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Pauta dos Trabalhos da 6ª Sessão Ordinária, de 17/03/2020 

  

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

 

Carta de São Pedro - Capítulo 4, versículos 7 a 11. 

“O fim de todas as coisas está perto. Sede, pois, prudentes e sóbrios em vista da oração. Antes 

de tudo, conservai entre vós um grande amor, pois o amor cobre uma multidão de 

pecados. Praticai a hospitalidade uns para com os outros sem reclamar. Cada um, conforme a 

graça que recebeu, ponha-se a serviço dos outros, como bom administrador da multiforme graça 

de Deus. Se alguém fala, fale como se fossem palavras de Deus; se alguém presta um serviço, 

seja como por um mandato recebido de Deus, a fim de que em tudo Deus seja glorificado por 

Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder pelos séculos 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 019/2020 encaminhando a Casa VETO PARCIAL oposto ao Projeto de Lei 

nº 094/2019, que disciplina a execução dos serviços de transporte de escolares, e dá 

outras providências; 

 

2. Ofício DER nº 022/2020 encaminhando a Casa Projeto de Lei Complementar que altera, 

conforme especifica,  a Lei Complementar Municipal nº 322/2018, que dispõe sobre o 

programa “Minha Casa de Papel Passado”, para desmembramento de lotes, no âmbito do 

Município de Jaguariúna, e dá outras providências; 
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3. Ofício DER nº 023/2020 encaminhando a Casa Projeto de Lei Complementar que altera, 

conforme especifica, a Lei Complementar Municipal 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, e dá 

outras providências; 

 

4. Ofício DER-nº 0025/2020  encaminhando a Casa, Projeto de Lei Complementar que 

dispõe sobre a revisão geral anual do vencimento base dos servidores públicos municipais, 

substitui anexos da Lei Complementar Municipal nº 209/2012 (Regime Jurídico Único 

Estatutário), e dá outras providências. 

 

5. Ofício DER-nº 0026/2020 encaminhando a Casa Projeto de Lei que altera, conforme 

especifica, a Lei Municipal nº 2.499/2018, que dispõe sobre a instituição dos vales refeição 

e alimentação aos servidores e empregados públicos da administração direta e indireta do 

Município de Jaguariúna, e dá outras providências. 

 

6. Ofício SEGOV nº 00131/2020 dando resposta ao Requerimento n º 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); 
 

7. Ofício SEGOV nº 00133/2020 dando resposta ao Requerimento n º 026/2020 do Sr. 

Afonso Lopes da Silva solicitando informações 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 

mesma, entre outras questões) (com cópia para a Diretoria do Hotel Matiz e Renovias 

Concessionária S/A); 
 

8. Ofício SEGOV nº 00134/2020 acusando o recebimento da Moção nº 003/2020 do Sr. 

Afonso Lopes da 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; 
 

9. Ofício SEGOV nº 00135/2020 acusando o recebimento das Indicações nºs.: 031/2020 do 

Sr. Afonso Lopes da Silva; 033/2020 do Sr. David Hilário Neto e 032/2020 do Sr. Luiz 

Carlos de Campos; 
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10. Ofício SEGOV nº 00136/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 028/2020 do 

Sr. Afonso Lopes da Silva solicitando 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); 
 

11. Ofício SEGOV nº 00137/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 029/2020 do 

Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando informações do número de pessoas de Jaguariúna 

que 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; 

 

12. Ofício SEGOV nº 00138/2020 dando resposta ao Requerimento n º 005/2020 do Sr. 

Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando informações sobre medidas legais de combate à 

perturbação do sossego da população; 
 

13. Ofício SEGOV nº 00146/2020 dando resposta ao Requerimento n º 013/2020 do Sr. Luiz 

Carlos de Campos solicitando informações 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. 
 
 

II - Dos Senhores Vereadores: 

 

Projeto: 

 

1. Substitutivo dos Srs. David Hilário Neto, Alfredo Chiavegato Neto, Luiz Carlos de 

Campos e Taís Camellini Esteves autores ao Projeto de Lei nº 009/2020, de autoria 

dos mesmos, que dispõe sobre a proibição da nomeação ou a contratação de parentes de 

agentes políticos no âmbito do Município de Jaguariúna. 

 

Requerimento: 

 

1. Da Sra. Cássia Murer Montagner solicitando ao Executivo Municipal informações a 

respeito do planejamento das ações na área educacional do município que dizem respeito 

à prevenção e controle do coronavírus – Codiv 19, nos estabelecimentos de ensino;   
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Indicações: 

 

1. Da Sra. Cássia Murer Montagner solicitando ao Executivo Municipal providenciar reparos 

no asfalto para tapar o buraco localizado na esquina da Rua Cel. Amâncio Bueno com a 

Rua Prudente de Moraes; 

 

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

de árvores e limpeza na rua Laranjeira, no Bairro Roseira de Cima; 

 

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

feitura de faixa de pedestre em frente ao Hotel HAPPY – INN, no Bairro Cruzeiro do Sul 

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

feitura de sinalização de carga e descarga em frente ao Supermercado Maurício (antigo 

Supermercado Ferrari); 

 

5. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal que ao denominar 

nome para a ETEC Jaguariúna (Escola Técnica Estadual), seja lembrado do nome do Sr. 

Adalberto Versori. 

 

 

Moção: 

 

1. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres de congratulações e Louvor ao Dr. 

Pediatra Ruy Artassio, pelo excelente trabalho e atenção com as crianças de Jaguariúna. 

(com cópia para a UPA – Unidade de Pronto Atendimento). 

 

 

III –De Diversos: 
 

 

1. RV-PRE – 0108/2020 do Diretor – Presidente da Renovias Concessionária S/A, dando 

resposta ao Requerimento nº 026/2020 do Sr. Afonso Lopes da Silva solicitando 

informações 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 mesma, entre outras questões) (com 

cópia para a Diretoria do Hotel Matiz e Renovias Concessionária S/A); 
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2. Ofício nº 004/2020 da Juíza Eleitoral da 333ª Zona Eleitoral – Pedreira/SP dando 

resposta ao Requerimento nº 022/2020 do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando 

informações quanto às medidas a serem adotadas para o combate da “Fake News” neste 

ano eleitoral. 

 

 

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 da Sra. Cássia Murer Montagner solicitando ao Executivo Municipal 

informações a respeito do planejamento das ações na área educacional do município que 

dizem respeito à prevenção e controle do coronavírus – Codiv 19, nos estabelecimentos de 

ensino; 

  

2. Moção do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres de congratulações e Louvor ao 

Dr. Pediatra Ruy Artassio, pelo excelente trabalho e atenção com as crianças de 

Jaguariúna. (com cópia para a UPA – Unidade de Pronto Atendimento). 

 

 

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 Única Discussão: 

 

1. Projeto de Lei nº 001/2020, 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. (Quorum de deliberação: maioria absoluta: Art. 50, § 1º, XV do  R.I.). 

 

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

de Orçamento, Finanças e Contabilidade, de Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer 

e Turismo e de Meio Ambiente, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. 

 

Apresentação de Emendas: 

 

Em Discussão as Emendas: (Tempo de uso da palavra: 20 minutos, cada Vereador (art. 297, I, 

“a”) 

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

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

 

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

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

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

 

Em Segunda Discussão: 

 

1. Projeto de Lei nº 010/2020, do Executivo Municipal, 

que altera a Lei Municipal nº 2.586/2019, que dispõe 

sobre denominação de via pública como Avenida 

Vereador Wilson Moreira de Santana. (Quorum de 

deliberação: maioria simples: Art .49, “a” § 1º, 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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...............................................................................................................................................................................

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

 

Em Primeira Discussão: 

 

1. Projeto de Lei Complementar nº 001/2020, do 

Executivo Municipal que substitui os Anexos III e V da 

Lei Complementar Municipal 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; 

(Quorum de deliberação: maioria absoluta: Art. 50, § 1º, I  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, 

 

Em Discussão: (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 07 de abril de 

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

Secretaria da Câmara Municipal, 16 de março de 2020 


