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Pauta dos Trabalhos da 11ª Sessão Ordinária, de 12/05/2020 

  

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

 

Carta de Pedro – Capítulo 3, versículos 13 a 17 

O que nós esperamos, conforme a promessa Dele, são novos céus e nova terra, onde habitará a 

justiça. Por isso, queridos irmãos, durante este tempo de espera, esforcem-se para que Deus os 

encontre sem mancha e sem culpa, vivendo em paz. Considerem que a paciência de Deus para 

conosco tem em vista a nossa salvação, conforme escreveu para vocês o nosso amado irmão 

Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em todas as suas cartas ele fala disso, É verdade 

que nelas há alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes distorcem, como 

fazem com as demais Escrituras, para a sua própria perdição. Assim, queridos irmãos, avisados 

como estão, tomem cuidado para que esses ímpios não os enganem, arrastando-os para que 

vocês percam a firmeza e caíam. Cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso 

Senhor e Salvador. A ele pertence a glória, desde agora e até o dia da eternidade, 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 0043/2020 encaminhando a Casa Projeto de Lei Complementar que dispõe 

sobre a possibilidade de redução de jornada dos empregados públicos, e dá outras 

providências; 

 

2. Ofício DER nº 0044/2020 encaminhando a Casa Projeto de Lei que autoriza o Município 

de Jaguariúna a celebrar convênio com o Município de Santo Antônio de Posse para 

cooperação em ações preventivas integradas; 
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3. Ofício SEGOV nº 00217/2020 dando resposta ao Requerimento nº 042/2020 do Sr. Ângelo 

Roberto Torres solicitando informar qual motivo da poda ou corte total de 05 (cinco) 

árvores na Avenida dos Ipês, próximo ao Condomínio Estância das Flores, no Bairro 

Roseira de Baixo; 

 

4. Ofício SEGOV nº 00220/2020 acusando o recebimento das Indicações nºs. 054/2020, do 

Sr. David Hilário Neto; 055/2020, do Sr. José Muniz e 056/2020, do Sr. Cristiano José 

Cecon; 
 

5. Ofício SEGOV nº 00223/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 044/2020 do 

Sr. David Hilário Neto solicitando encaminhar a Casa cópia das contratações, aquisições e 

contratos administrativos firmados em virtude do Decreto Municipal nº 4.152/2020, no qual 

dispensa a realização de licitação por conta da situação de emergência; 
 

6. Ofício SEGOV nº 00224/2020 acusando o  recebimento do Requerimento nº 046/2020 do 

Sr. David Hilário Neto solicitando a relação referente aos investimentos, até o momento, na 

Pandemia do Covid-19 (Objetivos e/ou finalidades; nomes das empresas; valores gastos); 
 

7. Ofício SEGOV nº 00225/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 047/2020 do 

Sr. Afonso Lopes da Silva solicitando à Expresso Metrópolis Transportes e Viagens Ltda. 

informações de como está sendo feita a limpeza e higienização dos ônibus nessa época 

de Coronavírus e em que período essas limpezas são feitas (com cópia para o Executivo 

Municipal); 
 

8. Ofício SEGOV nº 00226/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 048/2020 do 

Sr. Afonso Lopes da Silva solicitando informações de como está sendo feito o atendimento 

à população, nesse atual momento em que estamos vivendo, pela Secretaria de 

Assistência Social; 

 

 

II - Dos Senhores Vereadores: 

 

 

Requerimentos: 

 

1. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal informações sobre quais os 

motivos das contratações de comissionados durante a pandemia, sendo que as 

contratações foram feitas para cargos dos quais não atuam na linha de frente de combate; 
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2. Do Sr. Afonso Lopes da Silva solicitando à Empresa NETEL Internet Ltda., informações 

sobre as constantes quedas da internet nas residências e estabelecimentos contratantes 

daquela Empresa, bem como as dificuldades de atendimento aos usuários desse serviço e 

previsão de melhora na prestação do mesmo; 

 

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

informações sobre quais foram os deputados que disponibilizaram verbas para a cidade de 

Jaguariúna, bem como o valor disponibilizado nesse momento de Pandemia - Covid-19; 

 
 

Indicações: 
 
 

1. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal isenção do pagamento dos 

impostos municipais aos comerciantes que devido ao decreto municipal estão proibidos de 

trabalhar; 

 

2. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal a prorrogação dos 

pagamentos dos impostos municipais de 03 meses para 06 meses; 
 
 

 

Moção: 
 

1. Do Sr. José Muniz de congratulações e louvor a toda equipe da Secretaria de Educação, 

pelo sucesso do Programa “Minha Merenda em Casa”; 

 

2. Da Sra. Cássia Murer Montagner de congratulações e louvor ao Executivo Municipal e 

aos profissionais da Secretaria de Educação pela retomada das atividades escolares da 

Rede Municipal de Ensino por meio do Ensino à Distância (EaD) e pelas medidas de apoio 

nutricional aos estudantes; 

 

3. Do Sr. Afonso Lopes da Silva de congratulações e louvor a todos os trabalhadores em 

enfermagem da Secretaria de Saúde do Município de Jaguariúna e do Hospital Walter 

Ferrari pela passagem do “Dia do trabalhador em Enfermagem”, ocorrido em 12 de maio. 
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III – De Diversos: 
 

1. E-mail da Sra. Maria Moreno Avighi – Secretária Chefe de Gabinete - Procuradoria 

Regional do trabalho da 15ª Região acusando o recebimento da Moção nº 017/2020 do 

Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de apelo ao Excelentíssimo Procurador Chefe do 

Ministério Público do Trabalho para auxílio à cidade de Jaguariúna por conta da pandemia 

do Coronavírus; 

 

2. Ofício nº 052/2020 da Presidência da ASAMAS – Associação Santa Maria de Saúde 

dado resposta ao Requerimento nº 045/2020 do Sr. David Hilário Neto solicitando 

encaminhar a esta Casa todas as contratações, aquisições e contratos administrativos 

firmados em virtude da pandemia causada pelo Coronavírus-COVID-19; 

 

 

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 informações 

sobre quais os motivos das contratações de comissionados durante a pandemia, sendo 

que as contratações foram feitas para cargos dos quais não atuam na linha de frente de 

combate; 

 

2. Requerimento do Sr. Afonso Lopes da Silva solicitando à Empresa NETEL Internet 

Ltda., informações sobre as constantes quedas da internet nas residências e 

estabelecimentos contratantes daquela Empresa, bem como as dificuldades de 

atendimento aos usuários desse serviço e previsão de melhora na prestação do mesmo; 

 

3. Requerimento do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao Executivo 

Municipal informações sobre quais foram os deputados que disponibilizaram verbas para a 

cidade de Jaguariúna, bem como o valor disponibilizado nesse momento de Pandemia - 

Covid-19; 
 

4. Moção do Sr. José Muniz de congratulações e louvor a toda equipe da Secretaria de 

Educação, pelo sucesso do Programa “Minha Merenda em Casa”; 
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5. Moção da Sra. Cássia Murer Montagner de congratulações e louvor ao Executivo 

Municipal e aos profissionais da Secretaria de Educação pela retomada das atividades 

escolares da Rede Municipal de Ensino por meio do Ensino à Distância (EaD) e pelas 

medidas de apoio nutricional aos estudantes; 

 

6. Moção do Sr. Afonso Lopes da Silva de congratulações e louvor a todos os 

trabalhadores em enfermagem da Secretaria de Saúde do Município de Jaguariúna e do 

Hospital Walter Ferrari pela passagem do “Dia do trabalhador em Enfermagem”, ocorrido 

em 12 de maio. 
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 Primeira Discussão: 

 

1. Projeto de Lei Complementar nº 002/2020 do Executivo 

Municipal, 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 
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providências. (Quorum de deliberação: maioria absoluta: Art.50, § 1º, III do 

R.I., c/c Art.42 da LOM) 

Com parecer conjunto das Comissões Permanentes de Constituição, Justiça e Redação e de 

Orçamento, Finanças e Contabilidade, lido em Sessão Ordinária de 14 de abril de 2020. 

 

Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Complementar nº 002/2020, de iniciativa do Sr. Walter 

Luís Tozzi de Camargo, que “altera o artigo 1º do Projeto de Lei Complementar nº 002/2020, que 

modifica o artigo 615, inciso IV, letra c, da Lei Complementar Municipal nº 209/2012”, lida em 

Sessão Ordinária de 14 de abril de 2020: 

 

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 maio de 

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

Secretaria da Câmara Municipal, 11 de maio de 2020. 

 
 


