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Pauta dos Trabalhos da 22ª Sessão Ordinária, de 06/10/2020 

 

  

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

 

 

Carta aos Romanos  – Capítulo 12,  versículos 9 a 20 

“Que vosso amor seja sem fingimento, detestando o mal e aderindo ao bem. Amai-vos uns aos 

outros com amor fraterno e, quanto ao respeito, cada qual considere os outros como mais 

merecedores. Sede esforçados, sem preguiça, fervorosos de espírito, a serviço do Senhor. Sede 

alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração; solidários diante das 

necessidades dos irmãos, acolhedores na hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem; 

abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que 

choram. Tende os mesmos sentimentos para com todos, sem procurar grandezas, mas 

assumindo as tarefas humildes; não vos considereis como sábios. Não pagueis a ninguém o mal 

com o mal; procurai fazer o bem diante de todos; vivei em paz com todos, se possível, enquanto 

depende de vós. Não façais justiça com as próprias mãos, caríssimos, mas deixai agir a ira de 

Deus, pois está escrito: “Sou eu que farei justiça, eu é que retribuirei”, diz o Senhor. Ao contrário, 

“se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer; se tem sede, dá-lhe de beber; fazendo isso, ajuntarás 

brasas sobre sua cabeça”. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem”. 

 

- 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 SEGOV nº 00529/2020 solicitando prorrogação do prazo para resposta ao 

Requerimento nº 124/2020 do Sr. David Hilário Neto referente ao envio de cópias de contratos 

de diversas empresas que atuaram no Município de Jaguariúna, no período de 2017 à 2020; 
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2. Ofício SEGOV nº 00530/2020 solicitando prorrogação do prazo para resposta ao 

Requerimento nº 125/2020 do Sr. Afonso Lopes da Silva referente à informações sobre a Lei 

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

 

3. Ofício SEGOV nº 00531/2020 solicitando prorrogação do prazo para resposta ao 

Requerimento nº 126/2020 do Sr. David Hilário Neto referente à cópia de Portaria de 

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

4. Ofício SEGOV nº 00532/2020 solicitando prorrogação do prazo para resposta ao 

Requerimento nº 127/2020 do Sr. David Hilário Neto referente à 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. Ofício SEGOV nº 00533/2020 solicitando prorrogação do prazo para resposta ao 

Requerimento nº 128/2020 do Sr. David Hilário Neto referente à cópia atualizada da longa lista 

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

 

6. Ofício SEGOV nº 00534/2020 solicitando prorrogação do prazo para resposta ao 

Requerimento nº 129/2020 do Sr. David Hilário Neto referente à 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. Ofício SEGOV nº 00535/2020 solicitando prorrogação do prazo para resposta ao 

Requerimento nº 130/2020 do Sr. David Hilário Neto referente à cópia das notas fiscais 

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

8. Ofício SEGOV nº 0536/2020 solicitando prorrogação do prazo para resposta ao Requerimento 

nº 131/2020 do Sr. David Hilário Neto referente à cópia de contratos das atas de registro de 

preços e/ou licitações de hortifrutigranjeiros e gêneros alimentícios de 2017 a 2020; 
 

9. Ofício SEGOV nº 00537/2020 solicitando prorrogação do prazo para resposta ao 

Requerimento nº 132/2020 do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo referente à informações 

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

10. Ofício SEGOV nº 00538/2020 solicitando prorrogação do prazo para resposta ao 

Requerimento nº 133/2020 do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao CONPHAAJ, à 

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

Centenária de Santa Maria;   
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11. Ofício SEGOV nº 00539/2020 solicitando prorrogação do prazo para resposta ao 

Requerimento nº 134/2020 do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo referente à informações 

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

Prefeitura de Jaguariúna;  
 

12. Ofício SEGOV nº 00540/2020 solicitando prorrogação do prazo para resposta ao 

Requerimento nº 135/2020 do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo referente à informações 

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

13. Ofício SEGOV nº 00541/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 136/2020 do Sr. 

Rodrigo da Silva Blanco solicitando informações se existe um projeto em tramitação nessa 

Prefeitura para regularizar a documentação de toda a área que abrange o Loteamento 

Recanto Camanducaia, para que os proprietários possam registrar escritura dos terrenos lá 

comprados após o ano de 1980; 
 

14. Ofício SEGOV nº 00542/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 137/2020 do Sr. 

Rodrigo da Silva Blanco solicitando informações em que fase está o Processo para registrar 

as Escrituras Públicas das propriedades do Residencial Arco Íris (com cópia para o Cartório de 

Registro de Imóveis de Jaguariúna); 
 

15. Ofício SEGOV nº 00543/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 138/2020 do Sr. 

Afonso Lopes da Silva solicitando informações do porque não é feita a retirada de lixo das 

lixeiras na Praça do loteamento Reserva da Barra, pelos coletores de lixo; 
 

16. Ofício SEGOV nº 00544/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 139/2020 do Sr. 

Ângelo Roberto Torres solicitando informações do motivo da retirada do container de lixo do 

portão da Fazenda da Barra; 
 

17. Ofício SEGOV nº 00545/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 140/2020 do Sr. 

Ângelo Roberto Torres solicitando informações do motivo do atraso da implantação da 

iluminação pública no bairro Águas do Jaguary; 
 

18. Ofício SEGOV nº 00546/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 141/2020 do Sr. 

Afonso Lopes da Silva solicitando informações se há estudos para legalizar os imóveis que 

eram comerciais e foram transformados em residenciais; 

 

19. Ofício SEGOV nº 0547/2020 acusando o recebimento das seguintes Indicações nºs 137/2020 

do Sr. Ângelo Roberto Torres; 136/2020 da Sra. Cássia Murer Montagner e 135/2020 da Sra. 

Inalda Lúcio de Barros Santana; 
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20. Ofício SEGOV nº 00558/2020 dando resposta ao Requerimento nº 136/2020 do Sr. Rodrigo 

da Silva Blanco solicitando informações se existe um projeto em tramitação nessa Prefeitura 

para regularizar a documentação de toda a área que abrange o Loteamento Recanto 

Camanducaia, para que os proprietários possam registrar escritura dos terrenos lá comprados 

após o ano de 1980; 
 

21. Ofício SEGOV nº 00559/2020 dando resposta ao Requerimento nº 137/2020 do Sr. Rodrigo 

da Silva Blanco solicitando informações em que fase está o Processo para registrar as 

Escrituras Públicas das propriedades do Residencial Arco Íris (com cópia para o Cartório de 

Registro de Imóveis de Jaguariúna); 
 

22. Ofício SEGOV nº 00560/2020 dando resposta ao Requerimento nº 141/2020 do Sr. Afonso 

Lopes da Silva solicitando informações se há estudos para legalizar os imóveis que eram 

comerciais e foram transformados em residenciais; 
 

23. Ofício SEGOV nº 00561/2020 dando resposta ao Requerimento nº 138/2020 do Sr. Afonso 

Lopes da Silva solicitando informar porque não é feita a retirada de lixo das lixeiras na Praça 

do loteamento Reserva da Barra, pelos coletores de lixo; 
 

24. Ofício SEGOV nº 00562/2020 dando resposta ao Requerimento nº 139/2020 do Sr. Ângelo 

Roberto Torres solicitando informar qual o motivo da retirada do container de lixo do portão da 

Fazenda da Barra; 
 

25. Ofício SEGOV nº 00563/2020 dando resposta ao Requerimento nº 140/2020 do Sr. Ângelo 

Roberto Torres solicitando informar qual o motivo do atraso da implantação da iluminação 

pública no bairro Águas do Jaguary; 
 

26. Ofício SEGOV nº 00564/2020 dando resposta ao Requerimento nº 125/2020 do Sr. Afonso 

Lopes da Silva solicitando informações sobre a Lei Aldir Blanc, de auxílio ao Setor Cultural, 

entre outras coisas; 
 

27. Ofício SEGOV nº 00565/2020 dando resposta ao Requerimento nº 135/2020 do Sr. Walter 

Luís Tozzi de Camargo solicitando informações sobre o encaminhamento, neste ano, de 

projeto de lei relativo ao REFIS. 

 

II - Dos Senhores Vereadores: 

 

 

Projetos: 
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1. De Lei dos Srs. José Muniz, Ângelo Roberto Torres, Cássia Murer Montagner, Walter 

Luis Tozzi de Camargo, Afonso Lopes da Silva, Romilson Nascimento Silva e Inalda 

Lúcio de Barros Santana que altera e acresce parágrafos ao artigo 2º da Lei Municipal nº 

2.153, de 17 de junho de 2013, que dispõe sobre a instalação de medidores de água, nas 

formas que especifica e dá outras providências, modificada pela Lei nº 2.644, de 06 de 

novembro de 2019; 

 

2. De Decreto Legislativo do Sr. José Muniz que dispõe sobre a concessão de título de 

“Cidadão Jaguariunense”, ao Senhor William de Souza Silva. 

 

 

Requerimentos: 

 

1. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando à Empresa ALL – América 

Latina Logística S/A, providenciar, com urgência, o conserto da ponte sob a linha férrea, no 

Bairro Tanquinho, próximo ao Rancho Oásis, Condomínio Califórnia e Cerâmica 

Takemassa (com cópia para o Executivo Municipal); 

 

2. Da Sra. Cássia Murer Montagner solicitando ao Executivo Municipal o detalhamento a 

respeito da ocorrência registrada pela Polícia Militar Ambiental, com o acionamento da 

Polícia Federal, na manhã do último dia 22 de setembro, que trata do embargo de área 

particular devido à extração irregular de minérios e argila, além da derrubada de árvores 

nativas. 

 

Indicações: 

 
 

1. Do Sr. Ângelo Roberto Torres - Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal poda 

da árvore na rua Bernardino, próximo ao número 1.916, na Vila 12 de Setembro II; 

 

2. Do Sr. Ângelo Roberto Torres - Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal que 

ao denominar nomes de ruas e/ou logradouros públicos, seja lembrado do nome do Sr. 

Irineu Alves Felippe; 
 

3. Do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo Municipal construção de uma lombada na rua 

Padre Antonio Joaquim Gomes, defronte a casa de nº 564, no Jardim Europa; 
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4. Do Sr. Ângelo Roberto Torres - Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal 

construção de uma lombada na rua Maranhão, no Bairro de Guedes, próximo a ponte do 

Camanducaia; 
 

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

construção de uma rotatória no cruzamento da Avenida Pacífico Moneda com a rua 

Maranhão; 
 

6. Da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana – Inalda Cabeleireira solicitando ao Executivo 

Municipal para que seja canalizado o córrego na rua Amazonas, iniciando em frente ao nº 

2.342 até a UBS, na Vila 12 de Setembro; 
 

7. Da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana – Inalda Cabeleireira solicitando ao Executivo 

Municipal corte de uma árvore na rua Eduardo Tozzi, em frente ao nº 1.988, na Vila 12 de 

Setembro; 
 

8. Do Sr. Afonso Lopes da Silva - Silva solicitando ao Executivo Municipal providenciar a 

iluminação na área aberta em frente às residências existentes próximas à Cerâmica Catão, 

na Avenida Pacífico Moneda, altura do número 2000, no bairro Vargeão;  
 

9. Do Sr. Afonso Lopes da Silva - Silva solicitando ao Executivo Municipal colocação de 

uma cobertura de um ponto de ônibus na altura do número 2000, na Avenida Pacífico 

Moneda, no bairro Vargeão; 

 

10. Da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana – Inalda Cabeleireira solicitando ao Executivo 

Municipal consertar o portão da quadra de esportes, na Estrada Judite dos Santos Pinto, 

em frente ao Condomínio Jaguariúna II, Bairro Cruzeiro do Sul; 

 

11. Da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana – Inalda Cabeleireira solicitando ao Executivo 

Municipal fazer calçada na continuação da rua Mario Sales Filho, no bairro Jardim 

Primavera, conforme especifica. 
 

Moção: 

 
 

1. Do Sr. David Hilário Neto de congratulações e louvor ao Sr. Tiago Luiz Mariano Zerbo, 

Síndico do Condomínio Recanto Jaguary e a todos os seus moradores, por dispor o uso do 

poço que se localiza nas áreas internas do condomínio para abastecimento da Rede de 

água do Município. 
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III – De Diversos: 

 

1. OFÍCIO SEJEL nº 252/2020 – DE-jef do Sr. Rafael da Silva Blanco, acusando o 

recebimento da Moção nº 048/2020 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; 

 

2. Ofício nº 227/2020 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de 

Pessoa Jurídica e Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da 

Comarca de Jaguariúna/SP dando resposta ao Requerimento nº 137/2020 do Sr. Rodrigo 

da Silva Blanco solicitando ao Executivo Municipal informar em que fase está o Processo 

para registrar as Escrituras Públicas das propriedades do Residencial Arco Íris (com cópia 

para o Cartório de Registro de Imóveis de Jaguariúna); 
 

3. Ofício nº 91/2020 do Promotor de Justiça da 333ª Zona Eleitoral de Pedreira, dando 

resposta ao Requerimento nº 023/2020 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; 
 

4. Mensagem do Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo – Cauê 

Macris (via email), encaminhando Requerimento nº 1198/2020 do Deputado Itamar 

Borges congratulando Jaguariúna pelo seu aniversário em 12 de setembro; 
 

5. Mensagem do Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo – Cauê 

Macris (via email), encaminhando Requerimento nº 1240/2020 do Deputado Gil Diniz 

congratulando Jaguariúna pelo seu aniversário em 12 de setembro; 
 

6. Mensagem do Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo – Cauê 

Macris (via email), encaminhando Requerimento nº 1237/2020 da Deputada Valeria 

Bolsonaro congratulando Jaguariúna pelo seu aniversário em 12 de setembro; 
 

7. Processo nº 015/2020 – Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de 

Jaguariúna, referente ao balancete mensal relativo à Receitas e Despesas da Prefeitura 

Municipal de Jaguariúna de agosto/2020; 

 

8. Processo nº 016/2020 – Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de 

Jaguariúna, referente ao balancete mensal relativo à Receitas e Despesas da Câmara 

Municipal de Jaguariúna de agosto/2020; 
 



    Câmara Municipal de Jaguariúna 
                  Estado de São Paulo 

 

8 
 

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

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

de 2020, no valor de R$ 1.140.913,92 
 

10. Ofício 21/2020 da Diretora Regional-SindSaúde do Sindicado dos Trabalhadores 

Públicos da Saúde do Estado de São Paulo, pedindo apoio no combate à aprovação do 

Projeto de Lei nº 529/2020, que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo, que estabelece medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas 

e dá providências correlatas. 

 

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. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando à Empresa 

ALL – América Latina Logística S/A, providenciar, com urgência, o conserto da ponte sob a 

linha férrea, no Bairro Tanquinho, próximo ao Rancho Oásis, Condomínio Califórnia e 

Cerâmica Takemassa (com cópia para o Executivo Municipal); 

 

2. Requerimento da Sra. Cássia Murer Montagner solicitando ao Executivo Municipal o 

detalhamento a respeito da ocorrência registrada pela Polícia Militar Ambiental, com o 

acionamento da Polícia Federal, na manhã do último dia 22 de setembro, que trata do 

embargo de área particular devido à extração irregular de minérios e argila, além da 

derrubada de árvores nativas 
 

3. Moção do Sr. David Hilário Neto de congratulações e louvor ao Sr. Tiago Luiz Mariano 

Zerbo, Síndico do Condomínio Recanto Jaguary e a todos os seus moradores, por dispor o 

uso do poço que se localiza nas áreas internas do condomínio para abastecimento da 

Rede de água do Município. 

 

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 Segunda Discussão: 

 

Projeto de Lei nº 032/2020, do Sr. Walter Luís Tozzi 

de Camargo, que dispõe sobre denominação de via 

pública e dá outras providências (Quorum de deliberação: 

maioria simples: Art .49, “a” § 1º, do R.I.). 

Com emendas já aprovadas. 

 

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

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

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

 

Em Primeira Discussão: 

 

1. Substitutivo ao Projeto de Lei nº 009/2020, dos 

Srs. David Hilário Neto, Alfredo Chiavegato 

Neto, Luiz Carlos de Campos e Tais Camellini 

Esteves, que dispõe sobre a proibição do 

nepotismo no âmbito dos Poderes Executivo e 

Legislativo do Município de Jaguariúna (Quorum de 

deliberação: maioria simples: Art .49, “a” § 1º, do R.I.). 

 

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

Finanças e Contabilidade. 

 

Apresentação de Emendas: 

 

Em Discussão e Votação as Emendas: (Tempo de uso da palavra: 20 minutos, cada Vereador 

(art. 297, I, “a”): 
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.............................................................................................................................................................

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

 

Em Discussão e Votação (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 13 de outubro de 

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

Secretaria da Câmara Municipal, 05 de outubro de 2020. 


