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Pauta dos Trabalhos da 24ª Sessão Ordinária, de 15/10/2019 
  

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

 

Segunda Carta de São Paulo a Timóteo – Capítulo 3, versículos de 8 a 13  

“Lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o 

meu evangelho. Por ele eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor; mas a 

palavra de Deus não está algemada. Por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles 

também alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Merece fé esta 

palavra: se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele 

reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, 

pois não pode negar-se a si mesmo.” 

 

- 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 0795/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 160/2019 do 

Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando informações sobre 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. Ofício SEGOV nº 0796/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 161/2019 do 

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

informações se existe previsão de instalações de Escolas com Cursos Profissionalizantes 

para poder qualificar nossos munícipes; 
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3. Ofício SEGOV nº 0797/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 162/2019 do 

Sr. Cristiano José Cecon solicitando informações a 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; 
 

4. Ofício SEGOV nº 0798/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 163/2019 do 

Sr. Cristiano José Cecon solicitando informações CPFL Santa Cruz – Unidade de 

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

acionada a cobrança via Cartório; 
 

5. Ofício SEGOV nº 0799/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 164/2019 do 

Sr. Cristiano José Cecon solicitando informações sobre quando é cabível o envio de 

cobranças ao Cartório de Protesto das contas mensais de energia elétrica; 
 

6. Ofício SEGOV nº 0800/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 165/2019 do 

Sr. Cristiano José Cecon solicitando informações de quanto o Rodeio de Jaguariúna 

reverte de impostos para a cidade, entre outra questão; 
 

7. Ofício SEGOV nº 0801/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 166/2019 do 

Sr. Cristiano José Cecon solicitando informações se existe desconto da cobrança de 

energia para alguma camada social da população; 
 

8. Ofício SEGOV nº 0802/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 167/2019 dos 

Srs. Walter Luís Tozzi de Camargo e Afonso Lopes da Silva solicitando informações à 

Agência local do SANTANDER sobre 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. Ofício SEGOV nº 0803/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 168/2019 dos 

Srs. Walter Luís Tozzi de Camargo e Afonso Lopes da Silva solicitando informações 

quanto à revitalização da Praça Mogi Mirim; 
 

10. Ofício SEGOV nº 0805/2019 acusando o recebimento das Indicações nºs: 192/2019 da 

Sra. Cássia Murer Montagner; 193/2019 do Sr. José Muniz e 194/2019 do Sr. Walter Luís 

Tozzi de Camargo; 
 

11. Ofício SEGOV nº 0806/2019 acusando o recebimento da Moção nº 089/2019 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. Ofício SEGOV nº 0807/2019 acusando o recebimento da Moção nº 094/2019 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. 

 

 

II - Dos Senhores Vereadores: 

 

Projetos:   

 

1. De Decreto Legislativo do Sr. Rodrigo da Silva Blanco – Magrão que dispõe sobre 

concessão de título de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. José Alves Cordeiro; 

 

2. De Decreto Legislativo do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo que dispõe sobre 

concessão de título de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. João A.Esmerindo; 
 

3. De Decreto Legislativo do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo que dispõe sobre 

concessão da “Medalha e o Diploma de Mérito Desportivo e Cultural”, ao Sr. Antônio 

Maurício Cordeiro Hossri; 
 

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

de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. Saulo de Castro Ribeiro. 

 

 

Requerimentos: 

 

1. Do Sr. José Muniz solicitando ao Deputado Estadual Cezar Marmo, recursos financeiros 

de 500.000,00 (quinhentos mil reais), através de emenda parlamentar para custeios à 

Secretária de Saúde; 

 

2. Do Sr. Cristiano José Cecon solicitando ao Cartório de Protestos de Títulos informações 

se o mesmo não teria que avisar o contribuinte antes de executar cobrança com taxa 

punitiva para o consumidor, nas cobranças de energia (com cópia para o Executivo 

Municipal); 
 

3. Do Sr. Cristiano José Cecon solicitando a empresa CPFL Jaguari (CPFL Santa Cruz) 

informações do motivo real das trocas dos relógios de energia que vem acontecendo nas 

residências do Município, e se o valor da tarifa cobrada em Jaguariúna é  diferente do 

cobrado em outras cidades (com cópia para o Executivo Municipal); 
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4. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipal informar se o 

CNPJ nº 20.238.657/07, inscrição municipal nº 207772521 já prestou algum serviço a esta 

municipalidade, entre outras questões; 
 

5. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipal e ao Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA, informações que e conforme 

especifica, quanto ao curso das eleições de Conselheiros Tutelares ocorridas no último dia 

06 de outubro co corrente ano; 
 

6. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Presidente e Membros da Comissão 

Permanente de Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, lazer e Turismo da Câmara 

Municipal, informações que e conforme especifica, quanto ao curso das eleições de 

Conselheiros Tutelares ocorridas no último dia 06 de outubro do corrente ano; 
 

7. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipal informar se o 

CNPJ nº 18.111.172/0001-06, já prestou algum serviço a esta municipalidade, entre outras 

questões; 
 

8. Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Delegado de Polícia Civil, titular da 

Delegacia de Polícia de Jaguariúna, informações que e conforme especifica, quanto ao 

curso das eleições de Conselheiros Tutelares ocorridas no último dia 06 de outubro do 

corrente ano (com cópia para o Executivo Municipal e o CMDCA); 
 

9. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal informar quando 

será cumprido o compromisso de valorização salarial feito pelo Sr. Prefeito Municipal com 

a Guarda/Polícia Municipal de Jaguariúna. 

 

 

Indicações: 

 

1. Da Sra. Cássia Murer Montagner solicitando ao Executivo Municipal a remoção de vários 

postes metálicos obsoletos (mecanismos de controle do Estacionamento Rotativo) que 

estão afixados na calçada da Praça Umbelina Bueno e/ou em outros locais; 

 

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

manutenção no piso, no teto e do bebedouro que estão quebrados no Parque Benedito 

Bergamasco, no Bairro Nova Jaguariúna; 

 

3. Do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo Municipal para que seja aberta uma via de 

acesso para cadeirantes na calçada da Rua Tomaz Jasso, defronte a Estrada Judite dos 

Santos Pinto; 
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4. Do Sr. José Muniz solicitando ao Executivo Municipal para que seja providenciado um 

sistema de ar condicionado no Velório Municipal. 

 

 

Moções: 

 

1. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres de congratulações e louvor à Secretaria 

de Turismo e Cultura de Jaguariúna, pelo Prêmio Gestor Público 2019, com o Projeto que 

é o segundo melhor do País – ESCOLA DAS ARTES, no dia 03 de outubro do corrente 

ano; 

 

2. Do Sr. David Hilário Neto e Luiz Carlos de Campos de pesar pelo passamento da Sra. 

Luciana Aparecida Capeleto Lima, ocorrido no dia 07 de outubro do corrente, aos 51 anos 

de idade, nesta cidade; 
 

3. Do Sr. Afonso Lopes da Silva – Silva de pesar pelo passamento do Sr. Celso Borges, 

ocorrido no dia 08 de outubro do corrente, aos 44 anos de idade, nesta cidade; 
 

4. Do Sr. Afonso Lopes da Silva – Silva de congratulações e louvor à Escola Municipal 

Prefeito Adone Bonetti, pela realização do trabalho desenvolvido no dia 28 de setembro, 

p.p., sobre o Nordeste brasileiro;  
 

5. Da Sra. Cássia Murer Montagner de congratulações e louvor aos Professores e 

Professoras em comemoração ao Dia do Professor, dia 15 de Outubro; 
 

6. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres de congratulações e louvor ao Diretor 

da TV Artes, Sr. Rogério Guimarães e todos os envolvidos pelo sucesso e a qualidade dos 

conteúdos de todos os programas exibidos pela TV Artes;  
 

7. Da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana – Inalda Cabeleireira de congratulações e 

louvor ao Pastor Edivaldo Ferreira Leal Filho e ao Grupo dos Desbravadores e toda a 

Igreja, pela realização de mais uma Campanha “QUEBRANDO O SILÊNCIO”, promovido 

pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, com o objetivo de evitar que mais crianças e 

adolescentes integrem na estatística mundial de abuso sexual infantil, realizado no dia 14 

de setembro p.p, na Praça Umbelina Bueno; 
 

8. Do Sr. José Muniz de pesar pelo passamento da Sra. Sonia Stafochi, ocorrido no dia 13 

de outubro do corrente, aos 55 anos de idade, nesta cidade. 
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III– De Diversos: 

 

Ofício nº 446/21019 – UR 3. Do Diretor Técnico de Divisão – UR Campinas 

encaminhando Processo TC 6779.989,16-9, em formato digital, referente às contas do 

Município de Jaguariúna, relativo ao exercício financeiro de 2017. 

 

 

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. José Muniz solicitando ao Deputado Estadual Cezar Marmo, 

recursos financeiros de 500.000,00 (quinhentos mil reais), através de emenda parlamentar 

para custeios à Secretária de Saúde; 

 

2. Requerimento do Sr. Cristiano José Cecon solicitando ao Cartório de Protestos de 

Títulos informações se o mesmo não teria que avisar o contribuinte antes de executar 

cobrança com taxa punitiva para o consumidor, nas cobranças de energia (com cópia para 

o Executivo Municipal); 
 

3. Requerimento do Sr. Cristiano José Cecon solicitando a empresa CPFL Jaguari (CPFL 

Santa Cruz) informações do motivo real das trocas dos relógios de energia que vem 

acontecendo nas residências do Município, e se o valor da tarifa cobrada em Jaguariúna é  

diferente do cobrado em outras cidades (com cópia para o Executivo Municipal); 
 

4. Requerimento do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipal 

informar se o CNPJ nº 20.238.657/07, inscrição municipal nº 207772521 já prestou algum 

serviço a esta municipalidade, entre outras questões; 
 

5. Requerimento do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipal 

e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA, informações 

que e conforme especifica, quanto ao curso das eleições de Conselheiros Tutelares 

ocorridas no último dia 06 de outubro co corrente ano; 
 

6. Requerimento do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Presidente e 

Membros da Comissão Permanente de Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, 

lazer e Turismo da Câmara Municipal, informações que e conforme especifica, quanto ao 

curso das eleições de Conselheiros Tutelares ocorridas no último dia 06 de outubro do 

corrente ano; 
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7. Requerimento do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Executivo Municipal 

informar se o CNPJ nº 18.111.172/0001-06, já prestou algum serviço a esta 

municipalidade, entre outras questões; 
 

8. Requerimento do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo solicitando ao Delegado de Polícia 

Civil, titular da Delegacia de Polícia de Jaguariúna, informações que e conforme especifica, 

quanto ao curso das eleições de Conselheiros Tutelares ocorridas no último dia 06 de 

outubro do corrente ano (com cópia para o Executivo Municipal e o CMDCA); 
 

9. Requerimento do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando ao Executivo Municipal 

informar quando será cumprido o compromisso de valorização salarial feito pelo Sr. 

Prefeito Municipal com a Guarda/Polícia Municipal de Jaguariúna; 
 

10. Moção do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres de congratulações e louvor à 

Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna, pelo Prêmio Gestor Público 2019, com o 

Projeto que é o segundo melhor do País – ESCOLA DAS ARTES, no dia 03 de outubro do 

corrente ano; 

 

11. Moção do Sr. David Hilário Neto e Luiz Carlos de Campos de pesar pelo passamento 

da Sra. Luciana Aparecida Capeleto Lima, ocorrido no dia 07 de outubro do corrente, aos 

51 anos de idade, nesta cidade; 
 

12. Moção do Sr. Afonso Lopes da Silva – Silva de pesar pelo passamento do Sr. Celso 

Borges, ocorrido no dia 08 de outubro do corrente, aos 44 anos de idade, nesta cidade; 
 

13. Moção do Sr. Afonso Lopes da Silva – Silva de congratulações e louvor à Escola 

Municipal Prefeito Adone Bonetti, pela realização do trabalho desenvolvido no dia 28 de 

setembro, p.p., sobre o Nordeste brasileiro;  
 

14. Moção da Sra. Cássia Murer Montagner de congratulações e louvor aos Professores e 

Professoras em comemoração ao Dia do Professor, dia 15 de Outubro; 
 

15. Moção do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres de congratulações e louvor ao 

Diretor da TV Artes, Sr. Rogério Guimarães e todos os envolvidos pelo sucesso e a 

qualidade dos conteúdos de todos os programas exibidos pela TV Artes;  
 

16. Moção da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana – Inalda Cabeleireira de congratulações 

e louvor ao Pastor Edivaldo Ferreira Leal Filho e ao Grupo dos Desbravadores e toda a 

Igreja, pela realização de mais uma Campanha “QUEBRANDO O SILÊNCIO”, promovido 

pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, com o objetivo de evitar que mais crianças e 

adolescentes integrem na estatística mundial de abuso sexual infantil, realizado no dia 14 

de setembro p.p, na Praça Umbelina Bueno; 
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17. Moção do Sr. José Muniz de pesar pelo passamento da Sra. Sonia Stafochi, ocorrido no 

dia 13 de outubro do corrente, aos 55 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: 

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

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

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 Decreto Legislativo nº 013/2019, 

do Sr. Ângelo Roberto Torres, que dispõe 

sobre a concessão de título de “Cidadão 

Jaguariunense”, ao Sr. Antônio Cláudio 

Felisbino Junior (Quorum de deliberação: maioria 

qualificada: Art. 50,  § 2º, IV  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: (Tempo de uso da palavra: 20 minutos, cada Vereador (art. 297, I, “a”) 

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

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

 

Em Votação Secreta: 
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1. realização de chamada para verificação de “quorum”; 

2. distribuição de cédulas aos Vereadores, rubricadas pelo Presidente; 

3. chamada para colocação dos votos na urna; 

4. apuração e contagem dos votos; 

5. proclamação do resultado. 

 

 

 

2. Projeto de Decreto Legislativo nº 014/2019, 

do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo, dispõe 

sobre a concessão de Título de “Cidadão 

Jaguariunense”, ao Sr. Carlos Alberto Basílio 

(Quorum de deliberação: maioria qualificada: Art. 50,  § 2º, IV  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: (Tempo de uso da palavra: 20 minutos, cada Vereador (art. 297, I, “a”) 

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

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

 

Em Votação Secreta: 

 

1. realização de chamada para verificação de “quorum”; 

2. distribuição de cédulas aos Vereadores, rubricadas pelo Presidente; 

3. chamada para colocação dos votos na urna; 

4. apuração e contagem dos votos; 

5. proclamação do resultado. 

 

3. Projeto de Decreto Legislativo nº 015/2019, 

do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo, dispõe 

sobre a concessão de Título de “Cidadão 

Jaguariunense”, ao Sr. José Bueno da Silva 

(Quorum de deliberação: maioria qualificada: Art. 50,  § 2º, IV  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, 
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Lazer e Turismo. 
 
Em Discussão: (Tempo de uso da palavra: 20 minutos, cada Vereador (art. 297, I, “a”) 

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

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

 

 

 

Em Votação Secreta: 

 

1. realização de chamada para verificação de “quorum”; 

2. distribuição de cédulas aos Vereadores, rubricadas pelo Presidente; 

3. chamada para colocação dos votos na urna; 

4. apuração e contagem dos votos; 

5. proclamação do resultado. 

 

4. Projeto de Decreto Legislativo nº 016/2019, 

do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo, dispõe 

sobre a concessão de Título de “Cidadão 

Jaguariunense”, ao Sr. Dr. Fabrizio Rosa (Quorum 

de deliberação: maioria qualificada: Art. 50,  § 2º, IV  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: (Tempo de uso da palavra: 20 minutos, cada Vereador (art. 297, I, “a”) 

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

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

 

Em Votação Secreta: 

 

1. realização de chamada para verificação de “quorum”; 

2. distribuição de cédulas aos Vereadores, rubricadas pelo Presidente; 

3. chamada para colocação dos votos na urna; 

4. apuração e contagem dos votos; 

5. proclamação do resultado. 
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5. Projeto de Resolução nº 012/2019, da Mesa 

Diretora, que altera a Resolução nº 195, de 15 

de agosto de 2018, que dispõe sobre a 

concessão de Cesta Natalina aos servidores da 

Câmara Municipal) (Quorum de deliberação: maioria 

simples: Art . 49, “a” § 1º, I, 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”) 

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

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

 

Em Segunda Discussão: 

 

1. Projeto de Lei Complementar nº 018/2019 do 

Executivo Municipal, que dispõe sobre prorrogação 

do prazo para adesão ao Programa Especial de 

Recuperação Fiscal das Empresas – REFIS 

Empresas (Lei Complementar Municipal nº 337/2019) 

(Quorum de deliberação: maioria absoluta: Art . 50, § 1º, I, 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 nº 047/2019 do Sr. Romilson 

Nascimento Silva, que dispõe sobre a fixação da Lei 

13.460 CDU (Código de Defesa do Usuário do 

Serviço Público) nos estabelecimentos, e dá outras 

providências (Quorum de deliberação: maioria simples: Art .49, “a” § 

1º, I, do R.I. ). 

 

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

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

................................................................................................................................................................. 
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3. Projeto de Lei nº 058/2019 do Sr. Cristiano José 

Cecon, que atribui aos organizadores de shows e 

eventos a responsabilidade pela limpeza das ruas e 

locais públicos após a realização da atividade, no 

âmbito do Município de Jaguariúna, e dá outras 

providências (Quorum de deliberação: maioria simples: Art .49, “a” § 

1º, I, do R.I. ). 

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

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

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

 

4. Projeto de Lei nº 074/2019 do Executivo Municipal, 

que altera a Lei Municipal nº 2.567/2019, que dispõe 

sobre a instituição da imprensa oficial eletrônica do 

Município de Jaguariúna, na forma que especifica 

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

 

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

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

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

 

5. Projeto de Lei nº 075/2019 dos Srs. David H. Neto, 

Alfredo Chiavegato Neto, Luiz Carlos de Campos, 

José Muniz e Ângelo Roberto Torres, que altera a 

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 

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

 

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

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

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

 

Em Primeira Discussão: 

 

1. Projeto de Lei nº 078/2019 do Sr. Romilson 

Nascimento Silva, que dispõe sobre a 
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obrigatoriedade da apresentação da carteira de 

vacinação para matrícula de alunos na rede de ensino 

no Município de Jaguariúna, e dá outras providências. 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

2. Projeto de Lei nº 082/2019 do Sr. David Hilário 

Neto, dispõe sobre denominação de via pública como 

Rua Rui Cesar de Assis Guerra. (Quorum de deliberação: 

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

 

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

de Orçamento, Finanças e Contabilidade, e de Meio Ambiente, Uso, Ocupação e Parcelamento do 

Solo. 

 
 
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 
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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 05 de novembro 

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

Secretaria da Câmara Municipal, 15 de outubro de 2019 

 

 
 


