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Câmara Municipal de Jaguariún
SECRETARIA

Processo Nt Je!:1 Exercício de

ASSUNTO

Eleisl9..dt Decreto
Vereadores para a
providência

j:991glaliXa..n!.g22/19 :. = Fixa
17' Legislatura (2021-2024)

o número de
e dá outra

Nome

AUTUACÃO

Aos diasdomês de20 , nestacidadedeJaguariúna
na Secretaria da Câmara Municipal, autuo o processo acima referido como adiante se vê
Do que para constar, faço este termo.
EU, , Secretário, a subscrevi



Câmara MuniciT)al de Jaguariúna
Estado de São Paulo

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' U al-Xq20j9

Fixa o número de Vereadores para a 17'
Legislatura (2021-2024), e dá outra
providência.

A Câmara Municipalde Jaguariúna aprova:
Art. I'. Para a Décima Sétima (17') Legislatura a iniciar-se em I' de

janeiro de 2.021 e encerrar-se em 31 de dezembro de 2024 a Câmara Municipalde
Jaguariúna compor-se-á de 13 (treze) Vereadores consoante dispõe a alínea "c". do
incisa IV. do art. 29, da Constituição Federal, combinado com o $ 3', art. 15 da Lei
Orgânica deste Município

Art. 2'. Cópia deste Decreto Legislativo deverá ser encaminhada ao
Egrégio Tribunal Regional Eleitoral e ao Juiz da 333' Zona, nos termos do que
estabelece a Lei Orgânica do Município

Art. 3'. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário

Mesa da Câmara Municipalde Jaguariúna, 22 de novembro de 2019

VEREADOR WAL CAMARGO

VEREADORA dÁSSIA ÜU
Vice P ante

VEREADOR AFO
Primeiro

bA SALVA

VEREADOR óRISTI
Segundo
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Câmara Municil)al de JaguariúD:Q: ⓔEstado de São Paujo

JUSTIFICATIVA

Este prometo de Decreto Legislativo tem por escopo de fixar o número
de Vereadores que comporá a 17' Legislatura, abrangendo o período de 2021 a 2024.

Referido Projeto fixa em 13 (treze) o número de Vereadores em atenção ao que
dispõe a alínea "c", do inciso IV. do art. 29, da Constituição Federal, combinado com o

$ 3o, art. 15 da Lei Orgânica deste Município

Algumas Leis Orgânicas já trazem em seu bojo a fixação do número
de Vereadores, de forma estática e permanente. Outras, ainda, inovaram fixando o
número de Vereadores, apresentando uma "tabela aritmética", sem qualquer

embasamento na Constituição, escalonando de 09 a 21 Vereadores, tendo por
parâmetro a população máxima de 1.000.000 de habitantes

A nossa Lei Orgânica, por sua vez, quando do funcionamento do
Poder Constituinte Municipal, entre 1989 e 1990, resolveu seguir a orientação do IBAM

Instituto Brasileiro de Administração Municipal, isto é, deixando claro que o número

de Vereadores será fixado segundo os limites da Constituição Federal, valendo-se do

IBGE para o conhecimento do número de habitantes a ser utilizado como base para a
fixação e que esta fixação será por meio de Decreto Legislativo, o que deve ocorrer,

sempre, até o final do ano que antecede às eleições municipais. Ato contínuo, o
Decerto Legislativo aprovado será encaminhado ao TribunaIRegionaIEleitoralpara as

providencias de sua alçada. Várias Câmaras Municipais seguiram esta linha
O fato do número de Vereadores não constar diretamente na Lei

Orgânica do Município de Jaguariúna, conforme o que foi discutido à época citada, o é

por razões muito simples:
Primeiro porque há obediência ao preceito constitucional, /n casa/,

art. 29. incisa VI, da Constituição Federal0á citado no início)
Segundo porque o sistema adotado por nossa Lei Orgânica é

bastante apropriado e prático à medida que a cada Legislatura são levados em contas
os dados sociais, económicos e censitários do Município, isto é, se houve a evolução

ou involução da cidade, para a partir desses dados proceder a fixação do número de

Vereadores, que conforme o caso, poderá permanecer o mesmo, ser elevado o
número de cadeiras ou até, dificilmente e, em último caso, proceder a redução do
número de cadeiras

Assim é que, levando-se em conta os dados último CENSO-2010
que possuímos em relação ao Município é que achamos por bem fixar para a próxima
legislatura, período de 2021 a 2024, o número de 13 (treze) Vereadores, e que. aliás
é o mesmo número desta Legislatura



⑤ Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

Pelo exposto, solicitamos dos nobres Edis o empenho à aprovação
deste Projeto de Decreto Legislativo, que é escorado no $ 3o, art. 15 da Lei Orgânica
do Município, em atendimento à preceito constitucional.

Mesa da Câmara Municipalde Jaguariúna, 22 de novembro de 2019



TITULO l

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPITULO

DO PODER LEGISLATIVO

SEÇÃO

DA CÂMARA MUNICIPAL

Art. 14 - O Poder Legislativo do Município de Jaguariúna, é exercido pela Câmara Municipal,
para uma legislatura com duração de quatro anos, compreendendo cada ano uma sessão
legislativa

Art. 15 - A Câmara Municipalé composta de Vereadores eleitos pelo sistema proporcional.
como representantes do povo

$ 1P . O número de Vereadores será fixado pela Câmara Municipal observados os limites
estabelecidos na Constituição Federal

$ 2g - O número de habitantes a ser utilizado como base de cálculo do número de
Vereadores será aquelefornecido, mediante certidão, pela Fundação Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;$ 3Q - O número de Vereadores será fixado
mediante decreto legislativo, até o finalda sessão legislativa do ano que anteceder às eleições;

$ 4e - A Mesa da Câmara enviará ao TribunaIRegionaIEleitoral, logo após sua edição
cópia do Decreto Legislativo de que trata o parágrafo anterior
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Código do Município
3524709

Gentílico
Jaguartunense

Prefeito
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS

POPULAÇÃO

População estimada j2019]

População no último censol2010}

Densidade demográfica [2010]

TRABALHO E RENDIMENTO

Sa[ário médio mensa]dos traba]hadores formais j2017]

Pessoalocupado [2017]

Popu[ação ocupada [2017]

Percentualda população com rendimento nominalmensalper capita de até 1/2 salário mínimo
[2010]

EDUCAÇÃO

Taxa de esco]arização de 6 a 14 anos de idade [2010]

IDEB -- Anos iniciais do ensino fundamental(Rede púb]ica) [2017]

[DEB Anos finais do ensino fundamenta](Rede púb]ica) j2017]

Matrículas no ensino fundamenta]]2018]

Matrícu[as no ensino médio [2018]

Docentes no ensino fundamentalt2018}

Docentes no ensino médio [2018]

Número de estabelecimentos de ensino fundamenta]]2018]

Número de estabe]ecimentos de ensino médio [2018]

57.488 pessoas

44.311 pessoas

313,37 hab/km:

3.6 salários mínim(©
36.945 pessoas

68,2 %

28,8 %

98 OZo

7,4

6,4

6.748 matrículas

1.915 matrículas

352 docentes

133 docentes

18 escolas

6 escolas

ECONOMIA

PIB per capita [2016]

Percentua[das receitas oriundas de fontes externas [2015]

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal(IDHM) [20101

158.703,96 R$

64,6 %

0,784

380.624,36 R$
(x1000)

302.431,47 R$
(x1000)

Tota[de receitas rea]izadas]2017]

Tota[de despesas empenhadas]2017]

SAUDE

Mortalidade Infanti1]2017]
8,75 óbitos por mi
nascidos vivos

Internações por diarreia]2016]
h ups://cidades.ibge .gov.br/liras il/sp/jaguariu na/panorama
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Estabelecimentos de Saúde SUS [2009]

TERRITÓRIO E AMBIENTE

Área da unidade territoria]]2018]

Esgotamento sanitário adequado [2010]

Arborização de vias púb]icas j2010]

Urbanização de vias púb]icas [2010]

Bioma [2019]

Sistema Costeiro-Marinho]2019]

141,391 km:
95 o%o

82,9 %

37,7 %

Mata Atlântica

Não pertence

②Notas:
1. Popa/anão esf/nada: Para "dúvidas e contestações" clique.aaú

2. Popa/anão ocupada: [pessoa]ocupado no município/popu]ação tota]do município] x 100

3. Percentualda população com rendimento nominalmensalper capita de até 1/2 salário minimal \Papa\açaa
residente em domicílios particulares permanentes com rendimento mensalde até 1/2 salário mínimo / População
tota[residente em domicí]ios particu]ares permanentes] ' 100

h ups ://cidades.ibge .gov.br/bus il/sp4jag u a riu na/pa no ra ma



Câmara Municioal de Jaguariúna
Estado de São Paulo⑤

Jaguariúna, 4 de dezembro de 2019

Ofício n.o 1117/2019.-PRE

Senhor Presidente

Passamos às mãos de Vossa Excelência para parecer dessa

digna Comissão o Projeto de Decreto Legislativo n' 022/2019, da Mesa Diretora

que fixa o número de Vereadores para a 17: Legislatura (2021-2024), e dá outra
providência, lido em Sessão Ordinária, realizada em 3 de dezembro do corrente, por
esta Casa de Leis.

Limitados ao exposto, apresentamos a Vossa Excelência os

nossos reais protestos de elevada estima e distintíssima consideração

..a

/ ,f

:IDE CAMARGO

Ao Senhor

Vereador Afonso Lopes da Sirva
Presidente da Comissão Permanente de

Constituição, Justiça e Redação
Jaauariúna -- S.P.

Rua Alfredo Bueno, 1189 -- Centro -- Telefones (19) 3847-4336
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Plojeto dc Decreto Legislativo n' 022/2019

LEGISLATIVO N' OZ2/201L

Autoria: (MESA DIRETORA) ILUSTRÍSSIMOS VEREADORES
WALTER LUAS TOZZI DE CAMARGO, CÁSSIA MURER
MONTAGNER, AFONSO LOPES DA SILVA E CRISTIANO JOSE
CECON.

Relatorcs: ILUSTRISSIMOS VEREADORES AFONSO LOPES DA
SILVA e CASSIA MIJRER MONTAGNER.

P2trecer: FAVORÁVEL

De iniciativa da b.lesa Dirctora desta Câmara .Nlunicipal, composta

pelos llusuíssimos Vereadores Walter Luas Tozzi de Camargo, Cássia fvlurer

Nlontagner, .\sonso Lopes da Sirva c Cristiano José Cecon, o I'roleta de Decreta

l.egtslativo n' 022/2019 nela o número de vereadores pa'a a 17' Legislatura

(2021-2024), e dá outra providência.

No mérito, o prometo dispõe que para a Décima Sétima :(17')

Letpslatura, a iniciar-se em I' de janeiro de 2021 e encerrar se /Fáilil de



① Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

Profeta clc Decreto J.cgislativo n' 022/2019

dezembro dc 2024, a Câmara fvlunicipal de Jaguariúna será composta dc 13

(trcze) vereadores

E o relatório

A Constituição Federal deGnle no artigo 29, inciso IV a quantidade

de Vei:cadorcs que as Câmaras blunicipais poderão ter, com base no número de

habital] tcs da cidade, nos seguintes termos

.'LÜ. 29. QMl! iç@ie regerseáperEei rgâniça, potaâae 7 dois tios, colho

iV - para a composição das Câmaras }&zíRic$ais, será abserilado Q limite

habita tüs e & até5Q.000 <ãaqueKta mií} habitantes;

No mais, a Lei Orgânica do Município de Jaguariúna dispgg.no

llrtigo 15, S2' que o número de habiraíltes a ser utilizado como base dc cáÍculó/do

número de vereadores será aquele fornecido pejo IBGE. I' Ó''



① Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

Prometo de Decreto Legislativo n' 022/2019

Nesse sentido, o IBGE com base no úldlno censo (2010) dcGmiu

como número de população do Nlunicípio de Jaguadúna como de 44.311

(quí\tenta e quatro mil, trezentos c onze) pessoas

Desta forma, veri6íca-se que o número proposto pelo prometo de

Decreto Legislativo apresentado está de acordo como constante na Constituição

[-'edcra]e ]la Lei Orgânica do ]'«município

Por todo o exposto, Rica patente a legalidade, oportunidade e

conveniência do referido Prometo dc Lei

Fa\ orávelé o parecer, sal\ o outro entendimento

Câmara Municipaldc Jaguariúna, 09 de dezembro de 2019

Pela Comissão Petmanctlte de Constituiçay :edição

ROTULA DA saLVA

Prcsidente Relator

VEREADORA C4ÉSIA MUlhER MONTAGNER
Vice ]3residcnte

CáíAVEGATO xn#o
Secretário



Câmara Municipal de Jaeuariúna
Estado de São Paulo

Ptojeto dc Decreto Legislativo n' 022/2019

VEREADORA ÇÂSSIA #URER MONTAGNER
,,/ Presidente Relatora

--< ., B
ADORA INALDA LUCIO DE BAR

Vice Presidente

OR LUIZ C)tKJ.Orbe C.

Scclêtário-

Pela Comissão Pclinancnte dc Orçamento, Finanças e Contabilidade

VERO ROS SANTANA

EAD :POs
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⑤ Câmara Municipal de Japuariúnaej@11,lEstado de São Paulo

A

DECRETO LEGISLATIVO NO 327
(Autoria: Mesa Diretora - Biênio 2019-2020)

Fixa o número de Vereadores para a 17'
Legislatura (2021-2024). e dá outra
providência

VEREADOR WALTER LUIS TOZZIDE CAMARGO, Presidente da
Câmara Municipalde Jaguariúna, Estado de São Paulo, etc.

FAÇO SABER que a Câmara Municipalaprovou e eu promulga o
seguinte Decreto Legislativo:

Art. lo. Para a Décima Sétima (17') Legislatura a iniciar-se em I' de
janeiro de 2.021 e encerrar-se em 31 de dezembro de 2.024 a Câmara Municipalde
Jaguariúna compor-se-á de 13 (treze) Vereadores consoante dispõe a alínea "c". do
nciso IV. do art. 29, da Constituição Federal, combinado com o $ 3', art. 15 da Lei

Orgânica deste Município.

Art. 2'. Cópia deste Decreto Legislativo deverá ser encaminhada ao
Egrégio Tribunal Regional Eleitoral e ao Juiz da 333' Zona, nos termos do que
estabelece a Lei Orgânica do Município.

Art. 3'. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Presidência da Câmara Müfiic:balde Jaguariúna, ll de dezembro de

VEREADOR WALTÉR LbÍé;{6ázIDe CAMARGO
P resjelêi

/,

'\

2019.

Registrado na Seprêtãria e afia
Avisos da Portaria da Câmara lylúnicipal.

r '\ /

..:.
iletorà)Geral

na mesma data, no Quadro de



{2;9 IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA Sexta-feira. 13 de dezembro de 2019 Ano V

PODER LEGESLArlvO DE JAGUARlüNA
encaminhada ao Egrégio TríbunaIRegíonal
da 333' Zona, nos termos do que estabelece a
do Município.

DECRETO LEGISLATIVO NO 326
(Autoria: Vereador Alfredo Chiavegato Neto - PTB)

Dispõe sobre concessão de título de
Cidadão Jaguariunense", ao Sr. Nelson

Marquezelii.

Art. 3'. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Presidência da Câmara Municipal de Jaguariúna, ll de
dezembro de 2019

VEREADOR WALIER LUAS TOZZI DE CAMARGO,
Presidente da Câmara Municipal de Jaguariúna, Estado de
São Pauta, etc.

VEREADOR WALIER LUAS TOZZIDE CAMARGO

Presidente

FAÇO SABER que a Câmara Municipalaprovou e eu
promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. lo - E conferido ao Ilustríssimo Senhor Nelson
Marquezelli, o título de "Cidadão Jaguariunense'

Registrado na Secretaria e afixado, na mesma data, no
Quadro de Avisos da Portaria da Câmara Municipal

Diretora Gera

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURIN

Art. 2' - A honrada de que faz menção este Decreto
Legislativo, será entregue ao estimado Senhor Nelson
Marquezelli em sessão solene ou em data festiva a ser
oportunamente convocada pela Presidência.

Pauta dos Trabalhos da 29' Sessão Ordinária, de
lO/12/2019

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

Art. 3' - As despesas decorrentes com a execução
deste Decreto Legislativo onerarão dotações orçamentárias
específicas consignadas à Câmara Municipal.

Art. 4o - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Mateus -- Capítulo 1. versículos 21 ao 13

'Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome
de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados'
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor
dissera pelo profeta: "A virgem ficará grávida e dará à luz um
filho, e o chamarão Emanuel", que significa "Deus conosco'Art. 5t Revogam-se as disposições em contrário.

Presidência da Câmara Municipal de Jaguariúna, 4 de
dezembro de 2019.

Chamada presença dos Senhores Vereadores

VEREADOR WALIER LUAS TOZZIDE CAMARGO
Constatando número regimental, o Sr. Presidente:

proferindo as seguintes palavras: "Sob a proteção de Deus
iniciamos os nossos trabalhos", declara aberta a Sessão

Registrado na Secretaria e afixado, na mesma data, no
Quadro de Avisos da Portaria da Câmara Municipal.

Presidente

Expediente

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURINI
i Votação das Atas:

da Sessão Ordinária anterior

Diretora Gera Da 15' Sessão Extraordinária, realizada
03/12/201g

DECRETO LEGISLATIVO N' 327
(Autoria: Mesa Diretora - Biênio 2019-2020)

Fixa o número de Vereadores para a
17' Legislatura(2021-2024>, e dà outra
providência.

VEREADOR WALTER LUAS TOZZI DE CAMARGO.
Presidente da Câmara Municipal de Jaguariúna. Estado de
São Paulo, etc.

Assinatura das Atas das Sessões Solenes de Entrega
de Títulos Honoríficos realizadas nos dias 4 e 5 de dezembro
de 2019.

Leitura da Matéria Constante do Expediente

1. Ofício DER-no 0170/2019 encaminhando a Casa
Projeto de Lei que dispõe sobre a majoração do valor da bolsa
auxílio concedida aos estudantes estagiários da Prefeitura de
Jaguariúna (Leis Municipais nos 1.869/2009 e 2.258/2014)

2. Ofício DER-n' 0171/2019 encaminhando a Casa Veto
Parcialoposto ao Projeto de Lei Complementar n' 017/2019
que dispõe sobre a criação do Programa de Modernização
da Administração Tributária e institui a gratificação fiscal aos
servidores ocupantes das carreiras de Auditor FiscaITributário
e Fiscal, atuantes nas áreas tributária, de posturas e obras, e
dá outras providências

1- Do Senhor Prefeito

FAÇO SABER que a Câmara Municipalaprovou e eu
promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. lo. Para a Décima Sétima (17') Legislatura a iniciar-se
em lo de janeiro de 2.021 e encerrar-se em 31 de dezembro
de 2.024 a Câmara Municipalde Jaguariúna compor-se-á de
13 (treze) Vereadores consoante dispõe a alínea "c", do inciso
IV, do art. 29, da Constituição Federal, combinado com o $ 3',
art. 15 da Lei Orgânica deste Município.

Art. 2'. Cópia deste Decreto Legislativo deverá ser


