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Pauta dos Trabalhos da 28ª Sessão Ordinária, de 01/12/2020 

  

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

 

Carta aos Romanos  – Capítulo 10,  versículos 11 a 18 

“Pois a Escritura diz: “Todo aquele que nele crer não ficará confundido”. Portanto, não importa a 

diferença entre judeu e grego; todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os 

que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o Nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-

lo, sem antes crer nele? E como crer, sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir, sem alguém 

que pregue? E como pregar, sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: “Quão belos 

são os pés dos que anunciam o bem”. Mas nem todos obedeceram à Boa Nova. Pois Isaías diz: 

“Senhor, quem acreditou em nossa pregação?” Logo, a fé vem da pregação e a pregação se faz 

pela palavra de Cristo. Então, eu pergunto: Será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, 

pois “a voz deles se espalhou por toda a terra, e as suas palavras chegaram aos confins do 

mundo”. 

 

- 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 0093/2020 encaminhando a Casa Projeto de Lei que altera, conforme 

especifica, a Lei Municipal nº 1.306/2001, que dispõe sobre a qualificação de entidades como 

organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, e dá outras 

providências; 

 

2. Ofício DER nº 0094/2020 encaminhando a Casa Projeto de Lei que dispõe sobre inclusão de 

projeto no Plano Plurianual (PPA) para período de 2018 a 2021 (Lei Municipal nº 2.463/2017); 
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3. Ofício DER nº 0095/2020 encaminhando a Casa Projeto de Lei que dispõe sobre inclusão de 

projeto nas diretrizes orçamentárias (LDO) para o exercício de 2020 (Lei Municipal nº 

2.612/2019); 
 

4. Ofício DER nº 0096/2020 encaminhando a Casa Projeto de Lei que dispõe sobre inclusão de 

projeto no Orçamento Geral do Município – LOA para o exercício de 2020 (Lei Municipal nº 

2.668/2019); 
 

5. Ofício DER nº 0097/2020 encaminhando a Casa Projeto de Lei que dispõe sobre autorização 

ao Executivo para abertura de crédito especial; 
 

6. Ofício DER nº 0098/2020 encaminhando a Casa Projeto de Lei Complementar que altera o 

requisito de escolaridade para ingresso aos cargos do Quadro Geral dos Cargos em Comissão 

da Prefeitura; 

 

7. Ofício SEGOV nº 00731/2020 solicita prorrogação de prazo de 30 (trinta) dias úteis, 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; 
 

8. Ofício SEGOV nº 00732/2020 solicita prorrogação de prazo de 30 (trinta) dias úteis, 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; 
 

9. Ofício SEGOV nº 00734/2020 dando 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; 
 

10. Ofício SEGOV nº 00735/2020 dando resposta ao 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; 
 

11. Ofício SEGOV nº 00738/2020 solicita prorrogação de prazo de 30 (trinta) dias úteis, para 

respostas aos Requerimentos nºs: 107/2020 do Sr. Romilson Nascimento Silva, solicitando 

informações que especifica referentes à Polícia Municipal no período de Campanha Eleitoral 

no exercício de 2020; 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 
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meses; 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; 

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; 

113/2020 do Sr. David Hilário Neto, solicitando informações sobre o incentivo efetuado pela 

Prefeitura ao comércio de Jaguariúna, nesta época de pandemia; 117/2020 do Sr. Water 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; 118/2020 do Sr. Water 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; 

 

 

II – Dos Senhores Vereadores: 

    

Projetos: 

 

1. De Decreto Legislativo do Sr. David Hilário Neto, que dispõe sobre concessão de título 

de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. Guilherme Augusto Sampaio Marconi; 

 

2. De Decreto Legislativo do Sr. David Hilário Neto, que dispõe sobre concessão de título 

de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. Pericles Douglas de Oliveira; 
 

3. De Resolução da Comissão de Revisão e Reforma do Regimento Interno, que dispõe 

sobre a alteração de dispositivos da Resolução nº 060 de 16 de dezembro de 1991 

(Regimento Interno), e dá outras providências; 

 

 

Indicação: 

 

1. Do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo Municipal melhorias na Avenida Antonio Pinto 

Catão no que se refere às áreas de retorno naquela via, entre a rua Machado de Souza, na 

Vila Miguel Martini e a rotatória de acesso aos Bairros Jardim Silvio Rinaldi, Jardim Europa 

e João Aldo Nassif. 
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III – De Diversos: 

 

4. OF/CG/478/2020 do Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã 

encaminhando a Casa cópia do Requerimento nº 18/2020 de autoria do Vereador Antonio 

Alves de Sousa e Outros,solicitando a elucidação ao Governo do Estado de quais foram os 

critérios levados em consideração para a previsão do fechamento de 574 casas de 

Agricultura em todo o Estado, entre outra questão. 

 

 

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 

 

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

............................................................................................................................................................ 
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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 08 de dezembro 

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

Secretaria da Câmara Municipal, 30 de novembro de 2020. 

 


