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Pauta dos Trabalhos da 19ª Sessão Ordinária, de 1º/09/2020 

  

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

 

Segunda Carta a Coríntios – Capítulo 13,  versículos 5 a 9. 

“Examinai-vos a vós mesmos, vede se estais na fé. Experimentai-vos a vós mesmos. Não 

reconheceis que Jesus Cristo está em vós? A não ser talvez que a prova se volte contra 

vós. Espero que reconheçais que não somos reprovados. Pedimos a Deus que não façais 

nenhum mal, não para aparecermos como aprovados, mas para que façais o bem, ainda que 

sejamos reprovados.  Pois nenhum poder temos contra a verdade, mas só a favor da verdade.  

Sim, nós nos alegramos quando somos fracos e vós sois fortes. E rezamos para que vos torneis 

perfeitos.” 

 

- 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 

  Da Sessão Ordinária anterior; 

 Da 8ª Sessão Extraordinária, de 25/08/2020. 

 
 

 Leitura da Matéria Constante do Expediente: 

 

 

I – Do Senhor Prefeito: 

 

1. Ofício SEGOV nº 00432/2020 acusando recebimento do Requerimento nº 101/2020 do Sr. 

Cristiano José Cecon solicitando informações sobre o funcionamento da política municipal 

de internações para dependentes químicos; 

 

2. Ofício SEGOV nº 00433/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 102/2020 do 

Sr. Ângelo Roberto Torres solicitando informações sobre a existência de projeto para a 

construção de um posto de saúde no Bairro Vargeão; 
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3. Ofício SEGOV nº 00434/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 103/2020 do 

Sr. Ângelo Roberto Torres solicitando à Nettel Internet informar sobre a implantação de 

internet no loteamento Águas do Jaguary, no Bairro Roseira de Cima (com cópia para o 

Executivo Municipal); 
 

4. Ofício SEGOV nº 00435/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 104/2020 do 

Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando informações sobre as alterações realizadas no 

orçamento do município no 1º Quadrimestre de 2020, conforme dispõem os artigos 19 e 20 

da Lei nº 2.612/2019; 
 

5. Ofício SEGOV nº 00436/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 106/2020 da 

Sra. Cássia Murer Montagner solicitando informações sobre remoção de vários postes 

metálicos obsoletos que estão afixados na calçada da Praça Umbelina Bueno, conforme 

especifica 
 

6. Ofício SEGOV nº 00437/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 107/2020 do 

Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando informações que especifica referentes à Polícia 

Municipal no período de Campanha Eleitoral no exercício de 2020; 
 

7. Ofício SEGOV nº 00438/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 110/2020 do 

Sr. David Hilário Neto solicitando cópia de todos os contratos efetuados com as empresas, 

que prestaram serviços de asfalto nos últimos 36 meses; 

 

8. Ofício SEGOV nº 00439/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 111/2020 do 

Sr. David Hilário Neto solicitando cópia de contrato, nota fiscal ou parceria firmada com a 

TV Artes para inserção de propaganda da cidade e TV Escola; 

 

9. Ofício SEGOV nº 00440/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 112/2020 do 

Sr. David Hilário Neto solicitando relação de todos os serviços efetuados e os valores 

investidos, do empréstimo de 15 milhões no setor e Saneamento até o momento; 
 

10. Ofício SEGOV nº 00441/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 113/2020 do 

Sr. David Hilário Neto solicitando informações sobre o incentivo efetuado pela Prefeitura ao 

comércio de Jaguariúna, nesta época de pandemia; 
 

11. Ofício SEGOV nº 00442/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 114/2020 do 

Sr. Cristiano José Cecon solicitando à CPFL Energia – Santa Cruz, cancelar os cortes de 

energia até o final do ano, para a população ter tempo de retornar às condições para 

cumprir com os pagamentos (com cópia para o Executivo Municipal); 
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12. Ofício SEGOV nº 00443/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 115/2020 do 

Sr. Cristiano José Cecon solicitando à CPFL Energia – Santa Cruz, elaborar campanha 

para explicar à população como fazer o cadastro para ser incluso na tarifa social, como 

parcelar contas em atraso, entre outras coisas (com cópia para o Executivo Municipal); 

 

13. Ofício SEGOV nº 00444/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 116/2020 do 

Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando informações relativas ao remanejamento 

seguro das capivaras existentes no inteiro do Parque Luiz Barbosa; 

 

14. Ofício SEGOV nº 00445/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 117/2020 do 

Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando informações sobre eventual existência de 

Processo Sindicante ocorrido na Secretaria de Segurança Púbica em virtude de Assédio 

Moral ou Assédio Sexual no período de 2009 a 2012; 

 

15. Ofício SEGOV nº 00446/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 118/2020 do 

Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando informações relativas aos Registros de 

Pessoas Autônomas – RPA existentes na Secretaria de Segurança Pública no período de 

2009 a 2012; 
 

16. Ofício SEGOV nº 00449/2020 acusando o recebimento das seguintes Indicações nºs.: 113, 

114 e 115/2020 do Sr. Afonso Lopes da Silva; 105,106,107,108 e 109/2020 do Sr. Ângelo 

Roberto Torres; 103 e 104/2020 do Sr. Cristiano José Cecon; 110/2020 da Sra. Inalda Lúcio 

de Barros Santana; 116 e 117/2020 do Sr. José Muniz; 111 e 112/2020 do Sr. Romilson 

Nascimento Silva e 118 e 119/2020 do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo; 
 

17. Ofício SEGOV nº 00452/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 105/2020 da 

Sra. Cássia Murer Montagner solicitando à Expresso Metrópolis Transportes e Viagens 

Ltda., informações sobre atendimento do pedido de transporte público para deslocamento 

de munícipes da área central da cidade até a Unidade Básica de Saúde do bairro Nova 

Jaguariúna (com cópia para a Secretaria de Mobilidade Urbana); 
 

18. Ofício SEGOV nº 00453/2020 dando resposta ao Requerimento nº 165/2018 dos Srs. 

Walter Luís Tozzi de Camargo e Cássia Murer Montagner solicitando informações sobre a 

vigência e aplicação da Lei nº 2.439 de 30 de novembro de 2017, que dispõe sobre o 

parcelamento de preços públicos de sepultamento e exumação no Município, entre outra 

questão; 
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19. Ofício SEGOV nº 00457/2020 dando resposta ao Requerimento nº 094/2020 do Sr. Ângelo 

Roberto Torres solicitando à Expresso Metrópolis Transportes e Viagens Ltda, uma linha de 

ônibus para atender diariamente, os munícipes do Residencial Águas do Jaguary, próximo 

ao Bairro Roseira de Cima; 
 

20. Ofício SEGOV nº 00458/2020 dando resposta ao Requerimento nº 095/2020 do Sr. Ângelo 

Roberto Torres solicitando informações sobre a possibilidade de ser implantado período 

integral na escola Prefeito Adone Bonetti, no Bairro Roseira de Cima; 
 

21. Ofício SEGOV nº 00459/2020 solicitando prorrogação de prazo para resposta ao 

Requerimento nº 096/2020 do Sr. Afonso Lopes da Silva solicitando informar se existe 

projeto para melhorias que especifica na região do Capitinga;  
 

22. Ofício SEGOV nº 00460/2020 solicitando prorrogação do prazo para resposta ao 

Requerimento nº 098/2020 do Sr. David Hilário Neto solicitando informações sobre quais os 

procedimentos tomados com os envolvidos após as denúncias de compras irregulares no 

Município de Jaguariúna, através da Secretaria de Saúde; 
 

23. Ofício SEGOV nº 00461/2020 solicitando prorrogação do prazo para resposta ao 

Requerimento nº 099/2020 do Sr. David Hilário Neto solicitando relação com todos os 

nomes e os valores pagos, nos últimos 44 meses, de todas as empresas que prestaram e 

ainda prestam serviços, na área da Comunicação, para a Prefeitura; 
 

24. Ofício SEGOV nº 00462/2020 solicitando prorrogação do prazo para resposta ao 

Requerimento nº 100/2020 do Sr. David Hilário Neto solicitando informações de todas as 

notas fiscais emitidas pela empresa Confraria da Comunicação e prestadas por terceiros 

àquela empresa, referentes aos trabalhos executados para a Prefeitura de Jaguariúna, no 

período de janeiro de 2017 a agosto de 2020; 
 

25. Ofício SEGOV nº 00468/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 119/2020 do 

Sr. Ângelo Roberto Torres solicitando o envio de uma cópia do projeto do Loteamento 

Águas do Jaguary; 
 

26. Ofício SEGOV nº 00469/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 120/2020 do 

Sr. David Hilário Neto solicitando informações sobre a forma de controle, através de cópia 

de planilhas dos subsídios do transporte urbano de todas as linhas, entre outras questões 
 

27. Ofício SEGOV nº 00470/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 121/2020 do 

Sr. David Hilário Neto solicitando cópia atualizada do Plano Municipal de Educação; 
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28. Ofício SEGOV nº 00471/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 122/2020 do 

Sr. David Hilário Neto solicitando o envio do contrato e aditamento do transporte escolar 

municipal de 2017 a 2020 e a relação nominal de monitores escolares do transporte; 

 

29. Ofício SEGOV nº 00472/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 123/2020 do 

Sr. David Hilário Neto solicitando informações se foi encerrado o contrato do CRAS com a 

empresa fornecedora do gás de cozinha que abastece as famílias necessitadas de 

Jaguariúna 
 

30. Ofício SEGOV nº 00473/2020 acusando o recebimento das seguintes Indicações nºs. 

120/2020 do Sr. Afonso Lopes da Silva; 121, 122 e 123/2020 da Sra. Inalda Lúcio de Barros 

Santana;  
 

31. Ofício SEGOV nº 00474/2020 dando resposta ao Requerimento nº 097/2020 do Sr. Luiz 

Carlos de Campos solicitando informações sobre existência de projeto para colocação de 

iluminação no canteiro central da Avenida Alexandre Marion, desde a Rua Atílio Rodrigues 

Bueno – Br. Boa Vista, até o Viaduto José Zacharias Mantovani – Br. São José, e qual seria 

a previsão para a execução dos serviços; 
 

32. Ofício SEGOV nº 00477/2020 dando resposta ao Requerimento nº 091/2020 do Sr. David 

Hilário Neto solicitando o motivo do não pagamento de aluguel e conseqüente despejo, do 

antigo prédio de segurança pública localizado na rua Mal. Floriano Peixoto, e quais são os 

prédios locados pelo Município com seus respectivos valores e contratos; 
 

33. Ofício SEGOV nº 00478/2020-B solicitando prorrogação do prazo para resposta ao 

Requerimento nº 101/2020 do Sr. Cristiano José Cecon solicitando informações sobre o 

funcionamento da política municipal de internações para dependentes químicos; 
 

34. Ofício SEGOV nº 00479/2020 solicitando prorrogação do prazo para resposta ao 

Requerimento nº 102/2020 do Sr. Ângelo Roberto Torres solicitando informações sobre a 

existência de projeto para a construção de um posto de saúde no Bairro Vargeão; 
 

35. Ofício SEGOV nº 00480/2020 solicitando prorrogação do prazo para resposta ao 

Requerimento nº 107/2020 do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando informações que 

especifica referentes à Polícia Municipal no período de Campanha Eleitoral no exercício de 

2020; 
 

36. Ofício SEGOV nº 00481/2020 solicitando prorrogação do prazo para resposta ao 

Requerimento nº 110/2020 do Sr. David Hilário Neto solicitando cópia de todos os contratos 

efetuados com as empresas, que prestaram serviços de asfalto nos últimos 36 meses; 
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37. Ofício SEGOV nº 00482/2020 solicitando prorrogação do prazo para resposta ao 

Requerimento nº 111/2020 do Sr. David Hilário Neto solicitando cópia de contrato, nota 

fiscal ou parceria firmada com a TV Artes para inserção de propaganda da cidade e TV 

Escola; 

 

38. Ofício SEGOV nº 00483/2020 solicitando prorrogação do prazo para resposta ao 

Requerimento nº 112/2020 do Sr. David Hilário Neto solicitando relação de todos os 

serviços efetuados e os valores investidos, do empréstimo de 15 milhões no setor e 

Saneamento até o momento; 
 

39. Ofício SEGOV nº 00484/2020 solicitando prorrogação do prazo para resposta ao 

Requerimento nº 113/2020 do Sr. David Hilário Neto solicitando informações sobre o 

incentivo efetuado pela Prefeitura ao comércio de Jaguariúna, nesta época de pandemia; 
 

40. Ofício SEGOV nº 00485/2020 solicitando prorrogação do prazo para resposta ao 

Requerimento nº 116/2020 do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando informações 

relativas ao remanejamento seguro das capivaras existentes no inteiro do Parque Luiz 

Barbosa; 
 

41. Ofício SEGOV nº 00486/2020 solicitando prorrogação do prazo para resposta ao 

Requerimento nº 117/2020 do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando informações 

sobre eventual existência de Processo Sindicante ocorrido na Secretaria de Segurança 

Púbica em virtude de Assédio Moral ou Assédio Sexual no período de 2009 a 2012; 
 

42. Ofício SEGOV nº 00487/2020 solicitando prorrogação do prazo para resposta ao 

Requerimento nº 118/2020 do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando relativas aos 

Registros de Pessoas Autônomas – RPA existentes na Secretaria de Segurança Pública no 

período de 2009 a 2012;  
 

43. Ofício SEGOV nº 00488/2020 dando resposta ao Requerimento nº 096/2020 do Sr. Afonso 

Lopes da Silva solicitando informar se existe projeto para melhorias que especifica na 

região do Capitinga; 
 

44. Ofício SEGOV nº 00489/2020 dando resposta ao Requerimento nº 104/2020 do Sr. Luiz 

Carlos de Campos solicitando informações sobre as alterações realizadas no orçamento do 

município no 1º Quadrimestre de 2020, conforme dispõem os artigos 19 e 20 da Lei nº 

2.612/2019; 
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45. Ofício SEGOV nº 00490/2020 dando resposta ao Requerimento nº 091/2020 da Sra. 

Cássia Murer Montagner solicitando informações sobre remoção de vários postes metálicos 

obsoletos que estão afixados na calçada da Praça Umbelina Bueno, conforme especifica. 

 

 

II - Dos Senhores Vereadores: 

 

Requerimentos: 

 

1. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal o envio de cópias de 

contratos de diversas empresas que atuaram no Município de Jaguariúna, no período de 

2017 à 2020; 

 

2. Do Sr. Afonso Lopes da Silva solicitando ao Executivo Municipal informações sobre a Lei 

Aldir Blanc, de auxilio ao Setor Cultural, entre outras coisas; 
 

3. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal cópia de Portaria de 

nomeação do Comitê Gestor e/ou Administrativo da JaguarPrev em vigência; 
 

4. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal cópia do estudo e roteiro 

detalhado (ponto a ponto) de rotas e/ou trechos das linhas de transporte escolar que 

definiram a quilometragem base para a contratação de empresa de prestação de serviços 

de transporte escolar -2017/2020; 
 

5. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal cópia atualizada da longa 

lista e fila de espera da creche, bem como critério adotado para distribuição de novas 

vagas; 
 

6. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal cópia das deliberações do 

Comitê administrativo e/ou Gestor das análises de riscos de investimentos e aportes 

financeiros em Fundos de Investimentos feita por consultoria especializada prestadora de 

serviço da JaguarPrev; 
 

7. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal cópia das notas fiscais 

emitidas de 2017 a 2020 pelas empresas prestadoras de serviços de Transporte Escolar; 
 

8. Do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal cópia de contratos das atas 

de registro de preços e/ou licitações de hortifrutigranjeiro e gêneros alimentícios de 2017 a 

2020; 
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9. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipal informações 

relativas à aplicação de isenção de IPTU aos imóveis tombados e inventariados no 

Município; 
 

10. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipal ao CONPHAAJ, 

à Paróquia de Santa Maria e à Diocese de Amparo informações relativas ao restauro da 

Igreja Centenária de Santa Maria; 
 

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

relativas ao pagamento do adicional de periculosidade dos Vigias e Vigilantes Patrimoniais 

da Prefeitura de Jaguariúna; 
 

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

sobre o encaminhamento neste ano de projeto de lei relativo ao REFIS. 

 

Indicações: 

 

1. Do Sr. Ângelo Roberto Torres solicitando ao Executivo Municipal operação tapa-buraco 

na rua Gallo, 325, Bairro Roseira de Cima. 
 

2. Do Sr. Ângelo Roberto Torres solicitando ao Executivo Municipal poda das plantas 

“Sansão”, localizadas atrás do Restaurante Deoclécius, no bairro Colméia – Estrada JGR – 

km 170,317 (com cópia para a Secretaria de Meio Ambiente); 
 

3. Do Sr. Ângelo Roberto Torres solicitando ao Executivo Municipal troca de lâmpadas 

queimadas, bem como o aumento de lâmpadas no túnel que liga dos bairros Roseira; 
 

4. Do Sr. Ângelo Roberto Torres solicitando ao Executivo Municipal troca de lâmpada 

queimada do poste localizado ao lado do ponto de ônibus na Rodovia SP340, em frente à 

Empresa JBS (trevo de acesso ao bairro Roseira); 
 

5. Do Sr. Afonso Lopes da Silva solicitando ao Executivo Municipal colocação de alambrado 

e calçamento ao entorno da área verde (APP), localizada entre os bairros: Jardim 

Pinheiros, Jardim Primavera e Terras da Capela de Santo Antonio; 
 

6. Da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana solicitando ao Executivo Municipal construção de 

uma lombada na rua Santo Marmirolli, próximo ao nº 690, no bairro Cruzeiro do Sul; 
 

7. Da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana solicitando ao Executivo Municipal construção de 

um ponto de ônibus na rua Marion, em frente ao número 95, bairro Santo Antonio do 

Jardim; 
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8. Do Sr. Cristiano José Cecon solicitando ao Executivo Municipal criação de um telefone 

com ligação gratuita 24 horas, para atendimento à denúncias de abuso sexual a criança e 

adolescentes. 

 

Moções: 

 

1. Do Sr. José Muniz de congratulações e louvor à empresa MAHLE Compressores do 

Brasil Ltda. por completar 20 anos em nosso Município. 
 

2. Do Sr. Afonso Lopes da Silva de pesar pelo passamento do Sr. Marcio Donizete 

Pinheiro, ocorrido em 14 de agosto p.p., aos 53 anos de idade, nesta cidade; 
 

3. Da Sra. Cássia Murer Montagner de Congratulações e Louvor aos profissionais 

voluntários dos diversos segmentos que atuam em prol da inclusão social da pessoa 

com deficiência; 
 

4. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de congratulações e louvor aos responsáveis 

atuantes no Projeto “Dia do Corretor de Imóveis” que se comemora no dia 27 de agosto 

de cada ano; 
 

5. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de congratulações e louvor aos responsáveis 

atuantes no Projeto “Escola na TV”, idealizado e realizado pela Administração Municipal 

por meio da Secretaria Municipal de Educação de Jaguariúna; 
 

6. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de congratulações e louvor aos responsáveis 

atuantes no Projeto “Minha Merenda em Casa”, idealizado e realizado pela 

Administração Municipal por meio da Secretaria Municipal de Educação de Jaguariúna; 
 

7. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de congratulações e louvor aos responsáveis 

atuantes no Projeto “Dia do Profissional de Educação Física” que se comemora no dia 

Primeiro de Setembro de cada ano. 
 

 

III – De Diversos: 

 

1. Ofício nº 1279/2020/CGAHD/DAHU/SAES/MS do Coordenador Geral de Atenção 

Hospitalar e Domiciliar/DAHU/SAES/MS (via email), dando resposta à Moção nº 

015/2020 dos Srs. Walter Luís Tozzi de Camargo, Cristiano José Cecon e Rodrigo da Silva 

Blanco de apelo ao Excelentíssimo Presidente da República para auxílio à cidade de 

Jaguariúna por conta da pandemia do Coronavírus; 
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2. Carta do Sr. Diretor da Expresso Metrópolis Transportes e Viagens Ltda. dando 

resposta ao Requerimento nº 108/2020 do Sr. Afonso Lopes da Silva, solicitando qual a 

relação que existe entre o número de ônibus circulando e as fases de liberação do Plano 

São Paulo, entre outras questões; 

 

3. Carta do Sr. Diretor da Expresso Metrópolis Transportes e Viagens Ltda. dando 

resposta ao Requerimento nº 094/2020 do Sr. Ângelo Roberto Torres, solicitando uma 

linha de ônibus para atender diariamente, os munícipes do Residencial Águas do Jaguary, 

próximo ao Bairro Roseira de Cima; 
 

4. Carta do Sr. Diretor da Expresso Metrópolis Transportes e Viagens Ltda. dando 

resposta ao Requerimento nº 105/2020 da Sra. Cássia Murer Montagner solicitando 

informações sobre atendimento do pedido de transporte público para deslocamento de 

munícipes da área central da cidade até a Unidade Básica de Saúde do bairro Nova 

Jaguariúna; 

 

5. Ofício nº 587/2020/GIGOV/CP da Gerência Executiva e Negocial de Governo 

Campinas/SP da Caixa Econômica Federal (via email), comunicando contrato de 

repasse celebrado entre o Município de Jaguariúna e a Caixa, no valor de R$ 144.250,00 

referente à contratação de Unidade Coordenadora de Execução UCE no Município de 

Jaguariúna/SP; 

 

6. Ofício nº 595/2020/GIGOV/CP da Gerência Executiva e Negocial de Governo 

Campinas/SP da Caixa Econômica Federal (via email), comunicando contrato de 

repasse celebrado entre o Município de Jaguariúna e a Caixa (sob bloqueio) no valor de 

R$ 195.000,00 do Programa de Desenvolvimento e Promoção do Turismo para apoio a 

projetos de infra-estrutura turística – Parque dos Lagos; 
 

7. Ofício nº 597/2020/GIGOV/CP da Gerência Executiva e Negocial de Governo 

Campinas/SP da Caixa Econômica Federal (via email), comunicando contrato de 

repasse celebrado entre o Município de Jaguariúna e a Caixa (sob bloqueio), no valor de 

R$ 682.500,00, do Programa de Desenvolvimento e Promoção do Turismo para apoio a 

projetos de infra-estrutura turística – construções de Novas Instalações do Centro Cultural; 
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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 o envio de 

cópias de contratos de diversas empresas que atuaram no Município de Jaguariúna, no 

período de 2017 à 2020; 

 

2. Requerimento do Sr. Afonso Lopes da Silva solicitando ao Executivo Municipal 

informações sobre a Lei Aldir Blanc, de auxilio ao Setor Cultural, entre outras coisas; 
 

3. Requerimento do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal cópia de 

Portaria de nomeação do Comitê Gestor e/ou Administrativo da JaguarPrev em vigência; 
 

4. Requerimento do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal cópia do 

estudo e roteiro detalhado (ponto a ponto) de rotas e/ou trechos das linhas de transporte 

escolar que definiram a quilometragem base para a contratação de empresa de prestação 

de serviços de transporte escolar -2017/2020; 
 

5. Requerimento do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal cópia 

atualizada da longa lista e fila de espera da creche, bem como critério adotado para 

distribuição de novas vagas; 
 

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

deliberações do Comitê administrativo e/ou Gestor das análises de riscos de investimentos 

e aportes financeiros em Fundos de Investimentos feita por consultoria especializada 

prestadora de serviço da JaguarPrev; 
 

7. Requerimento do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal cópia das 

notas fiscais emitidas de 2017 a 2020 pelas empresas prestadoras de serviços de 

Transporte Escolar; 
 

8. Requerimento do Sr. David Hilário Neto solicitando ao Executivo Municipal cópia de 

contratos das atas de registro de preços e/ou licitações de hortifrutigranjeiro e gêneros 

alimentícios de 2017 a 2020; 
 

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

informações relativas à aplicação de isenção de IPTU aos imóveis tombados e 

inventariados no Município; 
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10. Requerimento do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipal 

ao CONPHAAJ, à Paróquia de Santa Maria e à Diocese de Amparo informações relativas 

ao restauro da Igreja Centenária de Santa Maria; 
 

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

informações relativas ao pagamento do adicional de periculosidade dos Vigias e Vigilantes 

Patrimoniais da Prefeitura de Jaguariúna; 
 

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

informações sobre o encaminhamento neste ano de projeto de lei relativo ao REFIS; 
 

13. Moção do Sr. José Muniz de congratulações e louvor à empresa MAHLE Compressores 

do Brasil Ltda. por completar 20 anos em nosso Município. 
 

14. Moção do Sr. Afonso Lopes da Silva de pesar pelo passamento do Sr. Marcio Donizete 

Pinheiro, ocorrido em 14 de agosto p.p., aos 53 anos de idade, nesta cidade; 
 

15. Moção da Sra. Cássia Murer Montagner de Congratulações e Louvor aos profissionais 

voluntários dos diversos segmentos que atuam em prol da inclusão social da pessoa com 

deficiência; 
 

16. Moção do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de congratulações e louvor aos 

responsáveis atuantes no Projeto “Dia do Corretor de Imóveis” que se comemora no dia 27 

de agosto de cada ano; 
 

17. Moção do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de congratulações e louvor aos 

responsáveis atuantes no Projeto “Escola na TV”, idealizado e realizado pela 

Administração Municipal por meio da Secretaria Municipal de Educação de Jaguariúna; 
 

18. Moção do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de congratulações e louvor aos 

responsáveis atuantes no Projeto “Minha Merenda em Casa”, idealizado e realizado pela 

Administração Municipal por meio da Secretaria Municipal de Educação de Jaguariúna; 
 

19. Moção do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de congratulações e louvor aos 

responsáveis atuantes no Projeto “Dia do Profissional de Educação Física” que se 

comemora no dia Primeiro de Setembro de cada ano; 

 

IV – 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: 
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.............................................................................................................................................................

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

 

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 

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

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

 

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 8 de setembro de 

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

Secretaria da Câmara Municipal, 31 de agosto de 2020. 


