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Pauta dos Trabalhos da 2ª Sessão Ordinária, de 11/02/2020 

  

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

 

Livro do Profeta Isaías – Capítulo 58, versículos 7 ao 10 

“Reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um 

nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então, brilhará tua luz como a aurora e tua saúde há de 

recuperar-se mais depressa; à frente caminhará tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então 

invocarás o Senhor e ele te atenderá, pedirás socorro, e ele dirá: 'Eis-me aqui'. Se destruíres teus 

instrumentos de opressão, e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa; se acolheres 

de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua 

luz e tua vida obscura será como o meio-dia.” 

 

- 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 Atas da Sessão Ordinária anterior. 

 

 

 Leitura da Matéria Constante do Expediente: 

 

 

I - Do Senhor Prefeito: 

 

 

1. Ofício DER nº 005/2020 encaminhando a Casa Projeto de Lei que dispõe denominação da 

Quadra de Futebol Society de “Celso Silvério França”; 

 

2. Ofício DER nº 006/2020 encaminhando a Casa Projeto de Lei Complementar que substitui 

os Anexos III e V da Lei Complementar nº 209/2012, que dispõe sobre o regime jurídico 

único estatutário, regime próprio de previdência social e plano de cargos, carreiras e 

vencimentos dos servidores públicos integrantes do quadro funcional da administração 

pública direta, autárquica e fundacional do município de Jaguariúna; 
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3. Ofício DER nº 007/2020 encaminhando a Casa Veto Total oposto ao Projeto de Lei nº 

102/2019, do Sr. Romilson Nascimento Silva que dispõe sobre a emissão de Declaração 

Negativa de Atendimento nos serviços públicos prestados pelo Município de Jaguariúna, e 

dá outras providências; 
 

4. Ofício DER-nº 0008/2020, encaminhando a Casa Projeto de Lei que autoriza o repasse de 

recursos, a título de termo de fomento, à Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna 

– ACIJ, para os fins da Lei Municipal nº 2.451/2017 (convênio e/ou compromisso para 

implantação do canal de atendimento SEBRAE AQUI). 
 

5. Ofício SEGOV nº 00062/2020 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); 
 

 

 

II - Dos Senhores Vereadores: 

 

Requerimentos: 

 

1. Do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando ao Executivo Municipal informar sobre estudo 

técnico das condições da estrutura e da capacidade de suporte de peso da ponte sobre o 

rio Camanducaia, localizada na Estrada Municipal JGR-354 – Alberto Macedo Junior 

(Estrada Duas Marias), entre outra questão; 

 

2. Do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando ao Executivo Municipal informar quais as 

providências que a Prefeitura Municipal tem tomado em relação às fiações rompidas e 

dependuradas em postes existentes em várias partes da cidade (Av. Antonio Pinto Catão 

próximo ao Banco Itaú e Praça Emílio Marconato (Distrito Industrial); 
 

3. Do Sr. Cristiano José Cecon solicitando ao Executivo Municipal informações sobre os 

requerimentos de todos os Vereadores da atual legislatura que ainda não foram 

respondidos pelas Secretarias de Cultura, Obras, Educação e Saúde, entre outras 

questões; 
 

4. Do Sr. Cristiano José Cecon solicitando ao Executivo Municipal informações que 

especifica sobre as obras do Portal da Cidade e do Centro Cultural (prazo para término, 

origem da verba, empresas envolvidas, valor das obras); 
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5. Do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo Municipal informações sobre a possibilidade 

de destinar um ônibus somente para os alunos da ETEC João Belarmino, em Amparo; 
 

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

processo licitatório de tomada de preço 04/2018, referente à revitalização das quadras de 

tênis no bairro de Guedes (cópia de documentação; prorrogações de prazos, relatórios de 

fiscais, pagamentos realizados referente à obra); 
 

7. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao Deputado Federal 

Capitão Augusto entendimentos junto ao Governo Federal para envio de verba de R$ 

200.000,00 para a Secretaria de Saúde de Jaguariúna; 
 

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

informar por que não foi feito o recapeamento nas ruas Fernandes, Abacateiro e Limoreiro 

do bairro Roseira de cima; 
 

9. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando à Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos implantação de CEP nas ruas do bairro Colméia e na Praça 

Colombini, neste Município (com cópia para o Executivo Municipal); 
 

10. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando à Justiça Eleitoral da 333ª Zona 

Eleitoral de Pedreira informações quanto às medidas a serem adotadas para o combate da 

“Fake News” neste ano eleitoral; 

 

11. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Ministério Público Eleitoral da 333ª 

Zona Eleitoral de Pedreira informações quanto às medidas a serem adotadas para o 

combate da “Fake News” neste ano eleitoral; 
 

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

relativas ao processo nº 0094800-34.5.15.0043 conforme especifica (valor pago aos 

Guardas Municipais referentes ao processo no ano 2019; valor que será pago aos 

Guardas Municipais referentes ao processo, somando o pago em 2019 com o que será 

pago em 2020, para quitação desta obrigação). 

 

 

Indicações: 
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1. Da Sra. Cássia Murer Montagner solicitando ao Executivo Municipal implantação de uma 

lombada e as respectivas sinalizações na rua Carlos Turato, próximo ao número 151, no 

bairro Jardim IK; 

2. Da Sra. Cássia Murer Montagner solicitando ao Executivo Municipal ampliar e 

disponibilizar brinquedos adaptados brinquedos adaptados para crianças com deficiência 

ou mobilidade reduzida em locais públicos destinados ao lazer na cidade, conforme 

especifica; 
 

3. Do Sr. Cristiano José Cecon solicitando ao Executivo Municipal a possibilidade da Polícia 

Militar utilizar os aparelhos de Drones da Secretaria de Cultura para realização de rondas 

em locais de difíceis acessos; 
 

4. Do Sr. Cristiano José Cecon solicitando ao Executivo Municipal instalar redutores de 

velocidade na rua Júlio Frank, nas proximidades da “Mingui & Aliche”; 
 

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

reparos, em caráter de urgência, na rua José Poltronieri, próximo ao número 437, no bairro 

Nova Jaguariúna; 
 

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

Operação Tapa Buracos, em caráter de urgência, nas ruas do bairro Roseira (de cima e de 

baixo) que não foram recapeadas; 
 

 

Moção: 

 

1. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres de congratulações e louvor à Paróquia 

Santa Maria pela realização da 101ª Festa de São Sebastião acontecida dos dias 17 a 20 

de janeiro de 2020; 

 

III – De Diversos: 

 

1. Comunicado do Fundo Nacional de Saúde (via http://portalfns.saude.gov.br/), 

comunicando  liberação de recursos para o Município de Jaguariúna, no mês dezembro de 

2019, no valor de R$ 888.609,56; 

 

2. Comunicado do Fundo Nacional de Saúde (via http://portalfns.saude.gov.br/), 

comunicando  liberação de recursos para o Município de Jaguariúna, no mês de janeiro de 

2020, no valor de R$ 507.933,75. 

 

http://portalfns.saude.gov.br/
http://portalfns.saude.gov.br/
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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. Luiz Carlos de Campos solicitando ao Executivo Municipal 

informar sobre estudo técnico das condições da estrutura e da capacidade de suporte de 

peso da ponte sobre o rio Camanducaia, localizada na Estrada Municipal JGR-354 – 

Alberto Macedo Junior (Estrada Duas Marias), entre outra questão; 

 

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

informar quais as providências que a Prefeitura Municipal tem tomado em relação às 

fiações rompidas e dependuradas em postes existentes em várias partes da cidade (Av. 

Antonio Pinto Catão próximo ao Banco Itaú e Praça Emílio Marconato (Distrito Industrial); 
 

3. Requerimento do Sr. Cristiano José Cecon solicitando ao Executivo Municipal 

informações sobre os requerimentos de todos os Vereadores da atual legislatura que ainda 

não foram respondidos pelas Secretarias de Cultura, Obras, Educação e Saúde, entre 

outras questões; 
 

4. Requerimento do Sr. Cristiano José Cecon solicitando ao Executivo Municipal 

informações que especifica sobre as obras do Portal da Cidade e do Centro Cultural (prazo 

para término, origem da verba, empresas envolvidas, valor das obras); 
 

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

possibilidade de destinar um ônibus somente para os alunos da ETEC João Belarmino, em 

Amparo; 
 

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

sobre o processo licitatório de tomada de preço 04/2018, referente à revitalização das 

quadras de tênis no bairro de Guedes (cópia de documentação; prorrogações de prazos, 

relatórios de fiscais, pagamentos realizados referente à obra); 
 

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

Federal Capitão Augusto entendimentos junto ao Governo Federal para envio de verba de 

R$ 200.000,00 para a Secretaria de Saúde de Jaguariúna; 
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8. Requerimento do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao Executivo 

Municipal informar por que não foi feito o recapeamento nas ruas Fernandes, Abacateiro e 

Limoreiro do bairro Roseira de cima; 
 

9. Requerimento do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando à Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos implantação de CEP nas ruas do bairro Colméia e na 

Praça Colombini, neste Município (com cópia para o Executivo Municipal); 
 

10. Requerimento do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando à Justiça Eleitoral da 

333ª Zona Eleitoral de Pedreira informações quanto às medidas a serem adotadas para o 

combate da “Fake News” neste ano eleitoral; 

 

11. Requerimento do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Ministério Público 

Eleitoral da 333ª Zona Eleitoral de Pedreira informações quanto às medidas a serem 

adotadas para o combate da “Fake News” neste ano eleitoral; 
 

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

informações relativas ao processo nº 0094800-34.5.15.0043 conforme especifica (valor 

pago aos Guardas Municipais referentes ao processo no ano 2019; valor que será pago 

aos Guardas Municipais referentes ao processo, somando o pago em 2019 com o que 

será pago em 2020, para quitação desta obrigação); 
 

13. Moção do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres de congratulações e louvor à 

Paróquia Santa Maria pela realização da 101ª Festa de São Sebastião acontecida dos dias 

17 a 20 de janeiro de 2020; 

 

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. 

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

............................................................................................................................................................. 
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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 Primeira Discussão: 

 

1. Projeto de Lei nº 003/2017, do Sr. José Muniz, 

que proíbe a soltura de rojões e fogos de artifício 

com estampido no Município de Jaguariúna, e dá 

outras providências (Quorum de deliberação: maioria Simples: 

Art .49, “a” § 1º,  do R.I.). 

 

Leitura do Parecer conjunto das Comissões Constituição, Justiça e Redação, de Orçamento, 

Finanças e Contabilidade, de Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer e Turismo 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”) 

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

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

 

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 18 de fevereiro de 

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

Secretaria da Câmara Municipal, 10 de fevereiro de 2020 


