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Pauta dos Trabalhos da 20ª Sessão Ordinária, de 10/09/2019 
  

 

 Leitura de Texto Bíblico, conforme Resolução n. º 80, de 21 de fevereiro de 1997. 

 

Livro do Profeta Malaquias – Capítulo 3, versículos de 19 a 21 

“De fato, está para vir o dia, ardente como forno. Então todos os soberbos e malfeitores serão 

como palha; o dia que vem os queimará – diz o Senhor dos exércitos – de modo a não lhes deixar 

raiz nem ramo. Para vós, porém, que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a 

salvação em seus raios; e saireis saltando como novilhos de um curral. Calcareis aos pés os 

ímpios, pois serão como cinza debaixo da sola de vossos pés no dia que eu preparo, diz o Senhor 

dos exércitos”. 

 

- Chamada - presença dos Senhores Vereadores. 

 

- Constatando número regimental, o Sr. Presidente, proferindo as seguintes palavras: "Sob a 

proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos", declara aberta a Sessão.  

 

 

Expediente: 

 

 

 Votação da Ata da Sessão Ordinária anterior. 

 

 Leitura da Matéria Constante do Expediente: 

 

 

I - Do Senhor Prefeito: 

 

 

1. Ofício DER-nº 0126/2019, encaminhando a Casa Projeto de Lei, que dispõe sobre 

inclusão de projeto no Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021 (Lei Municipal nº 

2.463/2017). 

 

2. Ofício DER-nº 0127/2019, encaminhando a Casa Projeto de Lei, que dispõe sobre 

inclusão de projeto nas diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019 (Lei Municipal nº 

2.515/2018). 
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3.  Ofício DER-nº 0128/2019, encaminhando a Casa Projeto de Lei, que dispõe sobre 

inclusão de projeto no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2019 (Lei 

Municipal nº 2.562/2018). 

  

4. Ofício DER-nº 0129/2019, encaminhando a Casa Projeto de Lei, que dispõe sobre 

autorização ao Executivo para abertura de crédito especial. 

 

5.  Ofício DER-nº 0130/2019, encaminhando a Casa Projeto de Lei, que autoriza o Poder 

Executivo a conceder repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal Idoso de 

Jaguariúna a entidade cadastrada no Conselho Municipal, para execução de projetos 

aprovados, e dá outras providências (Associação dos Amigos do Padre Gomes). 

 

6. Ofício DER-nº 0131/2019 encaminhando a Casa Projeto de Lei Complementar, 

que Dispõe sobre a criação do Programa de Modernização da Administração Tributária e 

institui a gratificação fiscal aos servidores ocupantes das carreiras de Auditor Fiscal 

Tributário e Fiscal, atuantes nas áreas tributária, de posturas e obras, e dá outras 

providências. 

 

7. Ofício SEGOV nº 00691/2019 dando resposta ao Requerimento nº 120/2019, do Sr. 

Romilson Nascimento Silva, solicitando o envio de cópia na íntegra e em formato digital 

das prestações de contas do exercício de 2017 até a presente data de todas as entidades 

de Jaguariúna que recebem dinheiro público; 

 

8. Ofício SEGOV nº 00707/2019 dando resposta ao Requerimento nº 136/2019, da Sra. 

Cássia Murer Montagner, solicitando informações sobre a construção da rampa nas 

proximidades da base do Corpo de Bombeiros Municipal/Guarda Municipal para acesso 

direto à rua Cel. Amâncio Bueno; 

 

9. Ofício SEGOV nº 00708/2019 dando resposta ao Requerimento nº 139/2019, do Sr. 

Romilson Nascimento Silva, solicitando informações sobre quando começará a funcionar o 

aparelho de Raio X na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). 

 

 

II - Dos Senhores Vereadores: 

 

 

Requerimentos:   

 

1. Da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana – Inalda Cabeleireira solicitando ao Executivo 

Municipal informar qual o prazo para a entrega de cartões de passe escolar para os alunos 

da AJJA (Associação Jaguariunense de Jovens Aprendizes); 
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2. Do Sr. Afonso Lopes da Silva – Silva solicitando à Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos Bauru/Jaguariúna informar os motivos que justificam a não entrega de 

correspondências pelos Correios no Bairro Reserva da Barra, entre outras questões; 
 

3. Do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando ao Executivo Municipal informar quando será 

enviado a esta Casa, projeto de lei de criação do Conselho Municipal de Mobilidade 

Urbana; 
 

4. Da Sra. Cássia Murer Montagner solicitando à Empresa Expresso Metrópolis Transportes 

e Viagens Ltda, para que possa atender os moradores das imediações da Vila Jorge 

Zambom com os serviços do transporte público na modalidade interurbano linha 

Campinas/Jaguariúna, vice-versa, em especial incluindo-se o percurso atual nos trechos 

dos seguintes logradouros: Avenida Pacífico Moneda e Rua Pedro Lana (com cópia para a 

Secretaria de Mobilidade Urbana  e para a E.M.T.U.). 

 

 

Indicações: 

 

1. Do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo Municipal inclusão de símbolos de deficientes 

físicos, auditivos, visuais e autistas, no Cartão Cidadão e nas fichas de atendimento do 

Hospital e UPA; 

 

2. Da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana – Inalda Cabeleireira solicitando ao Executivo 

Municipal manutenção da faixa de pedestres na Avenida Antonio Pinto Catão, próximo a 

UPA, entre a Vila Guilherme e Miguel Martini.  

 

 

Moções: 

 

1. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de Congratulações e Louvor aos profissionais 

voluntários que atuam no Posto Veterinário da Secretaria de Saúde, localizado no bairro 

Roseira de baixo, pelo Dia Internacional do Voluntariado celebrado, anualmente, em 28 de 

agosto; 

 

2. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de pesar pelo passamento do Sr. Abílio Falcirolii, 

ocorrido dia 07 de setembro, p.p., aos 83 anos de idade, nesta cidade. 
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III – De Diversos: 

 

 

1. Requerimento nº 1470 de 2019 do Deputado Coronel Telhada, parabenizando 

Jaguariúna pelo aniversário de emancipação político administrativa a ser comemorado no 

dia 12 de setembro de 2019; 

 

2. Requerimento nº 1482 de 2019 do Deputado Jorge Caruso, parabenizando Jaguariúna 

pelo aniversário de emancipação político administrativa a ser comemorado no dia 12 de 

setembro de 2019. 

 

 

IV – Votação de Proposituras: 

 (Se houver desejo de discussão, proceder de acordo com o Art.154, alínea única, do R.I., alterado pelas Resoluções nºs 63 e 91): 

 

1. Requerimento da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana – Inalda Cabeleireira solicitando 

ao Executivo Municipal informar qual o prazo para a entrega de cartões de passe escolar 

para os alunos da AJJA (Associação Jaguariunense de Jovens Aprendizes); 

 

2. Requerimento do Sr. Afonso Lopes da Silva – Silva solicitando à Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos Bauru/Jaguariúna informar os motivos que justificam a não entrega 

de correspondências pelos Correios no Bairro Reserva da Barra, entre outras questões; 
 

3. Requerimento do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando ao Executivo Municipal 

informar quando será enviado a esta Casa, projeto de lei de criação do Conselho Municipal 

de Mobilidade Urbana; 
 

4. Requerimento da Sra. Cássia Murer Montagner solicitando à Empresa Expresso 

Metrópolis Transportes e Viagens Ltda, para que possa atender os moradores das 

imediações da Vila Jorge Zambom com os serviços do transporte público na modalidade 

interurbano linha Campinas/Jaguariúna, vice-versa, em especial incluindo-se o percurso 

atual nos trechos dos seguintes logradouros: Avenida Pacífico Moneda e Rua Pedro Lana 

(com cópia para a Secretaria de Mobilidade Urbana  e para a E.M.T.U.) 
 

5. Moção do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de Congratulações e Louvor aos 

profissionais voluntários que atuam no Posto Veterinário da Secretaria de Saúde, 

localizado no bairro Roseira de baixo, pelo Dia Internacional do Voluntariado celebrado, 

anualmente, em 28 de agosto; 
 

6. Moção do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de pesar pelo passamento do Sr. Abílio 

Falcirolii, ocorrido dia 07 de setembro, p.p., aos 83 anos de idade, nesta cidade. 
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V – Uso da Palavra 

 

Pelos senhores Vereadores, seguindo ordem de inscrição em livro, sem apartes conforme § 3º do 

Art. 154 do R.I., versando sobre Temas Livres: 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

Terminado o Expediente, o Sr. Presidente suspende a sessão por 15 (quinze) minutos, conforme 

determina o Art. 149, Parágrafo Único, do Regimento Interno. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

Terminado o prazo concedido, o Sr. Presidente reabre a Sessão determinando a feitura da 

chamada:... 

Constatado número regimental, o Sr. Presidente dá início à 

 

 

ORDEM DO DIA 

 

 

Em Segunda Discussão: 

 

1. Projeto de Lei nº 062/2019, dos Srs. Walter Luís 

Tozzi de Camargo e Cristiano José Cecon, que 

apresenta denominação de vias públicas, e dá outras 

providências (Quorum de deliberação: maioria simples: Art 49, “a”  § 

1º,  do R.I.). 

 

Em discussão e votação  (Tempo de uso da palavra: 20 minutos, cada Vereador (art. 297, I, “a”) 

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
 

Em Primeira Discussão: 

 

1. Projeto de Lei Complementar 016/2019 do 

Executivo Municipal, que dispõe sobre o 13º salário 

(décimo terceiro) salário aos empregados públicos, 

regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT). (Quorum de deliberação: maioria absoluta: Art . 50, § 1º, III, do 

R.I. cc art. 42 da LOM ). 
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Leitura do Parecer Conjunto das Comissões Permanentes de Constituição, Justiça e Redação e 

de Orçamento, Finanças e Contabilidade.  

 

Em discussão e votação o Projeto (Tempo de uso da palavra: 20 minutos, cada Vereador (art. 297, I, “a”) 

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 

 

2. Projeto de Lei 068/2019 da Sra. Inalda Lúcio de 

Barros Santana, que institui e inclui no calendário 

oficial de eventos do Município de Jaguariúna, a 

“Semana Municipal da Prevenção à Violência 

Doméstica”, e dá outras providências. (Quorum de 

deliberação: maioria absoluta: Art 49, “a”  § 1º,  do R.I. ). 

 

Leitura do Parecer Conjunto das Comissões Permanentes de Constituição, Justiça e Redação, de 

Orçamento, Finanças e Contabilidade, de Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer e 

Turismo e de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania.  

 

Em discussão e votação o Projeto (Tempo de uso da palavra: 20 minutos, cada Vereador (art. 297, I, “a”) 

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 

Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente dá início à Explicação Pessoal dos Senhores 

Vereadores, que se manifestarão sobre atitudes pessoais assumidas durante a Sessão ou no 

exercício do mandato (Art. 168, R.I.) - Cada Vereador terá o prazo máximo de 10 (dez) minutos 

para usar a palavra (Art. 297, III, “a”, do R.I.), sem apartes (Art. 168,§ 4º do R.I.) e a Explicação 

Pessoal terá duração máxima de 30 (trinta) minutos - (§ 1º do Art. 168, R.I.): 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

A seguir, encerra a Sessão, convocando a próxima Sessão Ordinária para o dia 17 de setembro 

de 2019, terça-feira, com início determinado para as 18h30min.  

Secretaria da Câmara Municipal, 9 de setembro de 2019 

 


