
ATA   DA   011.   SESSÃO   ORDINÁRIA   DÀ   CÂMARA   MUNICIPAL   I>E   UANDmA,
RBALIZAI)A  BM  07  DE  F`BVEREIRO  DE  20Z3.  PRBSIDENTE:  SILVAIR  SOARBS
DE BRITO; VtcE.PEÜBSIDENTE: RONALDO BARION;  1°. SBCRETÁRlo: CÍCERo
AMA]]EU  ROMBRO  DUCA;  2°.  SECRB'rÁRIO:  I,BAHI]RO  úOSÉ  MOREAU;  3..
SECRETÁRIO: MÁRCIO ODAIR NASCIMEHTO DE OI,IVBIRA.

Em   07   de   fevereiro   de   2023,   na  Sala   Oswaldo   Sammartino   da  Câmara
Municípal  de  Jandira,  realizou-se  a  Ola.   Sessáo  Ordinária,  durante  a  3a.
Sessão  IÁ=gislativa  durante  a   14a.   Legislatura.  Às   14:12  horas  o  Presidente
declarou atx3rta a sessão,  o Vereador Franklin fez a  leitura  de  um trecho da
Bíblia  Sagrada.  Após  assinatura em  livro  registrada  no verso  da folha  31  do
lívro   de   presenças   n°.    10   e   registi.o   no   paincl   eletrõnico   constatou-se   a
presença dos seguintes vereadores:  01)  Silvair Soares de Brito, 02)  ) Marcos da
Silva   F`emeira;   03)   Gilson   Rodrigues   de   Souza;   04)   Ronaldo   Barion;   05)
Josenildo  Ribeiro  de  F`i`eitas;   06)  Anderson  Teixeira  de  Oliveira;     07)  Fabio
Camilo  dos  Santos;   08)   Marcio  Odair  Nascimento   de   Oliveira;   09)   Cicero
Amadeu Romero Duca;  10)  F`ranklin Venancio da Silva Netto;11)  Lcandro José
Moreau;   12)   Cláudio   Roberto   de   Carvalho;   13)   Marcos   Danilo   dc   Sousa.
Havendo  número  legal  o  1°.  Secretário  fez  leitura  da matéria  do  Expediente.
Ata  da  40a.  Sessão  Ordinària  de  2022  e  Ata  da  07a  Sessão  Extraordinária,
aceitas  por   12xO.   Balancc'te  da  Câmara  Municipal  rcferente  aos  meses  de
novembro  e  dezembro/2022.   Nesse  momento  foi  fcita  a  leitura  do  Ato  da
Presidéncia   n°    35/23    que    "Dispõe    sobre    a    formação    das    Comissões
Pemanentes para o biénio 2023/2024.  Veto Tatal ao Autógrafo de Lei n°.
68/22   -   Of.643/22   -   SG.Gab  -  Justificativa  de   Veto,   que   "Dispõe   sobre
assessoria  juridica  gratuita  para  guardas  municipais  que  sofram  processo
judicial por conta do desempenho de suas funções e  dá outras providéncias",
à  Comissáo  de  Justiça  e  Redação.  Veto  Parclal  ao  Autógrafo  de  l,ei  n°.
71/22  -  Of.644/22  ~  SG.Gab -Justificativa  de  Vcto,  que  "Autoriza  o  Poder
Exccutivo  a  incluir  o  beneficio  denominado  auxilio  aluguel,  às  mulheres em
situação de violência doméstica e familiar no ãmbito do municipio de Jandira".
À Comissâo de LJustiça e Redação.  Of.  n°.  582/22  -SG.Gab -Mensagem de Lei
-  Projeto  de  Lei  Complementar  n°.  21/22,  que  "Altera  o  artigo  3°.  da  Lei
Complemento]-nc'.7l  de   18/ 12/2014,  alterado  pela  Lei  C`omplementar  83  de
04/ 12/2017  e  dà outras providências,  à Comissão de Justiça e  Redação.  Of.
n°.  14/23  -  SG.Gab -Mensagem dc Lei -Projeto de  Lei Complementar n°.
06/23, que "Díspõe sobre mudança de referências salariais de cargos públicos
de  provimento efetivo,  alterando  a lei n°  1373,  de  27  de  dezembro  de  2002,  c
dá outras providências", foi feito o pedido de urgência especial vcrbal o qual foi
aprovado pelo plenário.  Of.  n°.  15/23  -  SG,Gab -Mensagcm d€  Lei -Projeto
de   Lel  Complementar  n®.   07/23,   que   "Dispõe   sobre   r€denominação  de
nomenclatura de cargo, criado pela Lei Municipal n°.  1373, de 27 de dezembro
de  2002,  e  dá outras providéncias,  à Comissão  de Justiça e  Redação.  Of.  n°.
11/23  -   SG.Gab  -Mensagem de Lei-Projeto de Lei n°. 02/23, que "Dispõe
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sobrc alteração da lei n°.  1399 de 23/06/2003, que dispõe sobre a criação do
Conselho   Municipal   de Segurança  alimentar  e  nutricional  de  Jandira   -
COMUSJN c  dá outras providências",  à Comissão de Justiça e  Redação.   Of.
n°.   12/23 -SG.Gab-Mensagem  de  l,ei-Projeto  de  Lei  n°.   03/23, que
"Dispõe  sobre utilização das instalações da área de lazer "Mercedes l,ovato de

Lima" e dá outras providências", foi feito o pedido de urgéncia especial verbal o
qual foi aprovado pelo plenário.  Of.  n°.  13/23  -  SG.Gab -Mensagem de Lei -
Projeto de L.l n°. 06/23, que "Institui a Fazenda Pública Eletrõnica -FPE e o
domicílio  tributàrio  eletrõnico  do  município  de  Jandira  -  DTE  e  dá  outras
providéncias»,  à  Comissão  de  Justiça  e  Rcdação.  Of.  n°.   16/23  -  SG.Gab  -
Mensagem de Lci ~ Projeto de I,ei n°.  a®/23,  que "Dispõe  sobre alteração de
dispositivos da lei n°. 2429, de 05 de maio de 2022, que institui o programa de
incentivo  ao  desenvolvimento  da  cidade  Jandira -  Desenvolve  Jandira,  e  dá
outras providências",  à Comissão de Justiça e  Redação.  Of.  n°.  17/23  SG.Gab
- Mensagem de ki -Projeto de Lel n°.  10/28,  que "Dispõe  sobre conccssão
de subvenção social à orgarizações da sociedade civu para d€senvolvimento de
sciviços,  programas ou  projetos  no  âmbito  da politica  püblica de  assísténcia
social no municipio de Jandira e dá outras providências", foi feito o pedido de
urgéncia esp€cial verbal o qual foi aprovado p3lo plenário.  Mensagem de ljei -
Projoto de Lei n.. 04/23, que "Dispõe sobre a criação do Festival de V€rão de
Jandira   e   dá   outras   providências",   à   Comissão   de   Justiça   c   Redação.
Mensagem de Lei -Projeto de Lei n°. 05/23, que "Dispõe sobre a conti.atação
de  artistas locajs em  aberturas de  show e  eventos culturais flnanciados com
recursos  municipais  e  dá  outras  providências"  -  À  Comissão  de  Justiça  e
Redação.  Mensagem  de  Lei -  mjeto  de  Lel  n°.  07/23,  que  "Dispõe  sobre
dcnominação de via pública e dá outras providências",  à Comissão dc Justiça
c  Redação.  Mcnsagem  de  l.ci -Projeto de  l,ei n°.  08/23,  que  "Dispõe  sobre
alteração da Lei n°. 2467 que disrk)e sobre alteração da lei n° 2467 e dá outras
providencias,   à  Comissão  de  Justiça  e   Redação.   0   Projeto   de   Decreto
Legislgitivo n°.  07/22,  que "Dispõe  sobre concessão dc Titulo de Cidadania e
dá  outras  providências",  foi  retirado  de  pauta  pelo  autor.  Requerimentos
n°. 001/23, 002/23,  003/23,  004/23, 005/23. 006/23, 007./23, 008/23,
009/23,  010/23,  011/23,  012/23,  013/23,  014/23,  015/23.  016/23,
017/23,  018/23,  019/23  e  020/23,  neste  momento  o  Vereador  Franklin
solicita  ao  Presidente  que  coloque  em  apreciação  do  plenário  a  retirada  de
pauta  de  todos os Requcrimentos,  uma vez quc  haverà a  assinatura de  um
documento importante a qual precisa da participação de todos os vereadores.
Ato  continuo  o  presidente  coloca  em  apreciação  do  plenário  e  o  pedido  é
aprovado,  ricando com isso os já citados requerimentog,  retirados de pauta
Fim  do Expediente.  Intervalo  Regimental.  Reaberto  os Trabalhos.  Verificação
de Quónim para a Ordem do Dia. nojeto de Lei Complementar n°.  06/23,
aprovado sem discussão por 12xO. Projeto   de  Lel   n°.   03/23, aprovado por
12xO   após  discussão  de  LJosenildo,  Anderson,   Márcio,   Gilson,   F`ranklin    e
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Cicero.    Projet®  de  Lei  n°.  10/28,  aprovado  por  12xO,  após  discussão  de
F`ábio, Gilson, Franklin, Márcio, Marcos Danilo, Cláudio e Josenildo por  12xO.
Encerrada a Ordem do Dia. Explicação Pessoal. Embora estivesse previamcnte
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