, ampliação da arquibancada e
construção de vestiários para a Associação Olímpica de futebol, asfaltamento
da SP 328 entre Jardinópolis e Sales Oliveira, ocasião que solicitarão ainda
aos Deputados a intervenção junto ao Governo Paulista visando a análise da
possibilidade do Estado assumir a Santa Casa de Misericórdia de Jardinópolis
e irão também até a Secretaria da Saúde do Estado na tentativa de buscar uma
solução para a situação da Santa Casa de Misericórdia de Jardinópolis,
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$
1.200,00 (Hum mil e duzentos reais).

continua...

29 de abril de 2011.
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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 -

Art. 1º: A partir de 1º de abril de 2011, fica aplicado o
índice de 2,16% (porcentagem: dois vírgula dezesseis), sobre o valor atual da
cesta ou cartão alimentação, passando dessa forma para R$ 474,20
(quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos).
Art. 2º: O Departamento competente, deverá providenciar
o ajuste junto à empresa fornecedora do cartão, bem como as devidas
anotações de praxe.
Art. 3º: A execução do presente ato, será suportada por
dotação própria já consignada no orçamento e suplementada se necessário
for.
Art. 4º: Este Ato da Mesa entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de abril de 2011, revogadas
as disposições em contrário.

SIDNEI DONIZETE DA SILVA
- Vice-Presidente REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de
Jardinópolis-SP., em 04 de Abril de 2011.
AMAURI PEGORARO
- 1º Secretário -

MAURO SÉRGIO DOS SANTOS
- Presidente SIDNEI DONIZETE DA SILVA
- Vice-Presidente REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de
Jardinópolis-SP., em 11 de Abril de 2011.

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA
- 2º Secretário –
AMAURI PEGORARO
- 1º Secretário -

ATO DA MESA Nº 008/2011
** DE 11 DE ABRIL DE 2011 **

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA
- 2º Secretário –

“DISPÕE SOBRE A CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA CESTA
OU CARTÃO ALIMENTAÇÃO, DO PROGRAMA ALIMENTAR DA
CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.”
A Mesa da Câmara Municipal de Jardinópolis, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, etc;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 153, de 31 de
maio de 2005, alterada pela Resolução nº 166, de 27 de março de 2008,
estabeleceu correção trimestral pelo INPC (índice nacional de preço ao
consumidor) do Programa Alimentar, implantado na Câmara Municipal de
Jardinópolis, para os servidores e funcionários públicos ativos, inativos e
pensionistas, conforme consta no parágrafo único do artigo 2º da citada
norma;
CONSIDERANDO que o atual valor da cesta ou cartão
alimentação é de R$ 464,18 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e dezoito
centavos), por força do Ato da Mesa n° 002, de 12 de janeiro de 2011,
conforme dispõe o artigo 2o da Resolução n° 153/2005, alterada pela
Resolução n° 166/2008;
CONSIDERANDO que o referido valor deve ser corrigido
trimestralmente, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 2º da Resolução
nº 153/2005 e sua posterior alteração, bem como, o trimestre compreendido
o período de janeiro, fevereiro e março de 2011, foi concedido cartão
alimentação aos servidores e funcionários públicos ativos, inativos e
pensionistas e a variação do INPC foi de 2,16%, conforme divulgado pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), pesquisa feita na
página da internet (http://www.ibge.gov.br); e,
CONSIDERANDO que o parágrafo único do artigo 2º, da
referida resolução, determina expressamente que o valor da cesta ou cartão
alimentação seja corrigido trimestralmente por Ato da Mesa;
RESOLVE:
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