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Ata da D6cima Quarta Sessio Extraordinfria do terceiro ano da D6cima Sexta
Legislatura da Cimara Municipal de Jaguariana, realizada aos dezenove de
novembro de dois mil e dezenove, is vinte horas e quatorze }ninutos, na Sala
das Sess6es "Vereador Reynaldo Chiavegato", da Cfi-nara Municipal,
localizada no Edificio Municipal Dr. Sebastiio Pies de AIJneida, delta cidade.
Presidents Sr. Walter Luis Tozzi de Catnargo. Vice-Presidents Sra. Cfssia
Murer Montagner. Secretfrios Srs. Alonso Lopes da Silva e Cristiano Jose
Cecon. Primeiramente, foi feita a Leitura de Texto Biblico, conforine
Resolug5o n.' 80, de 21 de fevereiro de 1997, sendo que o Sr. Presidents
convidou o Vereador Luiz Carlos de Campos para proferir o seguinte texts:
Livro da Sabedoria- Capitulo I versiculos 1-7: "Amai a justiga, v6s que
govemais a terra; tende bans sentimentos para com o Senhor e procurai-o com
simplicidade de coragao. Ele se deixa encontrar pelos que nio exigem provas, e
se manifesta aos que nele confiam. Pois os pensamentos perversos afastam de
Deus; e seu poder, posts a prova, confunde os insensatos. A Sabedoria nio
entry numa alma que trama o mal nem mora num corpo sqeito ao pecado. O
Espfrito Santo, que a ensina, rage da astacia, afasta-se dos pensamentos
insensatos e retrai-se quando sobrev6m a injustiga. Com efeito, a Sabedoria 6 o
espirito que ama os homens, mas nio deixa sem castigo quem blasfema com
deus pr6prios labios, pols Deus 6 testemunha dos deus pensamentos, investiga
seu coragao segundo a verdade e mant6m-se a escuLa da sua lingua; porque o
espirito do Senhor enche toda a terra, mant6m unidas today as coisas e tem
conhecilnento de tudo o que se diz." A seguir, o Sr. Presidente determinou a
6eitura da chamada, onde foi anotada a presenga dos seguintes Srs. Vereadores:
Alonso Lopes da Silva, Alfredo Chiavegato Nets, Angelo Roberto Torres,
Cissia Murer Montagner, Cristiano Jose Cecon, David Hilfrio Nets, Inalda
Lucio de Barros Santana, Jose Munoz, Luiz Carlos de Campos, Rodrigo da
Silva Blanco Romilson Nascimento Silva, Tats Camellini Esteves, Tail
Camellini Esteves e Walter Luis Tozzi de Camargo. Constatando nQmero

regimental, o Sr. Presidents, proGerindo as seguintes palavras: "Sob a protegao
de Deus iniciamos os nossos trabalhos", declarou aberta a Sessao, comunicando
que aquela sessio fora previamente convocada para que a Casa deliberasse a
respeito de materia abaixo relacionada, motivo pelo qual deu initio a Ordem
do Dia: Em Segunda Discuss5o foiapreciado o Projeto de Lei Complementar
n' 017/2019 do Executivo Municipal. disp6e sabre a criac;5o do Programa de
Modemizagao da Administragao TribuLfria e instituia gratificagao fiscal aos
servidores ocupantes das carreiras de Auditor Fiscal Tributfrio e Fiscal,
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atuantes nas areas tributaria, de postural e obras, e da outras provid6ncias.
(Quorum de deliberagao: maioria absoluta: Art .50, $ 1', 1, do R.I. cc Art. 42 da
LOM ). Com Emendas ja aprovadas: Em Discussao, pediu a palavra o senhor
Luiz Carlos de Campos, dizendo que ele s6 ida reiterar o veto dele na segunda
discuss5o e o veto dole era contrfrio porque estava sends instituida a
gratificagao e ela estava sends extensiva tamb6m a quem ocupava a fungao
gratificada ou cargo em comissao, por isso o vote dele era contrfrio ao projeto
A seguir, em votagao, foio Projeto de Lei Complementar n ' 017/2019 do
Executive Municipal, disp6e sobre a criagao do Programa de Modemizag5o da
Administragao Tributgria e instituia gratificagao fiscal aos servidores
ocupantes das carreiras de Auditor Fiscal Tributfrio e Fiscal, atuantes nas areas
tributfria, de postural e obras, e da outras provid6ncias aprovado por onze
votos favoraveis, sends um contrfrio do Sr. Luiz Carlos de Campos. Terminada
a Ordem do Dia, o Sr. Presidents encerrou a Sess5o. Nada mats havendo a
tratar, lavreia presents ata que lida e achada confol-tne, vai devidamente
assinada
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