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Do que para constar, faso este termo.
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C6mara Municipalde JaguariOna 'e-z
Estado de S3o Paulo

Disp6e sabre denominagao de via publica como
Rua Rui Cesar de Assis Guerra.

i. Cimara Nlunicipalaprova a seguinre Lei

i.rt. I' O trecho quc se inicia no cruzamento com a Rua Clemente
1-1oltman Junior e se encerra com o cruzamento coin a Rua Dr. Dotto passe a
denominar-sc ]iua Rui Cesar dc Assis Guerra.

\rt. 2' O maps de localizagao do logradouro pablico acima rcferido faz
parte integrante delta lei

\.rt. 3' Este lei entry cm vigor na data dc sua pubhcagao, revogadas as
disposigaes em conEririo

Caiy2i=a-Mtmieijiar'ilEJ5gtt:t+iilpa, 30 de sctembro de 2019

VEREADOR DAVDHILAR10 NETO
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C6mara Municipalde Jaguari6na
Estado de S3o Paulo

JUSTIFICATIVA

A Constituigao Federalconfcrc aos Municipios a compet6ncia para legislar sobre

assuntos de interesse local

Ncssc sentido, a Lei Organica do blunicipio de Jaguadi3na dispae que 6 da

cot-npct6ncia municipal legislar sobre denoininaga.o de pr6ptios, logradouros pablicos

municipais, bcm coho correspondcnte alteragio de pr6prios, Fins e logtadouros p6blicos.

f\. compet6ncia para elaboraS:ao destas leis 6 conjunta da Cimara Municipale do

Poder Executi\o, consoante disp6c o artigo 16, incisos XVI e XVlll, da Lei Organica do

Municipio:

X dcnominagao das Tins p6blicas do presents proleto tem o intuto de rcguladzar

trccho que se cncontra sein dcsignaS:ao cspecifica.

\nte o exposto, solicito a colaboraQao dos nobles colegas dcsta Casa de Leis para

a aprovagao da presence propositura, uma x'ez que revestida de interesse p6blico.

f:armin'iFMWniapal dc Jaguaritlna, 30 de setcmbro de 2019
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RUI CESAR DE ASSIS GUERRA

Nascido em S3o Paulo no dia 22 de novembro de 1949, residia na Rua Minas Gerais, 562.
Bairro Dom Bosco, em Jaguaritlna. Era casado com Denise Moys6s de Assis Guerra, com quem
teve tr6s filhos: Alexandre, Fernanda e Tatiana. Formado em Turismo em 1974 peta
Universidade Anhembi Morumbi, da qualnunca exerceu esta profiss5o. Sua vida profissional
comegou como supervisor de expedig3o na empresa alem3 de auto-panes Mahle GMBH, at6
novembro de 1986. Em dezembro deste mesmo ano foi transferido para outra empresa alem3
do segmento farmac6utico, Boehringer & Cia Ltda. at6 novembro de 1988, pois foi contratado
pda empresa Sanofi do Brasil, empresa francesa do segmento farmac6utico, como Supervisor
de distribuig3o e logistica at6 1996. Como sempre passava por Jaguari6na, achou que por ser
uma cidade tranquila e sauddvelpara seus filhos, deveria mudar para Jaguari6na. Chegaram
em julho de 1982 e foram acolhidos por pessoas que n3o conheciam, entre das o ex-vereador
Dica Vicentini, e que s3o eternamente gratos pda recepgao que tiveram. O Rui se tornou uma
pessoa querida inserindo em memos como politica e esporte, entre outros. No ano de 1994
tomou a decisio de abrir uma lola de conveni6ncia e permaneceu na loja at6 1996. Em
outubro, deste mesmo ano, abriu a Transportadora Draft Transportes Ltda., uma empresa
nacional no setor de transportes, a qualtrouxe oportunidades de emprego para muitas
pessoas de nossa cidade. Conquistou grander clientes como AMBEV, Danone, Westfalia, entre
outros. Em sua vida pessoal, a16m do futebolteve uma dedicagao especiala Loja Mag6nica
Carlos Gomes e chegou ao maier cargo que uma lola maganica possui. Foi eleito Deputado
EstaduaIMag6nico, representando toda nossa regi3o na Assembleia Mag6nica em S3o Paulo.
Nos 61timos anos de sua exist6ncia dedicou muito a polftica e com compet6ncia assumiu a
diregao do jornaITribuna de Jaguari6na, trazendo informag6es sobre acontecimentos de nossa
comunidade. Ap6s uma vida muito intensa e dedicada as causal da cidade e de sua populagao,
veio a falecer no m6s de abrilde 2016, vitima de um surto de HINI.

Vou transcrever a carta publicada no Tribuna De Jaguari6na pelo aniversirio de sessenta anos
de emancipagao polftica

Declarag3o de Amor a minha cidade de adog3o, Jaguari6na

Chegueia Jaguaritlna no comego de 1982 oriundo de Campinas, onde mores por 3 anos. Sou
paulistano e tinha o sonho de morar em uma cidade menor. Mudei de S3o Paulo para
Campinas com esta expectativa de ter uma qualidade de vida melhor, sem vio16ncia, sem
transits, sem correria, sem multid3o de pessoas, sem as diversas situag6es imprevisiveis is
quais estava sujeito diariamente e uma infinidade de outras coisas que nem me lembro maid.
Mas Campinas nio atendeu meus anseios.

Morar em Jaguari6na foia realizagao de um sonho e a solugio de virios tormentos: poder ficar
na rua at6 tarde da nolte, deixar meus filhos andarem de bicicleta, ter mats tempo aos
s6bados, evitar supermercados lotados e deixar os filhos irem sozinhos a escola

Desde 1982, a parter da queda do pontilh3o da via f6rrea e sucessivamente com excelentes
administragaes, JaguariOna tem se mantido entre as indices alton de IDH. O fndice de
Desenvolvimento Humano 6 um modo de medir qualidade de vida nas cidades, comparando
riqueza, alfabetizagao, educagao, esperanga media de vida, natalidade e outros fatares. E uma
maneira de avaliagio e medida do bem-estar da populag3o.



Tive a felicidade de acompanhar o crescimento dessa cidade com muita organizagao e, o mats
mportante, mantendo uma qualidade de vida excelente

Qualidade de vida 6 uma expressao que indica as condig6es de vida de um ser humana, que
envolve virias areas, como o bem fisico, mental, psico16gico e emocional, relacionamentos
socials, como familias, sat3de, educag3o e outros parametros que afetam a vida humana.

Existe um m6todo de medir a qualidade de vida. Por exemplo, a Organizag3o Mundial de
SaOde (OMS) elabarou um questiongrio para aferir a qualidade de vida. Este question6rio 6
composto por seis dominios: o fisico, o psico16gico, o do nivelde independ6ncia, o das relag6es
sociais, o do meio ambiente e o dos aspectos religiosos

Quando viajo, sempre comento com muito orgulho

SOU DE JAGUARIUNA

PARABENS QUERIDA POR SEUS 60 ANOS



])rojeto de I.ei n ' 082/2019

\utoda: ILUSTRISSIMO VEREADOR DADI HIJ.Arlo NETO

]i.elatores: ILIJSTRISSIMOS VEREADORES AFONSO LOPES DA
SILVA, cAssIA MURER MONTAGNER, CRISTIANO JOSE CECON e
ROMILSON NASCIMENTO SILVA.

Parecer: FAVORAVEL

De iniciativa do nobre vereador Da\ri Hilido Nato, o Projeto de Lei

em cpigntfe disp6c sabre denominagao dc aria publica coma Rua Rui Cesar dc
4.ssis (l;berra

No m6rito, o proleto disp6e que o trecho que se inicia no

'mz':.,'"t. com a ]{«a Clemente Uoltm«n Ju'io ' ' s' 'nc"'* '"m 't

cruzamcnto com a Rua I)r. DoEro passe a denominar-se Rua Rui Cesar de ,/6ssl

Guerra. /



Cfmara Municipal de JaguariQna
Estado de Sio Paulo

Projeto de Lei n ' 082/2019

Na Justificativa, esclarecc o vereador que ') untuiEO do projeto 6

dcnominar a via publica do Municipio (lue at6 o presents momento nio tcm

dcsignagfio cspeci6ica

Delta feith, competem as Comiss6es Permanentes, reunidas cm

conlunto, na forma que faculty o Regiments Interns, lavrar parecer a respeito de

sua lcgalidade, oportunidadc e con\ cniGncia

O prnjeto versa sobre materia de compctancia do Nlunicipio, em

raz:io de intcresse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1, da
Constituicio Federal.

grata-se de proposigio dc iniciadva conjunta dos Podercs

Legislative c Exccutivo Nlunicipal, consoante disp6c o artigo 16, incisos XVI e

XVlll, da Lei Organica do Municipio

D.,'lCOWPnTnmCm conjuWT.a

XvI altcralEifi de denominagao de pr6Prios. Dias e hgradoutos I)zllllicos;

De seu cxamc, constata-sc facilmcnte

082/2019 tcm natureza legtsladva e, quanto a sua=::,= :':'=.F71



⑧'
C

① Cfmara Municit)al de JaguariOna
Estado de S5o Paulo

Projeto de Lci n ' 082/2019

concorrctlte, na fottlaa preceituada polo art. 16, inciso XVJTT, da Lei Organica dt)

Nlunicipio.

Verifica se, portanto, que o Projero de ]-ei 082/2019 6 legal,

convenientc c opottuno.

Diailte do exposED, o Projeto de Lei sob o n ' 082/2019 esb apto a

ser apreciado polo egr6gio Picnftio

l:ravor6\-e16 o pareccr

Cimara Municipal de Jaguariana, 15 de ouubro de 2019

Pda Comissio Pemtanente de CoTasdtuigiio,Ju)fi$zrbRedagio

VEREADOR APONSO LOPES'nx SILVA
Preside;ixef Relafor

VEREADOR/b/tASSIA MU RE R MONTAGNER
Vice-Presidente

.::Z£a... J
VEKEib6RAiTREiiOtnixvEGATO lqEvo

Sccret6,rio



Cfmara Municipal de JaguariQna
Estado de Sio Paulo

e Lei n ' 082/2019

Pda Comlssio Pcmlanente dc Orgamento, Finangas e ConrabMdltde

VEREADORA C#bSiA MAKER MONTAGNER
,Presidcnte Rclatora

.DORA INALDA LⓒCIO DE BARROS SAN '
Vice -- Presi

EREADOR LUIZ C/till:QS DE CAMPOS
Secrete.rio

Tlissio clc ixleio Ambience, Uso, Ocupagio e Parcelamento do Solo:

VEREADOR RODRibb DA SILVA BLANCO
Presiden£c

ADOR KOiVtjLSON NASCIMENTO SILVA
Vice = Presidente - ltelator

VEREADO

Projcto d
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⑥
Estado de Sio Paulo

Projcto de Lei n ' 082/2019

Pda Comissio de Snide, Educagao, Culture, Ass!;i<ncia Social, Lazcr c Turismo

Cfmara Municipal de JaguariQna
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Secretirio



Cfmara Municipal de JaguariQna
Estado de S5o Paulo

JaguariOna, 8 de outubro de 2019

Oficio n.o 904/2019.-PRE

Senhor Presidente

Passamos ds mios de Vossa Exce16ncia para parecer dessa
digna Comissio o Projeto de Lei n ' 082/2019, do Sr. David Hilirio Neto, que disp6e
sabre denominagao de via pOblica como Rua Rui Cesar de Assis Guerra, lido em
Sessio Ordinaria, realizada em 8 de outubro do corrente, por esta Casa de Leis.

Limitados ao exposto, apresentamos a Vossa Exce16ncia os

nossos reais protestos de elevada estima e distigtTssima consideragao.

/

VEREADOR WAL/ER Ly
f'' /Ppdsid-

=IDE CAMARGO
[e'

/

/

/

Ao Senhor

Vereador Afonso Lopes da Silva
Presidente da Comissio Permanente de
Constituigao, Justiga e Redagao
JaauariOna - S.P.

Rua Alfredo Buena. ] 189 -- Centro -- Te]efones (19) 3847-4336
www.camaralaguarluna.sl



Cfmara Municil)aide Jaguari6na
Estado de Sio Paulo

PROJETO DE LEINO 082/2019

Disp6e sobre denominaQio de via pOblica como
Rua Rui Cesar de Assis Guerra.

A Mesa da CAmara Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo. etc.
Faz Saber que a Cimara Municipalaprovou a seguinte lei
Art. lo O trecho que se inicia no cruzamento com a Rua Clemente

Holtman Junior e se encerra com o cruzamento com a Rua Dr. Dotto passa a denominar
se Rua Rui Cesar de Assis Guerra

Art. 2' O mapa de localizagao do logradouro pOblico acima referido faz
parte integrante desta lei

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as
disposig6es em contrdrio

Mesa da Cimara Municipaldg-qaguariOna, 05 de novembro de 2019.

VEREADOR WALTER
/IP#e$idente

VEREADORXCASSIA PURER MONTAGNER
,./ Vide PresiclpMte

/
IDE CAMARGO

VEREADOR AFC
Pri

ⓔ'\=FJ . -'q. ,"bon
SqaU

Registrado na
da portaria da Cimara Mu

6 magma data no quadro de avisos

VENTUF INI



Cfmara Municii)al de J89uariQna
Estado de Sio Paulo

JaguariOna, 6 de novembro de 2019

Oficio n.o 957/2019 - PRE

Senhor Prefeito

Passamos is mites de Vossa Exce16ncia para sangao e promulgagao, o

aut6grafo do Projeto de Lei n ' 082/2019, de iniciativa do nobre Vereador David Hilirio Neto,
disp6e sobre denominagao de via pOblica como Rua Rui Cesar de Assis Guerra, o qual foi
aprovado por unanimidade de votos, em Primeira e Segunda Discussao, em Sess6es Ordinirias
realizadas, respectivamente, aos 15 de outubro e 05 de novembro do corrente, por esta Edilidade.

Encaminhamos c6pia da justificativa apresentada peso autor. bem como o
Parecer das Comiss6es Permanentes Competentes.

Atenciosamente. / I

VEREADOR WAE#EI
/ \--"Frei

lbZZiDE CAMARGO
dente'

A Sua Exce16ncia o Senhor
Mircio Gustavo Bernardes Reis

Prefeito Municipal
JaauariOna -- S.P.

[iua Alfredo Bueno, 1189 -- Centro -- Tc]efones (19) 3847-4336
www.camaraiaguariu na. SD. maxi,bw


