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Pauta dos Trabalhos da 4ª Sessão Ordinária, de 03/03/2020 

  

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

 

Livro do Mateus – Capítulo 28, versículos 19 ao 20 

“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e 

do Espírito Santo; Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis 

que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.” 

 

- 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 0016/2020 encaminhando a Casa Projeto de Lei que altera a Lei Municipal 

nº 2.586/2019, que dispõe sobre denominação de via pública como Avenida Vereador 

Wilson Moreira de Santana. 

 

2. Ofício SEGOV nº 00090/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 013/2020 do 

Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando 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; 

 

3. Ofício SEGOV nº 00091/2020 acusando o recebimento do Requerimento n º 014/2020 do 

Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando informar quais as providências que a Prefeitura 

Municipal tem tomado em relação às fiações rompidas e dependuradas em postes 



    Câmara Municipal de Jaguariúna 
                  Estado de São Paulo 

 

2 
 

existentes em várias partes da cidade (Av. Antonio Pinto Catão próximo ao Banco Itaú e 

Praça Emílio Marconato (Distrito Industrial); 

 

4. Ofício SEGOV nº 00092/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 015/2020 do 

Sr. Cristiano José Cecon solicitando 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; 
 

5. Ofício SEGOV nº 00093/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 016/2020 do 

Sr. Cristiano José Cecon solicitando 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); 
 

6. Ofício SEGOV nº 00094/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 017/2020 do 

Sr. José Muniz solicitando informações sobre a possibilidade de destinar um ônibus 

somente para os alunos da ETEC João Belarmino, em Amparo; 
 

7. Ofício SEGOV nº 00095/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 018/2020 do 

Sr. David Hilário Neto solicitando 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); 
 

8. Ofício SEGOV nº 00096/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 020/2020 do 

Sr. Ângelo Roberto Torres solicitando o porquê não foi feito o recapeamento nas ruas 

Fernandes, Abacateiro e Limoreiro do bairro Roseira de cima; 
 

9. Ofício SEGOV nº 00097/2020 acusando o recebimento de cópia do Requerimento nº 

021/2020 do Sr. Ângelo Roberto 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. Ofício SEGOV nº 00098/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 024/2020 do 

Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando 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); 
 



    Câmara Municipal de Jaguariúna 
                  Estado de São Paulo 

 

3 
 

11. Ofício SEGOV nº 00104/2020 dando resposta ao Requerimento nº 006/2020 do Sr. Walter 

Luís Tozzi de Camargo solicitando informações sobre medidas preventivas e estrutura de 

combate à Dengue no Município; 
 

12. Ofício SEGOV nº 00105/2020 dando resposta ao Requerimento nº 011/2020 do Sr. David 

Hilário Neto solicitando informações sobre tomada de preço para implantação de mais 

horários de ônibus municipais para os bairros Camanducaia e Serrano – Estrada Duas 

Marias; 
 

13. Ofício SEGOV nº 00106/2020 dando resposta ao Requerimento nº 024/2020 do Sr. Walter 

Luís Tozzi de Camargo solicitando 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); 
 

14. Ofício SEGOV nº 00108/2020 dando resposta ao Requerimento nº 016/2020 do Sr. 

Cristiano José Cecon solicitando 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); 
 

15. Ofício SEGOV nº 00111/2020 dando resposta ao Requerimento nº 020/2020 do Sr. Ângelo 

Roberto Torres solicitando informar porquê não foi feito o recapeamento nas ruas 

Fernandes, Abacateiro e Limoreiro do bairro Roseira de cima; 
 

16. Ofício SEGOV nº 00112/2020 dando resposta ao Requerimento nº 021/2020 do Sr. Ângelo 

Roberto 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); 
 

17.  Ofício SEGOV nº 00113/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 025/2020 do 

Sr. Afonso Lopes da Silva solicitando informar do motivo do caminhão do lixo não estar 

fazendo a retirada do lixo aos sábados no loteamento Reserva da Barra, sendo que consta 

do cronograma da empresa para ser retirado; 
 

18.  Ofício SEGOV nº 00114/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 026/2020 do 

Sr. Afonso Lopes da Silva solicitando informar sobre obra na via paralela à SP340 – Gov. 

Adhemar Pereira de Barros, que faz ligação à Avenida Armando Mário Tozzi, no Jardim 

Santa Úrsula, nas proximidades do Hotel Matiz (responsabilidade da obra, término da 
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mesma, entre outras questões) (com cópia para a Diretoria do Hotel Matiz e Renovias 

Concessionária S/A); 

19.  Ofício SEGOV nº 00115/2020 acusando o recebimento das seguintes Indicações nº s 024 

e 029/2020 da Sra. Cássia Murer Montagner; 025, 026 e 027/2020 do Sr. Romilson 

Nascimento Silva; 028/2020 do Sr. Afonso Lopes da Silva e 030/2020 da Sra. Inalda Lúcio 

de Barros Santana; 
 

20. Ofício SEGOV nº 00116/2020 dando resposta ao Requerimento nº 015/2020 do Sr. 

Cristiano José Cecon solicitando 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. 
 
 

II - Dos Senhores Vereadores: 

 

 

Projetos: 

 

1. De Decreto Legislativo da Sra. Cássia Murer Montagner que dispõe sobre a concessão 

da “Medalha Vereadora Adna Hossri Faria” à Senhora Leontina Baldassin de Godoy; 

 

2. De Decreto Legislativo do Sr. Afonso Lopes da Silva que dispõe sobre a concessão da 

“Medalha Vereadora Adna Hossri Faria” à Senhora Camila Andresa Moura de Oliveira 

Guerreiro; 
 

3. De Decreto Legislativo do Sr. Romilson Nascimento Silva que dispõe sobre a 

concessão da “Medalha Vereadora Adna Hossri Faria” à Senhora Lúcia Helena de Cássia 

Rondeli de Oliveira; 

 

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

concessão da “Medalha Vereadora Adna Hossri Faria” à Senhora Helga Manso de Almeida 

Cozoli. 
 

5. De Decreto Legislativo do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo que dispõe sobre a 

concessão da “Medalha Vereadora Adna Hossri Faria” à Senhora Elaine Cristina Di Blasio 

Vigatto. 

 

Requerimentos: 
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1. Do Sr. Afonso Lopes da Silva – Silva solicitando ao Executivo Municipal para que seja 

oficiado o setor de fiscalização como está sendo feito a fiscalização nos bares e 

restaurantes que funcionam com horários especiais (especialmente no período da 

madrugada) com som; 

 

2. Do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando ao Executivo Municipal informar a esta Casa 

de Leis, quantas pessoas de Jaguariúna fazem o tratamento de hemodiálise? Qual seria o 

custo de implantação dos equipamentos necessários e os custos de operação e 

manutenção para se realizar este tratamento no Hospital Municipal Walter Ferrari?; 

 

 

Indicações: 

 

1. Do Sr. Afonso Lopes da Silva – Silva solicitando ao Executivo Municipal fazer a limpeza 

e poda das árvores dentro do sistema de lazer Antonio Cantisano, no Jardim Europa, e a 

manutenção nas calçadas em torno do parque; 

 

2. Do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando ao Executivo Municipal melhorias em relação à 

manutenção do prédio onde está situado o Posto de Atendimento ao Trabalhador, 

localizado na esquina da Rua Cel. Amâncio Bueno, com a Rua Paraná e a pintura da faixa 

para a livre circulação do pedestre, em atendimento à Lei Complementar nº 

304/2017(cópia anexa); 
 

3. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal manutenção e instalação de 

placas indicativas de nomes de ruas e logradouros públicos no bairro Jardim Europa. 
 

 

Moções: 

 

1. Do Sr. Afonso Lopes da Silva – Silva de Congratulações e Louvor à Defesa Civil do 

Município, bem como a Polícia Municipal pelo trabalho que vem desempenhando, em 

especial pelo resgate acontecido no dia 20 de fevereiro, quando o cãozinho Tonico caiu 

num poço de grande profundidade; 

 

2. Da Sra. Cássia Murer Montagner de Congratulações e Louvor às organizações que 

atuam em prol do empoderamento das mulheres dando contribuições para promover a 

igualdade de oportunidades, inclusão e não discriminação; 
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3. Da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana de congratulações e louvor ao Dia Internacional 

da Mulher, comemorado em 08 de março do corrente; 
 

4. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de pesar pelo passamento do Sr. Dirceu Nastácio, 

ocorrido no dia 28 de fevereiro do corrente, aos 77 anos de idade, nesta cidade; 
 

5. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de pesar pelo passamento do Sr. Luís Rodrigues 

(Simplício), ocorrido no dia 28 de fevereiro do corrente, aos 67 anos de idade, nesta 

cidade; 

III –De Diversos: 
 

 

1. Ofício nº 440/2020 do Presidente da República acusando recebimento da Moção nº 

001/2020 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; 

 

2. Ofício nº 95/2020-UR.3 do Diretor Técnico de Divisão da Unidade Regional de 

Campinas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo encaminhando para 

apreciação as contas da Prefeitura Municipal de Jaguariúna referentes ao exercício de 

2016 (TC-4301.989.16-6). 

 

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. Afonso Lopes da Silva – Silva solicitando ao Executivo Municipal 

para que seja oficiado o setor de fiscalização como está sendo feito a fiscalização nos 

bares e restaurantes que funcionam com horários especiais (especialmente no período da 

madrugada) com som; 

 

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

informar a esta Casa de Leis, quantas pessoas de Jaguariúna fazem o tratamento de 

hemodiálise? Qual seria o custo de implantação dos equipamentos necessários e os 

custos de operação e manutenção para se realizar este tratamento no Hospital Municipal 

Walter Ferrari?; 
 

3. Moção do Sr. Afonso Lopes da Silva – Silva de Congratulações e Louvor à Defesa Civil 

do Município, bem como a Polícia Municipal pelo trabalho que vem desempenhando, em 
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especial pelo resgate acontecido no dia 20 de fevereiro, quando o cãozinho Tonico caiu 

num poço de grande profundidade; 

 

4. Moção da Sra. Cássia Murer Montagner de Congratulações e Louvor às organizações 

que atuam em prol do empoderamento das mulheres dando contribuições para promover a 

igualdade de oportunidades, inclusão e não discriminação; 
 

5. Moção da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana de congratulações e louvor ao Dia 

Internacional da Mulher, comemorado em 08 de março do corrente; 
 

6. Moção do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de pesar pelo passamento do Sr. Dirceu 

Nastácio, ocorrido no dia 28 de fevereiro do corrente, aos 77 anos de idade, nesta cidade; 
 

6. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de pesar pelo passamento do Sr. Luís Rodrigues 

(Simplício), ocorrido no dia 28 de fevereiro do corrente, aos 67 anos de idade, nesta 

cidade; 

 

V – Uso da Palavra 

 

Pelos senhores Vereadores, seguindo ordem de inscrição em livro, sem apartes conforme § 3º do 

Art. 154 do R.I., versando sobre Temas Livres: 

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

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

 

Terminado o Expediente, o Sr. Presidente suspende a sessão por 15 (quinze) minutos, conforme 

determina o Art. 149, Parágrafo Único, do Regimento Interno. 

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

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

 

Terminado o prazo concedido, o Sr. Presidente reabre a Sessão determinando a feitura da 

chamada:... 

Constatado número regimental, o Sr. Presidente dá início à 

 

ORDEM DO DIA 

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

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

 

Em Única Discussão: 
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O Sr. Presidente comunica que pelos Projetos de Lei nºs 005, 006, 007 e 008/2020, do Executivo 

Municipal, serem de matéria análoga, será apresentando um único parecer das Comissões 

Permanentes. 

 

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

Orçamento, Finanças e Contabilidade aos Projetos de Lei: nº 005/2020 - Dispõe sobre inclusão de 

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

006/2020 - Dispõe sobre inclusão de projeto nas diretrizes orçamentárias (LDO) para o exercício 

de 2020 (Lei Municipal nº 2.612/2019); nº 007/2020 - Dispõe sobre inclusão de projeto no 

Orçamento Geral do Município – LOA para o exercício de 2020 (Lei Municipal nº 2.668/2019); nº 

008/2020 - Dispõe sobre autorização ao Executivo para abertura de crédito especial (valor R$ 

76.179,00). 

 

A seguir, em Única Discussão: 

 

1. Projeto de Lei nº 005/2020, do Executivo Municipal, 

que dispõe sobre inclusão de projeto no Plano 

Plurianual (PPA) para o período de 2018 a 2021 (Lei 

Municipal nº 2.463/2017) (Quorum de deliberação: maioria 

absoluta: Art .50, § 1º, VIII do R.I.). 

 

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

297, I, “a”) 

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

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

2. Projeto de Lei nº 006/2020, do Executivo Municipal, 

que dispõe sobre inclusão de projeto nas diretrizes 

orçamentárias (LDO) para o exercício de 2020 (Lei 

Municipal nº 2.612/2019) (Quorum de deliberação: maioria 

absoluta: Art .50, § 1º, VIII do R.I.). 

 

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

297, I, “a”) 

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

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

3. Projeto de Lei nº 007/2020, do Executivo Municipal, 

que dispõe sobre inclusão de projeto no Orçamento 

Geral do Município – LOA para o exercício de 2020 
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(Lei Municipal nº 2.668/2019) (Quorum de deliberação: maioria 

absoluta: Art .50, § 1º, VIII do R.I.). 

 

 

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

297, I, “a”) 

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

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

4. Projeto de Lei nº 008/2020, do Executivo Municipal, 

que dispõe sobre autorização ao Executivo para 

abertura de crédito especial (valor R$ 76.179,00) 

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

 

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

297, I, “a”) 

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

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

5. Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2020 do Sr. 

Afonso Lopes da Silva - Silva -  que dispõe sobre a 

concessão da “Medalha Vereadora Adna Hossri Faria” à 

Senhora Roberta de Azevedo Irineu Acorsi. (Quorum de 

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

 

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. 

 

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. 
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Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente dá início à Explicação Pessoal dos Senhores 

Vereadores, que se manifestarão sobre atitudes pessoais assumidas durante a Sessão ou no 

exercício do mandato (Art. 168, R.I.) - Cada Vereador terá o prazo máximo de 10 (dez) minutos 

para usar a palavra (Art. 297, III, “a”, do R.I.), sem apartes (Art. 168,§ 4º do R.I.) e a Explicação 

Pessoal terá duração máxima de 30 (trinta) minutos - (§ 1º do Art. 168, R.I.): 

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

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

 

 

A seguir, encerra a Sessão, convocando a próxima Sessão Ordinária para o dia 10 de março de 

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

Secretaria da Câmara Municipal, 02 de março de 2020 


