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Pauta dos Trabalhos da 27ª Sessão Ordinária, de 19/11/2019 
  

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

 

Carta aos Tessalonicenses  – Capítulo 3, versículos 16 ao 18  

“Que o Senhor da paz vos conceda a paz em todo o tempo e de todos os modos. Que o Senhor 

esteja com todos vós. Esta saudação é de minha mão, Paulo. Este é o sinal que distingue todas 

as minhas cartas: é assim que escrevo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com 

todos vós”. 

 

- 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 DER nº 0154/2019 encaminhando a Casa a Estimativa de Impacto Orçamentário – 

Financeiro para ser anexado ao Projeto de Lei Complementar nº 019/2019, que altera a Lei 

Complementar Municipal nº 111/2006, que dispõe sobre a criação de entidade autárquica 

municipal denominada Serviço de Água e Esgoto – SAE, e dá outras providências; 

 

2. Ofício DER nº 0155/2019 encaminhando a Casa Projeto de Lei que dispõe sobre 

denominação do Centro de Treinamento de Tênis Gustavo Kuerten – Guga; 

 

3. Ofício DER nº 0156/2019 encaminhando a Casa Projeto de Lei que dispõe sobre 

autorização ao Executivo para celebrar termos diversos com a Federação Paulista de 

Futebol visando sediar a Copa São Paulo de Futebol Júnior – 2020, e dá outras 

providências;  
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4. Ofício DER nº 0158/2019 encaminhando a Casa Projeto de Lei que altera, conforme 

especifica a Lei Municipal nº 2.425/2017 que dispõe sobre o parcelamento de débitos de 

tributos e/ou de preços públicos na forma que especifica;  
 

5. Ofício DER nº 0159/2019 encaminhando a Casa Projeto de Lei Complementar, que altera 

conforme especifica a Lei Complementar Municipal nº 336/2019, que institui no âmbito do 

Município de Jaguariúna o Programa Especial de Recuperação Fiscal – REFIS 

MUNICIPAL, e dá outras providências;  

6. Ofício DER nº 0160/2019 encaminhando a Casa Projeto de Lei Complementar, que altera 

conforme especifica a Lei Complementar Municipal nº 290/2017, que institui no âmbito do 

Município de Jaguariúna o Programa Especial de Recuperação Fiscal – REFIS 

MUNICIPAL, e dá outras providências; 
 

7. Ofício DER nº 0161/2019 encaminhando a Casa Projeto de Lei Complementar, que altera 

conforme especifica a Lei Complementar Municipal nº 316/2018, que institui no âmbito do 

Município de Jaguariúna o Programa Especial de Recuperação Fiscal – REFIS 

MUNICIPAL, e dá outras providências; 
 

8. Ofício DER nº 0162/2019 encaminhando a Casa Projeto de Lei que disciplina a execução 

de transporte de escolares e dá outras providências; 
 

9. Ofício DER nº 0163/2019 encaminhando a Casa Projeto de Lei que disciplina a execução 

dos serviços de transporte coletivo empresarial do Município de Jaguariúna e congêneres; 

 

10. Ofício SEGOV nº 0915/2019 acusando o recebimento das Indicações nºs. 203, 204, 205, 

214 e 215/2019 do Sr. Afonso Lopes da Silva; 210, 211 e 212/2019 do Sr. Ângelo Roberto 

Torres; 213/2019 da Sra. Cássia Murer Montagner; 207/2019 do Sr. David Hilário Neto; 

202 e 216/2019 da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana; 208 e 209/2019 do Sr. José Muniz 

e 206/2019 do Sr. Romilson Nascimento Silva; 

 

11. Ofício SEGOV nº 0916/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 181/2019 do 

Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando informações se existe alguma justificativa para 

os incidentes com a população que vem acontecendo durante a obra de pavimentação 

asfáltica na estrada JGR, de acesso ao Bairro Bom Jardim e Outros, entre outra questão; 
 

12. Ofício SEGOV nº 0917/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 182/2019 do 

Sr. David Hilário Neto solicitando informações sobre a previsão para que sejam instalados 

os cabeamentos necessários na UBS Cruzeiro do Sul, para que o aparelho de 

eletrocardiograma possa começar a funcionar e informar quantos desses aparelhos estão 

disponíveis na rede de saúde pública do município; 
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13. Ofício SEGOV nº 0918/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 183/2019 do 

Sr. David Hilário Neto solicitando cópia das notas fiscais da COAPH Cooperativa de 

Trabalho de Atendimento Pré & Hospitalar, bem como, relatórios descritivos dos 

profissionais, horas trabalhadas e valores mensais referentes ao trabalho prestado para a 

ASAMAS e a Prefeitura Municipal de Jaguariúna; 
 

14. Ofício SEGOV nº 0919/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 184/2019 do 

Sr. David Hilário Neto solicitando informações sobre a previsão para que os consultórios 

dentários da UBS Cruzeiro do Sul comecem os atendimentos à população e qual o motivo 

de até o momento não estarem funcionando; 
 

15. Ofício SEGOV nº 0920/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 185/2019 do 

Sr. José Muniz solicitando informações do porquê ainda não foi feita a cobertura da quadra 

da Escola Prefeito Francisco Xavier Santiago, no bairro de Guedes; 
 

16. Ofício SEGOV nº 0921/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 186/2019 do 

Sr. David Hilário Neto solicitando informações para onde foram aplicados os três milhões 

de reais destinados à ampliação de próprios municipais, provisionados para o saneamento 

na lei nº 2.550, de 09 de novembro de 2018; 
 

17. Ofício SEGOV nº 0922/2019 acusando o recebimento do Requerimento nº 193/2019 da 

Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana solicitando informações sobre o atendimento da 

Indicação nº 176/2019, de sua autoria, para que sejam instalados aparelhos de exercícios 

físicos no Parque dos Lagos. 

 

 

II - Dos Senhores Vereadores: 

 

 

Projetos: 

 

1. De Lei do Sr. Romilson Nascimento Silva que institui a Semana do Programa 

Educacional de Prevenção às Drogas e à Violência” no Município de Jaguariúna, e dá 

outras providências; 

 

2. De Lei do Sr. Romilson Nascimento Silva que dispõe sobre assistência jurídica integral e 

gratuita a todos os Guardas/Policiais Municipais, no exercício de suas funções ou em 

razão delas, que se envolvem, ou seja, aplicados em casos que demandem tutela jurídica, 

seja judicial ou extrajudicial no Município de Jaguariúna, e dá outras providências; 

 

3. De Decreto Legislativo do Sr. Alfredo Chiavegato Neto que dispõe sobre concessão de 

título de “Cidadão Jaguariunense”, ao Sr. Nelson Marquezelli. 
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Requerimentos: 

 

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

informações sobre o número de inscritos para moradia popular e quando será feito novas 

inscrições para casa popular; 

 

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

informações sobre o Requerimento nº 077/2019, de sua autoria, para implantação de 

bilhete único de transporte no Sistema Cartão Cidadão; 

 

5. Da Sra. Cássia Murer Montagner solicitando ao Executivo Municipal informações que 

tratam do uso e reparos de equipamentos no Parque Santa Maria, onde ficam sediados 

circos que visitam a cidade, entre outras questões; 
 

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

informar o porquê foi mudado o embarque e desembarque dos alunos nas vans e ônibus 

na E.M. Cel. Amâncio Bueno, entre outra questão; 
 

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

informar se existe a possibilidade de implantar, nas linhas municipais, o micro ônibus; 
 

8. Da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana – Inalda Cabeleireira solicitando à Companhia 

de Gás de São Paulo – COMGÁS informações se o asfalto que está sendo quebrado para 

passagem da tubulação de gás está sendo refeito dentro dos padrões de qualidade e 

segurança já existentes no município (com cópia para o Executivo Municipal); 

 

9. Da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana – Inalda Cabelereira solicitando ao Executivo 

Municipal informar porque até o momento não foi atendida e respondida a Indicação nº 

173/2019, para que seja instalada lombada em frente à Igreja Assembleia de Deus Belém, 

na Avenida Cruzeiro do Sul, no Br. Cruzeiro do Sul;  
 

10. Do Sr. Romilson Silva – PV solicitando ao Executivo Municipal informações sobre o não 

cumprimento da lei nº 2.642 pelo Executivo Municipal, que dispõe sobre a afixação do 

disposto no artigo 4º da Lei Federal nº 13.640, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre 

participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da 

administração pública (Código de Defesa do Usuário do Serviço Público) nos 

estabelecimentos públicos no âmbito do município de Jaguariúna, e dá outras 

providências; 
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11. Do Sr. Romilson Silva – PV solicitando ao Executivo Municipal informações sobre o 

Requerimento nº 179/2019, solicitando quando será cumprido o compromisso de 

valorização salarial feito pelo senhor Prefeito com a Guarda/Polícia Municipal de 

Jaguariúna. 

 

 

Indicações: 

 

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

intervenções na Praça Umbelina Bueno visando promover melhorias na mobilidade 

urbana, através da instalação de corrimãos nas escadas do local; 

 

2. Do Sr. Afonso Lopes da Silva - Silva solicitando ao Executivo Municipal realizar um 

estudo para modificar a via de acesso na entrada do bairro Reserva da Barra, criando duas 

vias de acesso ao bairro, uma para entrada e outra para saída dos veículos; 
 

3. Do Sr. Afonso Lopes da Silva - Silva  solicitando ao Executivo Municipal o conserto das 

telhas do ponto de ônibus da Av. Antonio Pinto Catão, de frente com o Itaú, sentido bairro 

João Aldo Nassif;  
 

4. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao Executivo Municipal  que 

ao denominar nomes de ruas e/ou logradouros públicos, seja lembrado do nome do Sr. 

José Antonio Morette; 
 

5. Do Sr. Romilson Silva – PV solicitando ao Executivo Municipal para que faça a devida 

notificação de ciência a todos os proprietários de imobiliárias no âmbito do município de 

Jaguariúna sobre e Lei nº 2.623 – (que dispõe sobre a obrigatoriedade das Imobiliárias de 

Jaguariúna abrirem os imóveis desocupados que estão sob sua administração para vistoria 

contra Dengue, Zyka, Chikungunya e Febre Amarela, e dá outras providências). 

 

Moções: 

 

1. Do Sr. Alfredo Chiavegato Neto de congratulações e louvor ao Jaguar Tênis Clube pelo 

seu 51º Aniversário a ser comemorado no dia 25 de novembro do corrente;  

 

2. Da Sra. Cássia Murer Montagner de apoio ao Movimento Mundial Novembro Azul e à 

iniciativa do município de Jaguariúna na realização de atividades na área da Saúde que, 

durante este mês de novembro, reforçam e importância da prevenção e do diagnóstico 

precoce do câncer de próstata;  
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3. Do Sr. Afonso Lopes da Silva - Silva de congratulações e louvor ao Dia da Consciência 

Negra, comemorado anualmente em 20 de novembro; 
 

4.  Do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de pesar pelo passamento do Sr. Professor 

Maurício Guilherme da Silva, ocorrido no dia 13 de novembro do corrente, aos 42 anos de 

idade. 

 

III – 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. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao Executivo 

Municipal informações sobre o número de inscritos para moradia popular e quando será 

feito novas inscrições para casa popular; 

 

2. Requerimento do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao Executivo 

Municipal informações sobre o Requerimento nº 077/2019, de sua autoria, para 

implantação de bilhete único de transporte no Sistema Cartão Cidadão; 

 

3. Requerimento da Sra. Cássia Murer Montagner solicitando ao Executivo Municipal 

informações que tratam do uso e reparos de equipamentos no Parque Santa Maria, onde 

ficam sediados circos que visitam a cidade, entre outras questões; 
 

4. Requerimento do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao Executivo 

Municipal informar o porquê foi mudado o embarque e desembarque dos alunos nas vans 

e ônibus na E.M. Cel. Amâncio Bueno, entre outra questão; 
 

5. Requerimento do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita Torres solicitando ao Executivo 

Municipal informar se existe a possibilidade de implantar, nas linhas municipais, o micro 

ônibus; 
 

6. Requerimento da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana – Inalda Cabeleireira solicitando 

à Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS informações se o asfalto que está sendo 

quebrado para passagem da tubulação de gás está sendo refeito dentro dos padrões de 

qualidade e segurança já existentes no município (com cópia para o Executivo Municipal); 

 

7. Requerimento da Sra. Inalda Lúcio de Barros Santana – Inalda Cabelereira solicitando 

ao Executivo Municipal informar porque até o momento não foi atendida e respondida a 

Indicação nº 173/2019, para que seja instalada lombada em frente à Igreja Assembleia de 

Deus Belém, na Avenida Cruzeiro do Sul, no Br. Cruzeiro do Sul;  
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8. Requerimento do Sr. Romilson Silva – PV solicitando ao Executivo Municipal 

informações sobre o não cumprimento da lei nº 2.642 pelo Executivo Municipal, que dispõe 

sobre a afixação do disposto no artigo 4º da Lei Federal nº 13.640, de 26 de junho de 

2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos 

serviços públicos da administração pública (Código de Defesa do Usuário do Serviço 

Público) nos estabelecimentos públicos no âmbito do município de Jaguariúna, e dá outras 

providências; 
 

9. Requerimento do Sr. Romilson Silva – PV solicitando ao Executivo Municipal 

informações sobre o Requerimento nº 179/2019, solicitando quando será cumprido o 

compromisso de valorização salarial feito pelo senhor Prefeito com a Guarda/Polícia 

Municipal de Jaguariúna; 
 

10. Moção do Sr. Alfredo Chiavegato Neto de congratulações e louvor ao Jaguar Tênis 

Clube pelo seu 51º Aniversário a ser comemorado no dia 25 de novembro do corrente;  

 

11. Moção da Sra. Cássia Murer Montagner de apoio ao Movimento Mundial Novembro Azul 

e à iniciativa do município de Jaguariúna na realização de atividades na área da Saúde 

que, durante este mês de novembro, reforçam e importância da prevenção e do 

diagnóstico precoce do câncer de próstata;  

 

12. Moção do Sr. Afonso Lopes da Silva - Silva de congratulações e louvor ao Dia da 

Consciência Negra, comemorado anualmente em 20 de novembro; 
 

13. Moção do Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo de pesar pelo passamento do Sr. Professor 

Maurício Guilherme da Silva, ocorrido no dia 13 de novembro do corrente, aos 42 anos de 

idade. 

 

IV – 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. 

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

............................................................................................................................................................. 
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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. Processo CM nº 159/2019 – Veto Parcial oposto ao 

Projeto de Lei nº 067/2019 do Executivo Municipal, 

que dispõe sobre a criação da Feira Noturna de 

Jaguariúna e autorização para permissão de uso de 

áreas de espaços públicos. (Quorum de deliberação: maioria 

absoluta: Art .50, § 1º, XIII, do R.I – para rejeição do veto ). 

 

Leitura do Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. 

 

Em Discussão e Votação:  

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

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

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

 

2. Projeto de Lei nº 085/2019 do Executivo Municipal 

que dispõe sobre inclusão de projeto no Plano 

Plurianual para o período de 2018 a 2021 (Lei 

Municipal nº 2.463/2017) (Quorum de deliberação: maioria 

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

 

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

Orçamento, Finanças e Contabilidade, Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer e de 

Turismo. 

 

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 086/2019 do Executivo Municipal 

que dispõe sobre inclusão nas diretrizes 

orçamentárias para o exercício de 2019 (Lei Municipal 

nº 2.515/2018) (Quorum de deliberação: maioria absoluta: Art .50, § 

1º, VIII, do R.I.). 

 

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

Orçamento, Finanças e Contabilidade, Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer e de 

Turismo. 

 

Em Discussão e Votação o Projeto: (Tempo de uso da palavra: 20 minutos, cada Vereador (art. 

297, I, “a”) 

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

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

 

4. Projeto de Lei nº 087/2019 do Executivo Municipal 

que dispõe sobre inclusão de projeto no Orçamento 

Geral do Município para o exercício de 2019 (Lei 

Municipal nº 2.562/2018) (Quorum de deliberação: maioria 

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

 

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

Orçamento, Finanças e Contabilidade, Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer e de 

Turismo. 

 

Em Discussão e Votação o Projeto: (Tempo de uso da palavra: 20 minutos, cada Vereador (art. 

297, I, “a”) 

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

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

 

5. Projeto de Lei nº 088/2019 do Executivo Municipal 

que dispõe sobre autorização ao Executivo para 

abertura de crédito especial (Quorum de deliberação: maioria 

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

 

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

Orçamento, Finanças e Contabilidade, e de Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Lazer e 

deTurismo. 

 

Em Discussão e Votação o Projeto: (Tempo de uso da palavra: 20 minutos, cada Vereador (art. 

297, I, “a”) 



    Câmara Municipal de Jaguariúna 
                  Estado de São Paulo 

 

10 
 

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

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

 

6. Projeto de Lei nº 089/2019 do Executivo Municipal 

dispõe sobre desconto no IPTU, quando pagos em 

parcela única (Quorum de deliberação: maioria absoluta: Art .50, § 

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”) 

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

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

 

7. Projeto de Lei nº 090/2019 do Executivo Municipal 

dispõe sobre autorização ao Executivo para realizar 

remanejamentos, transposições e transferências, 

através de anulação parcial no Orçamento 2019. 

(Quorum de deliberação: maioria absoluta: Art .50, § 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”) 

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

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

 

8. Projeto de Resolução nº 013/2019 da Mesa da 

Câmara Municipal dispõe sobre substituição do 

Anexo I 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. 
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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 nº 057/2019 do Executivo Municipal, 

que dispõe sobre o serviço de utilidade pública, sob 

regime de permissão, para execução do transporte 

individual de passageiros em veículos automotores de 

aluguel (táxi) (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 Complementar nº 017/2019 do 

Executivo Municipal, dispõe sobre a criação do 

Programa de Modernização da Administração 

Tributária e institui a gratificação fiscal aos servidores 

ocupantes das carreiras de Auditor Fiscal Tributário e 

Fiscal, atuantes nas áreas tributária, de posturas e 

obras, e dá outras providências. (Quorum de deliberação: 

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

 

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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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 03 de dezembro 

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

Secretaria da Câmara Municipal, 18 de novembro de 2019. 


