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Pauta dos Trabalhos da 26ª Sessão Ordinária, de 12/11/2019 
 

  

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

 

Provérbios   – Capítulo 16, versículos 1 ao 3  

“Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os 

caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor 

tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos”. 

 

- 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 das Atas: 

  da Sessão Ordinária anterior; 

 Da 13ª Sessão Extraordinária, de 08 de novembro de 2019. 

 

 Leitura da Matéria Constante do Expediente: 

 

 

I - Do Senhor Prefeito: 

 

1. Ofício DER nº 0146/2019 encaminhando a Casa Projeto de Lei que dispõe sobre inclusão 

de projeto no Plano Plurianual para período de 2018 a 2021 (Lei Municipal nº 2.463/2017);  

 

2. Ofício DER nº 0147/2019 encaminhando a Casa Projeto de Lei dispõe sobre inclusão de 

projeto nas diretrizes orçamentárias para exercício de 2019 ( Lei Municipal nº 2.515/2018). 

 

3. Ofício DER nº 0148/2019 encaminhando a Casa Projeto de Lei que dispõe sobre inclusão 

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

2.562/2018); 

  

4. Ofício DER nº 0149/2019 encaminhando a Casa Projeto de Lei que dispõe sobre 

autorização ao Executivo para abertura de crédito especial (no valor R$ 200.000,00); 
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5. Ofício DER nº 152/2019, encaminhando a Casa Projeto de Lei, que dispõe sobre desconto 

no IPTU, quando pagos em parcela única. 

 

6. Ofício DER nº 0153/2019 encaminhando a Casa Projeto de Lei, que dispõe sobre 

autorização ao Executivo para realizar remanejamentos, transposições e transferências, 

através de anulação parcial, no Orçamento 2019. 

 

7. Ofício SEGOV nº 00899/2019 dando resposta ao Requerimento nº 174/2019 do Sr. Walter 

Luís Tozzi de Camargo solicitando informar se o CNPJ nº 20.238.657/07, inscrição 

municipal nº 207772521 já prestou algum serviço a esta municipalidade, entre outras 

questões; 

 

8. Ofício SEGOV nº 00900/2019 dando resposta ao Requerimento nº 177/2019 do Sr. Walter 

Luís Tozzi de Camargo solicitando informar se o CNPJ nº 18.111.172/0001-06, já prestou 

algum serviço a esta municipalidade, entre outras questões; 
 

9. Ofício SEGOV nº 00904/2019 dando resposta ao 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 do corrente ano; 

 

10. Ofício SEGOV nº 00905/2019 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, quanto ao curso das 

eleições de Conselheiros Tutelares ocorridas no último dia 06 de outubro do corrente ano 

(com cópia para o Executivo Municipal e o CMDCA); 

 

11. Ofício SEGOV nº 00908/2019 dando resposta ao Requerimento nº 179/2019 do Sr. 

Romilson Nascimento Silva solicitando informar quando será cumprido o compromisso de 

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

Jaguariúna; 
 

II - Dos Senhores Vereadores: 

 

Requerimentos: 

 

1. Do Sr. Alfredo Chiavegato Neto  solicitando à Expresso Metrópolis Transportes e 

Viagens, para que sejam acrescentados mais horários na linha de ônibus que atende os 

moradores da região do Condomínio Ana Helena, Loteamento Reserva da Barra e 

Condomínio Lago da Barra; 
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2. Do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo Municipal se há possibilidade de transformar a 

UPA em Unidade de Pronto Atendimento Infantil com atendimento 24 horas; 

 

 

Indicações: 

 

1. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal uma análise de melhorias na 

calçada em frente ao ponto de ônibus da Praça no Centro da cidade; 

 

2. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipal reestruturação 

do quadro funcional da administração pública. 

 

 

Moções: 

 

1. Do Sr. Afonso Lopes da Silva - Silva  de congratulações e louvor ao Presidente Nacional 

do Cidadania pela ação impetrada e aprovada pelo Supremo Tribunal Federal pondo fim 

ao sigilo no uso dos cartões corporativos; 

 

2. Do Sr. Alfredo Chiavegato Neto de apelo à ANAEEL – Agência Nacional de Energia 

Elétrica para que não apresente proposta de criação de taxa sobre o valor da energia 

solar, uma vez que essa atitude será extremamente prejudicial a todos os cidadãos 

brasileiros que optaram pela energia solar, como forma de economia financeira.  
 

3. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de apelo ao Governo do Estado para melhor 

remuneração dos Policiais Paulistas. 

 

 

III– De Diversos: 

 

1. Ofício nº 5352/2019/ GPPR- DGI/GPPR  da Diretora de Gestão Interna do Gabinete 

Pessoal da Presidência da República acusando o recebimento da Moção nº 093/2019 do 

Sr. David Hilário Neto de apoio à inclusão da Guarda Municipal de Jaguariúna e de todas 

as cidades brasileiras, na aposentadoria especial da PEC que modifica o sistema de 

previdência social (apensa Moção do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de apoio à 

inclusão na PEC que trata da reforma da Previdência a aposentadoria especial dos 

Guardas Municipais); 
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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. Alfredo Chiavegato Neto  solicitando à Expresso Metrópolis 

Transportes e Viagens, para que sejam acrescentados mais horários na linha de ônibus 

que atende os moradores da região do Condomínio Ana Helena, Loteamento Reserva da 

Barra e Condomínio Lago da Barra; 

 

2. Requerimento do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo Municipal se há possibilidade 

de transformar a UPA em Unidade de Pronto Atendimento Infantil com atendimento 24 

horas; 
 

3. Moção do Sr. Afonso Lopes da Silva - Silva  de congratulações e louvor ao Presidente 

Nacional do Cidadania pela ação impetrada e aprovada pelo Supremo Tribunal Federal 

pondo fim ao sigilo no uso dos cartões corporativos; 

 

4. Moção do Sr. Alfredo Chiavegato Neto de apelo à ANAEEL – Agência Nacional de 

Energia Elétrica para que não apresente proposta de criação de taxa sobre o valor da 

energia solar, uma vez que essa atitude será extremamente prejudicial a todos os 

cidadãos brasileiros que optaram pela energia solar, como forma de economia financeira.  
 

5. Moção do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de apelo ao Governo do Estado para 

melhor remuneração dos Policiais Paulistas. 

 

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 Segunda Discussão: 

 

1. 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.). 

Com emendas já aprovadas. 

 

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”) 

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

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

297, I, “a”) 

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

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

 

2. Projeto de Lei nº 057/2019 do Executivo Municipal, 

que dispõe sobre o serviço de utilidade pública, sob 

regime de permissão, para execução do transporte 

individual de passageiros em veículos automotores de 

aluguel (táxi) (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. 

 

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 19 de novembro 

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

Secretaria da Câmara Municipal, 11 de novembro de 2019. 


