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Pauta dos Trabalhos da 10ª Sessão Extraordinária, de 28/06/2019 

 

 Leitura de Texto Bíblico, conforme Resolução n.º 080, de 21/2/97.-  

 

 

Livro dos Eclesiastes – Capítulo 12, versículos 11 a 14 

As palavras dos sábios são como aguilhões e as sentenças colecionadas são como 

cravos bem fixados: são dadas por um só pastor. De resto, meu filho, fica atento: os 

livros se multiplicam sem-fim, mas o muito estudar cansa o corpo. Esta é a conclusão, 

depois de ouvir tudo: Teme a Deus e observa seus mandamentos, porque isto para o 

homem é tudo. Com efeito, Deus fará vir ao julgamento todas as ações, todas as 

ocultas também, sejam boas, sejam más. 

 

 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. 

ORDEM DO DIA 

Em Segunda Discussão: 

 

1. Projeto de Lei Complementar nº 011/2019 do Executivo Municipal, que 

institui, no âmbito do Município de Jaguariúna, o Programa Especial de 

Recuperação Fiscal – REFIS MUNICIPAL, e dá outras providências (Quorum de 

deliberação: maioria absoluta: Art 50,  § 1º, I do R.I. cc Art. 42 da LO 

 

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

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

 

2. Projeto de Lei Complementar nº 012/2019 do Executivo Municipal, que 

Institui, no âmbito do Município de Jaguariúna, o Programa Especial de 

Recuperação Fiscal das Empresas, e dá outras providências (Quorum de 

deliberação: maioria absoluta: Art 50, § 1º, I do R.I. cc Art. 42 da LOM) 
 

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 encerra a Sessão. 
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