
          Câmara Municipal de Jaguariúna 
Estado de São Paulo 

 
Pauta dos Trabalhos da 13ª Sessão Extraordinária, de 08/11/2019 

 

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

 

Livro dos Provérbios   -  Capítulo 3 – versículos 27-35 

“Se lhe for possível não negue um favor a quem precisa. Não diga a seu próximo: „Vá embora. 

Passe depois, que eu lhe darei amanhã‟, quando você tem a coisa na mão. Não planeje o mal 

contra o seu vizinho, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Não abra processo sem motivo 

contra ninguém, se a pessoa não lhe fez nada de mal. Não tenha inveja do homem violento, e de 

modo nenhum imite o comportamento dele, porque Deus detesta o perverso, mas é amigo dos 

justos. O Senhor amaldiçoa a casa do injusto, mas abençoa a morada dos justos. Ele zomba dos 

zombadores, mas favorece os pobres. Os sábios possuirão a honra, porém os insensatos 

receberão a vergonha.” 

 

 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 Única Discussão: 

 

Projeto de Lei nº 083/2019, do Executivo Municipal, 

que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de 

crédito junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do 

Programa FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao 

Saneamento na Modalidade Apoio Financeiro, destinado 

à aplicação em Despesa de Capital e a oferecer 

garantias, e dá outras providências (Quorum de deliberação: 

maioria absoluta: Art .50, § 1º, VII, do R.I.). 

 

 

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

de Orçamento, Finanças e Contabilidade, de Obras, Planejamento, Serviços Públicos, Atividades 

Privadas e Transportes e de Meio Ambiente, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo 
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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. 

 

Secretaria da Câmara Municipal, 08 de novembro de 2019 

 

 

 

 
 


