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Pauta dos Trabalhos da 22ª Sessão Ordinária, de 1º/10/2019 
  

 

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

 

Eclesiástico – Capítulo 10, versículos de 1 a 5  

“Um governante sábio educa seu povo e a autoridade de um homem sensato será estável. Tal o 

governante do povo, tais serão seus ministros; tal o chefe de uma cidade, tais seus habitantes. 

Um rei ignorante arruinará seu povo, mas as cidades prosperarão pela sensatez dos chefes. O 

governo do mundo está nas mãos do Senhor: Ele suscitará na hora certa um governador 

adequado para ele. O sucesso do homem está nas mãos do Senhor, que investirá o magistrado 

em sua autoridade.” 

 

- 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 12ª Sessão Extraordinária, de 18 de setembro de 2019. 

 

 Assinatura da Sessão Solene de Entrega da Medalha de Mérito Esportivo, de 19 de 

setembro de 2019. 

 

 Leitura da Matéria Constante do Expediente: 

 

 

I - Do Senhor Prefeito: 

 

 

1. Ofício DER nº 0137/2019 encaminhando a Casa Projeto de Lei que aprova o Plano 

Regional de Gestão Integrada de Resíduos Urbanos (PRGIRU), dos Municípios de Artur 

Nogueira, Conchal, Cordeirópolis, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra e 

Jaguariúna, no âmbito do consórcio CONSAB;  
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2. Ofício DER nº 0138/2019 encaminhando a Casa Projeto de Complementar que dispõe 

sobre prorrogação do prazo para adesão ao Programa Especial de Recuperação Fiscal 

das Empresas – REFIS Empresas ( Lei Complementar Municipal nº 337/2019); 

 

3. Ofício SEGOV nº 00719/2019 dando resposta ao Requerimento nº 138/2019, do Sr. 

Romilson Nascimento Silva, solicitando informações detalhadas a respeito da 

transparência, desde custo financeiro aos cofres públicos, até total de pacientes atendidos, 

com o procedimento adotado pela atual gestão, no tema “Megamutirão de Atendimento 

Médico; 

 

4. Ofício SEGOV nº 00732/2019 dando resposta ao Requerimento nº 142/2019, do Sr. 

Ângelo Roberto Torres, solicitando informações do motivo de não ter sido atendido o 

pedido da Indicação nº 010/2019, sobre recolocação de placa de denominação do Parque 

Maria Stela Bianco Torres, no bairro Roseira; 
 

5. Ofício SEGOV nº 00734/2019 dando resposta ao Requerimento nº 146/2019, do Sr. 

Afonso Lopes da Silva, solicitando informações sobre a existência de Engenheiro de 

trânsito no quadro de servidores da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, entre outra 

questão; 
 

6. Ofício SEGOV nº 00735/2019 dando resposta ao Requerimento nº 143/2019, do Sr. 

Ângelo Roberto Torres, solicitando informações sobre a retirada do tráfego de caminhões 

na rua Amoreira (projeto para a retirada, preocupação do Executivo Municipal pra resolver 

o referido problema, entre outra questão); 
 

7. Ofício SEGOV nº 00739/2019 dando resposta ao Requerimento nº 145/2019, do Sr. David 

Hilário Neto, solicitando informações sobre a previsão da UPA voltar com o atendimento 

24h e o funcionamento do Raio X, há meses parado; 

 

8. Ofício SEGOV nº 00741/2019 acusando o recebimento das Indicações nºs: 187/2019 do 

Sr. José Muniz e 188/2019 da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana; 
 

9. Ofício SEGOV nº 00742/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 149/2019, da 

Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana, solicitando informações sobre o prazo para a entrega 

de cartões de passe escolar para os alunos da AJJA – Associação Jaguariunense de 

Jovens Aprendizes; 
 

10. Ofício SEGOV nº 00743/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 150/2019 do 

Sr. Afonso Lopes da Silva solicitando à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

Bauru/Jaguariúna informar os motivos que justificam a não entrega de correspondências 

pelos Correios no Bairro Reserva da Barra, entre outras questões; 
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11. Ofício SEGOV nº 00744/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 151/2019 do 

Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando informações de quando será enviado a esta Casa, 

projeto de lei de criação do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana; 
 

12. Ofício SEGOV nº 00753/2019 dando resposta ao Requerimento nº 149/2019 da Sra. 

Inalda Lúcio de Barros Santana solicitando informações sobre o prazo para a entrega de 

cartões de passe escolar para os alunos da AJJA – Associação Jaguariunense de Jovens 

Aprendizes;  
 

13. Ofício SEGOV nº 00757/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 154/2019 do 

Sr. Afonso Lopes da Silva solicitando informações da resposta do não cumprimento da 

Indicação nº 156/2019, onde solicita que seja feito o aprofundamento através de 

escavação, limpeza e o desassoreamento do canal de água pluvial da área verde no bairro 

Zambom; 
 

14. Ofício SEGOV nº 00758/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 155/2019 do 

Sr. Ângelo Roberto Torres solicitando informações de quando será feita a iluminação do 

trecho da SP-95 do bairro Cruzeiro do Sul até o bairro Roseira de Cima; 
 

15. Ofício SEGOV nº 00759/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 156/2019 do 

Sr. Ângelo Roberto Torres solicitando informações sobre o motivo da fumaça escura que 

toda a tarde solta na Empresa JBS no bairro Roseira de Cima (com cópia para CETESB – 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo; 
 

16. Ofício SEGOV nº 00760/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 158/2019 do 

Sr. Cristiano José Cecon solicitando informações às Estâncias Metrópolis Turismo e 

Viação Ltda a redução de velocidade dos ônibus que trafegam no bairro Bom Jardim; 
 

17. Ofício SEGOV nº 00761/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 159/2019 do 

Sr. Cristiano José Cecon solicitando informações da capacidade do Município de 

atendimento às demandas de distúrbios da mente, como Depressão, Síndrome do Pânico, 

etc; 
 

18. Ofício SEGOV nº 00762/2019 acusando o recebimento das Indicações nºs: 189 e 

190/2019 do Sr. Ângelo Roberto Torres e 191/2019 do Sr. Cristiano José Cecon; 
 

19. Ofício SEGOV nº 00769/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 152/2019 da 

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

Viagens Ltda, para que possa atender os moradores das imediações da Vila Jorge 

Zambom com os serviços do transporte público na modalidade interurbano linha 

Campinas/Jaguariúna, vice-versa, em especial incluindo-se o percurso atual nos trechos 

dos seguintes logradouros: Avenida Pacífico Moneda e Rua Pedro Lana. 
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II - Dos Senhores Vereadores: 

 

 

Projetos:   

 

1. De Lei do Sr. Romilson Nascimento Silva que dispõe sobre a proibição da utilização de 

canudos de plásticos, exceto os biodegradáveis, na forma que especifica e dá outras 

providências; 

 

2. De Lei do Sr. Romilson Nascimento Silva que dispõe sobre a obrigatoriedade da 

apresentação da carteira de vacinação para matrícula de alunos na rede de ensino no 

Município de Jaguariúna, e dá outras providências; 

 

3. De Lei Decreto Legislativo do Sr. Ângelo Roberto Torres que dispõe sobre a 

concessão de título de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. Antônio Cláudio Felisbino Junior. 

 

 

Requerimento:   

 

 
1. Do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando ao Executivo Municipal informar a esta Casa de 

Leis, em havendo a legalidade, qual a possibilidade de encaminhar a proposta para que o 

pagamento da aposentadoria do servidor pelo Regime Próprio de Previdência 

(JAGUARPREV), seja devido a contar da data do protocolo do requerimento do 

interessado, da mesma maneira como acontece na aposentadoria concedida pelo regime 

geral (INSS); 

 

2. Do Sr. Cristiano José Cecon solicitando à Secretaria de Estado da Educação informações 

se existe previsão de instalações de Escolas com Cursos Profissionalizantes para poder 

qualificar nossos munícipes (com cópia para o Executivo Municipal); 

 
3. Do Sr. Cristiano José Cecon solicitando à Agência Nacional e Energia Elétrica – ANEEL, 

fiscalização na CPFL Santa Cruz – Unidade de Jaguariúna, pelo excesso de reclamações 

da população nos valores cobrados das contas mensais de energia elétrica (com cópia 

para o Executivo Municipal); 

 
 

4. Do Sr. Cristiano José Cecon solicitando à CPFL Santa Cruz – Unidade de Jaguariúna, 

informações sobre depois de quanto tempo de atraso nas contas de energia é acionada a 

cobrança via Cartório (com cópia para o Executivo Municipal); 
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5. Do Sr. Cristiano José Cecon solicitando ao PROCON informações sobre quando é 

cabível o envio de cobranças ao Cartório de Protesto das contas mensais de energia 

elétrica (com cópia para o Executivo Municipal); 

 
6. Do Sr. Cristiano José Cecon solicitando ao Executivo Municipal informações de quanto o 

Rodeio de Jaguariúna reverte de impostos para a cidade, entre outra questão; 

 
 

7. Do Sr. Cristiano José Cecon solicitando ao Executivo Municipal informações se existe 

desconto da cobrança de energia para alguma camada social da população; 

 
8. Dos Srs. Walter Luís Tozzi de Camargo e Afonso Lopes da Silva solicitando ao 

Executivo Municipal e à Agência local do SANTANDER informações do motivo do 

atendimento junto aos caixas convencionais da referida agência ser objeto da obstrução 

por parte de alguns funcionários, dando como opção os caixas eletrônicos, mesmo em 

horário de funcionamento normal, entre outras questões; 

 

9. Dos Srs. Walter Luís Tozzi de Camargo e Afonso Lopes da Silva solicitando  ao 

Executivo Municipal informações quanto à revitalização da Praça Mogi Mirim. 

 

Indicações: 

 

1. Da Sra. Cássia Murer Montagner solicitando ao Executivo Municipal realização de 

manutenção da via e da infraestrutura do patrimônio histórico denominado “Ponte Pedro 

Abrucez” (Ponte Vermelha), que e conforme especifica; 

 

2. Do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo Municipal demarcação de solo na Avenida 

Vicenzo Granguelli, da Escola Primeira Estação até o Supermercado Irmãos Marconato; 
 

3. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipal manutenção 

dos “playgrounds” dos Parques e Praças do Município. 

 

 

Moções: 

 

1. Dos Srs. Ângelo Roberto Torres, Alfredo Chiavegato Neto e Luiz Carlos de Campos 

de pesar pelo passamento do Senhor Caetano de Lima Filho, ocorrido em 11 de setembro 

corrente, aos 61 anos de idade, na cidade de Campinas; 
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2. Da Sra. Cássia Murer Montagner de congratulações e louvor aos empresários e 

produtores idealizadores do Centro de Comercialização de Flores Ceaflor, bem como aos 

setores envolvidos nos trâmites que possibilitaram a viabilização do projeto, onde iniciou 

suas atividades no último dia 24 de setembro;  
 

3. Da Sra. Cássia Murer Montagner de congratulações e louvor ao Fundo Social de 

Solidariedade de Jaguariúna pelo desempenho na organização e frequente disponibilidade 

de cursos livres e gratuitos de curta duração, por meio de parcerias para capacitar as 

pessoas no desempenho de atividades que servem de estímulo ao empreendedorismo e 

geração de renda; 
 

4. Do Sr. Ângelo Roberto Torres de pesar pelo passamento do Senhor Antonio Ramos 

Masson, falecido no dia 23 de setembro corrente, aos 80 anos de idade, nesta Cidade; 
 

5. Dos Srs. Walter Luís Tozzi de Camargo, Cássia Murer Montagner, Afonso Lopes da 

Silva, Cristiano José Cecon, Alfredo Chiavegato Neto, Ângelo Roberto Torres, David 

Hilário Neto, Inalda Lúcio de Barros Santana, José Muniz, Luiz Carlos de Campos, 

Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva e Tais Camellini Esteves de 

congratulações e louvor a todos os Vereadores que ocuparam a Presidência desta Casa 

de Leis no decorrer destes 65 anos de Emancipação de nosso Município; 
 

6. Do Sr. David Hilário Neto de apoio à inclusão da Guarda Municipal de Jaguariúna e de 

todas as cidades brasileiras, na aposentadoria especial da PEC que modifica o sistema de 

previdência social (apensa Moção do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de apoio à 

inclusão na PEC que trata da reforma da Previdência a aposentadoria especial dos 

Guardas Municipais); 
 

7. Do Sr. Alfredo Chiavegato Neto de congratulações e louvor à atual Administração 

Pública pela inauguração da primeira praça a ser inaugurada, no dia 29 de setembro 

corrente, no Loteamento Reserva da Barra; 
 

8. Do Sr. Alfredo Chiavegato Neto de repúdio à Rede Globo de Televisão pelo vídeo que 

vem sendo veiculado nos meios de comunicação, intitulado “Meu Corpo, Minhas Regras”, 

que entre outras coisas, ridicularizam a Encarnação do Verbo e a Mãe de Deus, a Virgem 

Santíssima; 
 

9.   Do Sr. Ângelo Roberto Torres de pesar pelo passamento do Senhor Carlos Roberto 

Miranda, falecido no dia 29 de setembro corrente, aos 68 anos de idade, nesta Cidade; 
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III – De Diversos: 

 

 

1. Ofício nº 092/2019 da Diretora/Presidente da ASAMAS, dando resposta ao 

Requerimento nº 141/2019 do Sr. David Hilário Neto solicitando à ASAMAS – Associação 

Santa Maria de Saúde informar qual é o prazo entre a triagem e a consulta do 

Oftalmologista; 

 

2. Ofício nº 688/2019 – Gab-BR do Deputado Baleia Rossi – Líder do MDB, acusando o 

recebimento da Moção nº 069/2019 dos Srs. Walter Luís Tozzi de Camargo, Cristiano José 

Cecon, Inalda Lúcio de Barros Santana e Rodrigo da Silva Blanco de congratulações e 

Louvor ao Deputado Federal Baleia Rossi, pela apresentação da propositura PEC nº 45, 

que trata da Reforma Tributária;  
 

3. Ofício PRES 16689/2019 - TS do Presidente do Conselho Regional de Corretores de 

Imóveis, acusando o recebimento da Moção nº 080/2019 do Sr. Walter Luís Tozzi de 

Camargo de congratulações e louvor ao Dia do Corretor de Imóveis, comemorado no dia 

27 de agosto do corrente ano; 
 

4. Ofício DO/GLI/DPL 1074/2019 do Diretor de Gestão Operacional da E.M.T.U, dando 

resposta ao Requerimento nº 122/2019 do Sr. Alfredo Chiavegato Neto solicitando para 

que a tarifa cobrada dos usuários deste Município, moradores da região do Condomínio 

Ana Helena, Loteamento Reserva da Barra e Condomínio Lago da Barra, seja tão somente 

o valor de R$ 2,50 e não o valor de R$ 4,90 que se refere ao ônibus da linha Jaguariúna - 

Santo Antonio de Posse; 
 

5. Convite do Arcebispo Metropolitano de Campinas e Grão-Chanceler da Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas, Sua Excelência Revmo. Dom João Inácio Muller, 

e o Reitor, Profº Dr. Germano Rigacci Júnior, convidando para o Colóquio “A BELEZA E 

A DIFÍCIL ARTE DE SER JOVEM HOJE”, a realizar-se nos dias 7 e 8 de outubro de 2019, 

no Auditório Cardeal Agnelo Rossi, Campus I da PUC – Campinas (confirmar presença até 

04 de outubro pelo correio eletrônico dcom.rsvp@puc-campinas.edu.br ou pelo telefone 

(19) 3343-7666); 
 

6. Ofício nº 2715/2019 do Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra, 

encaminhando para conhecimento a Moção nº 09/2019 de autoria de todos os Vereadores 

daquela Casa de Apelo ao Governador do Estado de São Paulo – João Doria, para que 

sejam reavaliados e revistos os valores dos recursos financeiros do DADETUR – 

Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias ligado à Secretaria de Estado 

de Turismo, que serão repassados ao Município de Serra Negra/SP nos exercícios de 

2019/2020; 

mailto:dcom.rsvp@puc-campinas.edu.br
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7. Ofício nº 3131/2019 do Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra, 

encaminhando para conhecimento a Moção nº 10/2019 de autoria de todos os Vereadores 

daquela Casa de Apelo ao Governador do Estado de São Paulo – João Doria, às 

Secretarias de Estado, órgãos e demais setores públicos competentes, para que sejam 

urgentemente reavaliados e revistos os critérios para determinar a quantidade de vacinas 

antirrábicas para animais de pequeno porte (cães e gatos) que o Centro de Distribuição 

Logístico do Estado de São Paulo vem encaminhando aos municípios e aquela Cidade; 
 

8. Requerimento nº 1582 de 2019 do Deputado Altair Moraes, parabenizando Jaguariúna 

pelo aniversário de emancipação político administrativa, comemorado no dia 12 de 

setembro p.p; 
 

9. Requerimento nº 1588 de 2019 do Deputado Adalberto Freitas, parabenizando 

Jaguariúna pelo aniversário de emancipação político administrativa, comemorado no dia 

12 de setembro p.p; 
 

10.  OF-PRES-CIRC – 16832/2019-SGC do Presidente do Conselho Regional de 

Corretores de Imóveis, parabenizando Jaguariúna pelo aniversário de emancipação 

político administrativa comemorado, no dia 12 de setembro p.p. 

 

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. Luiz Carlos de Campos solicitando ao Executivo Municipal 

informar a esta Casa de Leis, em havendo a legalidade, qual a possibilidade de 

encaminhar a proposta para que o pagamento da aposentadoria do servidor pelo Regime 

Próprio de Previdência (JAGUARPREV), seja devido a contar da data do protocolo do 

requerimento do interessado, da mesma maneira como acontece na aposentadoria 

concedida pelo regime geral (INSS); 

 

2. Requerimento do Sr. Cristiano José Cecon solicitando à Secretaria de Estado da 

Educação informações se existe previsão de instalações de Escolas com Cursos 

Profissionalizantes para poder qualificar nossos munícipes (com cópia para o Executivo 

Municipal); 

 
3. Requerimento do Sr. Cristiano José Cecon solicitando à Agência Nacional e Energia 

Elétrica – ANEEL, fiscalização na CPFL Santa Cruz – Unidade de Jaguariúna, pelo 

excesso de reclamações da população nos valores cobrados das contas mensais de 

energia elétrica (com cópia para o Executivo Municipal); 
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4. Requerimento do Sr. Cristiano José Cecon solicitando à CPFL Santa Cruz – Unidade 

de Jaguariúna, informações sobre depois de quanto tempo de atraso nas contas de 

energia é acionada a cobrança via Cartório (com cópia para o Executivo Municipal); 

 
5. Requerimento do Sr. Cristiano José Cecon solicitando ao PROCON informações sobre 

quando é cabível o envio de cobranças ao Cartório de Protesto das contas mensais de 

energia elétrica (com cópia para o Executivo Municipal); 

 
6. Requerimento do Sr. Cristiano José Cecon solicitando ao Executivo Municipal 

informações de quanto o Rodeio de Jaguariúna reverte de impostos para a cidade, entre 

outra questão; 

 
7. Requerimento do Sr. Cristiano José Cecon solicitando ao Executivo Municipal 

informações se existe desconto da cobrança de energia para alguma camada social da 

população; 

 
8. Requerimento dos Srs. Walter Luís Tozzi de Camargo e Afonso Lopes da Silva 

solicitando ao Executivo Municipal e à Agência local do SANTANDER informações do 

motivo do atendimento junto aos caixas convencionais da referida agência ser objeto da 

obstrução por parte de alguns funcionários, dando como opção os caixas eletrônicos, 

mesmo em horário de funcionamento normal, entre outras questões; 

 

9. Requerimento dos Srs. Walter Luís Tozzi de Camargo e Afonso Lopes da Silva 

solicitando  ao Executivo Municipal informações quanto à revitalização da Praça Mogi 

Mirim; 

 

10. Moção dos Srs. Ângelo Roberto Torres, Alfredo Chiavegato Neto e Luiz Carlos de 

Campos de pesar pelo passamento do Senhor Caetano de Lima Filho, ocorrido em 11 de 

setembro corrente, aos 61 anos de idade, na cidade de Campinas; 

 

11. Moção da Sra. Cássia Murer Montagner de congratulações e louvor aos empresários e 

produtores idealizadores do Centro de Comercialização de Flores Ceaflor, bem como aos 

setores envolvidos nos trâmites que possibilitaram a viabilização do projeto, onde iniciou 

suas atividades no último dia 24 de setembro;  
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12. Moção da Sra. Cássia Murer Montagner de congratulações e louvor ao Fundo Social de 

Solidariedade de Jaguariúna pelo desempenho na organização e frequente disponibilidade 

de cursos livres e gratuitos de curta duração, por meio de parcerias para capacitar as 

pessoas no desempenho de atividades que servem de estímulo ao empreendedorismo e 

geração de renda; 
 

13. Moção do Sr. Ângelo Roberto Torres de pesar pelo passamento do Senhor Antonio 

Ramos Masson, falecido no dia 23 de setembro corrente, aos 80 anos de idade, nesta 

Cidade; 
 

14. Moção dos Srs. Walter Luís Tozzi de Camargo, Cássia Murer Montagner, Afonso 

Lopes da Silva, Cristiano José Cecon, Alfredo Chiavegato Neto, Ângelo Roberto 

Torres, David Hilário Neto, Inalda Lúcio de Barros Santana, José Muniz, Luiz Carlos 

de Campos, Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva e Tais Camellini 

Esteves de congratulações e louvor a todos os Vereadores que ocuparam a Presidência 

desta Casa de Leis no decorrer destes 65 anos de Emancipação de nosso Município; 
 

15. Moção do Sr. David Hilário Neto de apoio à inclusão da Guarda Municipal de Jaguariúna 

e de todas as cidades brasileiras, na aposentadoria especial da PEC que modifica o 

sistema de previdência social (apensa Moção do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de 

apoio à inclusão na PEC que trata da reforma da Previdência a aposentadoria especial dos 

Guardas Municipais); 
 

16. Moção do Sr. Alfredo Chiavegato Neto de congratulações e louvor à atual Administração 

Pública pela inauguração da primeira praça a ser inaugurada, no dia 29 de setembro 

corrente, no Loteamento Reserva da Barra; 
 

17. Moção do Sr. Alfredo Chiavegato Neto de repúdio à Rede Globo de Televisão pelo vídeo 

que vem sendo veiculado nos meios de comunicação, intitulado “Meu Corpo, Minhas 

Regras”, que entre outras coisas, ridicularizam a Encarnação do Verbo e a Mãe de Deus, a 

Virgem Santíssima; 
 

18. Moção do Sr. Ângelo Roberto Torres de pesar pelo passamento do Senhor Carlos 

Roberto Miranda, falecido no dia 29 de setembro corrente, aos 68 anos de idade, nesta 

Cidade. 

 

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: 

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

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

 

Em Única Discussão: 

 

1. Projeto de Resolução nº 010/2019 da Mesa da 

Câmara  Municipal, que regulamenta a readaptação 

de servidor público da Câmara Municipal de 

Jaguariúna e dá outras providências (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. 

 

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

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

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

 

2. Projeto de Resolução nº 011/2019 da Mesa da 

Câmara  Municipal, que dispõe sobre a substituição 

dos anexos I, II, III e IV da Resolução nº 103, de 03 

de março de 2000. (Quorum de deliberação: maioria absoluta: Art . 

50, , § 1º, III, do R.I.). 

 

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

de Orçamento, Finanças e Contabilidade. 

 

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

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

................................................................................................................................................................. 
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Em Segunda Discussão: 

 

1. Projeto de Lei Complementar 015/2019 do 

Executivo Municipal, que substitui os Anexos I e 

II, da Lei Complementar Municipal nº 209/2012 

(Regime Jurídico Único Estatutário). (Quorum de 

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

LOM ). 

 

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

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

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

 

2. Projeto de Lei 067/2019 do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre a criação da Feira 

Noturna de Jaguariúna e autorização para 

permissão de uso de áreas e espaços públicos. 

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

 

Em discussão e votação o Projeto (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 8 de outubro de 

2019, terça-feira, com início determinado para as 18h30min.  

Secretaria da Câmara Municipal, 30 de setembro de 2019 

 


