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Pauta dos Trabalhos da 26ª Sessão Ordinária, de 10/11/2020 

  

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

 

Carta aos Colossenses  – Capítulo 4,  versículos 2-6 

“Sede assíduos e vigilantes na oração, dando graças. Rezai também por nós, para que Deus nos 

abra a porta da pregação e possamos anunciar o mistério de Cristo, pelo qual estou na 

prisão; que eu possa de fato proclamá-lo pela palavra, como é minha obrigação. Comportai-vos 

com sabedoria com os de fora; sabei tirar partido do tempo presente. Que vossa linguagem seja 

sempre amável, oportuna, sabendo responder a cada um como convém”. 

 

- 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 00708/2020 solicitando prorrogação de prazo para resposta ao 

Requerimento nº 124/2020 do Sr. David Hilário Neto, solicitando o envio de cópias de 

contratos de diversas empresas que atuaram no Município de Jaguariúna, no período de 2017 

à 2020; 

 

2. Ofício SEGOV nº 00709/2020 solicitando prorrogação de prazo para resposta ao 

Requerimento nº 126/2020 do Sr. David Hilário Neto, solicitando cópia de Portaria de 

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

3. Ofício SEGOV nº 00710/2020 solicitando prorrogação de prazo para resposta ao 

Requerimento nº 127/2020 do Sr. David Hilário Neto, solicitando 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; 
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4. Ofício SEGOV nº 00711/2020 solicitando prorrogação de prazo para resposta ao 

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

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

5. Ofício SEGOV nº 00712/2020 solicitando prorrogação de prazo para resposta ao 

Requerimento nº 129/2020 do Sr. David Hilário Neto, solicitando 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; 
 

6. Ofício SEGOV nº 00713/2020 solicitando prorrogação de prazo para resposta ao 

Requerimento nº 130/2020 do Sr. David Hilário Neto, solicitando cópia das notas fiscais 

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

7. Ofício SEGOV nº 00714/2020 solicitando prorrogação de prazo para resposta ao 

Requerimento nº 131/2020 do Sr. David Hilário Neto, solicitando cópia de contratos das atas 

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

2020; 
 

8. Ofício SEGOV nº 00715/2020 solicitando prorrogação de prazo para resposta ao 

Requerimento nº 133/2020 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; 
 

9. Ofício SEGOV nº 00716/2020 solicitando prorrogação de prazo para resposta ao 

Requerimento nº 134/2020 do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo, solicitando informações 

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

Prefeitura de Jaguariúna; 

 

10. Ofício SEGOV nº 00718/2020 acusando o recebimento das Indicações nºs: 166/2020 do Sr. 

José Muniz e 167/2020 do Sr. Rodrigo da Silva Blanco; 
 

11. Ofício SEGOV nº 00719/2020 acusando o recebimento do Requerimento nº 147/2020 do Sr. 

José Muniz, solicitando informações sobre a possibilidade de instalação de câmeras de 

segurança na Av. Vigatto, Vila São Francisco, próximo da Max Lav. 
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II - Dos Senhores Vereadores: 

 

 

Indicações: 

 
 

1. Do Sr. Alfredo Chiavegato Neto solicitando ao Executivo Municipal a colocação de um 

redutor de velocidade, mais precisamente uma, lombada na Rua Amoreira defronte ao 

número 505, no bairro Roseira de Cima; 

 

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

que possa formular um Projeto de Lei instituindo no âmbito do Município de Jaguariúna, o 

Banco de Leite Materno, conforme Leis anexas; 
 

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

construção de lombada e modificação a mão de direção (transformando todo seu trajeto 

em contra mão) n Rua Itapira – Bairro Roseira de Cima; 
 

4. Do Sr. Afonso Lopes da Silva - Silva solicitando ao Executivo Municipal construção de 

lombada na Rua Francisco Alves, no Bairro Arco Íris; 
 

5. Do Sr. Afonso Lopes da Silva - Silva solicitando ao Executivo Municipal construção de 

lombada na Avenida Milton Fortunato, na altura do nº 907, Bairro Colinas do Castelo. 

 
 

III – De Diversos: 

 

1. Ofício nº 60/2020 do Juiz Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São 

Paulo (encaminhado via email) dando resposta ao Requerimento nº 146/2020 do Sr. 

Afonso Lopes da Silva solicitando ao Juiz Eleitoral da 333ª Zona Eleitoral, informar quais 

as providências tomadas em relação à acessibilidade nas seções eleitorais da E.E. Prof. 

Celso Henrique Tozzi para as eleições de 15 de novembro; 

 

2. Ofício nº 534/2020/PRESID do Presidente do Senado Federal – Senador Davi 

Alcolumbre, acusando o recebimento da Moção nº 127/2019 do Sr. Walter Luís Tozzi de 

Camargo de Apoio ao Projeto nº80/2019, que visa tornar obrigatória a participação de um 

advogado no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania; 
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3. Carta nº 20055082/DJCA do Gerente de Relacionamento da CPFL Santa Cruz - 

informando novo local de atendimento Presencial da CPFL em Jaguariúna, a partir de 03 

de novembro de 2020, na Rua Osvaldo Tonini nº 107 – Bairro Nova Jaguariúna; 
 

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

liberação de recursos para o Município de Jaguariúna, no mês de outubro de 2020, no 

valor de R$ 712.740,42. 

 

 

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): 

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

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

 

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 

 

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

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

 

 

 

 

http://portalfns.saude.gov.br/
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Em Primeira Discussão: 

1.  Projeto de Lei 036/2020, do Sr Ângelo Roberto 

Torres, que denomina a creche localizada na Avenida 

Alexandre Marion, s/nº “Irineu Alves Felippe (Quorum de 

deliberação: maioria simples: Art 49, ‘a” § 1º,  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 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 17 de novembro 

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

Secretaria da Câmara Municipal, 09 de novembro de 2020. 

 


