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Pauta dos Trabalhos da 23ª Sessão Ordinária, de 08/10/2019 
  

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

 

Carta de São Paulo aos Romanos – Capítulo 5, versículos de 1 a 5  

“Agora que Deus nos tornou justos por meio da fé, estamos em paz com Deus por obra de nosso 

Senhor Jesus Cristo, por meio do qual obtivemos pela fé o acesso a esta graça, na qual estamos 

firmes, e nos orgulhamos da esperança de alcançarmos a glória de Deus. Mais ainda: nós nos 

orgulhamos até dos sofrimentos, sabendo que o sofrimento produz firmeza; a firmeza traz a 

aprovação de Deus; e esta aprovação faz nascer a esperança; e a esperança não decepciona, 

porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que ele nos deu”. 

 

- 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 0136/2019 encaminhando a Casa Projeto de Lei que estima a RECEITA e 

fixa a DESPESA do Município, do Serviço de Água e Esgoto - SAE e do Fundo Especial de 

Previdência Social dos Servidores Públicos - RPPS, para o exercício de 2020;  

 

2. Ofício DER nº 0139/2019 encaminhando a Casa Projeto de Lei que dispõe sobre o 

fornecimento de cesta básica aos servidores e empregados públicos inativos e 

pensionistas, conforme especifica; 

 

3. Ofício DER nº 0141/2019 encaminhando a Casa Projeto de Lei que estabelece, no âmbito 

do Município de Jaguariúna, sanções e penalidades administrativas para aqueles que 

praticarem maus tratos, abandonos e omissão de socorro em relação a atropelamentos 

aos animais domésticos e silvestres, e dá outras providências; 
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4. Ofício SEGOV nº 00764/2019 dando resposta ao Requerimento nº 140/2019, do Sr. David 

Hilário Neto, solicitando informações sobre qual a possibilidade de colocar transporte para 

alunos que fazem estágio obrigatório na cidade de Mogi Guaçu, no período de férias; 
 

5. Ofício SEGOV nº 00767/2019 dando resposta ao Requerimento nº 151/2019, do Sr. Luiz 

Carlos de Campos, solicitando informações sobre quando será enviado a esta Casa, 

projeto de lei de criação do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana; 
 

6. Ofício SEGOV nº 00771/2019 dando resposta ao Requerimento nº 152/2019, 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.); 

 

7. Ofício SEGOV nº 00772/2019 dando resposta ao Requerimento nº 144/2019, do Sr. David 

Hilário Neto, solicitando informações sobre solicitação dos professores e membros do 

Conselho Municipal de Educação, onde questionam o motivo das informações referentes a 

seus rendimentos estarem divergentes no portal do SIOPE (Sistema de Informações sobre 

Orçamentos Públicos em Educação); 
 

8. Ofício SEGOV nº 00776/2019 dando resposta ao Requerimento nº 155/2019, do Sr. 

Ângelo Roberto Torres, solicitando informações sobre quando será feita a iluminação do 

trecho da SP-95 do bairro Cruzeiro do Sul até o bairro Roseira de Cima; 

 

9. Ofício SEGOV nº 00779/2019 dando resposta ao Requerimento nº 158/2019, do Sr. 

Cristiano José Cecon, solicitando informações às Estâncias Metrópolis Turismo e Viação 

Ltda sobre a redução de velocidade dos ônibus que trafegam no bairro Bom Jardim (com 

cópia para e Executivo Municipal); 
 

10. Ofício SEGOV nº 00781/2019 dando resposta ao Requerimento nº 154/2019, do Sr. 

Afonso Lopes da Silva, solicitando resposta do não cumprimento da Indicação nº 

156/2019, onde solicita que seja feito o aprofundamento através de escavação, limpeza e 

o desassoreamento do canal de água pluvial da área verde no bairro Zambom; 
 

11. Ofício SEGOV nº 00783/2019 dando resposta ao Requerimento nº 150/2019, do Sr. 

Afonso Lopes da Silva, solicitando à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

Bauru/Jaguariúna informações sobre os motivos que justificam a não entrega de 

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

 



    Câmara Municipal de Jaguariúna 
                  Estado de São Paulo 

 

3 
 

12. Ofício SEGOV nº 00790/2019 dando resposta ao Requerimento nº 156/2019, do Sr. 

Ângelo Roberto Torres, solicitando informações sobre qual o motivo da fumaça escura que 

toda a tarde solta na Empresa JBS no bairro Roseira de Cima (com cópia para CETESB – 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo); 

 

13. Ofício SEGOV nº 00791/2019 dando resposta ao Requerimento nº 159/2019, do Sr. 

Cristiano José Cecon, solicitando informações sobre qual a capacidade do Município de 

atendimento às demandas de distúrbios da mente, como depressão, síndrome do pânico, 

etc. 

 

II - Dos Senhores Vereadores: 

 

Projetos:   

 

1. De Lei do Sr. David Hilário Neto que dispõe sobre denominação de via pública como Rua 

Rui Cesar de Assis Guerra; 

 

2. De Decreto Legislativo do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo que dispõe sobre a 

concessão de Título de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. Carlos Alberto Basílio; 

 

3. De Decreto Legislativo do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo que dispõe sobre a 

concessão de Título de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. José Bueno da Silva; 
 

4. De Decreto Legislativo do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo que dispõe sobre a 

concessão de Título de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. Dr. Fabrizio Rosa; 
 

5. De Resolução, da Mesa da Câmara Municipal, que altera a Resolução nº 195, de 15 de 

agosto de 2018, que dispõe sobre a concessão de Cesta Natalina aos servidores da 

Câmara Municipal. 

 

Requerimentos: 

 

1. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal informações sobre 

os responsáveis e envolvidos nas obras de pavimentação asfáltica, onde circulam os 

ônibus, nos bairros Floresta, Santo Antonio do Jardim e Bom Jardim, entre outras 

questões; 

 

2. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações sobre o 

atendimento das solicitações dos munícipes, para colocação de uma “Academia ao Ar 

Livre”, na Estrada Judite dos Santos Pinto, em  frente ao “Jaguariúna I e II”. 
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Indicações: 

 

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

Municipal realização de manutenção nos banheiros do Parque Serra Dourada, no Bairro 

João Aldo Nassif; 

 

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

Municipal colocação de veneno nos pés de coqueiros da Praça Umbelina Bueno, no centro 

da cidade, para exterminar as lagartas (mandruvá); 

 

3. Da Sra. Cássia Murer Montagner solicitando ao Executivo Municipal verificar e 

diagnosticar a aparente fragilidade de pelo menos uma dúzia de árvores na extensão do 

Parque Linear. 

 

Moções: 

 

1. Da Sra. Cássia Murer Montagner de congratulações e louvor aos profissionais de 

Educação Pública Municipal de Jaguariúna, pelos resultados alcançados em levantamento 

feito pelo INDSAT (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos), em que esse serviço 

foi avaliado como “ótimo” ou “bom” por entrevistadores, classificando-se com “Alto Grau de 

Satisfação”;  

 

2. Da Sra. Cássia Murer Montagner de pesar pelo passamento da Senhora Maria Tonini 

Martins, ocorrido em 27 de setembro corrente, aos 88 anos de idade, nesta cidade. 
 

 

III – De Diversos: 

 

 

1. Processo nº 015/2019 – Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de 

Jaguariúna, referente ao balancete mensal relativo às Receitas e Despesas da Câmara 

Municipal de Jaguariúna de agosto/2019; 
 

2. Processo nº 016/2019 – Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de 

Jaguariúna, referente ao balancete mensal relativo às Receitas e Despesas da Prefeitura 

Municipal de Jaguariúna de agosto/2019; 
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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 do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal 

informações sobre os responsáveis e envolvidos nas obras de pavimentação asfáltica, 

onde circulam os ônibus, nos bairros Floresta, Santo Antonio do Jardim e Bom Jardim, 

entre outras questões; 

 

2. Requerimento do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações 

sobre o atendimento das solicitações dos munícipes, para colocação de uma “Academia 

ao Ar Livre”, na Estrada Judite dos Santos Pinto, em  frente ao “Jaguariúna I e II”; 
 

3. Moção da Sra. Cássia Murer Montagner de congratulações e louvor aos profissionais de 

Educação Pública Municipal de Jaguariúna, pelos resultados alcançados em levantamento 

feito pelo INDSAT (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos), em que esse serviço 

foi avaliado como “ótimo” ou “bom” por entrevistadores, classificando-se com “Alto Grau de 

Satisfação”;  

 

4. Moção da Sra. Cássia Murer Montagner de pesar pelo passamento da Senhora Maria 

Tonini Martins, ocorrido em 27 de setembro corrente, aos 88 anos de idade, nesta cidade. 

 

 

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 
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ORDEM DO DIA 

Em Primeira Discussão: 

 

1. Projeto de Lei Complementar nº 018/2019 do 

Executivo Municipal, que dispõe sobre prorrogação 

do prazo para adesão ao Programa Especial de 

Recuperação Fiscal das Empresas – REFIS 

Empresas (Lei Complementar Municipal nº 337/2019) 

(Quorum de deliberação: maioria absoluta: Art . 50, § 1º, I, do R.I. cc art. 

42 da LOM ). 

 

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 nº 047/2019 do Sr. Romilson 

Nascimento Silva, que dispõe sobre a fixação da Lei 

13.460 CDU (Código de Defesa do Usuário do 

Serviço Público) nos estabelecimentos, e dá outras 

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

1º, I, do R.I. ). 

 

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

de Orçamento, Finanças e Contabilidade e de Obras, Planejamento, Serviços Públicos, Atividades 

Privadas e Transportes. 

 

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

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

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

 

3. Projeto de Lei nº 058/2019 do Sr. Cristiano José 

Cecon, que atribui aos organizadores de shows e 

eventos a responsabilidade pela limpeza das ruas e 

locais públicos após a realização da atividade, no 

âmbito do Município de Jaguariúna, e dá outras 
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providências (Quorum de deliberação: maioria simples: Art .49, “a” § 

1º, I, do R.I. ). 

 

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

de Orçamento, Finanças e Contabilidade e de Meio Ambiente, Uso, Ocupação e Parcelamento do 

Solo. 

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

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

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

 

4. Projeto de Lei nº 074/2019 do Executivo Municipal, 

que altera a Lei Municipal nº 2.567/2019, que dispõe 

sobre a instituição da imprensa oficial eletrônica do 

Município de Jaguariúna, na forma que especifica 

(Quorum de deliberação: maioria simples: Art .49, “a” § 1º, I, do R.I. ). 

 

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”) 

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

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

 

5. Projeto de Lei nº 075/2019 dos Srs.  David H. Neto, 

Alfredo Chiavegato Neto, Luiz Carlos de Campos, 

José Muniz e Ângelo Roberto Torres, que altera a 

Lei Municipal nº 2.153, de 17 de junho de 2013, que 

dispõe sobre a instalação de medidores de água, nas 

formas que especifica, e dá outras providências 

(Quorum de deliberação: maioria simples: Art .49, “a” § 1º, I, do R.I. ). 

 

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

de Orçamento, Finanças e Contabilidade, de Obras, Planejamento, Serviços Públicos, Atividades 

Privadas e Transportes e de Meio Ambiente, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. 

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

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

................................................................................................................................................................. 
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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 15 de outubro de 

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

Secretaria da Câmara Municipal, 07 de outubro de 2019 

 

 
 
 


