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Pauta dos Trabalhos da 1ª Sessão Ordinária, de 04/02/2020 

  

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

 

Eclesiástico – Capítulo 44, versículos 01 ao 14 

“Vamos fazer o elogio dos homens ilustres, nossos antepassados através das gerações. O Senhor 

neles criou imensa fama, pois mostrou sua grandeza desde os tempos antigos. Alguns exerceram 

autoridade de rei e ganharam fama por seus feitos, Outros, por sua inteligência, se tornaram 

conselheiros, e fizeram revelações proféticas. Uns guiaram o povo com suas decisões, 

compreendendo os costumes de sua gente e tendo palavras sábias para instruí-la. Outros 

compuseram cânticos melodiosos e escreveram narrativas poéticas. Outros ainda foram ricos e 

cheios de poder, vivendo na paz em suas casas. Todos, porém, foram honrados por seus 

contemporâneos e glorificados enquanto viviam. Alguns deixaram o nome, que ainda é lembrado 

com elogios. Outros não deixaram nenhuma lembrança e desapareceram como se não tivessem 

existido. Foram-se embora como se nunca tivessem estado aqui, tanto eles como os filhos que 

tiveram. Mas aqueles que vamos lembrar foram homens de bem, cujos atos de justiça não foram 

esquecidos. Na sua descendência, eles têm uma rica herança, que é a sua posteridade. Seus 

descendentes permanecem fiéis às alianças, e graças a eles também seus netos. A descendência 

deles permanecerá para sempre, e sua fama jamais se apagará.” 

 

- 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: 

 Do 29ª Sessão Ordinária , realizada aos 10/12/2019; 

 Da 16ª Sessão Extraordinária, realizada aos 10/12/2019. 

 

 Leitura da Matéria Constante do Expediente: 

 

I - Do Senhor Prefeito: 

 

1. Ofício SEGOV nº 01048/2019 dando resposta ao Requerimento nº 197/2019 do Sr. Ângelo 

Roberto Torres solicitando informações sobre o Requerimento nº 077/2019, de sua autoria, 

para implantação de bilhete único de transporte no Sistema Cartão Cidadão; 
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2. Ofício SEGOV nº 01049/2019 dando resposta ao Requerimento nº 200/2019 do Sr. Ângelo 

Roberto Torres, solicitando informar sobre a possibilidade de implantar, nas linhas 

municipais, o micro ônibus; 
 

3. Ofício SEGOV nº 01050/2019 dando resposta ao Requerimento nº 201/2019 da Sra. 

Inalda Lúcio de Barros Santana, solicitando à Companhia de Gás de São Paulo – 

COMGÁS informações se o asfalto que está sendo quebrado para passagem da tubulação 

de gás está sendo refeito dentro dos padrões de qualidade e segurança já existentes no 

município (com cópia para o Executivo Municipal); 
 

4. Ofício SEGOV nº 01051/2019 dando resposta ao Requerimento nº 202/2019 da Sr. Inalda 

Lúcio de Barros Santana, solicitando informar porque até o momento não foi atendida e 

respondida a Indicação nº 173/2019, para que seja instalada lombada em frente à Igreja 

Assembléia de Deus Belém, na Avenida Cruzeiro do Sul, no Br. Cruzeiro do Sul; 
 

5. Ofício SEGOV nº 01052/2019 dando resposta ao Requerimento nº 199/2019 do Sr. Ângelo 

Roberto Torres, solicitando informar o porquê foi mudado o embarque e desembarque dos 

alunos nas vans e ônibus na E.M. Cel. Amâncio Bueno, entre outra questão; 
 

6. Ofício SEGOV nº 01053/2019 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; 
 

7. Ofício SEGOV nº 01054/2019 acusando recebimento do Requerimento nº 205/2019 do Sr. 

Rodrigo da Silva Blanco, solicitando informar o porquê até o momento não foi atendido o 

Requerimento nº 108/2019 de 06 de junho de 2019, de sua autoria, solicitando a 

construção de um Posto de Saúde no bairro Tanquinho Velho; 
 

8. Ofício SEGOV nº 01055/2019 acusando recebimento do Requerimento nº 206/2019 do Sr. 

Afonso Lopes da Silva, solicitando às Estâncias Metrópolis Turismo e Viação Ltda, para 

que a linha de transporte coletivo que serve ao bairro Jardim Imperial, estenda-se até o 

bairro Reserva da Barra (com cópia para o Executivo Municipal); 
 

9. Ofício SEGOV nº 01056/2019 acusando recebimento do Requerimento nº 207/2019 do Sr. 

David Hilário Neto, solicitando fornecer a cópia, na íntegra, do processo de aprovação do 

loteamento Águas do Jaguari; 
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10. Ofício SEGOV nº 01057/2019 acusando recebimento do Requerimento nº 208/2019 do Sr. 

Walter Luís Tozzi de Camargo, solicitando informações relativas à Secretaria de Defesa 

Social (período 2009 a 2012), conforme especifica; 

11. Ofício SEGOV nº 01058/2019 acusando recebimento das Indicações nºs: 226/19 do Sr. 

Afonso Lopes da Silva; 224 e 225/19 do Sr. Alfredo Chiavegato Neto; 227 e 228/19 do Sr. 

Rodrigo da Silva Blanco; 229, 230 e 231/19 do Sr. Romilson Nascimento Silva; 232, 233 e 

234/19 do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo; 
 

12. Ofício SEGOV nº 01063/2019 dando resposta ao Requerimento nº 186/2019 do Sr. David 

Hilário Neto, solicitando informar onde foram aplicados os três milhões de reais destinados 

à ampliação de próprios municipais, provisionados para o saneamento na lei nº 2.550, de 

09 de novembro de 2018; 
 

13. Ofício SEGOV nº 01064/2019 dando resposta ao Requerimento nº 196/2019 do Sr. Ângelo 

Roberto Torres, solicitando informar sobre o número de inscritos para moradia popular e 

quando será feito novas inscrições para casa popular; 
 

14. Ofício SEGOV nº 01068/2019 dando resposta ao Requerimento nº 204/2019 do Sr. 

Romilson Nascimento Silva, solicitando informar sobre o Requerimento nº 179/2019, 

solicitando quando será cumprido o compromisso de valorização salarial feito pelo senhor 

Prefeito com a Guarda/Polícia Municipal de Jaguariúna; 
 

15. Ofício SEGOV nº 01071/2019 acusando recebimento do Requerimento nº 209/2019 do Sr. 

Romilson Nascimento Silva, solicitando informar o possível projeto em relação às 

lombadas, faixas e placas de sinalização a serem implantados juntamente com a 

pavimentação asfáltica nos bairros Floresta, Santo Antônio do Jardim e Bom Jardim; 
 

16. Ofício SEGOV nº 01072/2019 acusando recebimento do Requerimento nº 210/2019 do Sr. 

Romilson Nascimento Silva, solicitando informar a respeito das (UBS) Unidade Básica de 

Saúde, (população atendida em habitantes, domicílios atendidos, bairros atendidos e 

número de atendimentos mensais); 
 

17. Ofício SEGOV nº 01073/2019 acusando recebimento do Requerimento nº 211/2019 do Sr. 

Romilson Nascimento Silva, solicitando informar a possibilidade de editar Projeto de Lei 

que trata da Criação do Banco Municipal de Materiais de Construção (com sugestão de 

minuta); 
 

18. Ofício SEGOV nº 01074/2019 acusando recebimento do Requerimento nº 212/2019 do Sr. 

Romilson Nascimento Silva, solicitando informar a respeito do protocolo de nº 

007931/2019, o qual teve sua solicitação na data de 25/04/19; 
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19. Ofício SEGOV nº 01075/2019 acusando recebimento do Requerimento nº 213/2019 do Sr. 

Romilson Nascimento Silva, solicitando informar a respeito do retorno (positivo ou 

negativo) de solicitações dos serviços públicos através de protocolos a serem dados para 

a população, (população atendida e não atendida em habitantes, domicílios atendidos e 

número de atendimentos mensais); 
 

20. Ofício SEGOV nº 01078/2019 acusando o recebimento das Indicações nºs: 235/19 do Sr. 

Romilson Nascimento Silva; 236 e 241/19 do Sr. Luiz Carlos de Campos; 237/19 da Sra. 

Inalda Lúcio de Barros Santana; 238 e 239/19 do Sr. Cristiano José Cecon; 240/19 do Sr. 

Walter Luís Tozzi de Camargo; 
 

21. Ofício SEGOV nº 01087/2019 dando resposta ao Requerimento nº 198/2019 da Sra. 

Cássia Murer Montagner, solicitando informações que tratam do uso e reparos de 

equipamentos no Parque Santa Maria, onde ficam sediados circos que visitam a cidade, 

entre outras questões; 
 

22. Ofício SEGOV nº 01096/2019 dando resposta ao Requerimento nº 205/2019 do Sr. 

Rodrigo da Silva Blanco, solicitando informar porque até o momento não foi atendido o 

Requerimento nº 108/2019 de 06 de junho de 2019, de sua autoria, solicitando a 

construção de um Posto de Saúde no bairro Tanquinho Velho; 
 

23. Ofício SEGOV nº 01098/2019 dando resposta ao Requerimento nº 203/2019 do Sr. 

Romilson Nascimento Silva, solicitando informar sobre o não cumprimento da lei nº 2.642 

pelo Executivo Municipal, que dispõe sobre a afixação do disposto no artigo 4º da Lei 

Federal nº 13.640, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e 

defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública (Código de 

Defesa do Usuário do Serviço Público) nos estabelecimentos públicos no âmbito do 

município de Jaguariúna, e dá outras providências; 
 

24. Ofício SEGOV nº 01099/2019 dando resposta ao Requerimento nº 206/2019 do Sr. Afonso 

Lopes da Silva, solicitando às Estâncias Metrópolis Turismo e Viação Ltda, para que a 

linha de transporte coletivo que serve ao bairro Jardim Imperial, estenda-se até o bairro 

Reserva da Barra (com cópia para o Executivo Municipal); 
 

25. Ofício SEGOV nº 01100/2019 dando resposta ao Requerimento nº 210/2019 do Sr. 

Romilson Nascimento Silva, solicitando informar a respeito das (UBS) Unidade Básica de 

Saúde, (população atendida em habitantes, domicílios atendidos, bairros atendidos e 

número de atendimentos mensais); 
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26. Ofício SEGOV nº 01101/2019 dando resposta ao Requerimento nº 209/2019 do Sr. 

Romilson Nascimento Silva, solicitando informar sobre o possível projeto em relação às 

lombadas, faixas e placas de sinalização a serem implantados juntamente com a 

pavimentação asfáltica nos bairros Floresta, Santo Antônio do Jardim e Bom Jardim; 
 

27. Ofício SEGOV nº 00010/2020 dando resposta ao Requerimento nº 208/2019 do Sr. Walter 

Luís Tozzi de Camargo, solicitando informações relativas à Secretaria de Defesa Social 

(período 2009 a 2012), conforme especifica; 
 

28. Ofício SEGOV nº 00020/2020 acusa recebimento do Requerimento nº 211/2019 do Sr. 

Romilson Nascimento Silva, solicitando informações sobre a possibilidade de editar Projeto 

de Lei que trata da Criação do Banco Municipal de Materiais de Construção (com sugestão 

de minuta); 
 

29. Ofício SEGOV nº 00026/2020 dando resposta ao Requerimento nº 212/2020 do Sr. 

Romilson Nascimento Silva, solicitando informar a respeito do protocolo de nº 

007931/2019, o qual teve sua solicitação na data de 25/04/19; 
 

30. Ofício SEGOV nº 00050/2020 dando resposta ao Requerimento nº 207/2019 do Sr. David 

Hilário Neto, solicitando fornecer a cópia, na íntegra, do processo de aprovação do 

loteamento Águas do Jaguari. 
 

 

II - Dos Senhores Vereadores: 

 

Projeto: 

 

1. De Lei do Sr. Afonso Lopes da Silva que altera a Lei nº 2.226, de 23 de junho de 2014, 

que dispõe sobre denominação de vias e logradouros públicos do loteamento denominado 

Residencial Reserva da Barra. 

 

 

Requerimentos: 

 

1. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informar, qual a 

possibilidade de instalar um redutor de velocidade bem como a sinalização na Rua José 

Luiz Silho, altura do nº 115, próximo da Oficina Mecânica JÁ, no Bairro Nova Jaguariúna; 
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2. Do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo Municipal informações sobre quando serão 

feitas as sinalizações de trânsito nas ruas que foram recapeadas; 

3. Do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo Municipal informações sobre quando será 

inaugurado o Raio X do UPA; 
 

4. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipal informações 

sobre as propostas cadastradas no SICONV relativas a convênios com o Governo Federal 

para a Segurança Pública, no ano de 2009 até os dias atuais, entre outras providências; 
 

5. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipal informações 

sobre medidas legais de combate à perturbação do sossego da população; 
 

6. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipal informações 

sobre medidas preventivas e estrutura de combate à Dengue no Município; 
 

7. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipal informações 

sobre medidas preventivas e estrutura de combate à epidemia de Corona Vírus no 

Município; 
 

8. Da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais da Água solicitando às Estâncias Metrópolis 

Turismo e Viação Ltda. informações sobre a mudança do itinerário da linha que opera no 

bairro Tanquinho Velho, do horário das 5h50, que mudou para às 5h40, e que agora passa 

pelo bairro Roseira de cima; 
 

9. Da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais da Água solicitando ao Presidente da Câmara 

Municipal de Jaguariúna que publique no site denúncias que especifica, bem como 

investigação contra todas as denúncias referentes ao pregão nº 002/2018; 
 

10. Da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais da Água solicitando ao Executivo Municipal 

informações sobre manutenção das placas de nomenclaturas de ruas do Município; 
 

11. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações sobre tomada 

de preço para implantação de mais horários de ônibus municipais para os bairros 

Camanducaia e Serrano – Estrada Duas Marias; 
 

12. Do Sr. Romilson Nascimento Silva  solicitando ao Juiz Eleitoral da 333ª Zona Eleitoral de 

Pedreira  informações da possibilidade de inclusão da Escola Municipal Ângelo Bizzo, 

localizada na Estrada JGR 221 – Amadeu Bruno – Jaguariúna –SP, como ponto eleitoral 

para votação (com cópia para o Executivo Municipal). 
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Indicações: 

 

1. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal realizar programas 

de educação alimentar em toda a Rede Pública Municipal de Ensino; 

 

2. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal realizar estudos 

para viabilizar um pré cadastro para futuras vagas nas creches, para todas as crianças 

recém-nascidas em nossa cidade; 
 

3. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal melhorias na 

manutenção em toda a frota de automóveis públicos do Município de Jaguariúna; e que 

faça aquisição de novos veículos para todos os Departamentos que necessitarem; 
 

4. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal providenciar as 

instalações em todo o Município de Jaguariúna do “bueiro inteligente”, que é composto por 

um filtro em forma de cesto, que recolhe e armazena os resíduos que posteriormente 

podem ser separados e reciclados; 
 

5. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal viabilizar um 

informativo com previsão de datas para toda a população jaguariunense com todas as 

demandas entre elas (UPA 24 horas, creche período integral para as crianças entre 03 

(três) a 06 (seis) anos, UBS nos bairros Santo Antonio do Jardim e Tanquinho), a serem 

entregues no Município de Jaguariúna neste ano corrente; 
 

6. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal viabilize a 

modernização dos arquivos de prontuários através de Sistema Digital Integrado, em todas 

as UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Jaguariúna; 
 

7. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal realizar todas as 

melhorias necessárias na Rodoviária do Município de Jaguariúna; 
 

8. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal implantação de 

“Ecoponto” no Município de Jaguariúna; 

 

9. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal implantação de 

uma central de atendimento da Polícia Militar exclusiva para o Município de Jaguariúna; 
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10. Do Sr. Rodrigo da Silva Blanco solicitando ao Executivo Municipal construção de uma 

lombada na Rua Paulinia, próximo das chácaras, no Bairro Roseira de Cima; 
 

11. Do Sr. Rodrigo da Silva Blanco solicitando ao Executivo Municipal construção de uma 

lombada na descida da Rua Maranhão, próximo da esquina com a Rua Souza, nas 

imediações do Mercado da Karina; 
 

12. Do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo Municipal construção de uma lombada e 

pintura de faixa de pedestre na Rua Tomaz Jasso, defronte à Igreja do Evangelho 

Quadrangular; 

 

13. Do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo Municipal sinalização de solo na Rua 

Maranhão, de entrada e saída do Condomínio Jequitibá; 
 

14. Da Sra. Cássia Murer Montagner solicitando ao Executivo Municipal quando for 

denominar algum próprio municipal, lembrar-se da pessoa do senhor Emílio Beltrame; 

 

15. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipal ampliar o 

patrulhamento da Guarda Municipal, nas redondezas da Praça dos Ferroviários, nos finais 

de semana, no período noturno; 
 

16. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipal colocação de 

faixa de pedestre na Av. Pref. Laercio José Gothardo, próximo ao Hospital Municipal; 
 

17. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipal construção de 

uma lombada na Rua Cel. Amâncio Bueno, próximo ao Parque Santa Maria. 

 

 

Moção: 

 

1. Do Sr. Alfredo Chiavegato Neto de congratulações e louvor ao Presidente da República, 

Jair Messias Bolsonaro, pela iniciativa e posicionamento sobre a questão da retirada de 

incentivos e de aplicação de taxas sobre consumidores que geram a própria energia por 

meio de painéis solares. 

 

 

III – De Diversos: 
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1. Ofício nº 139/2019 da Diretora Presidente da Associação Santa Maria de Saúde – 

Hospital Municipal Walter Ferrari – dando resposta ao Ofício nº 1134/2019-PRE 

referente às solicitações dos Srs. Vereadores àquela Associação, entre outra questão; 

 

2. Ofício nº 143/2019 da Diretora Presidente da Associação Santa Maria de Saúde – 

Hospital Municipal Walter Ferrari – dando resposta ao Requerimento nº 190/2019 do Sr. 

José Muniz, solicitando informações sobre quantos médicos estão cadastrados na 

COAPH; quantos trabalham prestando serviços ao Hospital e à UPA e suas 

especializações; 

 

3. Ofício nº 144/2019 da Diretora Presidente da Associação Santa Maria de Saúde – 

Hospital Municipal Walter Ferrari – dando resposta ao Requerimento nº 191/2019 do Sr. 

José Muniz, solicitando 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; 

 

4. Ofício nº 145/2019 da Diretora Presidente da Associação Santa Maria de Saúde – 

Hospital Municipal Walter Ferrari – dando resposta ao Requerimento nº 192/2019 do Sr. 

José Muniz, solicitando informações sobre o motivo de estar parado o aparelho de exame 

de Densitometria Óssea no Hospital, sendo que foi assinado contrato com a Empresa 

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

5. Processo nº 021/2019 – Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de 

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

Municipal de Jaguariúna de novembro/2019; 
 

6. Processo nº 022/2019 – Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de 

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

Municipal de Jaguariúna de novembro/2019; 
 

7. Processo nº 023/2019 – Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de 

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

Municipal de Jaguariúna de dezembro/2019; 
 

8. Processo nº 024/2019 – Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de 

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

Municipal de Jaguariúna de dezembro/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. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informar, 

qual a possibilidade de instalar um redutor de velocidade bem como a sinalização na Rua 

José Luiz Silho, altura do nº 115, próximo da Oficina Mecânica JÁ, no Bairro Nova 

Jaguariúna; 

 

2. Requerimento do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo Municipal informações sobre 

quando serão feitas as sinalizações de trânsito nas ruas que foram recapeadas; 

 

3. Requerimento do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo Municipal informações sobre 

quando será inaugurado o Raio X do UPA; 
 

4. Requerimento do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipal 

informações sobre as propostas cadastradas no SICONV relativas a convênios com o 

Governo Federal para a Segurança Pública, no ano de 2009 até os dias atuais, entre 

outras providências; 
 

5. Requerimento do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipal 

informações sobre medidas legais de combate à perturbação do sossego da população; 
 

6. Requerimento do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipal 

informações sobre medidas preventivas e estrutura de combate à Dengue no Município; 
 

7. Requerimento do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipal 

informações sobre medidas preventivas e estrutura de combate à epidemia de Corona 

Vírus no Município; 
 

8. Requerimento da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais da Água solicitando às Estâncias 

Metrópolis Turismo e Viação Ltda. informações sobre a mudança do itinerário da linha que 

opera no bairro Tanquinho Velho, do horário das 5h50, que mudou para às 5h40, e que 

agora passa pelo bairro Roseira de cima; 
 

9. Requerimento da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais da Água solicitando ao Presidente 

da Câmara Municipal de Jaguariúna que publique no site denúncias que especifica, bem 

como investigação contra todas as denúncias referentes ao pregão nº 002/2018; 
 



    Câmara Municipal de Jaguariúna 
                  Estado de São Paulo 

 

11 
 

10. Requerimento da Sra. Tais Camellini Esteves – Tais da Água solicitando ao Executivo 

Municipal informações sobre manutenção das placas de nomenclaturas de ruas do 

Município; 
 

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

sobre tomada de preço para implantação de mais horários de ônibus municipais para os 

bairros Camanducaia e Serrano – Estrada Duas Marias; 
 

12. Requerimento do Sr. Romilson Nascimento Silva  solicitando ao Juiz Eleitoral da 333ª 

Zona Eleitoral de Pedreira  informações da possibilidade de inclusão da Escola Municipal 

Ângelo Bizzo, localizada na Estrada JGR 221 – Amadeu Bruno – Jaguariúna –SP, como 

ponto eleitoral para votação (com cópia para o Executivo Municipal) 
 

13. Moção do Sr. Alfredo Chiavegato Neto de congratulações e louvor ao Presidente da 

República, Jair Messias Bolsonaro, pela iniciativa e posicionamento sobre a questão da 

retirada de incentivos e de aplicação de taxas sobre consumidores que geram a própria 

energia por meio de painéis solares. 

 

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 

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

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

 



    Câmara Municipal de Jaguariúna 
                  Estado de São Paulo 

 

12 
 

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 11 de fevereiro de 

2020, terça-feira, com início determinado para as 18h30min. 

Secretaria da Câmara Municipal, 03 de fevereiro de 2020 


