
    Câmara Municipal de Jaguariúna 
                  Estado de São Paulo 

 

1 
 

Pauta dos Trabalhos da 25ª Sessão Ordinária, de 05/11/2019 
  

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

 

Provérbios – Capítulo 3, versículos de 21 a 26  

“Meu filho, conserva a sabedoria e a discrição, não se afastem jamais de teus olhos: serão vida 

para ti e ornamento para teu pescoço. Então caminharás seguro por tua estrada e teu pé não 

tropeçará. Quando te deitares, não terás o que temer e, uma vez deitado, teu sono será doce. Não 

temerás o pavor repentino, nem o ataque que vem dos maus, porque o Senhor será tua 

segurança, e de toda insídia preservará teu pé.” 

 

- 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 0143/2019 encaminhando a Casa Veto Parcial oposto ao Projeto de Lei nº 

067/2019, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação da Feira Noturna de 

Jaguariúna e autorização para permissão de uso de áreas e espaços públicos; 

 

2. Ofício DER nº 0144/2019 encaminhando a Casa Projeto de Lei que Autoriza o Poder 

Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do 

Programa FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento na Modalidade Apoio 

Financeiro, destinado à aplicação em Despesa de Capital e a oferecer garantias, e dá 

outras providências; 

 

3. Ofício DER-nº 0145/2019, encaminhando a Casa Projeto de Lei Complementar, que altera 

a Lei Complementar Municipal nº 111/2006, que dispõe sobre a criação de entidade 

autárquica municipal denominada Serviço de Água e Esgoto – SAE, e dá outras 

providências. 
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4. Ofício SEGOV nº 00812/2019 dando resposta ao Requerimento nº 160/2019 do Sr. Luiz 

Carlos de Campos solicitando informações sobre qual a possibilidade de encaminhar a 

proposta para que o pagamento da aposentadoria do servidor pelo Regime Próprio de 

Previdência (JAGUARPREV), seja devido a contar da data do protocolo do requerimento 

do interessado, da mesma maneira como acontece na aposentadoria concedida pelo 

regime geral (INSS); 
 

5. Ofício SEGOV nº 00813/2019 dando resposta ao Requerimento nº 161/2019 do Sr. 

Cristiano José Cecon solicitando à Secretaria de Estado da Educação informações se 

existe previsão de instalações de Escolas com Cursos Profissionalizantes para poder 

qualificar nossos munícipes; 
 

6. Ofício SEGOV nº 00814/2019 dando resposta ao Requerimento nº 162/2019 do Sr. 

Cristiano José Cecon solicitando à Agência Nacional e Energia Elétrica – ANEEL, 

fiscalização na CPFL Santa Cruz – Unidade de Jaguariúna, pelo excesso de reclamações 

da população nos valores cobrados das contas mensais de energia elétrica; 
 

7. Ofício SEGOV nº 00815/2019 dando resposta ao Requerimento nº 163/2019 do Sr. 

Cristiano José Cecon solicitando à CPFL Santa Cruz – Unidade de Jaguariúna, 

informações sobre depois de quanto tempo de atraso nas contas de energia é acionada a 

cobrança via Cartório; 
 

8. Ofício SEGOV nº 00816/2019 dando resposta ao Requerimento nº 164/2019 do Sr. 

Cristiano José Cecon solicitando ao PROCON informações sobre quando é cabível o envio 

de cobranças ao Cartório de Protesto das contas mensais de energia elétrica; 
 

9. Ofício SEGOV nº 00817/2019 dando resposta ao Requerimento nº 166/2019 do Sr. 

Cristiano José Cecon solicitando informações se existe desconto da cobrança de energia 

para alguma camada social da população; 
 

10. Ofício SEGOV nº 00818/2019 dando resposta ao Requerimento nº 167/2019 do Sr. Walter 

Luís Tozzi de Camargo e Afonso Lopes da Silva solicitando ao Executivo Municipal e à 

Agência local do SANTANDER informações do motivo do atendimento junto aos caixas 

convencionais da referida agência ser objeto da obstrução por parte de alguns 

funcionários, dando como opção os caixas eletrônicos, mesmo em horário de 

funcionamento normal, entre outras questões; 
 

11. Ofício SEGOV nº 00819/2019 dando resposta ao Requerimento nº 168/2019 do Sr. Walter 

Luís Tozzi de Camargo e Afonso Lopes da Silva solicitando informações quanto à 

revitalização da Praça Mogi Mirim; 
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12. Ofício SEGOV nº 00821/2019 dando resposta ao Requerimento nº 165/2019 do Sr. 

Cristiano José Cecon solicitando informações de quanto o Rodeio de Jaguariúna reverte 

de impostos para a cidade, entre outra questão; 
 

13. Ofício SEGOV nº 00826/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 169/2019 do 

Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando 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; 
 

14. Ofício SEGOV nº 00827/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 170/2019 do 

Sr. David Hilário Neto solicitando 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”; 
 

15. Ofício SEGOV nº 00828/2019 acusando o recebimento das Indicações nºs 197/2019 da 

Sra. Cássia Murer Montagner; 195 e 196/2019 da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana; 
 

16. Ofício SEGOV nº 00871/2019 acusando o recebimento da Moção nº 102/2019 do Sr. 

Afonso Lopes da Silva de congratulações e louvor à Escola Municipal Prefeito Adone 

Bonetti, pela realização do trabalho desenvolvido no dia 28 de setembro, p.p., sobre o 

Nordeste brasileiro; 
 

17. Ofício SEGOV nº 00872/2019 acusando o recebimento da Moção nº 103/2019 da Sra. 

Cássia Murer Montagner de congratulações e louvor aos Professores e Professoras em 

comemoração ao Dia do Professor, dia 15 de Outubro; 
 

18. Ofício SEGOV nº 00874/2019 acusando o recebimento das Indicações nºs 199/2019 do 

Sr. Ângelo Roberto Torres; 198/2019 da Sra. Cássia Murer Montagner; 200 e 201/2019 do 

Sr. José Muniz; 
 

19. Ofício SEGOV nº 00875/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 172/2019 do 

Sr. Cristiano José Cecon solicitando ao Cartório de Protestos de Títulos informações se o 

mesmo não teria que avisar o contribuinte antes de executar cobrança com taxa punitiva 

para o consumidor, nas cobranças de energia; 
 

20. Ofício SEGOV nº 00876/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 173/2019 do 

Sr. Cristiano José Cecon solicitando a empresa CPFL Jaguari (CPFL Santa Cruz) 

informações do motivo real das trocas dos relógios de energia que vem acontecendo nas 

residências do Município, e se o valor da tarifa cobrada em Jaguariúna é diferente do 

cobrado em outras cidades; 
 

21. Ofício SEGOV nº 00877/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 174/2019 do 

Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando informações se o CNPJ nº 20.238.657/07, 
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inscrição municipal nº 207772521 já prestou algum serviço a esta municipalidade, entre 

outras questões; 
 

22. Ofício SEGOV nº 00878/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 175/2019 do 

Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipal e ao Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA, informações que e conforme 

especifica, quanto ao curso das eleições de Conselheiros Tutelares ocorridas no último dia 

06 de outubro co corrente ano; 
 

23. Ofício SEGOV nº 00879/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 177/2019 do 

Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando informações se o CNPJ nº 18.111.172/0001-

06, já prestou algum serviço a esta municipalidade, entre outras questões; 
 

24. Ofício SEGOV nº 00880/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 178/2019 do 

Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Delegado de Polícia Civil, titular da 

Delegacia de Polícia de Jaguariúna, informações que e conforme especifica, quanto ao 

curso das eleições de Conselheiros Tutelares ocorridas no último dia 06 de outubro do 

corrente ano; 
 

25. Ofício SEGOV nº 00881/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 179/2019 do 

Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando informações de quando será cumprido o 

compromisso de valorização salarial feito pelo Sr. Prefeito Municipal com a Guarda/Polícia 

Municipal de Jaguariúna; 
 

26. Ofício SEGOV nº 00886/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 169/2019 do 

Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando 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; 
 

27. Ofício SEGOV nº 00889/2019 dando resposta ao Requerimento nº 170/2019 do Sr. David 

Hilário Neto solicitando 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”; 
 

28. Ofício SEGOV nº 00890/2019 dando resposta ao Requerimento nº 172/2019 do Sr. 

Cristiano José Cecon solicitando ao Cartório de Protestos de Títulos informações se o 

mesmo não teria que avisar o contribuinte antes de executar cobrança com taxa punitiva 

para o consumidor, nas cobranças de energia; 

 

29. Ofício SEGOV nº 00891/2019 dando resposta ao Requerimento nº 173/2019 do Sr. 

Cristiano José Cecon solicitando a empresa CPFL Jaguari (CPFL Santa Cruz) informações 

do motivo real das trocas dos relógios de energia que vem acontecendo nas residências 
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do Município, e se o valor da tarifa cobrada em Jaguariúna é diferente do cobrado em 

outras cidades. 

 

II - Dos Senhores Vereadores: 

 

Projetos:   

 

1. De Lei do Sr. Romilson Nascimento Silva que “Institui o Sistema Colaborativo de 

Segurança e Monitoramento no Município de Jaguariúna”, e dá outras providências; 

 

2. De Resolução da Mesa da Câmara Municipal que dispõe sobre a substituição do Anexo I 

da Resolução nº 103, de 03 de março de 2000. 

 

Requerimentos: 

 

1. Do Sr. José Muniz solicitando à Deputada Federal Joice Hasselmann, recursos 

financeiros de 300.000,00 (trezentos mil reais), para custeio de Média e Alta Complexidade 

(MAC), em favor do Hospital Municipal Walter Ferrari (Administrador da UPA), para 

expandir o horário de atendimento da UPA e melhor atender à saúde da população 

Jaguariunense; 

 

2. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal informar se existe 

alguma justificativa para os incidentes com a população que vem acontecendo durante a 

obra de pavimentação asfáltica na estrada JGR, de acesso ao Bairro Bom Jardim e 

Outros, entre outra questão; 
 

3. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informar a previsão para que 

sejam instalados os cabeamentos necessários na UBS Cruzeiro do Sul, para que o 

aparelho de eletrocardiograma possa começar a funcionar e informar quantos desses 

aparelhos estão disponíveis na rede de saúde pública do município;  
 

4. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal cópia das notas fiscais da 

COAPH Cooperativa de Trabalho de Atendimento Pré & Hospitalar, bem como, relatórios 

descritivos dos profissionais, horas trabalhadas e valores mensais referentes ao trabalho 

prestado para a ASAMAS e a Prefeitura Municipal de Jaguariúna; 
 

5. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informar a previsão para que 

os consultórios dentários da UBS Cruzeiro do Sul comecem os atendimentos à população 

e qual o motivo de até o momento não estarem funcionando; 
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6. Do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo Municipal informações do por que ainda não 

foi feita a cobertura da quadra da Escola Prefeito Francisco Xavier Santiago, no bairro de 

Guedes; 
 

7. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informar onde foram 

aplicados os três milhões de reais destinados à ampliação de próprios municipais 

provisionado para o saneamento na lei nº 2.550, de 09 de novembro de 2018; 
 

8. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao Deputado Estadual 

Dirceu Dalben intercessão junto ao Governo Estadual para o envio de uma verba para 

aquisição de ambulância para nosso Município; 
 

9. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao Deputado Estadual 

Dirceu Dalben, intercessão junto ao Governo Estadual para o envio de uma verba para 

construção de creche e escola para os Bairros de nosso Município;  
 

10. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao Deputado Estadual 

Dirceu Dalben, intercessão junto ao Governo Estadual para o envio de uma verba para 

construção de um acesso de veículos de grande porte diretamente da SP-340 para as 

empresas situadas no bairro Roseira de Cima, conforme especifica; 
 

11. Do Sr. José Muniz solicitando à Presidente do Hospital Municipal Walter Ferrari 

informações sobre quantos médicos estão cadastrados na COAPH; quantos trabalham 

prestando serviços ao Hospital e à UPA e suas especializações; 
 

12. Do Sr. José Muniz solicitando à Presidente do Hospital Municipal Walter Ferrari 

informações sobre o motivo de não terem sido realizados exames de Eletroencefalograma 

no Hospital, sendo que foi assinado contrato com a Empresa Brasil Laudos, em 2018, que 

contempla tal exame; 
 

13. Do Sr. José Muniz solicitando à Presidente do Hospital Municipal Walter Ferrari 

informações sobre o motivo de estar parado o  aparelho de exame de Desintometria Óssea 

no Hospital, sendo que foi assinado contrato com a Empresa Brasil Laudos, em 2018, que 

contempla tal exame, entre outra questão; 
 

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

Municipal informar sobre o atendimento da Indicação nº 176/2019, de sua autoria, para 

que sejam instalados aparelhos de exercícios físicos no Parque dos Lagos. 

 

Indicações: 

 

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

Municipal manutenção na caixa d’ água do Bairro Jorge Zambon; 
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2. Do Sr. Afonso Lopes da Silva solicitando ao Executivo Municipal colocação de refletores 

no campo de areia do Parque José Soares e, também iluminação no parquinho, no Bairro 

Reserva da Barra; 

 

3. Do Sr. Afonso Lopes da Silva - Silva solicitando ao Executivo Municipal construção de 

ponto de ônibus na Avenida Pacífico Moneda, nº 2.343, em frente ao Condomínio Quinta 

das Laranjeiras, no Bairro Vargeão; 

 

4. Do Sr. Afonso Lopes da Silva - Silva solicitando ao Executivo Municipal colocação de 

placas com indicação de “área escolar”, pinturas de lombada, faixa de pedestre e, também 

das vagas do estacionamento da Escola Municipal Oscarlina Pires Turato, no Bairro 

Tanquinho; (com cópia para a Secretaria de Educação); 
 

5. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal para que se faça o 

remanejo do material asfáltico que está sendo retirado dos bairros a serem recapeados 

para os bairros Floresta, Santo Antonio do Jardim e Bom Jardim; 

 

6. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal para que seja feita uma 

análise de melhorias no itinerário de ônibus entre a cidade de Jaguariúna à cidade de 

Santo Antonio de Posse; 
 

7. Do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo Municipal repintura da faixa de pedestres na 

Avenida Antonio Pinto Catão, defronte à UPA; 
 

8. Do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo Municipal manutenção nos Parques do 

Município (manutenção e conserto dos brinquedos, iluminação, troca de lâmpadas 

queimadas); 
 

9. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal para 

que seja feita as sinalizações de solo nas ruas do Bairro Roseira de Cima; 
 

10. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal para 

que seja feita poda de árvores nas ruas do Bairro Roseira de Cima; (com cópia para a 

CPFL – Santa Cruz); 
 

11. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal para 

que seja feita a troca ou manutenção nos bebedouros da creche do Bairro Roseira de 

Cima; 

 

12. Da Sra. Cássia Murer Montagner solicitando ao Executivo Municipal a implantação de 

faixa de pedestres, e as respectivas sinalizações na Rua Coronel Amâncio Bueno, nas 

proximidades do nº 446, em frente ao portão de acesso ao Plenário da Câmara Municipal; 
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13. Do Sr. Afonso Lopes da Silva – Silva, solicitando ao Executivo Municipal feitura de 

rampa de acesso ao final do túnel que liga a Avenida dos Ipês, no bairro Roseira, à rua 

Gáspere, no Jardim São Sebastião; 
 

14. Do Sr. Afonso Lopes da Silva – Silva  solicitando ao Executivo Municipal limpeza do 

mato na calçada que dá aceso à E.M. Profª Oscarlina Pires Turato”, no bairro Tanquinho 

Velho; 
 

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

Municipal tapar um buraco, na rua Pires, altura do número 502, no bairro João Aldo Nassif. 

 

Moções: 

 

1. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de pesar pelo passamento do Sr. Nivaldo Pinheiro 

de Moraes falecido dia 15 de Outubro, p.p, aos 81 anos de idade; 

 

2. Do Sr. José Muniz de pesar pelo passamento do Sr. Carlos Roberto Luporini falecido dia 

17 de Outubro, p.p, aos 73 anos de idade, nesta Cidade; 
 

3. Da Sra. Cássia Murer Montagner de congratulações e louvor à APAE pela realização do 

evento beneficente “Comida de Buteco”, ocorrido no dia 25 de outubro p.p; 
 

4. Da Sra. Cássia Murer Montagner de congratulações e louvor à Diretoria da Escola 

Municipal Profª Oscarlina Pires Turato e à Secretaria de Educação pela realização do 

projeto Escola Amiga, ocorrido no dia 26 de outubro p.p; 
 

5. Do Sr. Romilson Nascimento Silva de congratulações e louvor ao Josafar Sidiney 

Gonçalves Pomponet – Sub Comandante da Guarda/Polícia Municipal e Adonias Mendes 

de Araújo – Inspetor da Guarda/Polícia Municipal e Fabrício Nunes Pereira, Paulo Roberto 

Grazia e Valdeci Matildes de Oliveira pelo “Curso de atualização para Guarda/Polícia 

Municipal”, ocorrido durante o mês de outubro de 2019 a fim de que todos os munícipes se 

conscientizem da importância do papel destes grandes profissionais que arriscam suas 

vidas em prol de toda população; 
 

6. Do Sr. Alfredo Chiavegato Neto de pesar pelo passamento do Sr. José Preto de Godoy 

falecido dia 28 de outubro, p.p, aos 61 anos de idade, nesta Cidade; 
 

7. Dos Srs. Ângelo Roberto Torres, David Hilário Neto, Walter Luís Tozzi de Camargo e 

Luiz Carlos de Campos, Afonso Lopes da Silva, Alfredo Chiavegato Neto, Cássia 

Murer Montagner, Cristiano José Cecon, Inalda Lúcio de Barros Santana, José 

Muniz, Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva e Tais Camellini Esteves 

de congratulações e louvor à canonização de Santa Dulce dos Pobres, acontecida no 
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Vaticano, em 13 de outubro de 2019, bem como às Celebrações em Ação de Graças 

realizadas na Paróquia Santa Dulce dos Pobres, em Jaguariúna e na Arena Fonte Nova, 

em Salvador, Bahia; 
 

8. Dos Srs. Cristiano José Cecon e Walter Luís Tozzi de Camargo de congratulações e 

louvor ao Sr. Roberto Torrecilhas pela investigação ocorrida no dia 13 de outubro, bem 

como ao sucesso que está obtendo com o Jornal Digital. 

 

III– De Diversos: 

 

1. Carta da Expresso Metrópolis Transportes e Viagens Ltda dando resposta ao 

Requerimento nº 122/2019 do Sr. Alfredo Chiavegato Neto solicitando para que a tarifa 

cobrada dos usuários deste Município, moradores da região do Condomínio Ana Helena, 

Loteamento Reserva da Barra e Condomínio Lago da Barra, seja tão somente o valor de 

R$ 2,50 e não o valor de R$ 4,90; 

 

2. Ofício SETUC 534/2019 da Secretária Municipal de Turismo e Cultura acusando o 

recebimento da Moção nº 099/2019 do Sr. Ângelo Roberto Torres de congratulações e 

louvor à Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna, pelo Prêmio Gestor Público 2019, 

com o Projeto que é o segundo melhor do País – ESCOLA DAS ARTES, no dia 03 de 

outubro do corrente ano; 

 

3. Ofício GAPRE nº 130/2019 da Diretora de Negócios e Fomento da Desenvolve SP 

acusando a Moção nº 089/2019 da Sra. Cássia Murer Montagner de congratulações e 

louvor aos empresários e produtores idealizadores do Centro de Comercialização de 

Flores Ceaflor, bem como aos setores envolvidos nos trâmites que possibilitaram a 

viabilização do projeto, onde iniciou suas atividades no último dia 24 de setembro;  
 

4.  OFÍCIO DO/GLI/DPL 1200/2019 do Diretor de Gestão Operacional da E.M.T.U 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; 

 

5. Ofício 0241/19/CJU – CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo dando 

resposta ao Requerimento nº 023/2019 do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando 

informações sobre as causas da mortalidade de peixes ocorrida no rio Jaguari, no trecho 

urbano que passa pela cidade de Jaguariúna; 
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6. Ofício DR. 1 nº 394 de 02/10/2019 do Diretor do Departamento de Estradas de 

Rodagem dando resposta ao Requerimento nº 147/2019 do Sr. Walter Luís Tozzi de 

Camargo solicitando informações sobre a realização de recapeamento ou operação tapa 

buracos na estrada vicinal que liga Jaguariúna e Santo Antonio de Posse; 
 

7. Comunicado do Fundo Nacional de Saúde (via fns.saude.gov.br), comunicando 

liberação de recursos para o Município de Jaguariúna, no mês de setembro de 2019, no 

valor de R$ 606.563,39; 
 

8. Ofício nº 3270/2019 do Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra encaminhando 

a Casa cópia da Moção de Apelo à manutenção dos Correios como empresa pública, com 

ampla presença no território nacional; 
 

9. Ofício nº 3313/2019 do Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra encaminhando 

a Casa cópia da Moção de Apelo para que as matérias legislativas e outras medidas que 

envolvam os Postalis e seus planos possam merecer atenção e comprometimento das 

estruturas políticas e federais, visando mitigar os impactos danosos que já vem sendo 

arcados pelos aposentados e aposentáveis dos Correios, somando em mais de 140.000 

mil participantes e assistidos em todo território nacional; 
 

10. Ofício nº 3452/2019 do Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra encaminhando 

a Casa cópia da Moção de Apelo reivindicando providências para que os dedicados 

servidores das Guardas Municipais Brasileiras tenham sua aposentadoria especial 

garantindo esse direito fundamental e social a todos os trabalhadores conforme disposto 

na Constituição Federal, com o fim de incluir todas as Guardas Municipais de todas as 

cidades brasileiras com a merecida aposentadoria especial na PEC da reforma da 

Previdência Brasileira; 
 

11. Ofício Circular CREF4/SP Nº 0100/2019 do Presidente do Conselho de Educação 

Física agradecendo e parabenizando pela iniciativa da realização de evento comemorativo 

ao Dia do Profissional de Educação Física, realizado no dia 19 de setembro de 2019; 
 

12.  Ofício do Vice Presidente do CMDCAJ nº 119/2019 dando resposta ao Requerimento nº 

175/2019 do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA informações que e conforme especifica, 

quanto ao curso das eleições de Conselheiros Tutelares ocorridas no último dia 06 de 

outubro co corrente ano; 
 

13. Ofício do Vice Presidente do CMDCAJ nº 120/2019 dando resposta ao Requerimento nº 

178/2019 do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Delegado de Polícia Civil, 

titular da Delegacia de Polícia de Jaguariúna informações que e conforme especifica, 
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quanto ao curso das eleições de Conselheiros Tutelares ocorridas no último dia 06 de 

outubro do corrente ano; 
 

14. Ofício nº 4637 da Câmara Municipal de Marília encaminhando a Casa o Requerimento 

nº 1325/2019 de autoria do Vereador José Carlos Albuquerque de apoio irrestrito em prol 

da manifestação por mais uma luta em favor da classe policial militar, realizada na Praça 

da Sé, em São Paulo, reivindicando que o Governo João Doria cumpra sua promessa de 

campanha e faça com que os policiais militares do Estado de São Paulo tenham o 2º 

melhor salário do País; 
 

15. Ofício nº 871/2019 do Banco SANTANDER Brasil S.A dando resposta ao Requerimento 

nº 167/2019 dos Srs. Walter Luís Tozzi de Camargo e Afonso Lopes da Silva, solicitando 

informações do motivo do atendimento junto aos caixas convencionais da referida agência 

ser objeto da obstrução por parte de alguns funcionários, dando como opção os caixas 

eletrônicos, mesmo em horário de funcionamento normal, entre outras questões; 
 

16. Comunicado do Fundo Nacional de Saúde (via fns.saude.gov.br), comunicando 

liberação de recursos para o Município de Jaguariúna, no mês de outubro de 2019, no 

valor de R$ 1.108.428,65; 

 

17. Processo nº 017/2019 – Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de 

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

Municipal de Jaguariúna de setembro/2019; 
 

18. Processo nº 018/2019 – Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de 

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

Municipal de Jaguariúna de setembro/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 do Sr. José Muniz solicitando à Deputada Federal Joice Hasselmann, 

recursos financeiros de 300.000,00 (trezentos mil reais), para custeio de Média e Alta 

Complexidade (MAC), em favor do Hospital Municipal Walter Ferrari (Administrador da 

UPA), para expandir o horário de atendimento da UPA e melhor atender à saúde da 

população Jaguariunense; 

 

2. Requerimento do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal 

informar se existe alguma justificativa para os incidentes com a população que vem 

acontecendo durante a obra de pavimentação asfáltica na estrada JGR, de acesso ao 

Bairro Bom Jardim e Outros, entre outra questão; 
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3. Requerimento do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informar a 

previsão para que sejam instalados os cabeamentos necessários na UBS Cruzeiro do Sul, 

para que o aparelho de eletrocardiograma possa começar a funcionar e informar quantos 

desses aparelhos estão disponíveis na rede de saúde pública do município;  
 

4. Requerimento do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal cópia das 

notas fiscais da COAPH Cooperativa de Trabalho de Atendimento Pré & Hospitalar, bem 

como, relatórios descritivos dos profissionais, horas trabalhadas e valores mensais 

referentes ao trabalho prestado para a ASAMAS e a Prefeitura Municipal de Jaguariúna; 
 

5. Requerimento do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informar a 

previsão para que os consultórios dentários da UBS Cruzeiro do Sul comecem os 

atendimentos à população e qual o motivo de até o momento não estarem funcionando; 
 

6. Requerimento do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo Municipal informações do por 

que ainda não foi feita a cobertura da quadra da Escola Prefeito Francisco Xavier 

Santiago, no bairro de Guedes; 
 

7. Requerimento do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informar 

onde foram aplicados os três milhões de reais destinados à ampliação de próprios 

municipais provisionado para o saneamento na lei nº 2.550, de 09 de novembro de 2018; 
 

8. Requerimento do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao Deputado 

Estadual Dirceu Dalben intercessão junto ao Governo Estadual para o envio de uma verba 

para aquisição de ambulância para nosso Município; 
 

9. Requerimento do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao Deputado 

Estadual Dirceu Dalben, intercessão junto ao Governo Estadual para o envio de uma verba 

para construção de creche e escola para os Bairros de nosso Município;  
 

10. Requerimento do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao Deputado 

Estadual Dirceu Dalben, intercessão junto ao Governo Estadual para o envio de uma verba 

para construção de um acesso de veículos de grande porte diretamente da SP-340 para as 

empresas situadas no bairro Roseira de Cima, conforme especifica; 
 

11. Requerimento do Sr. José Muniz solicitando à Presidente do Hospital Municipal Walter 

Ferrari informações sobre quantos médicos estão cadastrados na COAPH; quantos 

trabalham prestando serviços ao Hospital e à UPA e suas especializações; 

 

12. Requerimento do Sr. José Muniz solicitando à Presidente do Hospital Municipal Walter 

Ferrari informações sobre o motivo de não terem sido realizados exames de 
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Eletroencefalograma no Hospital, sendo que foi assinado contrato com a Empresa Brasil 

Laudos, em 2018, que contempla tal exame; 

 

13. Requerimento do Sr. José Muniz solicitando à Presidente do Hospital Municipal Walter 

Ferrari informações sobre o motivo de estar parado o  aparelho de exame de 

Desintometria Óssea no Hospital, sendo que foi assinado contrato com a Empresa Brasil 

Laudos, em 2018, que contempla tal exame, entre outra questão; 
 

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

ao Executivo Municipal informar sobre o atendimento da Indicação nº 176/2019, de sua 

autoria, para que sejam instalados aparelhos de exercícios físicos no Parque dos Lagos; 
 

15. Moção do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de pesar pelo passamento do Sr. Nivaldo 

Pinheiro de Moraes falecido dia 15 de Outubro, p.p, aos 81 anos de idade; 

 

16. Moção do Sr. José Muniz de pesar pelo passamento do Sr. Carlos Roberto Luporini 

falecido dia 17 de Outubro, p.p, aos 73 anos de idade, nesta Cidade; 
 

17. Moção da Sra. Cássia Murer Montagner de congratulações e louvor à APAE pela 

realização do evento beneficente “Comida de Buteco”, ocorrido no dia 25 de outubro p.p; 
 

18. Moção da Sra. Cássia Murer Montagner de congratulações e louvor à Diretoria da Escola 

Municipal Profª Oscarlina Pires Turato e à Secretaria de Educação pela realização do 

projeto Escola Amiga, ocorrido no dia 26 de outubro p.p; 
 

19. Moção do Sr. Romilson Nascimento Silva de congratulações e louvor ao Josafar Sidiney 

Gonçalves Pomponet – Sub Comandante da Guarda/Polícia Municipal e Adonias Mendes 

de Araújo – Inspetor da Guarda/Polícia Municipal e Fabrício Nunes Pereira, Paulo Roberto 

Grazia e Valdeci Matildes de Oliveira pelo “Curso de atualização para Guarda/Polícia 

Municipal”, ocorrido durante o mês de outubro de 2019 a fim de que todos os munícipes se 

conscientizem da importância do papel destes grandes profissionais que arriscam suas 

vidas em prol de toda população; 
 

20. Moção do Sr. Alfredo Chiavegato Neto de pesar pelo passamento do Sr. José Preto de 

Godoy falecido dia 28 de outubro, p.p, aos 61 anos de idade, nesta Cidade; 
 

21. Moção dos Srs. Ângelo Roberto Torres, David Hilário Neto, Walter Luís Tozzi de 

Camargo e Luiz Carlos de Campos, Afonso Lopes da Silva, Alfredo Chiavegato Neto, 

Cássia Murer Montagner, Cristiano José Cecon, Inalda Lúcio de Barros Santana, 

José Muniz, Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva e Tais Camellini 

Esteves de congratulações e louvor à canonização de Santa Dulce dos Pobres, 

acontecida no Vaticano, em 13 de outubro de 2019, bem como às Celebrações em Ação 
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de Graças realizadas na Paróquia Santa Dulce dos Pobres, em Jaguariúna e na Arena 

Fonte Nova, em Salvador, Bahia; 
 

22. Moção dos Srs. Cristiano José Cecon e Walter Luís Tozzi de Camargo de 

congratulações e louvor ao Sr. Roberto Torrecilhas pela investigação ocorrida no dia 13 de 

outubro, bem como ao sucesso que está obtendo com o Jornal Digital. 

 

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 Única Discussão: 

 

Projetos de Decretos Legislativos nºs 017/2019, do Sr. Rodrigo da Silva Blanco; 018 e 

019/2019 do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo e 020/2019 do Sr. David Hilário Neto. 

Por serem matérias análogas foi apresentado um único parecer para os referidos Projetos, assim 

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

Redação e de Orçamento, Finanças e Contabilidade, e de Saúde, Educação, Cultura, Assistência 

Social, Lazer e Turismo. 

 

A seguir, em Única Discussão: 

 

1. Projeto de Decreto Legislativo nº 017/2019, do Sr. 

Rodrigo da Silva Blanco, que dispõe sobre a 
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concessão de título de “Cidadão Jaguariunense”, ao 

Sr. José Alves Cordeiro. (Quorum de deliberação: maioria 

qualificada: Art. 50,  § 2º, IV  do R.I.). 

 

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

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

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

 

Em Votação Secreta: 

 

1. realização de chamada para verificação de “quorum”; 

2. distribuição de cédulas aos Vereadores, rubricadas pelo Presidente; 

3. chamada para colocação dos votos na urna; 

4. apuração e contagem dos votos; 

5. proclamação do resultado. 

 

2. Projeto de Decreto Legislativo nº 018/2019, do Sr. 

Walter Luís Tozzi de Camargo, que dispõe sobre a 

concessão de título de “Cidadão Jaguariunense”, ao 

Sr. João A. Esmerindo. (Quorum de deliberação: maioria 

qualificada: Art. 50,  § 2º, IV  do R.I.). 

 

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

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

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

 

Em Votação Secreta: 

 

1. realização de chamada para verificação de “quorum”; 

2. distribuição de cédulas aos Vereadores, rubricadas pelo Presidente; 

3. chamada para colocação dos votos na urna; 

4. apuração e contagem dos votos; 

5. proclamação do resultado. 

 

3. Projeto de Decreto Legislativo nº 019/2019, do Sr. 

Walter Luís Tozzi de Camargo, – dispõe sobre a 

concessão da “Medalha e o Diploma de Mérito 

Desportivo e Cultural”, ao Sr. Antonio Maurício 

Cordeiro Hossri. (Quorum de deliberação: maioria qualificada: Art. 

50,  § 2º, IV  do R.I.). 
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Em Discussão: (Tempo de uso da palavra: 20 minutos, cada Vereador (art. 297, I, “a”) 

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

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

 

Em Votação Secreta: 

 

1. realização de chamada para verificação de “quorum”; 

2. distribuição de cédulas aos Vereadores, rubricadas pelo Presidente; 

3. chamada para colocação dos votos na urna; 

4. apuração e contagem dos votos; 

5. proclamação do resultado. 

 

4. Projeto de Decreto Legislativo nº 020/2019, do Sr. 

David Hilário Neto , que dispõe sobre a concessão 

de título de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. Saulo de 

Castro Ribeiro. (Quorum de deliberação: maioria qualificada: Art. 50,  

§ 2º, IV  do R.I.). 

 

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

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

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

 

Em Votação Secreta: 

 

1. realização de chamada para verificação de “quorum”; 

2. distribuição de cédulas aos Vereadores, rubricadas pelo Presidente; 

3. chamada para colocação dos votos na urna; 

4. apuração e contagem dos votos; 

5. proclamação do resultado. 

 

 

Em Segunda Discussão: 

 

1. Projeto de Lei nº 078/2019 do Sr. Romilson 

Nascimento Silva, que dispõe sobre a apresentação 

da carteira de vacinação para matrícula de alunos na 

rede de ensino no âmbito do Município de Jaguariúna, 

e dá outras providências. (Quorum de deliberação: maioria 

simples: Art .49, “a” § 1º, I, do R.I. ). 

 

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

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

 

2. Projeto de Lei nº 082/2019 do Sr. David Hilário 

Neto, dispõe sobre denominação de via pública como 

Rua Rui Cesar de Assis Guerra. (Quorum de deliberação: 

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

 

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

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

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

 

Em Primeira Discussão: 

 

1. Projeto de Lei Complementar nº 017/2019 do 

Executivo Municipal, 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. (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. 

 

Apresentação de Emenda: 

 

 

 

 

Em Discussão e Votação a Emenda: (Tempo de uso da palavra: 20 minutos, cada Vereador (art. 

297, I, “a”) 

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

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

Em Discussão e Votação o Projeto: (Tempo de uso da palavra: 20 minutos, cada Vereador (art. 

297, I, “a”) 

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

.......................................................................................................................................................... 
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2. Projeto de Lei nº 077/2019 do Romilson 

Nascimento Silva, que dispõe sobre a proibição da 

utilização de canudos de plásticos, exceto os 

biodegradáveis, na forma 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 e de Meio Ambiente, Uso, Ocupação e Parcelamento do 

Solo 

 

Apresentação de Emenda: 

 

Em Discussão e Votação a Emenda: (Tempo de uso da palavra: 20 minutos, cada Vereador (art. 

297, I, “a”) 

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

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

 

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 12 de novembro 

de 2019, terça-feira, com início determinado para as  

18h30min.  

 

Secretaria da Câmara Municipal, 04 de novembro de 2019. 


